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Módosítás 61
Julie Girling

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) rámutat, hogy a jogalkotási 
javaslatban meghatározott pénzügyi 
keretösszeg mindössze jelzésül szolgál a 
jogalkotó hatóság számára, és nem 
rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020 
közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretet megállapító rendeletre irányuló 
javaslatról megállapodás nem születik; 
tudomásul veszi ugyanakkor, hogy a 
költségvetési megszorításnak prioritásnak 
kell lennie, és hogy a pénzügyi 
keretösszegnek emiatt arányosnak kell 
lennie a „LIFE+”-rendeletben1 

előirányzott költségvetéssel
__________________
614/2007/EK rendelet (HL L 149., 
2007.06.09., 1. o).

Or. en

Módosítás 62
Romana Jordan

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a jogalkotási 
javaslatban szereplő keretösszeg a 
jogalkotó hatóság számára csak jelzéssel 
szolgál, és hogy csak azt követően 
határozható meg, hogy megállapodás 
született a többéves pénzügyi keretről 
szóló rendeletről;
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Módosítás 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet a LIFE program teljes 
időtartamára 3618 millió EUR pénzügyi 
keretösszeget határoz meg, amely az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között a költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodásról szóló, 
2011. június 29-i bizottsági javaslat 17. 
pontja szerinti elsődleges referenciát jelenti 
a költségvetési hatóság számára az éves 
költségvetési eljárás során.

(6) Ez a rendelet a LIFE program teljes 
időtartamára a teljes költségvetés 1 %-
ának megfelelő pénzügyi keretösszeget 
határoz meg, amely az Európai Parlament, 
a Tanács és a Bizottság között a 
költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodásról szóló, 
2011. június 29-i bizottsági javaslat 17. 
pontja szerinti elsődleges referenciát jelenti 
a költségvetési hatóság számára az éves 
költségvetési eljárás során.

Or. en

Indokolás

Helyes növelni a LIFE költségvetésének részesedését az EU költségvetéséből, és az 1 % még 
mindig szerény összeg a kihívásokhoz képest. A javasolt növelés célja különösen az, hogy 
hozzájáruljon a Natura 2000 területek kezeléséhez nyújtott uniós társfinanszírozáshoz.

Módosítás 64
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet a LIFE program teljes 
időtartamára 3618 millió EUR pénzügyi 
keretösszeget határoz meg, amely az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között a költségvetési kérdésekben való 

(6) Ez a rendelet a LIFE program teljes 
időtartamára a következő többéves 
pénzügyi keret 1 %-ának megfelelő
pénzügyi keretösszeget határoz meg, amely 
az Európai Parlament, a Tanács és a 



AM\906961HU.doc 5/84 PE492.686v01-00

HU

együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodásról szóló, 
2011. június 29-i bizottsági javaslat 17. 
pontja szerinti elsődleges referenciát jelenti 
a költségvetési hatóság számára az éves 
költségvetési eljárás során.

Bizottság között a költségvetési 
kérdésekben való együttműködésről és a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló intézményközi 
megállapodásról szóló, 2011. június 29-i 
bizottsági javaslat 17. pontja szerinti 
elsődleges referenciát jelenti a 
költségvetési hatóság számára az éves 
költségvetési eljárás során.

Or. en

Módosítás 65
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet a LIFE program teljes 
időtartamára 3618 millió EUR pénzügyi 
keretösszeget határoz meg, amely az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között a költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodásról szóló, 
2011. június 29-i bizottsági javaslat 17. 
pontja szerinti elsődleges referenciát jelenti 
a költségvetési hatóság számára az éves 
költségvetési eljárás során.

(6) A LIFE program pénzügyi 
keretösszegének az uniós költségvetés 
legalább 1 %-ának kell megfelelnie. Ez a 
rendelet tehát a LIFE program teljes 
időtartamára a 2014–2020 közti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 1 %-
ával egyenlő pénzügyi keretösszeget 
határoz meg, amely az Európai Parlament, 
a Tanács és a Bizottság között a 
költségvetési kérdésekben való 
együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodásról szóló, 
2011. június 29-i bizottsági javaslat 17. 
pontja szerinti elsődleges referenciát jelenti 
a költségvetési hatóság számára az éves 
költségvetési eljárás során.

Or. pt

Módosítás 66
Maurice Ponga
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Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) tekintettel a 2008. júliusi „réunioni 
üzenetre”és a 2011. december 10-i tanácsi 
következtetések értelmében, amelyekben a 
Bizottságot és a tagállamokat arra 
ösztönzik, hogy a természetvédelemben
továbbra is közös megközelítést 
alkalmazzanak az Unió egész területén, 
beleértve a legkülső régiókat és a 
tagállamokhoz tartozó tengerentúli 
országokat és területeket, valamint az 
„Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia” című 
bizottsági közlemény értelmében, 
amelyben a Bizottság vállalta, hogy 
kibővíti és ösztönzi a BEST-
kezdeményezést (biológiai sokféleség és 
ökoszisztéma-szolgáltatások Európa 
tengerentúli területein), a tengerentúli 
országoknak és területeknek módjukban 
kellene állnia részt venni az uniós 
programokban a tengerentúli társulási 
határozatban rögzített feltételek szerint.

Or. fr

Módosítás 67
Julie Girling, Charles Tannock

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Közösség1 és a 
tengerentúli országok és területek 
társulásáról szóló 2001. november 27-i 
tanácsi határozat 58. cikkének értelmében 
a tengerentúli országoknak és 
területeknek jogosultnak kell lenniük a 
LIFE programban való részvételre.



AM\906961HU.doc 7/84 PE492.686v01-00

HU

_____________
HL L 314., 2001.11.30., 1. o.

Or. en

Módosítás 68
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett, „Az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemterve” című 
bizottsági közlemény (a továbbiakban: az 
erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemterve) meghatározta 
azokat a főbb állomásokat és 
intézkedéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az Unió az erőforrás-hatékony 
és fenntartható növekedés útjára álljon. 
Ennélfogva a Környezet és erőforrás-
hatékonyság prioritási területnek az új 
megoldások és a bevált gyakorlatok 
kidolgozásának és megosztásának 
megkönnyítésével támogatnia kell az uniós 
környezetpolitika köz- és magánszféra 
általi eredményes végrehajtását, különösen 
az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervében szereplő 
környezeti ágazatokban. Ugyanakkor a 
Horizont 2020 programmal átfedésben lévő 
ökoinnovációs tevékenységeket ki kell 
zárni a hatálya alól.

(12) Az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett, „Az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemterve” című 
bizottsági közlemény (a továbbiakban: az 
erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemterve) meghatározta 
azokat a főbb állomásokat és 
intézkedéseket, amelyek segíthetnek 
abban, hogy az Unió az erőforrás-hatékony 
és fenntartható növekedés útjára álljon. 
Ennélfogva a Környezet és erőforrás-
hatékonyság prioritási területnek az új 
megoldások és a bevált gyakorlatok 
kidolgozásának és megosztásának 
megkönnyítésével támogatnia kell az uniós 
környezetpolitika köz- és magánszféra 
általi eredményes végrehajtását, különösen 
az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervében szereplő 
környezeti ágazatokban. Ugyanakkor a 
Horizont 2020 programmal átfedésben lévő 
ökoinnovációs tevékenységeket ki kell 
zárni a hatálya alól.

Or. de

Módosítás 69
Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklése elnevezésű prioritási terület 
támogatja az éghajlati vonatkozású uniós 
politikák és jogszabályok kidolgozását és 
végrehajtását, különösen az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának nyomon követése és 
az arra vonatkozó jelentéstétel, a 
földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó politikák, 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentését célzó tagállami erőfeszítések, 
a szén-dioxid-leválasztás és tárolás, a 
megújuló energiák, az energiahatékonyság, 
a közlekedés és az üzemanyagok, az 
ózonréteg védelme és a fluortartalmú 
gázok tekintetében.

(16) Az Éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklése elnevezésű prioritási terület 
támogatja az éghajlati vonatkozású uniós 
politikák és jogszabályok kidolgozását és 
végrehajtását, különösen a biológiai 
sokféleséghez hasonló egyéb 
környezetvédelmi célkitűzésekkel meglévő 
szinergiák támogatása révén az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
nyomon követése és az arra vonatkozó 
jelentéstétel, a földhasználathoz, a 
földhasználat megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó politikák, 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentését célzó tagállami erőfeszítések, 
a szén-dioxid-leválasztás és tárolás, a 
megújuló energiák, az energiahatékonyság, 
a közlekedés és az üzemanyagok, az 
ózonréteg védelme és a fluortartalmú 
gázok területén.

Or. en

Módosítás 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Európában és világszerte is már most 
érezhetők az éghajlatváltozás első 
következményei, úgymint az áradásokat és 
aszályt okozó szélsőséges időjárási 
viszonyok, illetve az emelkedő 
hőmérséklet és tengerszint. Az 
Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz 
prioritási területnek célzott alkalmazkodási 

(17) Európában és világszerte is már most 
érezhetők az éghajlatváltozás első 
következményei, úgymint az áradásokat és 
aszályt okozó szélsőséges időjárási 
viszonyok, illetve az emelkedő 
hőmérséklet és tengerszint. Az 
Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz 
prioritási területnek célzott alkalmazkodási 
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intézkedések és stratégiák révén elő kell 
segítenie a lakosság, a gazdasági ágazatok 
és a régiók ilyen hatásokhoz való 
alkalmazkodását, hogy ezáltal javítsa az 
Unió ellenálló képességét. Az e területen 
hozott intézkedéseknek ki kell egészíteniük 
a polgári védelmi pénzügyi eszköz 
keretében támogatható intézkedéseket.

intézkedések és stratégiák révén elő kell 
segítenie a lakosság, a gazdasági ágazatok 
és a régiók ilyen hatásokhoz való 
alkalmazkodását, hogy ezáltal javítsa a 
környezet ellenálló képességét. Az e 
területen hozott intézkedéseknek ki kell 
egészíteniük a polgári védelmi pénzügyi 
eszköz keretében támogatható 
intézkedéseket, és főként a más 
környezetvédelmi célokkal közös,
költséghatékony előnyöket támogató, 
ökoszisztéma-alapú megközelítésekre kell 
összpontosulniuk

Or. en

Módosítás 71
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Európában és világszerte is már most 
érezhetők az éghajlatváltozás első 
következményei, úgymint az áradásokat és 
aszályt okozó szélsőséges időjárási 
viszonyok, illetve az emelkedő 
hőmérséklet és tengerszint. Az 
Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz 
prioritási területnek célzott alkalmazkodási 
intézkedések és stratégiák révén elő kell 
segítenie a lakosság, a gazdasági ágazatok 
és a régiók ilyen hatásokhoz való 
alkalmazkodását, hogy ezáltal javítsa az 
Unió ellenálló képességét. Az e területen 
hozott intézkedéseknek ki kell egészíteniük 
a polgári védelmi pénzügyi eszköz 
keretében támogatható intézkedéseket.

(17) Európában és világszerte is már most 
érezhetők az éghajlatváltozás első 
következményei, úgymint az áradásokat és 
aszályt okozó szélsőséges időjárási 
viszonyok, illetve az emelkedő 
hőmérséklet és tengerszint. Az 
Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz 
prioritási területnek célzott alkalmazkodási 
intézkedések és stratégiák révén elő kell 
segítenie a lakosság, a gazdasági ágazatok 
és a régiók ilyen hatásokhoz való 
alkalmazkodását, hogy ezáltal javítsa az 
Unió ellenálló képességét. Az e területen 
hozott intézkedéseknek ki kell egészíteniük 
a polgári védelmi pénzügyi eszköz 
keretében támogatható intézkedéseket, és 
amennyiben lehetséges, az egyéb 
környezetvédelmi célkitűzésekkel közös 
előnyök megteremtése révén törekedniük 
kell a pénzeszközök költséghatékony 
felhasználásának támogatására.



PE492.686v01-00 10/84 AM\906961HU.doc

HU
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Módosítás 72
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok és politika teljes körű 
végrehajtása szorosan összefügg a jobb 
irányítás megvalósításával, az érdekeltek 
fokozott bevonásával és az információk 
terjesztésével. Ezért az Irányítás és 
tájékoztatás prioritási területnek mindkét 
alprogramon belül támogatnia kell a jobb 
megfelelést és végrehajtást célzó bevált 
gyakorlatok megosztását és az erre 
szolgáló fórumok kialakítását, hogy 
elősegítse a környezet- és éghajlatvédelem 
terén tett uniós szakpolitikai döntéshozatali 
erőfeszítésekhez nyújtott lakossági és 
érdekelti támogatás elnyerését. Különösen 
támogatnia kell a tudásalap hatékonyabb 
terjesztését, a tudatosságnövelést, a 
nyilvánosság bevonását, valamint a 
környezeti ügyekben az információhoz 
való hozzáférést és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosítását.

(18) A környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok és politika teljes körű 
végrehajtása szorosan összefügg a jobb 
irányítás megvalósításával, az érdekeltek 
fokozott bevonásával és az információk 
terjesztésével. Ezért az Irányítás és 
tájékoztatás prioritási területnek mindkét 
alprogramon belül támogatnia kell a jobb 
megfelelést és végrehajtást célzó bevált 
gyakorlatok megosztását és az erre 
szolgáló fórumok kialakítását, hogy 
elősegítse a környezet- és éghajlatvédelem 
terén tett uniós szakpolitikai döntéshozatali 
erőfeszítésekhez nyújtott lakossági és 
érdekelti támogatás elnyerését. Különösen 
támogatnia kell a tudásalap és a legjobb 
gyakorlatok hatékonyabb terjesztését, a 
tudatosságnövelést, a nyilvánosság 
bevonását, valamint a környezeti ügyekben 
az információhoz való hozzáférést és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosítását.

