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Pakeitimas 61
Julie Girling

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pabrėžia, kad pasiūlyme dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto 
nurodytas finansinis paketas yra tik 
nuoroda teisėkūros institucijai ir negali 
būti nustatomas, kol bus pasiektas 
susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, 
kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa; tačiau 
pažymi, kad biudžeto apribojimui turėtų 
būti teikiama pirmenybė ir kad finansinis 
paketas turėtų atitikti Reglamente1 LIFE+ 
numatytą biudžetą;
__________________
1 Reglamentas (EB) Nr. 614/2007, OL L 
149, 2007 6 9, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 62
Romana Jordan

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto nurodytas
finansinis paketas yra tik nuoroda 
teisėkūros institucijai ir negali būti 
nustatomas, kol bus pasiektas susitarimas 
dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma daugiametė finansinė 
programa;

Or. sl
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Pakeitimas 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiame reglamente visam programos 
LIFE galiojimo laikotarpiui nustatomas 
3 618 mln. EUR finansinis paketas, o tai 
yra svarbiausia nuoroda biudžeto valdymo 
institucijai per metinę biudžeto tvirtinimo 
procedūrą, kaip apibrėžta 2011 m. birželio 
29 d. Komisijos pasiūlymo dėl 
Tarpinstitucinio Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo projekto 17 
punkte;

(6) šiame reglamente visam programos 
LIFE galiojimo laikotarpiui nustatomas 
finansinis paketas, kuris sudaro 1 proc. 
bendrojo biudžeto, o tai yra svarbiausia 
nuoroda biudžeto valdymo institucijai per 
metinę biudžeto tvirtinimo procedūrą, kaip 
apibrėžta 2011 m. birželio 29 d. Komisijos 
pasiūlymo dėl Tarpinstitucinio Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo 
projekto 17 punkte;

Or. en

Pagrindimas

Būtų prasminga padidinti programos LIFE biudžeto dalį bendrame ES biudžete, kadangi 1 
proc. – tai kukli suma atsižvelgiant į spręstinas problemas. Siūlomu padidinimu visų pirma 
būtų prisidėta prie bendro ES finansavimo Natura 2000 tinklo vietovių valdymo.

Pakeitimas 64
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiame reglamente visam programos 
LIFE galiojimo laikotarpiui nustatomas 
3 618 mln. EUR finansinis paketas, o tai 
yra svarbiausia nuoroda biudžeto valdymo 
institucijai per metinę biudžeto tvirtinimo 
procedūrą, kaip apibrėžta 2011 m. birželio 
29 d. Komisijos pasiūlymo dėl 

(6) šiame reglamente visam programos 
LIFE galiojimo laikotarpiui nustatomas 
finansinis paketas, kuris sudaro 1 proc. 
kitos daugiametės finansinės programos 
bendrojo biudžeto, o tai yra svarbiausia 
nuoroda biudžeto valdymo institucijai per 
metinę biudžeto tvirtinimo procedūrą, kaip 
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Tarpinstitucinio Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo projekto 17 
punkte;

apibrėžta 2011 m. birželio 29 d. Komisijos 
pasiūlymo dėl Tarpinstitucinio Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo 
projekto 17 punkte;

Or. en

Pakeitimas 65
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiame reglamente visam programos 
LIFE galiojimo laikotarpiui nustatomas 
3 618 mln. EUR finansinis paketas, o tai 
yra svarbiausia nuoroda biudžeto valdymo 
institucijai per metinę biudžeto tvirtinimo 
procedūrą, kaip apibrėžta 2011 m. birželio 
29 d. Komisijos pasiūlymo dėl 
Tarpinstitucinio Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo projekto 17 
punkte;

(6) programos LIFE  finansinis paketas 
turėtų sudaryti ne mažiau kaip 1 proc. 
bendrojo Sąjungos biudžeto. Taigi šiame 
reglamente visam programos LIFE 
galiojimo laikotarpiui nustatomas 
finansinis paketas, sudarantis 1 proc. 
2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos bendrojo biudžeto, t.y. [...] 
EUR, o tai yra svarbiausia nuoroda 
biudžeto valdymo institucijai per metinę 
biudžeto tvirtinimo procedūrą, kaip 
apibrėžta 2011 m. birželio 29 d. Komisijos 
pasiūlymo dėl Tarpinstitucinio Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo 
projekto 17 punkte;

Or. pt

Pakeitimas 66
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) atsižvelgiant į 2008 m. liepos mėn. 
Reunjono saloje parengtą pranešimą ir 
2011 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadas, 
kuriose Komisija ir valstybės narės 
skatinamos taikyti bendrą požiūrį dėl 
gamtos apsaugos visoje Sąjungos 
teritorijoje, įskaitant atokiausius regionus 
ir valstybių narių užjūrio šalis ir 
teritorijas, be to, atsižvelgiant į Europos 
Komisijos komunikatą „Biologinė 
įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir 
gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės 
strategija iki 2020 m.“, kuriame Komisija 
įsipareigojo plėsti ir skatinti iniciatyvą 
BEST (angl. Biodiversity and Ecosystem 
Services in Territories of European 
Overseas – Europos užjūrio teritorijų 
biologinė įvairovė ir ekosistemų 
funkcijos), užjūrio šalys ir teritorijos 
turėtų turėti galimybę dalyvauti ES 
programose sprendime dėl užjūrio šalių 
bei teritorijų ir Europos bendrijos 
asociacijos nustatytomis sąlygomis;

Or. fr

Pakeitimas 67
Julie Girling, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) laikantis 2001 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos sprendimo 2001/822/EB dėl 
užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos 
bendrijos asociacijos¹ 58 straipsnio, 
užjūrio šalys ir teritorijos turėtų turėti 
galimybę dalyvauti programoje LIFE;
_____________
¹ OL L 314, 2001 11 30, p. 1.
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Or. en

Pakeitimas 68
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Efektyvaus išteklių naudojimo 
Europos planas“ (toliau – „Efektyvaus 
išteklių naudojimo Europos planas“) 
nustatyti orientyrai ir veiksmai, kurie 
reikalingi, kad Sąjunga užtikrintų efektyvų 
išteklių naudojimą ir tvarų augimą. Todėl 
pagal prioritetinę sritį „Aplinka ir 
efektyvus išteklių naudojimas“ turėtų būti 
remiamas veiksmingas viešojo ir privačiojo 
sektorių vykdomas Sąjungos aplinkos 
politikos įgyvendinimas, visų pirma 
aplinkos sektoriuose, įtrauktuose į 
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos 
planą, padedant lengviau kurti naujus 
sprendimus ir geriausią patirtį ir ja dalytis. 
Tačiau pagal šią sritį neturėtų būti remiama 
ta ekologinių naujovių veikla, kuri sutampa 
su programa „2020 m. horizontas“;

(12) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Efektyvaus išteklių naudojimo 
Europos planas“ (toliau – „Efektyvaus 
išteklių naudojimo Europos planas“) 
nustatyti orientyrai ir veiksmai, kurie 
galėtų prisidėti, kad Sąjunga užtikrintų 
efektyvų išteklių naudojimą ir tvarų 
augimą. Todėl pagal prioritetinę sritį 
„Aplinka ir efektyvus išteklių naudojimas“ 
turėtų būti remiamas veiksmingas viešojo 
ir privačiojo sektorių vykdomas Sąjungos 
aplinkos politikos įgyvendinimas, visų 
pirma aplinkos sektoriuose, įtrauktuose į 
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos 
planą, padedant lengviau kurti naujus 
sprendimus ir geriausią patirtį ir ja dalytis. 
Tačiau pagal šią sritį neturėtų būti remiama 
ta ekologinių naujovių veikla, kuri sutampa 
su programa „2020 m. horizontas“;