Or. en

Módosítás 73
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A környezetvédelmi és éghajlat- (21) A környezetvédelmi és éghajlat-
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politika végrehajtásának javítása, illetve a 
környezet- és éghajlatvédelmi célkitűzések 
más szakpolitikákba történő 
beillesztésének előmozdítása érdekében a 
LIFE programnak olyan projekteket kell 
támogatnia, amelyek hozzájárulnak a 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok és politika végrehajtására 
irányuló integrált megközelítéshez. A 
Környezetvédelem alprogram esetében e 
projekteknek mindenekelőtt a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia végrehajtására 
kell összpontosítaniuk, különös tekintettel 
a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel 
létrehozott Natura 2000 hálózat 
eredményes igazgatására és 
megerősítésére, az említett irányelv 8. 
cikkében előirányzott fontossági
sorrendben történő végrehajtási tervek, a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 
hulladékokról és a levegőről szóló 
jogszabályok végrehajtása révén. E 
projektek, noha a meghatározott 
témakörökre összpontosítanak majd, 
egyben többcélú végrehajtási 
mechanizmusként fognak működni (azaz 
egyszerre törekednek a környezeti 
előnyökre és a kapacitásépítésre), lehetővé 
téve ezáltal eredmények elérését más 
szakpolitikai területeken, különös 
tekintettel a tengeri környezetvédelmi 
politika területén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. 
június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre (a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv). Ilyen 
típusú projektek a környezetvédelem más 
területein is megvalósíthatók. Az Éghajlat-
politika alprogram esetében e projektek 
tárgya elsősorban az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklését és az azokhoz való 
alkalmazkodást célzó stratégiák és 
cselekvési tervek kell, hogy legyenek. Az 
ilyen projektek támogatását egy sor 

politika végrehajtásának javítása, illetve a 
környezet- és éghajlatvédelmi célkitűzések 
más szakpolitikákba történő 
beillesztésének előmozdítása érdekében a 
LIFE programnak olyan projekteket kell 
támogatnia, amelyek hozzájárulnak a 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok és politika végrehajtására 
irányuló integrált megközelítéshez. A 
Környezetvédelem alprogram esetében e 
projekteknek mindenekelőtt a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia végrehajtására 
kell összpontosítaniuk, különös tekintettel 
a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel 
létrehozott Natura 2000 hálózat 
eredményes igazgatására és 
megerősítésére, az említett irányelv 8. 
cikkében előirányzott fontossági 
sorrendben történő végrehajtási tervek, a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 
hulladékokról és a levegőről szóló 
jogszabályok végrehajtása révén. E 
projektek, noha a meghatározott 
témakörökre összpontosítanak majd, 
egyben többcélú végrehajtási 
mechanizmusként fognak működni (azaz 
egyszerre törekednek a környezeti 
előnyökre és a kapacitásépítésre), lehetővé 
téve ezáltal eredmények elérését más 
szakpolitikai területeken, különös 
tekintettel a tengeri környezetvédelmi 
politika területén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. 
június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre (a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv). Ilyen 
típusú projektek a környezetvédelem más 
területein is megvalósíthatók. Az Éghajlat-
politika alprogram esetében e projektek 
tárgya elsősorban az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklését és az azokhoz való 
alkalmazkodást célzó stratégiák és 
cselekvési tervek kell, hogy legyenek. Az 
ilyen projektek támogatását egy sor 
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konkrét tevékenységre és intézkedésre kell 
korlátozni, míg az ezeket kiegészítő egyéb 
intézkedéseket más uniós támogatási 
programokból, valamint nemzeti, 
regionális és magánszférabeli forrásokból 
kell finanszírozni. A LIFE program 
keretében nyújtott finanszírozással –
stratégiailag a környezet- és 
éghajlatvédelemre összpontosítva – ki kell 
aknázni a különböző uniós finanszírozási 
források közötti szinergiákat, és biztosítani 
kell azok következetességét.

konkrét tevékenységre és intézkedésre kell 
korlátozni, míg az ezeket kiegészítő egyéb 
intézkedéseket más uniós támogatási 
programokból, valamint nemzeti, 
regionális és magánszférabeli forrásokból 
kell finanszírozni. A LIFE program 
keretében nyújtott finanszírozással –
stratégiailag a környezet- és 
éghajlatvédelemre összpontosítva – ki kell 
aknázni a különböző uniós finanszírozási 
források közötti szinergiákat, és biztosítani 
kell azok következetességét. Az integrált 
projekteknek elő kell mozdítaniuk a 
környezetvédelmi finanszírozás általános 
érvényesítésére irányuló megközelítését 
azáltal, hogy fokozzák a más alapok 
környezetvédelemmel és éghajlattal 
kapcsolatos kiadások tekintetében 
meglévő felvevőképességét. Az „integrált 
projektekkel” kapcsolatos megközelítés 
újszerűsége, továbbá az azzal kapcsolatos 
széles körű tapasztalatok hiánya miatt az 
érdekelteket az előkészítő szakaszban 
szükség esetén fokozott, akár a 75 %-ot is
elérő társfinanszírozási aránnyal és 
technikai segítségnyújtással kell 
támogatni. Ezen túlmenően kétlépcsős 
kiválasztási eljárásnak kell 
megkönnyítenie a pályázati szakaszt. Elő 
kell segíteni a sikeres integrált 
megközelítésekre vonatkozó 
tapasztalatcseréket az összes érintett 
közigazgatási ágazat és érdekelt fél között. 
Az első programozási évek tapasztalata 
alapján elemezni kell az integrált 
projektek gördülékeny működését és 
sikerét meghatározó tényezőket. Ezen 
elemzés alapján és a rendelkezésre álló 
finanszírozástól függően az integrált 
projektek működési köre további 
területekkel bővíthető.

Or. en

Módosítás 74
Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az integrált projekteknek a 
tagállamokat a pénzeszközök hatékony 
felhasználásában, valamint a különféle 
igazgatási ágazatok közötti, a nagyobb 
horderejű megvalósítási kihívások 
kezelésére irányuló konstruktív és 
folyamatos együttműködés kialakításában 
támogató modellként kell szolgálniuk. 
Mivel e kihívások az egész Unió területén 
fennállnak, az új projekttípussal 
kapcsolatban megszerzett 
tapasztalatoknak a lehető legszélesebb 
körűeknek kell lenniük. A Bizottságnak 
minden egyes tagállamot ösztönöznie kell 
arra, hogy a programozási időszakban 
legalább három integrált projektet adjon 
be különböző területeken.

Or. en

Módosítás 75
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A LIFE projektek – beleértve az 
integrált megközelítést támogatóakat is –
természetüknél fogva, mint az uniós 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok és politika végrehajtására 
irányuló új típusú projektek, megkövetelik 
a fellépést az Unió teljes területén és 
minden megcélzott ágazat részéről. Ehhez 
szükség van egy elosztási elem 
bevezetésére a kiválasztási eljárásban, 
amely elősegíti a földrajzi egyensúlyt.
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Or. en

Módosítás 76
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A környezetvédelmi és éghajlat-
politika kidolgozása és végrehajtása terén 
betöltött kezdeményező szerepe 
megvalósítása érdekében a Bizottságnak 
forrásokat kell igényelnie a LIFE 
programból az uniós környezetvédelmi és 
éghajlat-politika és a kapcsolódó 
jogszabályok kezdeményezésének, 
végrehajtásának és általános 
érvényesítésének támogatására, ideértve 
áruk és szolgáltatások vásárlását. Az e 
rendelet értelmében kommunikációs 
tevékenységekre elkülönített pénzügyi 
források fedezik az uniós politikai 
prioritásokkal kapcsolatos szervezeti 
kommunikáció költségeit is.

(23) A környezetvédelmi és éghajlat-
politika kidolgozása és végrehajtása terén 
betöltött kezdeményező szerepe 
megvalósítása érdekében a Bizottságnak 
forrásokat kell igényelnie a LIFE 
programból az uniós környezetvédelmi és 
éghajlat-politika és a kapcsolódó 
jogszabályok kezdeményezésének, 
végrehajtásának és általános 
érvényesítésének támogatására, ideértve 
áruk és szolgáltatások vásárlását. 

Or. en

Módosítás 77
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A környezetvédelmi és éghajlat-
politika kidolgozása és végrehajtása terén 
betöltött kezdeményező szerepe 
megvalósítása érdekében a Bizottságnak 
forrásokat kell igényelnie a LIFE 
programból az uniós környezetvédelmi és 
éghajlat-politika és a kapcsolódó 

(23) A környezetvédelmi és éghajlat-
politika kidolgozása és végrehajtása terén 
betöltött kezdeményező szerepe 
megvalósítása érdekében a Bizottságnak 
forrásokat kell igényelnie a LIFE 
programból az uniós környezetvédelmi és 
éghajlat-politika és a kapcsolódó 
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jogszabályok kezdeményezésének, 
végrehajtásának és általános 
érvényesítésének támogatására, ideértve 
áruk és szolgáltatások vásárlását. Az e 
rendelet értelmében kommunikációs 
tevékenységekre elkülönített pénzügyi 
források fedezik az uniós politikai 
prioritásokkal kapcsolatos szervezeti 
kommunikáció költségeit is.

jogszabályok kezdeményezésének, 
végrehajtásának és általános 
érvényesítésének támogatására, ideértve 
áruk és szolgáltatások vásárlását. Konkrét 
intézkedéseket kell hozni a kkv-k 
részvételének ösztönzésére ezekben az 
ajánlattételi felhívásokban. Az e rendelet 
értelmében kommunikációs 
tevékenységekre elkülönített pénzügyi 
források fedezik az uniós politikai 
prioritásokkal kapcsolatos szervezeti 
kommunikáció költségeit is.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak meg kell változtatnia a közbeszerzési eljárásait, hogy így kkv-barátabbá 
váljanak, például az előfinanszírozás tekintetében.

Módosítás 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A környezetvédelmi és éghajlat-
politika kidolgozása és végrehajtása terén 
betöltött kezdeményező szerepe 
megvalósítása érdekében a Bizottságnak 
forrásokat kell igényelnie a LIFE 
programból az uniós környezetvédelmi és 
éghajlat-politika és a kapcsolódó 
jogszabályok kezdeményezésének, 
végrehajtásának és általános 
érvényesítésének támogatására, ideértve 
áruk és szolgáltatások vásárlását. Az e 
rendelet értelmében kommunikációs 
tevékenységekre elkülönített pénzügyi 
források fedezik az uniós politikai 
prioritásokkal kapcsolatos szervezeti 
kommunikáció költségeit is.

(23) A környezetvédelmi és éghajlat-
politika kidolgozása és végrehajtása terén 
betöltött kezdeményező szerepe 
megvalósítása érdekében a Bizottságnak 
forrásokat kell igényelnie a LIFE 
programból az uniós környezetvédelmi és 
éghajlat-politika és a kapcsolódó 
jogszabályok kezdeményezésének, 
végrehajtásának és általános 
érvényesítésének támogatására, ideértve 
áruk és szolgáltatások vásárlását. Az e 
rendelet értelmében kommunikációs 
tevékenységekre elkülönített pénzügyi 
források fedezik az uniós politikai 
prioritásokkal kapcsolatos szervezeti 
kommunikáció költségeit is. Ezen 
túlmenően a LIFE program hozzá kell 
járuljon az EU biológiai sokféleségre 
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vonatkozó stratégiája 1. céljának 3c) 
intézkedése végrehajtásához, amely 
szerint a Bizottság és a tagállamok 
elősegítik a természetvédelmi irányelvek 
végrehajtását azáltal, hogy konkrét 
képzési programokat biztosítanak a bírák 
és az ügyészek számára a Natura 2000 
kezdeményezésről, valamint hogy olyan 
kapacitásokat dolgoznak ki, amelyek 
biztosítják az uniós jogszabályok 
hatékonyabb betartatását.

Or. en

Indokolás

Összhangban az Európai Parlament által a biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós 
stratégiáról szóló jelentésben felvetett javaslatokkal.

Módosítás 79
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A korábbi eszközök tapasztalata 
rávilágított arra, hogy több évre szóló 
programozásra van szükség, valamint hogy 
az erőfeszítéseket konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
prioritásokra és tevékenységi területekre 
kell összpontosítani. E többéves 
munkaprogramokat a LIFE program 
céljainak és célkitűzéseinek elérése 
érdekében rugalmasan kell kialakítani, 
ugyanakkor biztosítani kell a prioritási 
területek állandó jellegét, mivel az 
szükséges a leendő pályázók számára a 
pályázatuk tervezéséhez, elkészítéséhez és 
benyújtásához. Ennek tükrében a többéves 
munkaprogramoknak legalább két évre kell 
szólniuk, és tartalmazniuk kell a 
prioritások nem kimerítő felsorolását.

(25) A korábbi eszközök tapasztalata 
rávilágított arra, hogy több évre szóló 
programozásra van szükség, valamint hogy 
az erőfeszítéseket konkrét 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
prioritásokra és tevékenységi területekre 
kell összpontosítani. E többéves 
munkaprogramokat a LIFE program 
céljainak és célkitűzéseinek elérése 
érdekében rugalmasan kell kialakítani, 
ugyanakkor biztosítani kell a prioritási 
területek állandó jellegét, mivel az 
szükséges a leendő pályázók számára a 
pályázatuk tervezéséhez, elkészítéséhez és 
benyújtásához. Ennek tükrében a többéves 
munkaprogramoknak legalább három évre 
kell szólniuk, és tartalmazniuk kell a 
prioritások nem kimerítő felsorolását.
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Or. en

Módosítás 80
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A LIFE program egyszerűsítése és a 
pályázókra és a kedvezményezettekre 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében gyakrabban kell 
alkalmazni az átalánydíjakat és -
összegeket, a finanszírozást pedig 
pontosabban körülhatárolt 
költségkategóriák szerint kell biztosítani. 
A nem elszámolható költségekért járó 
ellentételezésként és a LIFE program 
keretében nyújtott támogatás hatékony 
szintjének fenntartása érdekében a 
társfinanszírozási arányt általános szabály 
szerint 70 %-ra, egyes esetekben pedig
80 %-ra kell emelni.

(26) A LIFE program egyszerűsítése és a 
pályázókra és a kedvezményezettekre 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében gyakrabban kell 
alkalmazni az átalánydíjakat és -
összegeket, a hozzáadottérték-adó és az 
állandó alkalmazottak költségeinek 
támogathatónak kell lenniük. A LIFE 
program keretében nyújtott támogatás 
hatékony szintjének fenntartása érdekében 
a társfinanszírozási arányt általános 
szabály szerint 70 %-ra, egyes esetekben 
80 %-ra, a 92/43/EGK irányelvben 
felsorolt kiemelt jelentőségű élőhelyek és 
fajok, illetve a 2009/147/EK 
madárvédelmi irányelvben felsorolt 
madárfajok esetében, továbbá a 
92/43/EGK irányelvben felsorolt azon 
kiemelt jelentőségű fajok és élőhelyek 
esetében, amelyeknek a legutolsó felmérés 
szerint kedvezőtlen a védettségi helyzete, 
75 %-ra kell emelni.

Or. en

Módosítás 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A LIFE program egyszerűsítése és a (26) A LIFE program egyszerűsítése és a 



PE492.686v01-00 18/84 AM\906961HU.doc

HU

pályázókra és a kedvezményezettekre 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében gyakrabban kell 
alkalmazni az átalánydíjakat és -
összegeket, a finanszírozást pedig 
pontosabban körülhatárolt 
költségkategóriák szerint kell biztosítani. 
A nem elszámolható költségekért járó 
ellentételezésként és a LIFE program 
keretében nyújtott támogatás hatékony 
szintjének fenntartása érdekében a 
társfinanszírozási arányt általános szabály 
szerint 70 %-ra, egyes esetekben pedig
80 %-ra kell emelni.

pályázókra és a kedvezményezettekre 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében gyakrabban kell 
alkalmazni az átalánydíjakat és -
összegeket, a hozzáadottérték-adó és az 
állandó alkalmazottak költségei 
támogathatóságának veszélyeztetése 
nélkül, ahogy ezt a költségvetési rendelet 
is megállapítja. A LIFE program keretében 
nyújtott támogatás hatékony szintjének 
fenntartása érdekében a társfinanszírozási 
arányt általános szabály szerint 65 %-ra, 
egyes esetekben pedig 75-80 %-ra kell 
emelni.

Or. en

Módosítás 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A LIFE program egyszerűsítése és a 
pályázókra és a kedvezményezettekre 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében gyakrabban kell 
alkalmazni az átalánydíjakat és -
összegeket, a finanszírozást pedig 
pontosabban körülhatárolt 
költségkategóriák szerint kell biztosítani.
A nem elszámolható költségekért járó 
ellentételezésként és a LIFE program 
keretében nyújtott támogatás hatékony 
szintjének fenntartása érdekében a 
társfinanszírozási arányt általános szabály 
szerint 70 %-ra, egyes esetekben pedig 
80 %-ra kell emelni.

(26) A LIFE program egyszerűsítése és a 
pályázókra és a kedvezményezettekre 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében gyakrabban kell 
alkalmazni az átalánydíjakat és -
összegeket, a hozzáadottérték-adó és az 
állandó alkalmazottak költségei 
támogathatóságának veszélyeztetése 
nélkül. A nem elszámolható költségekért 
járó ellentételezésként és a LIFE program 
keretében nyújtott támogatás hatékony 
szintjének fenntartása érdekében a 
társfinanszírozási arányt általános szabály 
szerint 70 %-ra, egyes esetekben pedig 
80 %-ra kell emelni.

Or. en
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Módosítás 83
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A LIFE program egyszerűsítése és a 
pályázókra és a kedvezményezettekre 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében gyakrabban kell 
alkalmazni az átalánydíjakat és -
összegeket, a finanszírozást pedig 
pontosabban körülhatárolt 
költségkategóriák szerint kell biztosítani. A 
nem elszámolható költségekért járó 
ellentételezésként és a LIFE program 
keretében nyújtott támogatás hatékony 
szintjének fenntartása érdekében a 
társfinanszírozási arányt általános szabály 
szerint 70 %-ra, egyes esetekben pedig 
80 %-ra kell emelni.

(26) A LIFE program egyszerűsítése és a 
pályázókra és a kedvezményezettekre 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében gyakrabban kell 
alkalmazni az átalánydíjakat és -
összegeket, a hozzáadottérték-adó és az 
állandó alkalmazottak költségei 
támogathatóságának veszélyeztetése 
nélkül, a finanszírozást pedig pontosabban 
körülhatárolt költségkategóriák szerint kell 
biztosítani. A nem elszámolható 
költségekért járó ellentételezésként és a 
LIFE program keretében nyújtott 
támogatás hatékony szintjének fenntartása 
érdekében a társfinanszírozási arányt 
általános szabály szerint 70 %-ra, egyes 
esetekben pedig 80 %-ra kell emelni.

Or. en

Módosítás 84
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A LIFE program egyszerűsítése és a 
pályázókra és a kedvezményezettekre 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében gyakrabban kell 
alkalmazni az átalánydíjakat és -
összegeket, a finanszírozást pedig 
pontosabban körülhatárolt 
költségkategóriák szerint kell biztosítani. A 
nem elszámolható költségekért járó 
ellentételezésként és a LIFE program 

(26) A LIFE program egyszerűsítése és a 
pályázókra és a kedvezményezettekre 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében gyakrabban kell 
alkalmazni az átalánydíjakat és -
összegeket, a finanszírozást pedig 
pontosabban körülhatárolt 
költségkategóriák szerint kell biztosítani. A 
nem elszámolható költségekért járó 
ellentételezésként és a LIFE program 
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keretében nyújtott támogatás hatékony 
szintjének fenntartása érdekében a 
társfinanszírozási arányt általános szabály 
szerint 70 %-ra, egyes esetekben pedig 
80 %-ra kell emelni.

keretében nyújtott támogatás hatékony 
szintjének fenntartása érdekében a 
társfinanszírozási arányt általános szabály 
szerint 70 %-ra, egyes esetekben pedig 
90 %-ra kell emelni.

Or. en

Módosítás 85
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az uniós források legmegfelelőbb
felhasználása és az európai többletérték 
biztosítása érdekében a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően fel kell 
hatalmazni jogi aktusok elfogadására a 
projektek kiválasztására vonatkozó 
támogathatósági kritériumok, a földrajzi 
egyensúly „integrált projektekre” történő 
alkalmazására vonatkozó kritériumok, 
valamint az egyes tematikus prioritások 
terén alkalmazandó teljesítménymutatók 
pontosabb meghatározása tekintetében.
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

(30) Az uniós források felhasználásának
legmegfelelőbb értékelése és az európai 
többletérték biztosítása érdekében a 
Bizottságot az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
fel kell hatalmazni jogi aktusok 
elfogadására a projektek kiválasztására 
vonatkozó támogathatósági kritériumok és
az egyes tematikus prioritások terén 
alkalmazandó teljesítménymutatók 
pontosabb meghatározása tekintetében.
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. en
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Módosítás 86
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) „bevált gyakorlati projekt”: olyan 
projekt, amely a projekt sajátos 
körülményeit figyelembe véve megfelelő, 
költséghatékony és korszerű technikákat, 
módszereket és megközelítéseket alkalmaz;

(c) „bevált gyakorlati projekt”: olyan 
projekt, amely a projekt sajátos 
körülményeit figyelembe véve megfelelő 
technikákat, módszereket és 
megközelítéseket alkalmaz;

Or. pt

Módosítás 87
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) „integrált projekt”: az egyes uniós 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok által előírt, más uniós jogi 
aktusok szerinti vagy a tagállami hatóságok 
által kidolgozott környezet- és 
éghajlatvédelmi stratégiákat vagy 
cselekvési terveket fenntartható módon és 
nagy területen, különösen regionális, több 
régiót érintő vagy nemzeti szinten 
végrehajtó projekt;

(d) „integrált projekt”: az egyes uniós 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok által előírt, más uniós jogi 
aktusok szerinti vagy a tagállami hatóságok 
által kidolgozott környezet- és 
éghajlatvédelmi stratégiákat vagy 
cselekvési terveket fenntartható módon és 
nagy területen, különösen regionális, több 
régiót érintő, nemzeti vagy
transznacionális szinten, elsősorban a 
természet, a víz, a hulladék, a levegő és az 
éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz 
való alkalmazkodás területére vonatkozó
környezet- és éghajlatvédelmi uniós 
jogszabályokat figyelembe véve végrehajtó 
projekt; Az integrált projektek ösztönzik a 
más releváns uniós finanszírozási
forrásokkal való koordinációt és azok 
mobilizációját;

Or. en
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Módosítás 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) „integrált projekt”: az egyes uniós 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok által előírt, más uniós jogi 
aktusok szerinti vagy a tagállami hatóságok
által kidolgozott környezet- és 
éghajlatvédelmi stratégiákat vagy 
cselekvési terveket fenntartható módon és 
nagy területen, különösen regionális, több 
régiót érintő vagy nemzeti szinten 
végrehajtó projekt;

(d) „integrált projekt”: az egyes uniós 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok által előírt, más uniós jogi 
aktusok szerinti vagy a tagállami hatóságok 
által kidolgozott környezet- és 
éghajlatvédelmi stratégiákat vagy 
cselekvési terveket − főleg a természet, a 
víz, a hulladék, a levegő és az 
éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz 
való alkalmazkodás területén −
fenntartható módon és nagy területen, 
különösen regionális, több régiót érintő 
vagy nemzeti szinten végrehajtó projekt;

Or. en

Módosítás 89
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a Natura 2000 hálózat részét képező 
területek kezelésének és a hálózat részét 
képező természeti értékek, különösen az 
uniós jogszabályoknak megfelelően 
prioritásként kezelt fajok és élőhelyek 
megőrzésének a támogatása;

Or. pt

Módosítás 90
Romana Jordan
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fentiekkel a LIFE program hozzájárul a 
fenntartható fejlődéshez, valamint az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek és 
célértékeinek eléréséhez.

A fentiekkel a LIFE program hozzájárul a 
fenntartható fejlődéshez, valamint az 
Európa 2020 stratégia és a 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv célkitűzéseinek és 
célértékeinek eléréséhez.

Or. en

Módosítás 91
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az (1) bekezdés a) pontjában említett 
célkitűzés tekintetében a programnak 
tulajdonítható környezeti és éghajlati 
javulás. A biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítására és 
visszafordítására vonatkozó célkitűzés 
esetén a programnak tulajdonítható 
környezeti javulás mértékegysége a 
Natura 2000 hálózat területének 
helyreállított vagy megfelelő gazdálkodás 
alá vont hányada, a helyreállított 
ökoszisztéma-szolgáltatások területe, 
valamint a jobb védettségi helyzetet élvező 
célzott élőhelyek és fajok száma és típusa;

(a) az (1) bekezdés a) pontjában említett 
célkitűzés tekintetében a programnak 
tulajdonítható környezeti és éghajlati 
javulás. A biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítására és 
visszafordítására vonatkozó célkitűzés 
esetén a programnak tulajdonítható 
környezeti javulást a Natura 2000 hálózat 
területének helyreállított vagy megfelelő 
gazdálkodás alá vont hányada, a 
helyreállított vagy visszaállított 
ökoszisztéma-szolgáltatások területe, 
valamint a jobb védettségi helyzetet élvező 
célzott élőhelyek és fajok száma és típusa
alapján mérik;

Or. sl

Módosítás 92
Kriton Arsenis
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a LIFE programon keresztüli 
finanszírozás segítségével elért gazdasági 
haszon kétévenkénti értékelése, amely 
számot ad az ökoszisztéma-szolgáltatások 
fenntartásáról vagy javításáról vagy a 
program más járulékos gazdasági 
előnyeiről

Or. en

Módosítás 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
30. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
teljesítménymutatókra vonatkozóan, e 
mutatóknak a 24. cikkben említett többéves 
munkaprogramok szerinti tematikus 
prioritásokra történő alkalmazása 
érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
30. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
teljesítménymutatókat pontosabban 
meghatározva, e mutatóknak a 24. cikkben 
említett többéves munkaprogramok szerinti 
tematikus prioritásokra történő alkalmazása 
alapján.

Or. en

Módosítás 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A LIFE program végrehajtására 
biztosított pénzügyi keretösszeg 

1. A LIFE program végrehajtására 
biztosított pénzügyi keretösszeg az Uniós 
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3 618 000 000 EUR. költségvetés legalább 1%-ának felel meg.

Or. en

Indokolás

Helyes növelni a LIFE költségvetésének részesedését az EU költségvetéséből, és az 1 % még 
mindig szerény összeg a kihívásokhoz képest. A javasolt növelés célja különösen az, hogy 
hozzájáruljon a Natura 2000 területek kezelésének uniós társfinanszírozásához

Módosítás 95
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A LIFE program végrehajtására 
biztosított pénzügyi keretösszeg 
3 618 000 000 EUR.

1. A LIFE program végrehajtására 
biztosított pénzügyi keretösszeg a 
következő többéves pénzügyi keret 1%-
ának felel meg.

Or. en

Módosítás 96
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A LIFE program végrehajtására 
biztosított pénzügyi keretösszeg 
3 618 000 000 EUR.

1. A LIFE program végrehajtására 
biztosított pénzügyi keretösszeg [...] EUR.

Or. pt

Módosítás 97
Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az alprogramok szerinti költségvetési 
bontás a következő:

törölve

(a) Az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi 
keretösszegből 2 713 500 000 EUR-t a 
Környezetvédelem alprogramra 
fordítanak;
(b) az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi 
keretösszegből 904 500 000 EUR-t az 
Éghajlat-politika alprogramra fordítanak.