Or. de

Pakeitimas 69
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) pagal prioritetinę sritį „Klimato kaitos 
švelninimas“ turėtų būti padedama rengti ir 

(16) pagal prioritetinę sritį „Klimato kaitos 
švelninimas“ turėtų būti padedama rengti ir 
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įgyvendinti su klimatu susijusią Sąjungos 
politiką ir teisės aktus, visų pirma šiltnamio 
dujų stebėjimo ir ataskaitų teikimo, su 
žemės naudojimu susijusios politikos, 
žemės paskirties keitimo ir miškininkystės, 
prekybos taršos leidimais sistemos, 
valstybių narių pastangų mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakas, anglies 
dioksido sugavimo ir saugojimo, 
atsinaujinančiosios energijos, energijos 
naudojimo efektyvumo, transporto ir kuro, 
ozono sluoksnio apsaugos ir fluorintų dujų 
srityse;

įgyvendinti su klimatu susijusią Sąjungos 
politiką ir teisės aktus, visų pirma, kai 
įmanoma, stiprinant sąveikas su kitais 
aplinkosaugos tikslais, kaip antai 
biologine įvairove, šiltnamio dujų 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo, su žemės 
naudojimu susijusios politikos, žemės 
paskirties keitimo ir miškininkystės, 
prekybos taršos leidimais sistemos, 
valstybių narių pastangų mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakas, anglies 
dioksido sugavimo ir saugojimo, 
atsinaujinančiosios energijos, energijos 
naudojimo efektyvumo, transporto ir kuro, 
ozono sluoksnio apsaugos ir fluorintų dujų 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pirmieji klimato kaitos padariniai jau 
matomi Europoje ir visame pasaulyje, pvz., 
ekstremalios oro sąlygos, dėl kurių kyla 
potvyniai ir sausros, kylanti temperatūra ir 
jūros lygis. Todėl pagal prioritetinę sritį 
„Prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
gyventojams, ekonomikos sektoriams ir 
regionams turėtų būti padedama prisitaikyti 
prie tokio poveikio, siekiant didinti 
Sąjungos atsparumą, tuo tikslu taikant 
specialias prisitaikymo priemones ir 
strategijas. Šioje srityje įgyvendinamais 
veiksmais turėtų būti papildyti veiksmai, 
kurie gali būti finansuojami pagal civilinės 
saugos finansinę priemonę;

(17) pirmieji klimato kaitos padariniai jau 
matomi Europoje ir visame pasaulyje, pvz., 
ekstremalios oro sąlygos, dėl kurių kyla 
potvyniai ir sausros, kylanti temperatūra ir 
jūros lygis. Todėl pagal prioritetinę sritį 
„Prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
gyventojams, ekonomikos sektoriams ir 
regionams turėtų būti padedama prisitaikyti 
prie tokio poveikio, siekiant didinti 
aplinkos atsparumą, tuo tikslu taikant 
specialias prisitaikymo priemones ir 
strategijas. Šioje srityje įgyvendinamais 
veiksmais turėtų būti papildyti veiksmai, 
kurie gali būti finansuojami pagal civilinės 
saugos finansinę priemonę, ir jais
didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas 
ekosistema grindžiamiems metodams, 
remiant kartu su kitais aplinkosaugos 
tikslais kuriamą ekonomiškai efektyvią 
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bendrą naudą;

Or. en

Pakeitimas 71
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pirmieji klimato kaitos padariniai jau 
matomi Europoje ir visame pasaulyje, pvz., 
ekstremalios oro sąlygos, dėl kurių kyla 
potvyniai ir sausros, kylanti temperatūra ir 
jūros lygis. Todėl pagal prioritetinę sritį 
„Prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
gyventojams, ekonomikos sektoriams ir 
regionams turėtų būti padedama prisitaikyti 
prie tokio poveikio, siekiant didinti 
Sąjungos atsparumą, tuo tikslu taikant 
specialias prisitaikymo priemones ir 
strategijas. Šioje srityje įgyvendinamais 
veiksmais turėtų būti papildyti veiksmai, 
kurie gali būti finansuojami pagal civilinės
saugos finansinę priemonę;

(17) pirmieji klimato kaitos padariniai jau 
matomi Europoje ir visame pasaulyje, pvz., 
ekstremalios oro sąlygos, dėl kurių kyla 
potvyniai ir sausros, kylanti temperatūra ir 
jūros lygis. Todėl pagal prioritetinę sritį 
„Prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
gyventojams, ekonomikos sektoriams ir 
regionams turėtų būti padedama prisitaikyti 
prie tokio poveikio, siekiant didinti 
Sąjungos atsparumą, tuo tikslu taikant 
specialias prisitaikymo priemones ir 
strategijas. Šioje srityje įgyvendinamais 
veiksmais turėtų būti papildyti veiksmai, 
kurie gali būti finansuojami pagal civilinės 
saugos finansinę priemonę ir, kai 
įmanoma, turėtų siekti remti ekonomiškai 
efektyvų lėšų panaudojimą, kartu su kitais 
aplinkosaugos tikslais sukuriant bendrą 
naudą;

Or. en

Pakeitimas 72
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) išsamus aplinkos ir klimato srities 
teisės aktų ir politikos įgyvendinimas yra 

(18) išsamus aplinkos ir klimato srities 
teisės aktų ir politikos įgyvendinimas yra 
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neatsiejamas nuo geresnio valdymo, 
geresnio suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimo ir informacijos sklaidos tikslo. 
Todėl pagal prioritetinę sritį „Valdymas ir 
informavimas“ abiejuose paprogramiuose 
turėtų būti remiamas platformų kūrimas ir 
dalijimasis geriausia patirtimi, kad būtų 
geriau vykdomi reikalavimai ir 
užtikrinamas jų įgyvendinimas, taip pat 
užsitikrinama visuomenės ir 
suinteresuotųjų subjektų parama Sąjungos 
politikos formavimo pastangoms aplinkos 
ir klimato srityse. Visų pirma turėtų būti 
remiama geresnė žinių bazės sklaida, 
informuotumo didinimas, visuomenės 
dalyvavimas, galimybė gauti informaciją ir 
kreiptis į teismą aplinkos klausimais;

neatsiejamas nuo geresnio valdymo, 
geresnio suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimo ir informacijos sklaidos tikslo. 
Todėl pagal prioritetinę sritį „Valdymas ir 
informavimas“ abiejuose paprogramiuose 
turėtų būti remiamas platformų kūrimas ir 
dalijimasis geriausia patirtimi, kad būtų 
geriau vykdomi reikalavimai ir 
užtikrinamas jų įgyvendinimas, taip pat 
užsitikrinama visuomenės ir 
suinteresuotųjų subjektų parama Sąjungos 
politikos formavimo pastangoms aplinkos 
ir klimato srityse. Visų pirma turėtų būti 
remiama geresnė žinių bazės ir geriausios 
patirties sklaida, informuotumo didinimas, 
visuomenės dalyvavimas, galimybė gauti 
informaciją ir kreiptis į teismą aplinkos 
klausimais;