Or. en

Módosítás 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) Az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi
keretösszegből 2 713 500 000 EUR-t a 
Környezetvédelem alprogramra fordítanak;

(a) Az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi
keretösszeg mintegy 80%-ának megfelelő 
összeget, 2 894 400 000 EUR-t a 
Környezetvédelem alprogramra fordítanak;

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi témára szánt LIFE támogatás arányának növelésére van szükség annak 
biztosításhoz, hogy a LIFE elégségesen hozzá tudjon járulni a Natura 2000 területek 
irányításához. Az Éghajlat-politika területen más támogatási források is rendelkezésre állnak, 
és a piaci alapú mechanizmusokon vagy a szennyező fizet megközelítésen keresztül kifejtett 
munkára van szükség. 

Módosítás 99
Kriton Arsenis
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) Az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi
keretösszegből 2 713 500 000 EUR-t a 
Környezetvédelem alprogramra
fordítanak;

(a) Az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi
keretösszeg 75 %-át a Környezetvédelem 
alprogramra fordítják;

Or. en

Módosítás 100
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) Az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi 
keretösszegből 2 713 500 000 EUR-t a 
Környezetvédelem alprogramra fordítanak;

(a) Az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi 
keretösszegből (...)EUR-t a 
Környezetvédelem alprogramra fordítanak;

Or. pt

Módosítás 101
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi
keretösszegből 904 500 000 EUR-t az 
Éghajlat-politika alprogramra fordítanak.

(b) az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi
keretösszeg mintegy 20%-ának megfelelő 
összeget, 723 600 000 EUR-t az Éghajlat-
politika alprogramra fordítanak.

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi témára szánt LIFE támogatás arányának növelésére van szükség annak 
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biztosításhoz, hogy a LIFE elégségesen hozzá tudjon járulni a Natura 2000 területek 
irányításához. Az Éghajlat-politika területen más támogatási források is rendelkezésre állnak, 
és a piaci alapú mechanizmusokon vagy a szennyező fizet megközelítésen keresztül kifejtett 
munkára van szükség.

Módosítás 102
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi
keretösszegből 904 500 000 EUR-t az 
Éghajlat-politika alprogramra fordítanak.

(b) az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi
keretösszeg 25 %-át az Éghajlat-politika 
alprogramra fordítják.

Or. en

Módosítás 103
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi 
keretösszegből 904 500 000 EUR-t az 
Éghajlat-politika alprogramra fordítanak.

(b) az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi 
keretösszegből (...) EUR-t az Éghajlat-
politika alprogramra fordítanak.

Or. pt

Módosítás 104
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A költségvetési források legalább 85 
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%-át a projekttámogatásban részesülő 
projektekre különítik el.

Or. en

Módosítás 105
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az integrált projektek nem kaphatnak 
a LIFE program teljes költségvetésének 
30 %-ánál többet.

Or. en

Módosítás 106
Julie Girling, Charles Tannock

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadik ország részvétele a LIFE 
programban

A tengerentúli országok és területek, 
valamint harmadik országok részvétele a 
LIFE programban

Or. en

Módosítás 107
Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadik ország részvétele a LIFE A tengerentúli országok és területek, 
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programban valamint harmadik országok részvétele a 
LIFE programban

Or. fr

Módosítás 108
Julie Girling, Charles Tannock

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A LIFE programban az alábbi országok is 
részt vehetnek:

A LIFE programban az alábbi országok és 
területek is részt vehetnek:

Or. en

Módosítás 109
Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A LIFE programban az alábbi országok is 
részt vehetnek:

A LIFE programban az alábbi országok és 
területek is részt vehetnek:

Or. fr

Módosítás 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A LIFE programban az alábbi országok is 
részt vehetnek:

A LIFE programban az alábbi országok és 
területek is részt vehetnek:
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Or. en

Módosítás 111
Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) az Európai Közösség és a tengerentúli 
országok és területek társulásáról szóló, 
2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi 
határozatban szereplő tengerentúli 
országok és területek;

Or. fr

Módosítás 112
Julie Girling, Charles Tannock

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a 2001/822/EK határozatban szereplő 
tengerentúli országok és területek;

Or. en

Módosítás 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a 2001/822/EK határozatban szereplő 
tengerentúli országok és területek;
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Or. en

Indokolás

Az Európai Unió elkötelezte magát a tengerentúli országok és területek (TOT-ok) biológiai 
sokfélesége megőrzésének elősegítése és támogatása mellett mind a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégiában, mind pedig a 2001/822/EK tengerentúli 
társulási határozatban. Továbbá a Bizottság maga javasolta, hogy a LIFE programot tegyék 
elérhetővé a szomszédos országok, a harmadik országok és a legkülsőbb francia régiók 
számára is. E kötelezettségvállalások, valamint a tengerentúli országok és területek gyakran 
egyedülálló és gazdag biológiai sokfélesége miatt a tengerentúli országoknak és területeknek 
is részesülniük kell a LIFE programból.

Módosítás 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) az Uniónak a 2001/822/EK tanácsi 
határozatban szereplő tengerentúli 
országai és területei;

Or. en

Módosítás 115
Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a közreműködés az érintett országok
uniós programokban való részvételének
általános elveit megállapító kétoldalú vagy 
többoldalú megállapodásokban 
meghatározott feltételek szerint zajlik.

Ez a közreműködés a tengerentúli 
társulási határozatban és az uniós 
programokban való részvétel általános 
elveit megállapító kétoldalú vagy 
többoldalú megállapodásokban 
meghatározott feltételek szerint zajlik.

Or. fr
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Módosítás 116
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot a LIFE program 
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 
az Európai Szociális Alap, a Kohéziós 
Alap, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap között, 
különösen a 18. cikk d) pontjában említett 
integrált projektekkel összefüggő 
szinergiák kialakítása, valamint a LIFE 
program keretében kidolgozott 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazásának támogatása érdekében. 
Uniós szinten a koordináció a(z) …/EU 
rendelet (a közös stratégiai keretről szóló 
rendelet) 10. cikkében említett közös 
stratégiai kereten belül valósul meg..

3. Adott esetben a saját felelősségi 
körüknek megfelelően a Bizottság és a 
tagállamok biztosítják az összhangot a 
LIFE program és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, az Európai Szociális 
Alap, a Kohéziós Alap, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
között a szinergiák kialakítása érdekében, 
különösen a 18. cikk d) pontjában említett 
integrált projektekkel összefüggésben és a 
92/43/EGK irányelv 8. cikkében említett 
fontossági sorrendben történő 
végrehajtási tervek kidolgozásán 
keresztül, valamint a LIFE program 
keretében kidolgozott megoldások, 
módszerek és megközelítések 
alkalmazásának támogatása érdekében. 
Uniós szinten a koordináció a(z) …/EU 
rendelet (a közös stratégiai keretről szóló 
rendelet) 10. cikkében említett közös 
stratégiai kereten belül valósul meg.

Or. en

Módosítás 117
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot a LIFE program 

3. A saját felelősségi körüknek 
megfelelően és amennyiben lehetséges a 
Bizottság és a tagállamok biztosítják az 
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és az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 
az Európai Szociális Alap, a Kohéziós 
Alap, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap között, 
különösen a 18. cikk d) pontjában említett 
integrált projektekkel összefüggő 
szinergiák kialakítása, valamint a LIFE 
program keretében kidolgozott 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazásának támogatása érdekében.
Uniós szinten a koordináció a(z) …/EU 
rendelet (a közös stratégiai keretről szóló 
rendelet) 10. cikkében említett közös 
stratégiai kereten belül valósul meg..

összhangot a LIFE program és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap és az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap között, különösen a 18. cikk 
d) pontjában említett integrált projektekkel 
összefüggő szinergiák kialakítása, valamint 
a LIFE program keretében kidolgozott 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazásának támogatása érdekében. 
Uniós szinten a koordináció a(z) …/EU 
rendelet (a közös stratégiai keretről szóló 
rendelet) 10. cikkében említett közös 
stratégiai kereten belül valósul meg.

Or. en

Módosítás 118
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot a LIFE program 
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 
az Európai Szociális Alap, a Kohéziós 
Alap, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap között, 
különösen a 18. cikk d) pontjában említett 
integrált projektekkel összefüggő 
szinergiák kialakítása, valamint a LIFE 
program keretében kidolgozott 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazásának támogatása érdekében. 
Uniós szinten a koordináció a(z) …/EU 
rendelet (a közös stratégiai keretről szóló 
rendelet) 10. cikkében említett közös 
stratégiai kereten belül valósul meg..

3. A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
aktív és összehangolt erőfeszítéssel
biztosítják az összhangot a LIFE program 
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 
az Európai Szociális Alap, a Kohéziós 
Alap, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap között, 
különösen a 18. cikk d) pontjában említett 
integrált projektekkel összefüggő 
szinergiák kialakítása, valamint a LIFE 
program keretében kidolgozott 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazásának támogatása érdekében. 
Uniós szinten a koordináció a(z) …/EU 
rendelet (a közös stratégiai keretről szóló 
rendelet) 10. cikkében említett közös 
stratégiai kereten belül valósul meg.
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Or. en

Módosítás 119
Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a. cikk
A LIFE program láthatósága

A koordináló kedvezményezettnek és a 
társult kedvezményezetteknek kell 
nyilvánosságot biztosítaniuk a LIFE 
programnak és eredményeinek, és mindig 
meg kell említeniük a kapott uniós 
támogatást. A mellékletben látható LIFE 
logót használni kell minden 
kommunikációs tevékenység során, és fel 
kell azt tüntetni a nyilvánosság számára 
jól látható helyeken kihelyezett 
hirdetőtáblákon. A LIFE program 
keretében kapott tartós javakon is meg 
kell jeleníteni a LIFE logót, hacsak a 
Bizottság máshogy nem határoz erről.

Or. en

Indokolás

A LIFE logó nagyon sikeresnek bizonyult abban, hogy biztosítsa a környezettel és az 
éghajlattal kapcsolatos uniós támogatás megismertetését, valamint ez a logó mutatja az 
Uniónak az adott helyszínen a természetvédelemhez és a környezetvédelmi tevékenységekhez 
való hozzájárulását Ezért indokolt a LIFE logóra való hivatkozás e rendeletben.

Módosítás 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a. cikk
Az integrált projektek körébe tartozó 

területek
Az integrált projektek elsődlegesen a 
természet, víz, hulladék, levegő, zaj 
területére, valamint az éghajlatváltozás 
következményeinek csökkentésére és az 
azokhoz való alkalmazkodásra 
összpontosítanak. A 27. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett félidős 
értékelést követően teljesítményüktől és a 
rendelkezésre álló forrásoktól függően a 
Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
a 30. cikkel összhangban történő 
elfogadására az integrált projektek újabb 
területekre, például a talaj, a tengeri és 
városi környezet területeire történő 
kiterjesztésére.

Or. en

Módosítás 121
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Or. sl

Módosítás 122
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Környezetvédelem alprogram 
keretében nyújtott projekttámogatásra 
előirányzott költségvetési források 
legalább 50 %-át a természet és 
biodiverzitás megőrzését támogató 
projektekhez kell hozzárendelni.

törölve

Or. en

Módosítás 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Környezetvédelem alprogram 
keretében nyújtott projekttámogatásra 
előirányzott költségvetési források legalább 
50%-át a természet és biodiverzitás 
megőrzését támogató projektekhez kell 
hozzárendelni.

2. A Környezetvédelem alprogram 
keretében nyújtott projekttámogatásra 
előirányzott költségvetési források legalább 
75%-át a természet és biodiverzitás 
megőrzését támogató projektekhez kell 
hozzárendelni.

Or. en

(A 4. cikk (1) bekezdésének módosításához kapcsolódik.)

Indokolás

Ez a módosítás a LIFE program költségvetésének a teljes uniós költségvetés 1%-ára történő 
emeléséhez kapcsolódik, miután e növelés kifejezett célja, hogy hozzájáruljon a Natura 2000 
területek kezeléséhez.

Módosítás 124
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Környezetvédelem alprogram 
keretében nyújtott projekttámogatásra 
előirányzott költségvetési források legalább 
50%-át a természet és biodiverzitás 
megőrzését támogató projektekhez kell 
hozzárendelni.

2. A Környezetvédelem alprogram 
keretében nyújtott projekttámogatásra 
előirányzott költségvetési források legalább 
75%-át a természet és biodiverzitás 
megőrzését támogató projektekhez kell 
hozzárendelni.

Or. en

Indokolás

A LIFE költségvetés biológiai sokféleség számára elkülönített részének növelésére azért van 
szükség, hogy a LIFE program biztosan teljesítse a Natura 2000 finanszírozási 
követelményeinek 20%-át, ami a becslések szerint évi 5,8 milliárd eurót jelent.

Módosítás 125
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Környezetvédelem alprogram 
keretében nyújtott projekttámogatásra 
előirányzott költségvetési források legalább 
50%-át a természet és biodiverzitás 
megőrzését támogató projektekhez kell 
hozzárendelni.

2. A Környezetvédelem alprogram 
keretében nyújtott projekttámogatásra 
előirányzott költségvetési források legalább 
60%-át a természet és biodiverzitás 
megőrzését támogató projektekhez kell 
hozzárendelni.

Or. en

Módosítás 126
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Környezetvédelem alprogram 2. A Környezetvédelem alprogram 
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keretében nyújtott projekttámogatásra 
előirányzott költségvetési források legalább 
50%-át a természet és biodiverzitás 
megőrzését támogató projektekhez kell 
hozzárendelni.

keretében nyújtott projekttámogatásra 
előirányzott költségvetési források legalább 
60%-át a természet és biodiverzitás 
megőrzését támogató projektekhez kell 
hozzárendelni.