Or. en

Pakeitimas 73
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų geriau įgyvendinama 
aplinkos ir klimato politika ir didinama 
klimato ir aplinkos tikslų integracija į kitas 
politikos sritis, programa LIFE turėtų būti 
remiami projektai, kuriais aplinkos ir 
klimato srities teisės aktų bei politikos 
įgyvendinimui remiamos integruotos 
priemonės. Pagal Aplinkos paprogramį 
tokiuose projektuose visų pirma turėtų būti 
siekiama, kad būtų įgyvendinama Sąjungos 
biologinės įvairovės strategija iki 2020 m., 
ypatingai atsižvelgiant į Tarybos direktyva 
92/43/EEB sukurto tinklo Natura 2000 
veiksmingą valdymą ir konsolidavimą, tuo 
tikslu įgyvendinant tos direktyvos 8 
straipsnyje numatytas prioritetines veiksmų 
programas; 2000 m. spalio 23 d. Europos 

(21) kad būtų geriau įgyvendinama 
aplinkos ir klimato politika ir didinama 
klimato ir aplinkos tikslų integracija į kitas 
politikos sritis, programa LIFE turėtų būti 
remiami projektai, kuriais aplinkos ir 
klimato srities teisės aktų bei politikos 
įgyvendinimui remiamos integruotos 
priemonės. Pagal Aplinkos paprogramį 
tokiuose projektuose visų pirma turėtų būti 
siekiama, kad būtų įgyvendinama Sąjungos 
biologinės įvairovės strategija iki 2020 m., 
ypatingai atsižvelgiant į Tarybos direktyva 
92/43/EEB sukurto tinklo Natura 2000 
veiksmingą valdymą ir konsolidavimą, tuo 
tikslu įgyvendinant tos direktyvos 8 
straipsnyje numatytas prioritetines veiksmų 
programas; 2000 m. spalio 23 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus; taip pat 
atliekų ir oro klausimus reglamentuojantys 
teisės aktai. Nors tokiais projektais 
daugiausia dėmesio bus skiriama 
nustatytoms temoms, juos įgyvendinant 
taikomas daugiatikslis įgyvendinimo 
mechanizmas (pvz., siekiama naudos 
aplinkai ir gebėjimų ugdymo), kad būtų 
pasiekti rezultatai kitose politikos srityse, 
visų pirma pagal 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/56/EB, nustatančią Bendrijos 
veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje 
pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva). Šių rūšių projektus galima būtų 
numatyti kitose aplinkai skirtose srityse. 
Klimato politikos paprogramio atveju tie 
projektai daugiausia turėtų būti susiję su 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jo strategijomis bei veiksmų planais. 
Tokio pobūdžio projektais turėtų būti 
remiamos tik tam tikrų rūšių veikla ir 
priemonės, o kita veikla, kuria papildoma į 
projektą įtraukta veikla, turėtų būti 
finansuojama iš kitų Sąjungos finansavimo 
programų, taip pat ir nacionalinėmis, 
regionų ir privačiojo sektoriaus lėšomis. 
Teikiant finansavimą pagal programą LIFE 
turėtų būti išnaudojama įvairių Sąjungos 
finansavimo šaltinių sąveika ir 
užtikrinamas jų nuoseklumas, strategiškai 
sutelkiant dėmesį į aplinką ir klimatą;

Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus; taip pat 
atliekų ir oro klausimus reglamentuojantys 
teisės aktai. Nors tokiais projektais 
daugiausia dėmesio bus skiriama 
nustatytoms temoms, juos įgyvendinant 
taikomas daugiatikslis įgyvendinimo 
mechanizmas (pvz., siekiama naudos 
aplinkai ir gebėjimų ugdymo), kad būtų 
pasiekti rezultatai kitose politikos srityse, 
visų pirma pagal 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/56/EB, nustatančią Bendrijos 
veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje 
pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva). Šių rūšių projektus galima būtų 
numatyti kitose aplinkai skirtose srityse. 
Klimato politikos paprogramio atveju tie 
projektai daugiausia turėtų būti susiję su 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jo strategijomis bei veiksmų planais. 
Tokio pobūdžio projektais turėtų būti 
remiamos tik tam tikrų rūšių veikla ir 
priemonės, o kita veikla, kuria papildoma į 
projektą įtraukta veikla, turėtų būti 
finansuojama iš kitų Sąjungos finansavimo 
programų, taip pat ir nacionalinėmis, 
regionų ir privačiojo sektoriaus lėšomis. 
Teikiant finansavimą pagal programą LIFE 
turėtų būti išnaudojama įvairių Sąjungos 
finansavimo šaltinių sąveika ir 
užtikrinamas jų nuoseklumas, strategiškai 
sutelkiant dėmesį į aplinką ir klimatą;
integruotaisiais projektais turėtų būti 
skatinamas „įtraukimo“ (angl. 
mainstreaming) principas aplinkosaugos 
finansavimo srityje didinant gebėjimą 
panaudoti kitų fondų lėšas su 
aplinkosauga ir klimato kaita susijusioms 
reikmėms. Turint omenyje, jog visa tai yra 
nauja, ir darbo patirties, susijusios su 
integruotaisiais projektais, stoką, 
suinteresuotosios šalys, jei reikia, turėtų 
būti remiamos padidinus bendro 
finansavimo normą iki 75 proc. ir 
parengiamojo etapo metu turėtų gauti 
techninę pagalbą. Be to, dviejų etapų 
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atrankos procedūra turėtų padėti 
supaprastinti paraiškų teikimo etapą. 
Turėtų būti skatinamas keitimasis 
sėkmingais integruotais metodais, 
įtraukiant visus atitinkamus 
administravimo sektorius ir 
suinteresuotuosius subjektus. Remiantis 
pirmųjų programavimo metų patirtimi, 
turėtų būti analizuojami sklandų 
integruotųjų projektų veikimą ir sėkmę 
lemiantys veiksniai. Remiantis atlikta 
analize ir atsižvelgiant į turimą 
finansavimą, į integruotųjų projektų 
taikymo sritį gali būti įtrauktos 
papildomos sritys;

Or. en

Pakeitimas 74
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) integruotieji projektai turėtų tapti 
pavyzdžiu remiant valstybes nares, kad jos 
veiksmingai naudotų lėšas, ir užmezgant 
konstruktyvų nenutrūkstamą skirtingų 
administravimo sektorių 
bendradarbiavimą, kuriuo siekiama 
spręsti dideles įgyvendinimo problemas. 
Kadangi tokių problemų pasitaiko visoje 
Europos Sąjungoje, su nauju projekto 
tipu susijusi patirtis turėtų būti kuo 
plačiau skleidžiama. Komisija turėtų 
skatinti kiekvieną valstybę narę pateikti 
mažiausiai trejų integruotųjų projektų 
paraiškas skirtingose srityse per visą 
programavimo laikotarpį;

Or. en
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Pakeitimas 75
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Dėl LIFE projektų, įskaitant tuos, 
kurie reikalauja integruoto požiūrio –
naujo tipo projektų, kuriuose pabrėžiamas 
Sąjungos politikos ir teisės aktų 
įgyvendinimas aplinkos ir klimato kaitos 
srityje, pobūdžio reikia imtis veiksmų 
visoje Sąjungos teritorijoje ir visuose 
tiksliniuose sektoriuose. Tai reikalauja 
įtraukti į atrankos procesą paskirstymo 
elementą siekiant užtikrinti geografinę 
pusiausvyrą;

Or. en

Pakeitimas 76
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kad tinkamai vykdytų inicijavimo 
vaidmenį aplinkos ir klimato politikos 
kūrimo bei įgyvendinimo srityje, 
programos LIFE išteklius Komisija turėtų 
naudoti Sąjungos aplinkos ir klimato 
politikai ir teisės aktams inicijuoti, 
įgyvendinti ir paprastinti, įskaitant 
paslaugų ir prekių pirkimą. Ryšių veiklai 
pagal šį reglamentą skiriami finansiniai 
ištekliai turėtų būti skirti ir instituciniam 
informavimui apie Sąjungos politinius 
prioritetus;

(23) kad tinkamai vykdytų inicijavimo 
vaidmenį aplinkos ir klimato politikos 
kūrimo bei įgyvendinimo srityje, 
programos LIFE išteklius Komisija turėtų 
naudoti Sąjungos aplinkos ir klimato 
politikai ir teisės aktams inicijuoti, 
įgyvendinti ir paprastinti, įskaitant 
paslaugų ir prekių pirkimą. 

Or. en
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Pakeitimas 77
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kad tinkamai vykdytų inicijavimo 
vaidmenį aplinkos ir klimato politikos 
kūrimo bei įgyvendinimo srityje, 
programos LIFE išteklius Komisija turėtų 
naudoti Sąjungos aplinkos ir klimato 
politikai ir teisės aktams inicijuoti, 
įgyvendinti ir paprastinti, įskaitant 
paslaugų ir prekių pirkimą. Ryšių veiklai 
pagal šį reglamentą skiriami finansiniai 
ištekliai turėtų būti skirti ir instituciniam 
informavimui apie Sąjungos politinius 
prioritetus;

(23) kad tinkamai vykdytų inicijavimo 
vaidmenį aplinkos ir klimato politikos 
kūrimo bei įgyvendinimo srityje, 
programos LIFE išteklius Komisija turėtų 
naudoti Sąjungos aplinkos ir klimato 
politikai ir teisės aktams inicijuoti, 
įgyvendinti ir paprastinti, įskaitant 
paslaugų ir prekių pirkimą. Reikėtų imtis 
konkrečių priemonių siekiant paskatinti 
MVĮ dalyvauti atviruose konkursuose.
Ryšių veiklai pagal šį reglamentą skiriami 
finansiniai ištekliai turėtų būti skirti ir 
instituciniam informavimui apie Sąjungos 
politinius prioritetus;

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų pritaikyti viešųjų pirkimų procedūras, sudarydama palankesnes sąlygas MVĮ, 
pvz., susijusias su išankstiniu finansavimu.

Pakeitimas 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kad tinkamai vykdytų inicijavimo 
vaidmenį aplinkos ir klimato politikos 
kūrimo bei įgyvendinimo srityje, 
programos LIFE išteklius Komisija turėtų 
naudoti Sąjungos aplinkos ir klimato 
politikai ir teisės aktams inicijuoti, 
įgyvendinti ir paprastinti, įskaitant 
paslaugų ir prekių pirkimą. Ryšių veiklai 

(23) kad tinkamai vykdytų inicijavimo 
vaidmenį aplinkos ir klimato politikos
kūrimo bei įgyvendinimo srityje, 
programos LIFE išteklius Komisija turėtų 
naudoti Sąjungos aplinkos ir klimato 
politikai ir teisės aktams inicijuoti, 
įgyvendinti ir paprastinti, įskaitant 
paslaugų ir prekių pirkimą. Ryšių veiklai 
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pagal šį reglamentą skiriami finansiniai 
ištekliai turėtų būti skirti ir instituciniam 
informavimui apie Sąjungos politinius 
prioritetus;

pagal šį reglamentą skiriami finansiniai 
ištekliai turėtų būti skirti ir instituciniam 
informavimui apie Sąjungos politinius 
prioritetus; Be to, programa LIFE turėtų 
prisidėti prie ES biologinės įvairovės 
strategijos 1 Tikslo 3 c punkte nurodytų 
veiksmų įgyvendinimo, pagal kurį 
Komisija ir valstybės narės skatina gamtos 
direktyvų vykdymą, rengiant specialias 
mokymo programas apie Natura 2000 
tinklą teisėjams ir prokurorams, taip pat 
stiprinant pajėgumus laikytis minėtų 
teisės aktų.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka Europos Parlamento pranešime dėl ES bioįvairovės strategijos pateiktas 
rekomendacijas.

Pakeitimas 79
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) atsižvelgiant į ankstesnių priemonių 
taikymo patirtį, iškilo poreikis taikyti 
daugiametį programavimą ir daugiausia 
pastangų skirti konkretiems aplinkos ir 
klimato politikos prioritetams bei veiksmų 
sritims. Tokios daugiametės programos 
turėtų būti lanksčios, kad būtų galima 
pasiekti programos LIFE tikslinius 
rodiklius bei tikslus, kartu užtikrinant 
būtiną prioritetinių sričių stabilumą 
galimiems pareiškėjams, kad jie galėtų 
planuoti, rengti ir teikti pasiūlymus. Šiuo 
požiūriu tokios daugiametės darbo 
programos turėtų galioti bent dvejus metus, 
taikant nebaigtinį prioritetų sąrašą;

(25) atsižvelgiant į ankstesnių priemonių 
taikymo patirtį, iškilo poreikis taikyti 
daugiametį programavimą ir daugiausia 
pastangų skirti konkretiems aplinkos ir 
klimato politikos prioritetams bei veiksmų 
sritims. Tokios daugiametės programos 
turėtų būti lanksčios, kad būtų galima 
pasiekti programos LIFE tikslinius 
rodiklius bei tikslus, kartu užtikrinant 
būtiną prioritetinių sričių stabilumą 
galimiems pareiškėjams, kad jie galėtų 
planuoti, rengti ir teikti pasiūlymus. Šiuo 
požiūriu tokios daugiametės darbo 
programos turėtų galioti bent trejus metus, 
taikant nebaigtinį prioritetų sąrašą;

Or. en
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Pakeitimas 80
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) siekiant supaprastinti programą LIFE 
ir sumažinti pareiškėjams bei paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą, 
reikėtų dažniau taikyti vienodo dydžio 
normas ir vienkartines sumas, o
finansavimas turėtų būti sutelktas į 
konkretesnes sąnaudų kategorijas. 
Siekiant kompensuoti netinkamas 
finansuoti sąnaudas ir išlaikyti 
veiksmingą paramos lygį, kurį užtikrina 
programa LIFE, bendro finansavimo norma 
pagal bendrą taisyklę turėtų būti 70 proc., o
ypatingais atvejais – 80 proc.;

(26) siekiant supaprastinti programą LIFE 
ir sumažinti pareiškėjams bei paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą, 
reikėtų dažniau taikyti vienodo dydžio 
normas ir vienkartines sumas. PVM ir 
išlaidos nuolatinių darbuotojų 
atlyginimams turėtų būti 
kompensuojamos. Siekiant išlaikyti 
veiksmingą paramos lygį, kurį užtikrina 
programa LIFE, bendro finansavimo norma 
pagal bendrą taisyklę turėtų būti 70 proc., 
ypatingais atvejais – 80 proc., ir 75 proc. 
projektų, susijusių su prioritetinėmis 
buveinėmis ar rūšimis, atveju pagal 
Direktyvą 92/43/EEB ar projektų, 
susijusių su paukščių rūšimis, 
nurodytomis Direktyvoje 2009/147/EEB, 
taip pat su Direktyvoje 92/43/EEB 
nurodytomis rūšimis ir buveinėmis, jei 
paskutinio vertinimo duomenimis jų 
apsaugos būklė nepalanki;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) siekiant supaprastinti programą LIFE 
ir sumažinti pareiškėjams bei paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą, 
reikėtų dažniau taikyti vienodo dydžio 

(26) siekiant supaprastinti programą LIFE 
ir sumažinti pareiškėjams bei paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą, 
reikėtų dažniau taikyti vienodo dydžio 
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normas ir vienkartines sumas, o 
finansavimas turėtų būti sutelktas į 
konkretesnes sąnaudų kategorijas. 
Siekiant kompensuoti netinkamas 
finansuoti sąnaudas ir išlaikyti 
veiksmingą paramos lygį, kurį užtikrina 
programa LIFE, bendro finansavimo norma 
pagal bendrą taisyklę turėtų būti 70 proc., o 
ypatingais atvejais – 80 proc.;

normas ir vienkartines sumas, neribojant 
galimybės finansuoti PVM ir nuolatinio 
personalo išlaidas, kaip numatyta 
Finansiniame reglamente. Siekiant 
išlaikyti veiksmingą programos paramos 
lygį, kurį užtikrina programa LIFE, bendro 
finansavimo norma pagal bendrą taisyklę 
turėtų būti 65 proc., o ypatingais atvejais –
75-80 proc.