Or. pt

Módosítás 127
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az uniós – különösen a vízzel, a 
hulladékokkal és a levegővel kapcsolatos –
környezetvédelmi politika és jogszabályok 
által előírt tervek és programok 
végrehajtására szolgáló integrált 
megközelítések alkalmazásának, 
kidolgozásának, vizsgálatának és 
demonstrációjának támogatása;

(b) az uniós – különösen a vízzel, a 
hulladékokkal, a levegővel és a talajjal 
kapcsolatos – környezetvédelmi politika és 
jogszabályok által előírt tervek és 
programok végrehajtására szolgáló 
integrált megközelítések alkalmazásának, 
kidolgozásának, vizsgálatának és 
demonstrációjának támogatása;

Or. en

Módosítás 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az uniós – különösen a vízzel, a 
hulladékokkal és a levegővel kapcsolatos –
környezetvédelmi politika és jogszabályok 
által előírt tervek és programok 
végrehajtására szolgáló integrált 
megközelítések alkalmazásának, 
kidolgozásának, vizsgálatának és 
demonstrációjának támogatása;

(b) az uniós – különösen a vízzel, a 
hulladékokkal, a levegővel és a zajjal 
kapcsolatos – környezetvédelmi politika és 
jogszabályok által előírt tervek és 
programok végrehajtására szolgáló 
integrált megközelítések alkalmazásának, 
kidolgozásának, vizsgálatának és 
demonstrációjának támogatása;
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Or. en

Módosítás 129
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az uniós környezetvédelmi 
jogszabályoknak való hatékonyabb 
megfelelés és azok hatékonyabb 
végrehajtásának előmozdítása, illetve az 
ehhez való hozzájárulás különösen bevált 
gyakorlatok és szakpolitikai 
megközelítések kidolgozásának és 
terjesztésének ösztönzésével;

(c) a meglévő uniós környezetvédelmi 
jogszabályoknak az összes tagállamban 
történő hatékonyabb megfelelés és azok 
hatékonyabb végrehajtásának 
előmozdítása, illetve az ehhez való 
hozzájárulás különösen bevált gyakorlatok 
és szakpolitikai megközelítések 
kidolgozásának és terjesztésének 
ösztönzésével;

Or. de

Módosítás 130
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az uniós környezetvédelmi 
jogszabályoknak való hatékonyabb 
megfelelés és azok hatékonyabb 
végrehajtásának előmozdítása, illetve az 
ehhez való hozzájárulás különösen bevált 
gyakorlatok és szakpolitikai 
megközelítések kidolgozásának és 
terjesztésének ösztönzésével;

(c) az uniós környezetvédelmi 
jogszabályoknak való hatékonyabb 
megfelelés és azok hatékonyabb 
végrehajtásának előmozdítása, illetve az 
ehhez való hozzájárulás különösen bevált 
gyakorlatok kidolgozásának és 
terjesztésének ösztönzésével;

Or. de

Indokolás

El kell kerülni a LIFE alappal való politikai támogatás gyanúját.
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Módosítás 131
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a jobb környezetvédelmi irányítás 
előmozdítása, az érintett feleknek –
beleértve a nem kormányzati szervezeteket 
is – a szakpolitikai konzultációkba és a 
végrehajtásba való szélesebb körű 
bevonása által.

(d) a jobb környezetvédelmi irányítás 
előmozdítása.

Or. de

Indokolás

A környezetvédelem területén működő nem kormányzati szervezetek többnyire képesek 
forrásokat teremteni. A LIFE pénzeszközök igen korlátozottak. A LIFE pénzeszközöket ezért 
különösen az irányítás javításába kell fektetni – ideértve a strukturális alapokból származó 
pénzeszközök irányítását is – annak érdekében, hogy a helyszínen ténylegesen biztosítani 
lehessen a környezetvédelmi projektek hatékony megvalósítását (a meghiúsult projektek 
legnagyobb részében a kudarc oka a hiányos irányítás).

Módosítás 132
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a jobb környezetvédelmi irányítás 
előmozdítása, az érintett feleknek –
beleértve a nem kormányzati szervezeteket 
is – a szakpolitikai konzultációkba és a 
végrehajtásba való szélesebb körű 
bevonása által.

(d) a jobb környezetvédelmi irányítás 
előmozdítása az érintett feleknek –
beleértve a nem kormányzati szervezeteket 
is – a szakpolitikai konzultációkba és a 
végrehajtásba való szélesebb körű 
bevonása által, valamint az Aarhusi 
Egyezményben lefektetett állampolgári 
jogokkal kapcsolatos tudatosság növelése.

Or. en
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Módosítás 133
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a projekteredményeknek az érdekelt 
felek és a potenciális jövőbeli pályázók 
felé történő célzott terjesztésének 
elősegítése; ezeket olyan, a szóban forgó 
terület számára legmegfelelőbb régiókban 
kell terjeszteni, amelyek nagy 
valószínűséggel tudnak profitálni a pozitív 
tapasztalatok megosztásából.

Or. en

Módosítás 134
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A módosítás a magyar változatot nem érinti.

Or. sl

Módosítás 135
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez való hozzájárulás 
érdekében az éghajlatváltozás hatásainak 

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez való hozzájárulás 
érdekében az éghajlatváltozás hatásainak 
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mérséklése prioritási terület konkrét 
célkitűzései különösen a következők:

mérséklése prioritási terület konkrét 
célkitűzései – a más környezetvédelmi 
célkitűzésekkel, köztük a biológiai 
sokféleséggel fennálló szinergiák 
lehetőség szerinti támogatása mellett –
különösen a következők:

Or. en

Módosítás 136
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az éghajlatváltozással szembeni fokozott 
ellenálló képességet célzó erőfeszítések 
támogatásához való hozzájárulás 
érdekében az Alkalmazkodás az 
éghajlatváltozáshoz prioritási terület 
konkrét célkitűzései különösen a 
következők:

Az éghajlatváltozással szembeni fokozott 
ellenálló képességet célzó erőfeszítések 
támogatásához való hozzájárulás 
érdekében az Alkalmazkodás az 
éghajlatváltozáshoz prioritási terület 
konkrét célkitűzései – a más 
környezetvédelmi célkitűzésekkel, köztük 
a biológiai sokféleséggel fennálló 
szinergiák lehetőség szerinti támogatása 
mellett –különösen a következők:

Or. en

Módosítás 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az alkalmazkodással kapcsolatos uniós 
szakpolitika és jogszabályok 
kidolgozásának és végrehajtásának 
elősegítése, ideértve a más szakpolitikai 
területeken történő érvényesítést is, 
különösen az éghajlatváltozáshoz való 

(a) az alkalmazkodással kapcsolatos uniós 
szakpolitika és jogszabályok 
kidolgozásának és végrehajtásának 
elősegítése, ideértve a más szakpolitikai 
területeken történő érvényesítést is, 
különösen az egyéb környezetvédelmi 
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alkalmazkodást célzó szakpolitikai vagy 
irányítási megközelítések, bevált 
gyakorlatok és megoldások kidolgozása, 
vizsgálata és demonstrációja révén;

célokkal, többek között a biológiai 
sokféleséggel fennálló szinergiák 
támogatása és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást célzó ökoszisztéma-alapú 
szakpolitikai vagy irányítási 
megközelítések, bevált gyakorlatok és 
megoldások kidolgozása, vizsgálata és 
demonstrációja révén;

Or. en

Módosítás 138
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos 
tudatosság növelésének előmozdítása, 
ideértve az uniós éghajlat-politikai 
döntéshozatalhoz nyújtott polgári és 
érdekelti támogatás elnyerését, valamint a 
fenntartható fejlődés szolgálatában álló 
ismeretterjesztés ösztönzése;

(a) az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos, 
döntő fontosságú tudatosságnövelés
előmozdítása, ideértve az uniós éghajlat-
politikai döntéshozatal során nyújtott 
polgári és érdekelti támogatást, valamint a 
fenntartható fejlődés szolgálatában álló 
ismeretterjesztés ösztönzése;

Or. de

Módosítás 139
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az uniós éghajlatvédelmi 
jogszabályoknak való hatékonyabb 
megfelelés és azok hatékonyabb 
végrehajtásának előmozdítása, illetve az 
ehhez való hozzájárulás különösen bevált 
gyakorlatok és szakpolitikai 
megközelítések kidolgozásának és 

(c) az uniós környezetvédelmi 
jogszabályoknak való hatékonyabb 
megfelelés és azok hatékonyabb 
végrehajtásának előmozdítása, illetve az 
ehhez való hozzájárulás különösen bevált 
gyakorlatok kidolgozásának és 
terjesztésének ösztönzésével;
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terjesztésének ösztönzésével;

Or. de

Indokolás

El kell kerülni a LIFE pénzeszközökkel való politikai támogatás gyanúját.

Módosítás 140
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a jobb éghajlat-politikai irányítás 
előmozdítása, az érintett feleknek –
beleértve a nem kormányzati szervezeteket 
is – a szakpolitikai konzultációkba és a 
végrehajtásba való szélesebb körű 
bevonása által.

(d) a jobb éghajlat-politikai irányítás 
előmozdítása;

Or. de

Indokolás

A környezetvédelem területén működő nem kormányzati szervezetek többnyire képesek 
forrásokat teremteni. A LIFE pénzeszközök igen korlátozottak. A LIFE pénzeszközöket ezért 
különösen az irányítás javításába kell fektetni – ideértve a strukturális alapokból származó 
pénzeszközök irányítását is – annak érdekében, hogy a helyszínen ténylegesen biztosítani 
lehessen a környezetvédelmi projektek hatékony megvalósítását (a meghiúsult projektek 
legnagyobb részében a kudarc oka a hiányos irányítás).

Módosítás 141
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a projekteredményeknek az érdekelt 
felek és a potenciális jövőbeli pályázók 
felé történő célzott terjesztésének 
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elősegítése; ezeket olyan, a szóban forgó 
terület számára legmegfelelőbb régiókban 
kell terjeszteni, amelyek nagy 
valószínűséggel tudnak profitálni a pozitív 
tapasztalatok megosztásából.

Or. en

Módosítás 142
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az Unió érdekét szolgálják a LIFE 
program 3. cikkében meghatározott 
célkitűzései egyikének eléréséhez történő 
jelentős hozzájárulás által;

(a) az Unió érdekét szolgálják a LIFE 
program 3. cikkében meghatározott 
célkitűzései legalább egyikének eléréséhez 
történő jelentős hozzájárulás által;

Or. en

Módosítás 143
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) biztosítják a költséghatékony 
megközelítést, valamint technikai és 
pénzügyi szempontból koherensek;

(b) biztosítják a költséghatékony 
megközelítést, valamint technikai és 
pénzügyi szempontból koherensek, és 
megfelelnek legalább a minimális 
minőségi kritériumnak;

Or. en

Módosítás 144
Thomas Ulmer
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) politikai szempontból semlegesek.

Or. de

Módosítás 145
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 30. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdés a) pontjában szereplő kritérium 
alkalmazására vonatkozó feltételekre 
vonatkozóan, annak érdekében, hogy ezt a 
kritériumot a 9. és 13. cikk szerinti egyedi 
prioritási területekhez igazítsa.

törölve

Or. en

Módosítás 146
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben lehetséges, a LIFE program 
által finanszírozott projektek támogatják a 
különböző célkitűzések közötti 
szinergiákat és ösztönzik a zöld 
közbeszerzés alkalmazását.

2. Amennyiben lehetséges, a LIFE program 
által finanszírozott projektek támogatják a 
különböző célkitűzések közötti 
szinergiákat és ösztönzik a zöld 
közbeszerzés alkalmazását. A különböző 
célkitűzések közötti szinergiák elérését 
célzó projekteknek kell elsőbbséget 
élvezniük az odaítélési szakaszban.
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Or. en

Módosítás 147
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottságnak biztosítania kell a 
LIFE program pénzügyi támogatásának a 
tagállamok között történő egyenlő 
elosztását, valamint indikatív nemzeti 
forráselosztásokat kell létrehoznia minden 
egyes tagállam számára a jelenlegi 
programozási időszakra. Amennyiben 
szükséges, minden egyes tagállam 
szükségleteinek és egyedi sajátosságainak 
figyelembevételével és a nemzeti és/vagy 
regionális hatóságokkal együttműködve a 
Bizottságnak speciális technikai 
támogatást kell biztosítania a projektek 
kidolgozásához azokban a tagállamokban, 
ahol a kiosztott támogatás a 2007–2013-as 
programozási időszakban a saját indikatív 
nemzeti forráselosztás alatt marad. 

Or. pt

Módosítás 148
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság a 2014–2017-es és a 2018–
2020-as időszakra vonatkozó indikatív 
éves nemzeti forráselosztások által 
biztosítja a 18. cikkben említett projektek 
arányos elosztását az alábbi kritériumok 
szerint:
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(a) lakosság:
(i) az egyes tagállamok teljes lakossága. 
50%-os súlyozást kell alkalmazni e 
kritériumra vonatkozóan;
továbbá
(ii) az egyes tagállamok népsűrűsége, az 
EU átlagos népsűrűségének kétszereséig. 
5%-os súlyozást kell alkalmazni e 
kritériumra vonatkozóan;
(b) természet és biológiai sokféleség:
(i) minden egyes tagállam területének 
közösségi jelentőségű területek által 
elfoglalt teljes területe, a közösségi 
jelentőségű területek összességének 
(közösségi szinten vett) arányában 
kifejezve. 25%-os súlyozást kell 
alkalmazni e kritériumra vonatkozóan;
továbbá
(ii) egy tagállam területének közösségi 
jelentőségű területek által borított aránya, 
viszonyítva a Közösség területének a 
közösségi jelentőségű területek által 
elfoglalt arányához. 20%-os súlyozást kell 
alkalmazni e kritériumra vonatkozóan;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás támogatja a LIFE+ rendeletben lefektetett kritériumokat.

Módosítás 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18. cikk d) pontjában említett integrált 
projektekben adott esetben az érdekelt 
felek is közreműködnek, és e projektek 
lehetőség szerint előmozdítják más uniós 

A 18. cikk d) pontjában említett integrált 
projektek elérhetők az érdekelt felek 
számára, és az érdekelt felek valamennyi 
szakaszban közreműködnek, és e projektek 
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finanszírozási források igénybevételét és az 
azokkal való összhangot.

lehetőség szerint előmozdítják más uniós 
finanszírozási források igénybevételét és az 
azokkal való összhangot.

Or. en

Módosítás 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18. cikk d) pontjában említett integrált 
projektekben adott esetben az érdekelt 
felek is közreműködnek, és e projektek 
lehetőség szerint előmozdítják más uniós 
finanszírozási források igénybevételét és az 
azokkal való összhangot.