Or. en

Pakeitimas 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) siekiant supaprastinti programą LIFE 
ir sumažinti pareiškėjams bei paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą, 
reikėtų dažniau taikyti vienodo dydžio 
normas ir vienkartines sumas, o
finansavimas turėtų būti sutelktas į 
konkretesnes sąnaudų kategorijas. 
Siekiant kompensuoti netinkamas 
finansuoti sąnaudas ir išlaikyti veiksmingą 
paramos lygį, kurį užtikrina programa 
LIFE, bendro finansavimo norma pagal 
bendrą taisyklę turėtų būti 70 proc., o 
ypatingais atvejais – 80 proc.;

(26) siekiant supaprastinti programą LIFE 
ir sumažinti pareiškėjams bei paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą, 
reikėtų dažniau taikyti vienodo dydžio 
normas ir vienkartines sumas, neribojant 
galimybės finansuoti PVM ir nuolatinio 
personalo išlaidas. Siekiant kompensuoti 
netinkamas finansuoti sąnaudas ir išlaikyti 
veiksmingą paramos lygį, kurį užtikrina 
programa LIFE, bendro finansavimo norma 
pagal bendrą taisyklę turėtų būti 70 proc., o 
ypatingais atvejais – 80 proc.;

Or. en

Pakeitimas 83
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) siekiant supaprastinti programą LIFE 
ir sumažinti pareiškėjams bei paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą, 
reikėtų dažniau taikyti vienodo dydžio 
normas ir vienkartines sumas, o 
finansavimas turėtų būti sutelktas į 
konkretesnes sąnaudų kategorijas. Siekiant 
kompensuoti netinkamas finansuoti 
sąnaudas ir išlaikyti veiksmingą paramos 
lygį, kurį užtikrina programa LIFE, bendro 
finansavimo norma pagal bendrą taisyklę 
turėtų būti 70 proc., o ypatingais atvejais –
80 proc.;

(26) siekiant supaprastinti programą LIFE 
ir sumažinti pareiškėjams bei paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą, 
reikėtų dažniau taikyti vienodo dydžio 
normas ir vienkartines sumas, neribojant 
galimybės finansuoti PVM ir nuolatinio
personalo išlaidas, o finansavimas turėtų 
būti sutelktas į konkretesnes sąnaudų 
kategorijas. Siekiant kompensuoti 
netinkamas finansuoti sąnaudas ir išlaikyti 
veiksmingą paramos lygį, kurį užtikrina 
programa LIFE, bendro finansavimo norma 
pagal bendrą taisyklę turėtų būti 70 proc., o 
ypatingais atvejais – 80 proc.;

Or. en

Pakeitimas 84
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) siekiant supaprastinti programą LIFE 
ir sumažinti pareiškėjams bei paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą, 
reikėtų dažniau taikyti vienodo dydžio 
normas ir vienkartines sumas, o 
finansavimas turėtų būti sutelktas į 
konkretesnes sąnaudų kategorijas. Siekiant 
kompensuoti netinkamas finansuoti 
sąnaudas ir išlaikyti veiksmingą paramos 
lygį, kurį užtikrina programa LIFE, bendro 
finansavimo norma pagal bendrą taisyklę 
turėtų būti 70 proc., o ypatingais atvejais –
80 proc.;

(26) siekiant supaprastinti programą LIFE 
ir sumažinti pareiškėjams bei paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą, 
reikėtų dažniau taikyti vienodo dydžio 
normas ir vienkartines sumas, o 
finansavimas turėtų būti sutelktas į 
konkretesnes sąnaudų kategorijas. Siekiant 
kompensuoti netinkamas finansuoti 
sąnaudas ir išlaikyti veiksmingą paramos 
lygį, kurį užtikrina programa LIFE, bendro 
finansavimo norma pagal bendrą taisyklę 
turėtų būti 70 proc., o ypatingais atvejais –
90 proc.;

Or. en
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Pakeitimas 85
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) kad Sąjungos lėšos būtų 
panaudojamos kuo geriausiai ir kad 
Europa gautų papildomos naudos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį priimti aktus, 
susijusius su projektų atrankai taikomais 
tinkamumo kriterijais, geografinės 
pusiausvyros taikymo integruotiesiems 
projektams kriterijais ir veiklos rodikliais, 
taikomais konkretiems teminiams 
prioritetams. Labai svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamąjį darbą, atitinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Rengdama deleguotuosius teisės aktus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad Europos 
Parlamentui ir Tarybai būtų vienu metu ir 
laiku tinkamai perduodami atitinkami 
dokumentai;

(30) kad Sąjungos lėšų panaudojimas būtų 
kuo geriausiai vertinamas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
priimti aktus, susijusius su veiklos 
rodikliais, taikomais konkretiems 
teminiams prioritetams. Labai svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, 
atitinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais. Rengdama deleguotuosius 
teisės aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
Europos Parlamentui ir Tarybai būtų vienu 
metu ir laiku tinkamai perduodami 
atitinkami dokumentai;

Or. en

Pakeitimas 86
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) geriausios patirties projektai – projektai, 
kuriuos vykdant taikoma tinkama,
ekonomiškai efektyvi pažangiausia
technika, metodai ir principai, atsižvelgiant 
į konkrečias projekto aplinkybes;

c) geriausios patirties projektai – projektai, 
kuriuos vykdant taikoma tinkama technika, 
metodai ir principai, atsižvelgiant į 
konkrečias projekto aplinkybes;

Or. pt
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Pakeitimas 87
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) integruotieji projektai – projektai, 
kuriuos vykdant didelėje teritorijoje (visų 
pirma regioniniu, keleto regionų arba 
nacionaliniu mastu) darniai 
įgyvendinamos aplinkos arba klimato 
strategijos ar veiksmų planai, kurių 
reikalaujama pagal konkrečius Sąjungos 
aplinkos ar klimato srities teisės aktus ar 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus arba 
kuriuos parengia valstybių narių 
institucijos;

d) integruotieji projektai – projektai, 
kuriuos vykdant atsižvelgiama į aplinkos ir 
klimato klausimus reglamentuojančius 
Sąjungos teisės aktus ir politiką visų 
pirma gamtos, vandens, atliekų, oro ir 
klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo 
prie jos srityse didelėje teritorijoje (visų 
pirma regioniniu, keleto regionų,
nacionaliniu arba tarpvalstybiniu mastu) 
darniai įgyvendinamos aplinkos arba 
klimato strategijos ar veiksmų planai, kurių 
reikalaujama pagal konkrečius Sąjungos 
aplinkos ar klimato srities teisės aktus ar 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus arba 
kuriuos parengia valstybių narių 
institucijos. Integruotaisiais projektais 
siekiama skatinti koordinavimą su kitais 
tinkamais Sąjungos finansavimo šaltiniais 
ir juos mobilizuoti;