A 18. cikk d) pontjában említett integrált 
projektekben adott esetben az érdekelt 
felek is közreműködnek, és e projektek 
lehetőség szerint előmozdítják más uniós 
finanszírozási források igénybevételét és az 
azokkal való összhangot. A 
projekttámogatásokra szánt összegnek 
maximum 20%-a osztható ki integrált 
projektek számára.

Or. en

Módosítás 151
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a szolidaritás és a 
vállaláselosztás elveivel összhangban 
gondoskodik arról, hogy az integrált 
projektekkel kapcsolatos odaítélési eljárás 
földrajzi szempontból kiegyensúlyozott 
legyen. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 30. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a földrajzi egyensúly 
alkalmazására vonatkozó kritériumokra 

törölve



AM\906961HU.doc 51/84 PE492.686v01-00

HU

vonatkozóan a 18. cikk d) pontjában 
említett egyes tematikus prioritási 
területek tekintetében.

Or. en

Módosítás 152
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a szolidaritás és a 
vállaláselosztás elveivel összhangban 
gondoskodik arról, hogy az integrált 
projektekkel kapcsolatos odaítélési eljárás 
földrajzi szempontból kiegyensúlyozott 
legyen. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 30. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a földrajzi egyensúly 
alkalmazására vonatkozó kritériumokra 
vonatkozóan a 18. cikk d) pontjában 
említett egyes tematikus prioritási 
területek tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 153
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a szolidaritás és a 
vállaláselosztás elveivel összhangban 
gondoskodik arról, hogy az integrált 
projektekkel kapcsolatos odaítélési eljárás 
földrajzi szempontból kiegyensúlyozott 
legyen. A Bizottság felhatalmazást kap 

törölve
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arra, hogy a 30. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a földrajzi egyensúly 
alkalmazására vonatkozó kritériumokra 
vonatkozóan a 18. cikk d) pontjában 
említett egyes tematikus prioritási 
területek tekintetében.

Or. en

Módosítás 154
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a szolidaritás és a 
vállaláselosztás elveivel összhangban 
gondoskodik arról, hogy az integrált 
projektekkel kapcsolatos odaítélési eljárás 
földrajzi szempontból kiegyensúlyozott 
legyen. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 30. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a földrajzi egyensúly 
alkalmazására vonatkozó kritériumokra 
vonatkozóan a 18. cikk d) pontjában 
említett egyes tematikus prioritási 
területek tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 155
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a szolidaritás és a 
vállaláselosztás elveivel összhangban 

A Bizottság a szolidaritás és a 
vállaláselosztás elveivel összhangban 
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gondoskodik arról, hogy az integrált 
projektekkel kapcsolatos odaítélési eljárás 
földrajzi szempontból kiegyensúlyozott 
legyen. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 30. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a földrajzi egyensúly 
alkalmazására vonatkozó kritériumokra 
vonatkozóan a 18. cikk d) pontjában 
említett egyes tematikus prioritási 
területek tekintetében.

gondoskodik arról, hogy az integrált 
projektekkel és hagyományos projektekkel 
kapcsolatos kiválasztási és odaítélési 
eljárás földrajzi szempontból 
kiegyensúlyozott legyen.

Or. en

Módosítás 156
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a szolidaritás és a 
vállaláselosztás elveivel összhangban 
gondoskodik arról, hogy az integrált 
projektekkel kapcsolatos odaítélési eljárás 
földrajzi szempontból kiegyensúlyozott 
legyen. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 30. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a földrajzi egyensúly 
alkalmazására vonatkozó kritériumokra 
vonatkozóan a 18. cikk d) pontjában 
említett egyes tematikus prioritási 
területek tekintetében.

A Bizottság a szolidaritás és a 
vállaláselosztás elveivel összhangban 
gondoskodik arról, hogy az összes 
projekttel kapcsolatos odaítélési eljárás 
földrajzi szempontból kiegyensúlyozott 
legyen. A Bizottság a 2014–2017-es és a 
2018–2020-as időszakra vonatkozó 
indikatív éves nemzeti forráselosztások 
által biztosítja a projektek arányos 
szétosztását; a tagállamok a nemzeti 
keretükön belül igényelhetnek támogatást 
az integrált projektekhez.

Or. en

Módosítás 157
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a szolidaritás és a 
vállaláselosztás elveivel összhangban 
gondoskodik arról, hogy az integrált
projektekkel kapcsolatos odaítélési eljárás
földrajzi szempontból kiegyensúlyozott 
legyen. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 30. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a földrajzi egyensúly 
alkalmazására vonatkozó kritériumokra 
vonatkozóan a 18. cikk d) pontjában 
említett egyes tematikus prioritási 
területek tekintetében.

A Bizottság csak az integrált projektekre 
vonatkozó odaítélési eljárás során 
gondoskodik a földrajzi szempontú 
kiegyensúlyozottságról a szolidaritás és a 
vállaláselosztás elveivel összhangban az 
által, hogy minden egyes tagállamnak 
bizonyos számú integrált projektet oszt ki 
a tervezési időszakon felül.

Or. en

Módosítás 158
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a szolidaritás és a 
vállaláselosztás elveivel összhangban 
gondoskodik arról, hogy az integrált 
projektekkel kapcsolatos odaítélési eljárás 
földrajzi szempontból kiegyensúlyozott 
legyen. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 30. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a földrajzi egyensúly 
alkalmazására vonatkozó kritériumokra 
vonatkozóan a 18. cikk d) pontjában 
említett egyes tematikus prioritási területek 
tekintetében.

A Bizottság a Natura 2000 hálózat 
kiterjedése alapján és a szolidaritás és a 
vállaláselosztás elveivel összhangban 
gondoskodik arról, hogy az integrált 
projektekkel kapcsolatos odaítélési eljárás 
földrajzi szempontból kiegyensúlyozott 
legyen. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 30. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a földrajzi egyensúly 
alkalmazására vonatkozó kritériumokra 
vonatkozóan a 18. cikk d) pontjában 
említett egyes tematikus prioritási területek 
tekintetében.

Or. en
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Módosítás 159
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projektek arányos elosztását indikatív 
éves nemzeti forráselosztások révén kell 
biztosítani az alábbi kritériumok szerint:
(1) Környezetvédelem alprogram:
(a) Népesség:
(i) minden egyes tagállam lakossága. 
45%-os súlyozást kell alkalmazni e 
kritériumra vonatkozóan;
(ii) az egyes tagállamok népsűrűsége, az 
EU átlagos népsűrűségének kétszereséig. 
5%-os súlyozást kell alkalmazni e 
kritériumra vonatkozóan;
(b) Természet és biológiai sokféleség:
(i) az egyes tagállamok közösségi 
jelentőségű teljes területe a közösségi 
jelentőségű területek összességének 
arányában kifejezve. 25%-os súlyozást 
kell alkalmazni e kritériumra 
vonatkozóan;
(ii) az egyes tagállamok közösségi 
jelentőségű veszélyeztetett fajokra és 
természetes élőhelyre kijelölt teljes 
területe a közösségi jelentőségű területek 
összességének arányában kifejezve. 25%-
os súlyozást kell alkalmazni e kritériumra 
vonatkozóan;
(2) Éghajlat-politika alprogram:
(a) Az éghajlatváltozás hatásai. 50%-os 
súlyozást kell alkalmazni e kritériumra 
vonatkozóan;
(b) Természetes szén-dioxid-megkötők 
általi lefedettség az egyes tagállamok 
közösségi területeinek arányában 
kifejezve. 30%-os súlyozást kell 
alkalmazni e kritériumra vonatkozóan;



PE492.686v01-00 56/84 AM\906961HU.doc

HU

(c) A megújuló energiaforrások 
arányának tervezett növelése az 
energiakeverékben.  20%-os súlyozást kell 
alkalmazni e kritériumra vonatkozóan;

Or. en

Indokolás

2007 óta a LIFE+ rendelet indikatív nemzeti forráselosztásokat vezetett be a program 
elosztási hatásainak javításaként. E módosítás újra bevezeti a nemzeti forráselosztásokat az 
összes projektre (az integrált és a hagyományos projektekre is), valamint pontosítja minden 
egyes tematikus terület súlyozását. Így képet kaphatunk arról, hogy mennyire sikeresek a 
tagállamok projektek benyújtásában. A projektek minőségétől függ a projektek értékelése és 
kiválasztása.

Módosítás 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
az összes projekttel kapcsolatos odaítélési 
eljárás földrajzi szempontból 
kiegyensúlyozott legyen az I. mellékletben 
megfogalmazott kritérium szerint azért, 
hogy elősegítse a 18. cikkben említett 
projektek elosztását a tagállamok között.

Or. en

Módosítás 161
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A szolidaritás és a vállaláselosztás 
elveivel összhangban a Bizottságnak 
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biztosítania kell a Környezetvédelem 
alprogramon belüli projektek arányos 
elosztását a tagállamok között azáltal, 
hogy az egész programidőszakra, illetve az 
összes projektre vonatkozó pénzalapot a 
következő kritériumok alapján osztják fel:
(a) Népességen alapuló kritérium (levegő 
és hulladék):
(i) az egyes tagállamok teljes lakossága 
(50%-os súlyozást kell alkalmazni e 
kritériumra vonatkozóan).
(ii) az egyes tagállamok népsűrűsége, az 
EU átlagos népsűrűségének kétszereséig 
(5%-os súlyozást kell alkalmazni e 
kritériumra vonatkozóan).
(b) Természet és biológiai sokféleség 
kritériuma:
(i) A Natura 2000 területek minden egyes 
tagállamra vonatkozó teljes területe a 
Natura 2000 területek összességének 
arányában kifejezve (20%-os súlyozást 
kell alkalmazni e kritériumra 
vonatkozóan).
(ii) egy tagállam területének a Natura 
2000 területek által borított aránya (15%-
os súlyozást kell alkalmazni e kritériumra 
vonatkozóan).
(c) Vízzel kapcsolatos kritérium:
(i) A vízgyűjtő kerületek teljes területe az 
egyes tagállamokban az Unió összes 
vízgyűjtő kerületének arányában kifejezve 
(10%-os súlyozást kell alkalmazni e 
kritériumra vonatkozóan).

Or. en

Módosítás 162
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 c bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. A szolidaritás és a vállaláselosztás 
elveivel összhangban a Bizottságnak 
biztosítania kell az Éghajlat-politika 
alprogramon belüli projektek arányos 
elosztását a tagállamok között azáltal, 
hogy az egész programidőszakra, illetve 
minden projektre vonatkozó pénzalapot a 
következő, népességen alapuló 
kritériumok alapján osztják fel:
(i) Minden egyes tagállam teljes népessége 
az EU teljes népességéhez viszonyítva 
(50%-os súlyozással).
(ii) Fordított arányban figyelembe vett egy 
főre jutó GDP, mely tükrözi a kevésbé 
virágzó tagállamokkal szembeni 
szolidaritást (50%-os súlyozással).

Or. en

Módosítás 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d. Amennyiben az egy tagállam által 
felhasznált pénzalapok összege kevesebb, 
mint az adott tagállamnak kiosztott 
pénzalap, abban az esetben a 
Bizottságnak a fennmaradó összeget 
társfinanszírozásban kell felhasználnia a 
más tagállamok által benyújtott 
projektekre, hogy minél nagyobb 
mértékben hozzájáruljon a 3. cikkben 
kitűzött célok eléréséhez.

Or. en
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Módosítás 164
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3e. Amikor a 29. cikk szerint előterjesztik 
a Bizottságnak a társfinanszírozásra jelölt 
projektek listáját, a Bizottságnak írásbeli 
magyarázatot kell adnia arról, hogyan 
vette figyelembe a 3c és 3d bekezdések 
szerinti kritériumokat.

Or. en

Módosítás 165
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság különös tekintettel van a 
transznacionális projektekre, amennyiben 
a környezet- és éghajlatvédelmi 
célkitűzések biztosításához 
transznacionális együttműködés 
szükséges, és ezért törekszik annak 
garantálására, hogy a projektekre 
elkülönített költségvetési források 
legalább 15 %-át transznacionális 
projektekre fordítsák.

törölve

Or. en

Módosítás 166
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság különös tekintettel van a 
transznacionális projektekre, amennyiben a 
környezet- és éghajlatvédelmi célkitűzések 
biztosításához transznacionális 
együttműködés szükséges, és ezért 
törekszik annak garantálására, hogy a 
projektekre elkülönített költségvetési 
források legalább 15 %-át 
transznacionális projektekre fordítsák.

4. A Bizottság különös tekintettel van a 
transznacionális projektekre, amennyiben a 
környezet- és éghajlatvédelmi célkitűzések 
biztosításához transznacionális 
együttműködés szükséges.

Or. pt

Módosítás 167
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság különös tekintettel van az 
Unió tengerentúli országaiban és 
területein zajló projektekre, és 
hozzáigazítja a pályázókra vonatkozó 
iránymutatásokat ezen területek 
lehetőségeihez, környezetvédelmi és 
klímavédelmi céljaihoz, valamint biztosítja 
részvételüket a LIFE programban, illetve 
törekszik annak garantálására, hogy a 
projektekre elkülönített költségvetési 
források legalább 5 %, maximum 10%--át 
ezen területekre kiosztott projektekre 
fordítsák.

Or. en

Indokolás

Az EU kötelezettséget vállalt, hogy előmozdítja és támogatja a biológiai sokféleség 
megőrzését a tengerentúli országokban és területeken a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő uniós stratégiában, illetve a tengerentúli társulási határozatban 
(2001/822/EK) is. Ezen felül maga az Európai Bizottság javasolta a LIFE program 
megnyitását a szomszédos országok, harmadik országok és a legkülső francia régiók számára.
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Ezért a LIFE programnak elérhetőnek kell lennie a tengerentúli országok és területek 
számára is, mivel azok kötelezettséget vállaltak, illetve a biológiai sokféleség szempontjából 
egyedi és gazdag területek.

Módosítás 168
Charles Tannock

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság különös tekintettel van az 
Unió tengerentúli országaiban és 
területein zajló projektekre, és 
hozzáigazítja a pályázókra vonatkozó 
iránymutatásokat ezen területek 
lehetőségeihez, környezetvédelmi és 
klímavédelmi céljaihoz, valamint biztosítja 
részvételüket a LIFE programban, illetve 
törekszik annak garantálására, hogy a 
projektekre elkülönített költségvetési 
források legalább 10%--át ezen 
területekre kiosztott projektekre fordítsák.

Or. en

Módosítás 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottságnak rendszeresen közzé 
kell tennie egy rövid leírást a LIFE 
program által elért szinergiákról a 
különböző környezet- és klímavédelmi 
célok tekintetében.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy a LIFE projekt a lehető legjobban használja fel a biológiai sokféleség és a 
klímaváltozási célkitűzések járulékos előmyeit.

Módosítás 170
Justas Vincas Paleckis

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
polgárokat a környezet- és klímavédelmi 
célok megvalósításában való részvételre, a 
Bizottságnak a lehető legszélesebb körben 
hangsúlyoznia kell a helyi jelentőségű, 
nem kormányzati szervezeteket, polgári 
akciócsoportokat és közösségeket 
magukban foglaló projekteket.

Or. lt

Indokolás

Figyelembe véve, hogy az EU környezet- és klímavédelmi problémáira helyi szinten sikerült jó 
megoldást találni, a helyi érdekelt feleknek (nem kormányzati szervezetek, polgári 
akciócsoportok és közösségek) megfelelő lehetőséget kell biztosítani a LIFE programban való 
részvételre.

Módosítás 171
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
70 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben a 18. cikk d) és f) 
pontjaiban említett projektek elszámolható 
költségeinek legfeljebb 80 %-a 

1. A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
50 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben a társfinanszírozási 
arány a támogatható költségek maximum 
75%-a lehet a 92/43/EGK irányelv 



AM\906961HU.doc 63/84 PE492.686v01-00

HU

finanszírozható. végrehajtásában kiemelt jelentőségű 
élőhelyekkel vagy fajokkal kapcsolatos 
projektek, illetve a 79/409/EGK irányelv 
16. cikke értelmében létrehozott bizottság 
által elsődlegesen támogatandónak 
minősülő madárfajok esetében, 
amennyiben ez a megőrzési célkitűzés 
elérése érdekében szükséges.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás fenntartja a LIFE+ rendeletben megállapíott társfinanszírozási arányt.

Módosítás 172
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
70 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben a 18. cikk d) és f) 
pontjaiban említett projektek elszámolható 
költségeinek legfeljebb 80 %-a 
finanszírozható.

1. A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 65%–
80%-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben:

- a 18. cikk d) és f) pontjaiban említett 
projektek elszámolható költségeinek 
legfeljebb 80 %-a finanszírozható.

- a LIFE+ természet és biológiai 
sokféleség elem maximális 
társfinanszírozási aránya a támogatható 
költségek 75%-a a 92/43/EGK irányelv 
végrehajtásában kiemelt jelentőségű 
élőhelyekkel vagy fajokkal kapcsolatos 
projektek, illetve a 79/409/EGK irányelv 
16. cikke értelmében létrehozott bizottság 
által elsődlegesen támogatandónak 
minősülő madárfajok esetében, 
amennyiben ez a megőrzési célkitűzés 
elérése érdekében szükséges.



PE492.686v01-00 64/84 AM\906961HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 173
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
70 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben a 18. cikk d) és f) 
pontjaiban említett projektek elszámolható 
költségeinek legfeljebb 80 %-a 
finanszírozható.

1. A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
70 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben a 18. cikk d) és f) 
pontjaiban említett projektek elszámolható 
költségeinek legfeljebb 80 %-a 
finanszírozható. Kivételes esetben azonban 
a LIFE természet és biológiai sokféleség 
elem társfinanszírozási aránya a 
támogatható költségek 75%-a a 
92/43/EGK irányelv végrehajtásában 
kiemelt jelentőségű élőhelyekkel vagy 
fajokkal kapcsolatos projektek, illetve a 
79/409/EGK irányelv 16. cikke értelmében 
létrehozott bizottság által elsődlegesen 
támogatandónak minősülő madárfajok 
esetében, amennyiben ez a megőrzési 
célkitűzés elérése érdekében szükséges.

Or. en

Módosítás 174
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
70 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben a 18. cikk d) és f) 
pontjaiban említett projektek elszámolható 

1. A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
70 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben a 18. cikk d) és f) 
pontjaiban említett projektek elszámolható 
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költségeinek legfeljebb 80 %-a 
finanszírozható.

költségeinek legfeljebb 80 %-a 
finanszírozható. Kevésbé fejlett régiók 
esetében az elszámolható költségek 
legfeljebb 80 %-a finanszírozható

Or. en

Módosítás 175
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
70 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben a 18. cikk d) és f) 
pontjaiban említett projektek elszámolható 
költségeinek legfeljebb 80 %-a 
finanszírozható.

1. A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
70 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben a 18. cikk d) és f) 
pontjaiban említett projektek elszámolható 
költségeinek legfeljebb 80 %-a 
finanszírozható. Az EU …/… rendelete 
[közös rendelkezéseket megállapító 
rendelet] szerinti kevésbé fejlett területek 
esetében az elszámolható költségek 
megemelt aránya, 85%-a finanszírozható.

Or. pt

Módosítás 176
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
70 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben a 18. cikk d) és f) 
pontjaiban említett projektek elszámolható 
költségeinek legfeljebb 80 %-a 
finanszírozható.

1. A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
70 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben:
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- a 18. cikk d) és f) pontjaiban említett 
projektek elszámolható költségeinek 
legfeljebb 80 %-a finanszírozható;
- a LIFE természet és biológiai sokféleség 
elem maximális társfinanszírozási aránya 
a támogatható költségek 75%-a a 
92/43/EGK irányelv végrehajtásában 
kiemelt jelentőségű élőhelyekkel vagy 
fajokkal kapcsolatos projektek, illetve a 
2009/147/EGK irányelv 16. cikke 
értelmében létrehozott bizottság által 
elsődlegesen támogatandónak minősülő 
madárfajok esetében;
- a maximális társfinanszírozási arány a 
támogatható költségek 75%-a a 
92/43/EGK irányelvben meghatározott 
fajok és élőhelyek esetében, amennyiben 
az kedvezőtlen védettségi helyzetet mutat a 
legfrissebb értékelésben.

Or. en

Módosítás 177
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A HÉA, illetve az állandó 
alkalmazottakkal összefüggő költségek 
támogatásra jogosultak.

Or. en

Módosítás 178
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18. cikkben felsorolt projektek esetében 
a HÉA nem minősül elszámolható 
költségnek.

törölve

Or. de

Módosítás 179
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18. cikkben felsorolt projektek esetében 
a HÉA nem minősül elszámolható 
költségnek.

törölve

Or. en

Módosítás 180
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18. cikkben felsorolt projektek esetében 
a HÉA nem minősül elszámolható 
költségnek.

A 18. cikkben felsorolt projektek esetében 
a HÉA elszámolható költségnek minősül.

Or. en

Módosítás 181
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18. cikkben felsorolt projektek esetében 
a HÉA nem minősül elszámolható 
költségnek. 

A 18. cikkben felsorolt projektek esetében 
a HÉA elszámolható költségnek minősül, 
amennyiben a HÉA-ra vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhetőek a HÉA-összegek. 
Minden tagállamnak tájékoztatnia kell a 
Bizottságot e rendelet hatályba lépésének 
időpontjáról, a HÉA-ra vonatkozó nemzeti 
jogszabályokról, az adólevonásra jogosult 
jogalanyokról, valamint a 
visszaigényelhetőség eseteiről.

Or. en

Módosítás 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18. cikkben felsorolt projektek esetében 
a HÉA nem minősül elszámolható 
költségnek.

A 18. cikkben felsorolt projektek esetében 
a HÉA – főszabály szerint – nem minősül 
elszámolható költségnek. A HÉA összege 
elszámolható költségnek minősül, ha azt a 
HÉA-ra vonatkozó nemzeti jogszabályok 
alapján nem lehet visszaigényelni, és azt a 
2006/112/EK irányelv 13. cikke (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
adóalanynak nem minősülő személytől 
eltérő személy kedvezményezett fizeti meg.

Or. en

Módosítás 183
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18. cikkben felsorolt projektek esetében 
a HÉA nem minősül elszámolható 
költségnek.

A 18. cikkben felsorolt projektek esetében 
a HÉA – főszabály szerint – nem minősül 
elszámolható költségnek. Támogathatók a 
nemzeti jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető HÉA-összegek.

Or. en

Módosítás 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alkalmazottak költségei elszámolható 
költségnek minősülnek a 18. cikkben 
említett projektek esetében, amennyiben 
azok olyan tevékenységek költségeihez 
kapcsolódnak, amelyeket a 
kedvezményezett az érintett projekt 
megindítása nélkül nem végzett volna el. 
Az érintett alkalmazottakat kifejezetten az 
adott projekt céljából kell alkalmazni, 
órabérben, rész- vagy teljes munkaidőben. 
A nem kifejezetten az adott projekt 
céljából felvett állami tisztviselők 
bérköltségeire a projekt költségvetéséhez 
való saját hozzájárulásként kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy az állami tisztviselők projektekhez való hozzájárulását is elismerjék, 
valamint számot adjanak róla, mint a projekt költségvetéséhez (nem a LIFE költségvetéséből 
visszatérített) való egyéni hozzájárlásról, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a projektben 
való részvételüket és együttműködésüket.
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Módosítás 185
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alkalmazottak költségei elszámolható 
költségnek minősülnek a 18. cikkben 
említett projektek esetében, amennyiben 
azok olyan tevékenységek költségeihez 
kapcsolódnak, amelyeket a 
kedvezményezett az érintett projekt 
megindítása nélkül nem végzett volna el. 
Az érintett alkalmazottakat kifejezetten az 
adott projekthez kell kirendelni.

Or. en

Módosítás 186
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alkalmazottak költségei elszámolható 
költségnek minősülnek a 18. cikkben 
említett projektek esetében, amennyiben 
azok olyan tevékenységek költségeihez 
kapcsolódnak, amelyeket a 
kedvezményezett az érintett projekt 
megindítása nélkül nem végzett volna el. 
Az érintett alkalmazottakat kifejezetten az 
adott projekthez kell kirendelni.

Or. en

Indokolás

Helyi hatóságok esetében gyakran a már meglévő alkalmazottak rendelkeznek a legjobb 
szaktudással, és ezen személyzet LIFE projektekben való alkalmazását továbbra is 
elszámolható költségként kell kezelni - egészen addig, amíg olyan tevékenységekhez 
kapcsolódnak, amit a közhatóságok egyébként nem végeztek volna el.
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Módosítás 187
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alkalmazottak költségei elszámolható 
költségnek minősülnek a 18. cikkben 
említett projektek esetében, amennyiben 
azok olyan tevékenységek költségeihez 
kapcsolódnak, amelyeket a 
kedvezményezett az érintett projekt 
megindítása nélkül nem végzett volna el.

Or. pt

Módosítás 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a vásárlás hozzájárul a 92/43/EGK 
irányelv 3. cikkében meghatározott 
Natura 2000 hálózat épségének 
javításához, megőrzéséhez és 
helyreállításához;

- a vásárlás hozzájárul a 92/43/EGK 
irányelv 3. cikkében meghatározott 
Natura 2000 hálózat épségének 
javításához, megőrzéséhez és 
helyreállításához, beleértve az 
összeköttetések javítását folyosók, 
tranzithelyek, vagy a környezetbarát 
infrastruktúra más elemeinek 
létrehozásán keresztül;

Or. en

Módosítás 189
Kriton Arsenis
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a földvásárlás a tervezett 
természetvédelmi cél elérésének egyetlen 
vagy leginkább költséghatékony eszköze;

törölve

Or. en

Módosítás 190
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 5 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a kedvezményezettnek földterület 
vásárlásánál lehetőség szerint helyi 
támogatást kell keresnie, miután bevonta 
a helyi érdekelt feleket, nem kormányzati 
szervezeteket, civil társadalmi csoportokat 
és érdekelteket.

Or. en

Módosítás 191
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. a) cikk
A természet és biológiai sokféleség 

prioritási terület maximális 
társfinanszírozási aránya

A 11. cikk b) pontjában említett természet 
és biológiai sokféleség prioritási területről 
szóló 18. cikkben említett projektek 
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elszámolható költségeinek legfeljebb 
75 %-a finanszírozható.

Or. en

Indokolás

A biológiai sokféleség területei általában nem vonzzák a magánbefektetőket – ezeket áltlában 
az éghajlat-politikai program segítségével toborozzák.

Módosítás 192
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az előző bekezdéssel összhangban a 
LIFE program elszámolható költségei 
magukban foglalják a 18. cikkben említett 
projektek előkészítéséhez és benyújtásához 
kapcsolódó költségeket.