Or. en

Pakeitimas 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) integruotieji projektai – projektai, 
kuriuos vykdant didelėje teritorijoje (visų 
pirma regioniniu, keleto regionų arba 
nacionaliniu mastu) darniai įgyvendinamos 
aplinkos arba klimato strategijos ar 
veiksmų planai, kurių reikalaujama pagal 

d) „integruotieji projektai“ – projektai, 
kuriuos vykdant didelėje teritorijoje (visų 
pirma regioniniu, keleto regionų arba 
nacionaliniu mastu) darniai įgyvendinamos 
aplinkos arba klimato strategijos ar 
veiksmų planai, visų pirma vienoje srityje 
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konkrečius Sąjungos aplinkos ar klimato 
srities teisės aktus ar pagal kitus Sąjungos 
teisės aktus arba kuriuos parengia valstybių 
narių institucijos;

arba keliose srityse: gamtos, vandens, 
atliekų, oro ir klimato kaitos švelninimo 
bei prisitaikymo prie jos srityse, kaip
reikalaujama pagal konkrečius Sąjungos 
aplinkos ar klimato srities teisės aktus ar 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus arba 
kuriuos parengia valstybių narių 
institucijos;

Or. en

Pakeitimas 89
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) remti vietovių, sudarančių tinklą 
Natura 2000, valdymą ir šio tinklo gamtos 
vertybių išsaugojimą, ypač pagal 
Sąjungos teisės aktus prioritetinėmis 
laikomas rūšis ir buveines;

Or. pt

Pakeitimas 90
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip programa LIFE prisidedama prie 
tvarios plėtros ir strategijos „2020 m. 
Europa“ tikslų bei tikslinių rodiklių 
įgyvendinimo.

Taip programa LIFE prisidedama prie 
tvarios plėtros ir strategijoje „2020 m. 
Europa“ bei Energetikos veiksmų plane iki 
2050 m. nustatytų tikslų bei tikslinių 
rodiklių įgyvendinimo.

Or. en
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Pakeitimas 91
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) su ja siejamą padėties aplinkos ir 
klimato srityje pagerinimą, atsižvelgiant į 
šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą 
tikslą. Įgyvendinant tikslą prisidėti prie 
biologinės įvairovės nykimo sustabdymo, 
su programos įgyvendinimu siejamas 
padėties aplinkos srityje pagerinimas 
vertinamas pagal tai, kokia tinklo 
Natura 2000 procentinė dalis atkurta arba 
pradėta tinkamai valdyti, koks atkurtas 
plotas, kuriame vykdomos ekosistemos 
funkcijos, taip pat pagal skaičių ir tipą 
buveinių bei rūšių, kurių atžvilgiu imamasi 
veiksmų siekiant pagerinti apsaugos būklę;

a) su ja siejamą padėties aplinkos ir 
klimato srityje pagerinimą, atsižvelgiant į 
šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą 
tikslą. Įgyvendinant tikslą prisidėti prie 
biologinės įvairovės nykimo sustabdymo, 
su programos įgyvendinimu siejamas 
padėties aplinkos srityje pagerinimas 
vertinamas pagal tai, kokia tinklo 
Natura 2000 procentinė dalis atkurta arba 
pradėta tinkamai valdyti, koks atkurtas 
plotas, kuriame vykdomos arba atkurtos
ekosistemos funkcijos, taip pat pagal 
skaičių ir tipą buveinių bei rūšių, kurių 
atžvilgiu imamasi veiksmų siekiant 
pagerinti apsaugos būklę;

Or. sl

Pakeitimas 92
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kas dvejus metus atliekamą 
programos LIFE finansavimo 
ekonominės naudos vertinimą, 
atsižvelgiant į ekosistemos funkcijų 
palaikymą arba pagerinimą ir kitus 
šalutinius ekonominiu požiūriu 
naudingus programos poveikius.

Or. en
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Pakeitimas 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 30 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl veiklos 
rodiklių, atsižvelgiant į jų taikymą 
teminiams prioritetams, apibrėžtiems 24 
straipsnyje nurodytose daugiametėse darbo 
programose.

Komisija įgaliojama pagal 30 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, nustatančius
veiklos rodiklius, atsižvelgiant į jų taikymą 
teminiams prioritetams, apibrėžtiems 24 
straipsnyje nurodytose daugiametėse darbo 
programose.

Or. en

Pakeitimas 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos LIFE įgyvendinimo 
finansinis paketas yra 3 618 000 000 EUR.

1. Programos LIFE įgyvendinimo 
finansinis paketas yra 1 proc. bendro 
Sąjungos biudžeto.

Or. en

Pagrindimas

Būtų prasminga padidinti programos LIFE biudžeto dalį bendrame ES biudžete, kadangi 1 
proc. – tai kukli suma atsižvelgiant į spręstinas problemas. Siūlomu padidinimu visų pirma 
būtų prisidėta prie bendro ES finansavimo Natura 2000 tinklo vietovių valdymo.

Pakeitimas 95
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos LIFE įgyvendinimo 
finansinis paketas yra 3 618 000 000 EUR.

1. Programos LIFE įgyvendinimo 
finansinis paketas yra 1 proc. kitos 
daugiametės finansinės programos 
bendrojo biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 96
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos LIFE įgyvendinimo 
finansinis paketas yra 3 618 000 000 EUR.

1. Programos LIFE įgyvendinimo 
finansinis paketas yra [...] EUR.

Or. pt

Pakeitimas 97
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paprogramių biudžetas yra toks: Išbraukta.
a) 2 713 500 000 EUR viso 1 dalyje 
nurodyto finansinio paketo skiriama 
Aplinkos paprogramiui;
b) 904 500 000 EUR viso 1 dalyje 
nurodyto finansinio paketo skiriama 
Klimato politikos paprogramiui.

Or. en
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Pakeitimas 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 713 500 000 EUR viso 1 dalyje 
nurodyto finansinio paketo skiriama 
Aplinkos paprogramiui;

a) 2 894 400 000 EUR, kas sudaro 
apytikriai 80 proc. viso 1 dalyje nurodyto 
finansinio paketo, skiriama Aplinkos 
paprogramiui;

Or. en

Pagrindimas

Būtų prasminga padidinti programos LIFE Aplinkos teminei sričiai skiriamą biudžeto dalį 
bendrame programos LIFE biudžete siekiant užtikrinti pakankamą įnašą į tinklo Natura 2000 
valdymo išlaidas. Klimato kaitos srityje yra kitų finansavimo srovių, taigi reikia veikti rinka 
grindžiamomis priemonėmis ir taikyti principą „teršėjas moka“.

Pakeitimas 99
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 713 500 000 EUR viso 1 dalyje 
nurodyto finansinio paketo skiriama 
Aplinkos paprogramiui;

a) 75 proc. viso 1 dalyje nurodyto 
finansinio paketo skiriama Aplinkos 
paprogramiui;

Or. en

Pakeitimas 100
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2 713 500 000 EUR viso 1 dalyje 
nurodyto finansinio paketo skiriama 
Aplinkos paprogramiui;

a) (...) EUR viso 1 dalyje nurodyto 
finansinio paketo skiriama Aplinkos 
paprogramiui;

Or. pt

Pakeitimas 101
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 904 500 000 EUR viso 1 dalyje 
nurodyto finansinio paketo skiriama 
Klimato politikos paprogramiui.

b) 723 600 000 EUR, kas sudaro apie 20 
proc. viso 1 dalyje nurodyto finansinio 
paketo, skiriama Aplinkos paprogramiui.