Or. pt

Módosítás 193
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikkben felsorolt célkitűzések elérése 
céljából a LIFE programból 
finanszírozhatók a Bizottság által az uniós 
környezetvédelmi és éghajlat-politika és a 
kapcsolódó jogszabályok 
kezdeményezésének, végrehajtásának és 
érvényesítésének támogatása érdekében 
végrehajtott intézkedések. Ezek a 
következők lehetnek:

A 3. cikkben felsorolt célkitűzések elérése 
céljából a LIFE programból 
finanszírozhatók a Bizottság által az uniós 
környezetvédelmi és éghajlat-politika és a 
kapcsolódó jogszabályok 
kezdeményezésének, végrehajtásának és 
érvényesítésének támogatása érdekében 
végrehajtott intézkedések. Ezen 
intézkedések maximális társfinanszírozási 
aránya az elszámolható költségek 50%-a 
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lehet. Ezek a következők lehetnek:

Or. en

Módosítás 194
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikkben felsorolt célkitűzések elérése 
céljából a LIFE programból 
finanszírozhatók a Bizottság által az uniós 
környezetvédelmi és éghajlat-politika és a 
kapcsolódó jogszabályok 
kezdeményezésének, végrehajtásának és 
érvényesítésének támogatása érdekében 
végrehajtott intézkedések. Ezek a 
következők lehetnek:

A 3. cikkben felsorolt célkitűzések elérése 
céljából a LIFE programból 
finanszírozhatók az uniós 
környezetvédelmi és éghajlat-politika és a 
kapcsolódó jogszabályok 
kezdeményezésének, végrehajtásának és 
érvényesítésének támogatása érdekében 
végrehajtott intézkedések. Ezek a 
következők lehetnek:

Or. pt

Módosítás 195
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) tájékoztatás és kommunikáció, a 
tudatosságnövelő kampányokat is 
beleértve. Az e rendelet értelmében 
kommunikációs tevékenységekre 
elkülönített pénzügyi források fedezik az 
uniós politikai prioritásokkal kapcsolatos 
szervezeti kommunikáció költségeit is;

törölve

Or. de
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Módosítás 196
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A LIFE program keretében állami és 
magánszervezetek támogathatók.

A LIFE program keretében állami 
szervezetek támogathatók.

Or. de

Indokolás

Annak biztosítása céljából, hogy a pénzeszközök felhasználása hatékony és semleges legyen, 
továbbá a lehető legnagyobb hozzáadott értéket nyújtsa a régió és nem az egyéni érdekek 
számára.

Módosítás 197
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A LIFE program keretében állami és 
magánszervezetek támogathatók.

A LIFE program keretében állami és 
magánszervezetek támogathatók.
Elsőbbséget kell adni a non-profit 
szervezeteknek, a helyi szervezeteknek és 
civil társadalmi csoportoknak, a kkv-
knak, nem kormányzati szervezeteknek és 
tudományos intézeteknek.

Or. en

Módosítás 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság a LIFE programra 
vonatkozóan többéves munkaprogramokat 
fogad el. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 29. cikk (2) bekezdésében 
előírt vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell 
elfogadni.

1. A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
a 30. cikkel összhangban történő 
elfogadására a LIFE programra 
vonatkozóan többéves munkaprogramok 
elfogadása tekintetében. A Bizottságnak a 
többéves munkaprogramok kidolgozása 
során gondoskodnia kell az érdekelt 
felekkel folytatott megfelelő 
konzultációról.

Or. en

Módosítás 199
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság a LIFE programra 
vonatkozóan többéves munkaprogramokat 
fogad el. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 29. cikk (2) bekezdésében 
előírt vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell 
elfogadni.

1. A Bizottság a LIFE programra 
vonatkozóan többéves munkaprogramokat 
fogad el. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 29. cikk (2) bekezdésében 
előírt vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell 
elfogadni. A Bizottságnak a többéves 
munkaprogramok kidolgozása során 
gondoskodnia kell az érdekelt felekkel 
folytatott megfelelő konzultációról.

Or. en

Indokolás

Az érdekelt felek közreműködése a munkaprogram kidolgozásában elengedhetetlen annak 
biztosításához, hogy ezek a munkaprogramok tükrözzék a civil társadalom kapacitását a 
megfelelő LIFE projektek a helyszínen való végrehajtásához.

Módosítás 200
Romana Jordan
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A többéves munkaprogramok legalább 
két évre szólnak, és a 3. cikkben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban tartalmazzák a következőket:

2. A többéves munkaprogramok legalább 
három évre szólnak, és a 3. cikkben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban tartalmazzák a következőket:

Or. en

Módosítás 201
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az egyes alprogramokon belül a 
források különböző prioritási területek és 
támogatási formák közötti elosztása;

törölve

Or. en

Módosítás 202
Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az egyes alprogramokon belül a 
források különböző prioritási területek és 
támogatási formák közötti elosztása;

(b) az egyes alprogramokon belül a 
források különböző prioritási területek és 
támogatási formák közötti elosztása, a 
legkülső régiók és a tengerentúli országok 
és területek esetében egy külön 
„tengerentúli” szekcióval; 

Or. fr
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Módosítás 203
Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a támogatásokra vonatkozó kiválasztási 
és odaítélési feltételek;

(e) a támogatásokra vonatkozó kiválasztási 
és odaítélési feltételek – tényleges 
részvételük biztosítása érdekében különös 
figyelmet fordítanak majd a legkülső 
régiókra és a tengerentúli országokra és 
területekre;

Or. fr

Módosítás 204
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság a többéves 
munkaprogramot adott esetben 
felülvizsgálja. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 29. cikk (2) bekezdésében 
előírt vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell 
elfogadni.

3. A többéves munkaprogramok legalább 
három évre szólnak és megújíthatók, 
amennyiben a többéves 
munkaprogramban lefektetett tematikus 
prioritások érvényesek maradnak. A 
Bizottságnak legkésőbb a LIFE program 
félidős értékelésekor felül kell vizsgálnia a 
többéves munkaprogramot. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 29. cikk (2) 
bekezdésében előírt vizsgálóbizottsági 
eljárás szerint kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 205
Romana Jordan
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Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen közzéteszi a 
LIFE-program keretében finanszírozott 
projektek legjelentősebb eredményeit a 
tapasztalatok hasznosításának és a bevált 
gyakorlatok cseréjének elősegítése 
érdekében Unió-szerte;

Or. sl

Módosítás 206
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) legkésőbb 2017. szeptember 30-ig a 
LIFE programról (és alprogramjairól) 
készült félidős külső értékelő jelentést, 
beleértve a végrehajtás minőségi és 
mennyiségi szempontjait, az éghajlathoz és 
a biológiai sokféleséghez kapcsolódó 
kiadások összegét, valamint a LIFE 
program más vonatkozó uniós 
programokhoz viszonyított kiegészítő 
jellegét, valamennyi intézkedés 
célkitűzéseinek megvalósulását (lehetőség 
szerint az eredményekre és hatásokra 
kiterjedően), a források felhasználásának 
hatékonyságát és a program európai 
többletértékét, az intézkedések 
meghosszabbítása, módosítása vagy 
felfüggesztése céljából. Az értékelésben 
ezenkívül megvizsgálják az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját, valamint az 
intézkedések hozzájárulását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó prioritásaihoz. Az 

(a) legkésőbb 2017. szeptember 30-ig a 
LIFE programról (és alprogramjairól) 
készült félidős külső értékelő jelentést, 
beleértve a végrehajtás minőségi és 
mennyiségi szempontjait, az éghajlathoz és 
a biológiai sokféleséghez kapcsolódó 
kiadások összegét, valamint a LIFE 
program más vonatkozó uniós 
programokhoz viszonyított kiegészítő 
jellegét, az egyes tagállamok által 
felhasznált forrásokat és a program egész 
időszakára vonatkozó indikatív nemzeti 
felosztás meghatározott százalékát, 
valamennyi intézkedés célkitűzéseinek 
megvalósulását (lehetőség szerint az 
eredményekre és hatásokra kiterjedően), a 
források felhasználásának hatékonyságát és 
a program európai többletértékét, az 
intézkedések meghosszabbítása, 
módosítása vagy felfüggesztése céljábó Az 
értékelésben ezenkívül megvizsgálják az 
egyszerűsítés lehetőségét, annak belső és 
külső koherenciáját, a célkitűzések 
továbbra is érvényes relevanciáját, a 
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értékelés figyelembe veszi továbbá a 
korábbi program hosszú távú hatásairól 
készült értékelések eredményét. A 
jelentéshez mellékelik a Bizottság 
észrevételeit többek között arra 
vonatkozóan, hogy a LIFE program 
végrehajtása és különösen a többéves 
munkaprogram kidolgozása során hogyan 
fogják figyelembe venni a félidős értékelés 
megállapításait;

projekthez kapcsolódó tevékenységek 
hatását és hozzáadott értékét a közvetlenül 
és nem közvetlenül érintett közösségek
számára, valamint az intézkedések 
hozzájárulását az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó prioritásaihoz Az értékelés 
figyelembe veszi továbbá a korábbi 
program hosszú távú hatásairól készült 
értékelések eredményét. A jelentéshez 
mellékelik a Bizottság észrevételeit többek 
között arra vonatkozóan, hogy a LIFE 
program végrehajtása és különösen a 
többéves munkaprogram kidolgozása során 
hogyan fogják figyelembe venni a félidős 
értékelés megállapításait;

Or. pt

Módosítás 207
João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) legkésőbb 2023. december 31-ig a 
LIFE program és alprogramjai 
végrehajtásáról és azok eredményeiről 
szóló, külső és független utólagos értékelő 
jelentést, beleértve az éghajlathoz és a 
biológiai sokféleséghez kapcsolódó 
kiadások összegét, azt, hogy a LIFE 
program egésze, illetve az egyes 
alprogramok milyen mértékben 
valósították meg a kitűzött célokat, és hogy 
a LIFE program mennyiben járul hozzá az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek és 
célértékeinek eléréséhez.

(b) legkésőbb 2023. december 31-ig a 
LIFE program és alprogramjai 
végrehajtásáról és azok eredményeiről 
szóló, külső és független utólagos értékelő 
jelentést, beleértve az éghajlathoz és a 
biológiai sokféleséghez kapcsolódó 
kiadások összegét, az egyes tagállamok 
által felhasznált forrásokat és a program 
egész időszakára vonatkozó indikatív 
nemzeti felosztás meghatározott 
százalékát, azt, hogy a LIFE program 
egésze, illetve az egyes alprogramok 
milyen mértékben valósították meg a 
kitűzött célokat, és hogy a LIFE program 
mennyiben járul hozzá az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek és célértékeinek 
eléréséhez

Or. pt
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Módosítás 208
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság [az e rendelet 
hatálybalépését követő naptól] kezdődően 
határozatlan időre szóló felhatalmazást kap 
a 3. cikk (2) bekezdésében, valamint a 19. 
cikk (1) és (3) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

2. A 3. cikk (2) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskörét az e rendelet 
hatálybalépését követő naptól kezdődően, 
határozatlan időre a Bizottságra kell 
ruházni.

Or. en

Módosítás 209
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 3. cikk 
(2) bekezdésében, a 19. cikk (1) 
bekezdésében, valamint a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban leírt felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi napon lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
érvényességét.

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban leírt felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi napon lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
érvényességét.

Or. en



PE492.686v01-00 82/84 AM\906961HU.doc

HU

Módosítás 210
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 3. cikk (2) bekezdésnek, a 19. cikk (1) 
bekezdésének vagy a 19. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról 
szóló értesítéstől számított két hónapos 
határidőn belül nem emel kifogást, illetve 
akkor, ha a határidő lejártát megelőzően az 
Európai Parlament és a Tanács egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

5. A 3. cikk (2) bekezdésnek megfelelően 
elfogadott valamennyi, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor léphet 
hatályba, ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács a nevezett jogi aktusról szóló 
értesítéstől számított két hónapos határidőn 
belül nem közli, hogy ellenzi azt, illetve 
akkor, ha a nevezett határidő lejárta előtt 
mind az Európai Parlament, mind a Tanács 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
kívánja azt ellenezni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 211
Jutta Haug

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

MELLÉKLET
A LIFE logó

Or. en
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Indokolás

A 8. cikk (a) bekezdésére vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. A LIFE logójából kitűnik, 
hogy az Unió támogatja a környezet- és klímavédelmet, illetve kifejezi az Unió hozzájárulását 
a helyszíni természetvédelemhez és természetvédelmi tevékenységekhez. Ezért indokolt, hogy a 
rendeletben szerepeljen a LIFE logó.

Módosítás 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

MELLÉKLET
A FÖLDRAJZI 

KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG 
KRITÉRIUMAI VALAMENNYI 

PROJEKT ESETÉBEN
Minden projekt esetében a költségvetési 
juttatásra való jogosultság feltétele, hogy 
a projekt megfeleljen a LIFE bizottság 
által, a 24. cikk (2) e) bekezdése szerint 
felállított minimális minőségi 
elvárásoknak.
Integrált projektek
2. A program ideje alatt minden tagállam 
jogosult két integrált projektre a 
környezetvédelmi alprogram 18. cikkének 
d) pontjában említett tematikus 
területeken belül, tehát egy 
természetvédelmi, valamint egy vízre, 
hulladékra vagy levegőre vonatkozó 
integrált projektre.
3. A program ideje alatt minden tagállam 
jogosult két integrált projektre az 
éghajlat-politikai alprogram 18. cikkének 
(d) pontjában említett tematikus 
területeken belül, tehát az éghajlatváltozás 
mérséklése vagy az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás területén.  
4. Az integrált projektek esetében az egyes 
integrált projektek számára kiutalt 
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támogatás indikatív minimális és 
maximális összegéről a LIFE bizottság 
dönt, az integrált projektek forrásainak 
általános elosztásáról szóló 24. cikk (2) b) 
pontjában említett 29. cikkel összangban.
5. A projekteket a LIFE bizottság által a 
18. cikk d) pontjában említett tematikus 
területek vonatkozásában a 24. cikk (2) d) 
pontjával összhangban felállított 
célkitűzésekre tekintettel kell elosztani.
6. Az előzetes feltételek nem zárják ki, 
hogy a tagállamok kiegészítő integrált 
projektekre vonatkozó támogatást 
igényeljenek a LIFE program éves 
keretéből, illetve az indikatív nemzeti 
felosztásból.  
Egyéb projektek
7. Az összes tagállam minden projektjét a 
kiosztott értékelőpontok szerint értékelik 
és rangsorolják.
8. A LIFE program egyes tagállamokra 
vonatkozó éves keretében a legsikeresebb 
projekteket a 24. cikk (2) e) pontja szerint 
jutalmazzák.
9. A 9. cikk (2) pontja szerint a természet 
és a biológiai sokféleség projektek 
számára az 50%-ot a jutalmazási folyamat 
keretein belül kell biztosítani.
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