Or. en

Pagrindimas

Būtų prasminga padidinti programos LIFE Aplinkos teminei sričiai skiriamą biudžeto dalį 
bendrame programos LIFE biudžete siekiant užtikrinti pakankamą įnašą į tinklo Natura 2000 
valdymo išlaidas. Klimato kaitos srityje yra kitų finansavimo srovių, taigi reikia veikti rinka 
grindžiamomis priemonėmis ir taikyti principą „teršėjas moka“.

Pakeitimas 102
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 904 500 000 EUR viso 1 dalyje 
nurodyto finansinio paketo skiriama 
Klimato politikos paprogramiui.

b) 25 proc. viso 1 dalyje nurodyto 
finansinio paketo skiriama Klimato 
politikos paprogramiui.

Or. en
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Pakeitimas 103
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 904 500 000 EUR viso 1 dalyje 
nurodyto finansinio paketo skiriama 
Klimato politikos paprogramiui.

b) (...) EUR viso 1 dalyje nurodyto 
finansinio paketo skiriama Klimato 
politikos paprogramiui.

Or. pt

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bent 85 proc. LIFE programos 
biudžeto išteklių skiriama projektams, 
kurie remiami veiklos dotacijomis.

Or. en

Pakeitimas 105
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Integruotiesiems projektams skiriama 
ne daugiau kaip 30 proc. bendro 
programos LIFE biudžeto.

Or. en
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Pakeitimas 106
Julie Girling, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių dalyvavimas programoje 
LIFE

Užjūrio šalių ir teritorijų bei trečiųjų šalių 
dalyvavimas programoje LIFE

Or. en

Pakeitimas 107
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių dalyvavimas programoje 
LIFE

Užjūrio šalių ir teritorijų bei trečiųjų šalių 
dalyvavimas programoje LIFE

Or. fr

Pakeitimas 108
Julie Girling, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programoje LIFE gali dalyvauti: Programoje LIFE gali dalyvauti šios šalys
ir teritorijos:

Or. en
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Pakeitimas 109
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programoje LIFE gali dalyvauti: Programoje LIFE gali dalyvauti šios šalys 
ir teritorijos:

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programoje LIFE gali dalyvauti: Programoje LIFE gali dalyvauti šios šalys 
ir teritorijos:

Or. en

Pakeitimas 111
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) užjūrio šalys ir teritorijos, nurodytos 
2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos 
sprendime 2001/822/EB dėl užjūrio šalių 
bei teritorijų ir Europos bendrijos 
asociacijos;

Or. fr
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Pakeitimas 112
Julie Girling, Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užjūrio šalys ir teritorijos, nurodytos 
Sprendime 2001/822/EB;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užjūrio šalys ir teritorijos, nurodytos 
Sprendime 2001/822/EB;

Or. en

Pagrindimas

ES įsipareigojo remti ir skatinti bioįvairovės išsaugojimą užjūrio šalyse ir teritorijose ES 
bioįvairovės strategijoje iki 2020 m. ir Užjūrio asociacijos sprendime (2001/822/EB). Be to, 
pati Europos Komisija pasiūlė suteikti galimybę dalyvauti programoje LIFE kaimyninėms 
šalims, trečiosioms šalims ir Prancūzijos atokiausiems regionams. Taigi LIFE programa 
turėtų būti prieinama užjūrio šalims ir teritorijoms (UŠT), turint omenyje minėtuosius 
įsipareigojimus ir tai, kad šių vietovių biologinė įvairovė dažnai būna savotiška ir gausi.

Pakeitimas 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Sąjungai priklausančios užjūrio šalys 
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ir teritorijos, nurodytos Tarybos 
Sprendime 2001/822/EB;

Or. en

Pakeitimas 115
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiam dalyvavimui taikomos 
atitinkamuose dvišaliuose arba 
daugiašaliuose susitarimuose, kuriuose 
įtvirtinti jų dalyvavimo Sąjungos 
programose bendrieji principai, nustatytos 
sąlygos.

Tokiam dalyvavimui taikomos Užjūrio 
asociacijos sprendime ir atitinkamuose 
dvišaliuose arba daugiašaliuose 
susitarimuose, kuriuose įtvirtinti jų 
dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji 
principai, nustatytos sąlygos.

Or. fr

Pakeitimas 116
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal joms tenkančias atitinkamas 
atsakomybės sritis Komisija ir valstybės 
narės užtikrina programos LIFE ir Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo, Sanglaudos fondo, 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 
koordinavimą, kad būtų sukurta sąveika, 
visų pirma įgyvendinant 18 straipsnio d 
punkte nurodytus integruotuosius 
projektus, ir būtų remiamas sprendimų, 
metodų ir požiūrių, sukurtų pagal programą 
LIFE, taikymas. Sąjungos lygmeniu 
koordinavimas turi vykti pagal bendrąją 

3. Pagal joms tenkančias atitinkamas 
atsakomybės sritis Komisija ir valstybės 
narės atitinkamais atvejais užtikrina 
programos LIFE ir Europos regioninės 
plėtros fondo, Europos socialinio fondo, 
Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo koordinavimą, kad 
būtų sukurta sąveika, visų pirma 
įgyvendinant 18 straipsnio d punkte 
nurodytus integruotuosius projektus, taip 
pat rengiant prioritetinių veiksmų 
bendrųjų priemonių programą pagal 
Direktyvos 92/43/EEB 8 straipsnį, ir būtų 
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strateginę programą, nurodytą Reglamento 
(ES) Nr. ... (BSP reglamentas) 10 
straipsnyje.

remiamas sprendimų, metodų ir požiūrių, 
sukurtų pagal programą LIFE, taikymas. 
Sąjungos lygmeniu koordinavimas turi 
vykti pagal bendrąją strateginę programą, 
nurodytą Reglamento (ES) Nr. ... (BSP 
reglamentas) 10 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 117
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal joms tenkančias atitinkamas 
atsakomybės sritis Komisija ir valstybės 
narės užtikrina programos LIFE ir Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo, Sanglaudos fondo, 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 
koordinavimą, kad būtų sukurta sąveika, 
visų pirma įgyvendinant 18 straipsnio d 
punkte nurodytus integruotuosius 
projektus, ir būtų remiamas sprendimų, 
metodų ir požiūrių, sukurtų pagal programą 
LIFE, taikymas. Sąjungos lygmeniu 
koordinavimas turi vykti pagal bendrąją 
strateginę programą, nurodytą Reglamento 
(ES) Nr. ... (BSP reglamentas) 10 
straipsnyje.

3. Pagal joms tenkančias atitinkamas 
atsakomybės sritis Komisija ir valstybės 
narės, jei įmanoma, užtikrina programos 
LIFE ir Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos socialinio fondo, Sanglaudos 
fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai, Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo koordinavimą, kad 
būtų sukurta sąveika, visų pirma 
įgyvendinant 18 straipsnio d punkte 
nurodytus integruotuosius projektus, ir 
būtų remiamas sprendimų, metodų ir 
požiūrių, sukurtų pagal programą LIFE, 
taikymas. Sąjungos lygmeniu 
koordinavimas turi vykti pagal bendrąją 
strateginę programą, nurodytą Reglamento 
(ES) Nr. ... (BSP reglamentas) 10 
straipsnyje.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal joms tenkančias atitinkamas 
atsakomybės sritis Komisija ir valstybės 
narės užtikrina programos LIFE ir Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo, Sanglaudos fondo, 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai,
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 
koordinavimą, kad būtų sukurta sąveika, 
visų pirma įgyvendinant 18 straipsnio d 
punkte nurodytus integruotuosius 
projektus, ir būtų remiamas sprendimų, 
metodų ir požiūrių, sukurtų pagal programą 
LIFE, taikymas. Sąjungos lygmeniu 
koordinavimas turi vykti pagal bendrąją 
strateginę programą, nurodytą Reglamento 
(ES) Nr. ... (BSP reglamentas) 10 
straipsnyje.

3. Pagal joms tenkančias atitinkamas 
atsakomybės sritis Komisija ir valstybės 
narės aktyviai ir bendromis pastangomis 
skatina programos LIFE ir Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo, Sanglaudos fondo, 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 
koordinavimą, kad būtų sukurta sąveika, 
visų pirma įgyvendinant 18 straipsnio d 
punkte nurodytus integruotuosius 
projektus, ir būtų remiamas sprendimų, 
metodų ir požiūrių, sukurtų pagal programą 
LIFE, taikymas. Sąjungos lygmeniu 
koordinavimas turi vykti pagal bendrąją 
strateginę programą, nurodytą Reglamento 
(ES) Nr. ... (BSP reglamentas) 10 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 119
Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Programos LIFE matomumas

Koordinuojantis paramos gavėjas ir susiję 
paramos gavėjai skelbia pagal programą 
LIFE vykdomus projektus ir jų rezultatus, 
nuolat minėdami, kad buvo gauta 
Sąjungos parama. Priede pavaizduotas 
LIFE logotipas turėtų būti naudojamas 
visuose sklaidos veiksmuose ir būti 
vaizduojamas ant stendų strateginėse 
gerai matomose vietose. Visos ilgalaikio 
vartojimo prekės, įgytos įgyvendinant 
programą LIFE, turi būti žymimos LIFE 
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logotipu, nebent Komisija nurodytų kitaip.

Or. en

Pagrindimas

Programos LIFE logotipas buvo labai gera priemonė Sąjungos finansavimo aplinkos ir 
klimato srityje matomumui užtikrinti, tokiu būdu vietose buvo pademonstruotas Sąjungos 
indėlis į gamtos apsaugą ir aplinkosaugos veiklą. Taigi būtų prasminga nurodyti programos 
LIFE logotipą reglamente.

Pakeitimas 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Sritys, kurias apima integruotieji projektai
Įgyvendinant integruotuosius projektus, 
dėmesys visų pirma skiriamas gamtos, 
vandens, atliekų, oro, triukšmo ir klimato 
kaitos švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
klausimams. Komisija, atsižvelgdama į jų 
rezultatus, atlikusi laikotarpio vidurio 
vertinimą, nurodytą 27 straipsnio 2 dalies 
a punkte, ir turimų lėšų vertinimą, turi 
teisę pagal 30 straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl sričių, 
kurias apimtų integruotieji projektai, 
pavyzdžiui, dirvožemis, jūrų arba miestų 
aplinka, įtraukimo.

Or. en

Pakeitimas 121
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. sl

Pakeitimas 122
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bent 50 proc. biudžeto išteklių, 
numatytų projektams, kurie pagal 
Aplinkos paprogramį remiami veiklos 
dotacijomis, skiriama projektams, kuriais 
remiamas gamtos ir biologinės įvairovės 
išsaugojimas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bent 50 proc. biudžeto išteklių, 
numatytų projektams, kurie pagal Aplinkos 
paprogramį remiami veiklos dotacijomis, 
skiriama projektams, kuriais remiamas 
gamtos ir biologinės įvairovės 
išsaugojimas.

2. Bent 75 proc. biudžeto išteklių, 
numatytų projektams, kurie pagal Aplinkos 
paprogramį remiami veiklos dotacijomis, 
skiriama projektams, kuriais remiamas 
gamtos ir biologinės įvairovės 
išsaugojimas.

Or. en

(Siejama su 4 straipsnio 1 dalies pakeitimu.)
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma padidinti programos lIFE biudžetą iki 1 proc. Viso ES biudžeto, jį 
padidinus visų pirma norima prisidėti prie tinklui Natura 2000 priklausančių vietovių 
valdymo.

Pakeitimas 124
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bent 50 proc. biudžeto išteklių, 
numatytų projektams, kurie pagal Aplinkos 
paprogramį remiami veiklos dotacijomis, 
skiriama projektams, kuriais remiamas 
gamtos ir biologinės įvairovės 
išsaugojimas.

2. Bent 75 proc. biudžeto išteklių, 
numatytų projektams, kurie pagal Aplinkos 
paprogramį remiami veiklos dotacijomis, 
skiriama projektams, kuriais remiamas 
gamtos ir biologinės įvairovės
išsaugojimas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia padidinti biologinei įvairovei skiriamą LIFE biudžeto dalį siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvykdytas reikalavimas skirti 20 proc. Natura 2000 tinklui (pagal apskaičiavimus tai sudaro 
5.8 mlrd. Eurų per metus).

Pakeitimas 125
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bent 50 proc. biudžeto išteklių, 
numatytų projektams, kurie pagal Aplinkos 
paprogramį remiami veiklos dotacijomis, 
skiriama projektams, kuriais remiamas 
gamtos ir biologinės įvairovės 
išsaugojimas.

2. Bent 60 proc. biudžeto išteklių, 
numatytų projektams, kurie pagal Aplinkos 
paprogramį remiami veiklos dotacijomis, 
skiriama projektams, kuriais remiamas 
gamtos ir biologinės įvairovės 
išsaugojimas.
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Or. en

Pakeitimas 126
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bent 50 proc. biudžeto išteklių, 
numatytų projektams, kurie pagal Aplinkos 
paprogramį remiami veiklos dotacijomis, 
skiriama projektams, kuriais remiamas 
gamtos ir biologinės įvairovės 
išsaugojimas.

2. Bent 60 proc. biudžeto išteklių, 
numatytų projektams, kurie pagal Aplinkos 
paprogramį remiami veiklos dotacijomis,
skiriama projektams, kuriais remiamas 
gamtos ir biologinės įvairovės 
išsaugojimas.

Or. pt

Pakeitimas 127
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti planų ir programų įgyvendinimo 
pagal Sąjungos aplinkos politiką ir teisės 
aktus integruotų principų taikymą, 
plėtojimą, bandymą ir demonstravimą, visų 
pirma vandens, atliekų ir oro klausimais;

b) remti planų ir programų įgyvendinimo 
pagal Sąjungos aplinkos politiką ir teisės 
aktus integruotų principų taikymą, 
plėtojimą, bandymą ir demonstravimą, visų 
pirma vandens, atliekų, oro ir dirvožemio 
klausimais;

Or. en

Pakeitimas 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti planų ir programų įgyvendinimo 
pagal Sąjungos aplinkos politiką ir teisės 
aktus integruotų principų taikymą, 
plėtojimą, bandymą ir demonstravimą, visų 
pirma vandens, atliekų ir oro klausimais;

b) remti planų ir programų įgyvendinimo 
pagal Sąjungos aplinkos politiką ir teisės 
aktus integruotų principų taikymą, 
plėtojimą, bandymą ir demonstravimą, visų 
pirma vandens, atliekų, oro ir triukšmo
klausimais;

Or. en

Pakeitimas 129
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatinti susijusius subjektus 
veiksmingiau laikytis Sąjungos aplinkos 
srities teisės aktų ir juos veiksmingiau 
įgyvendinti, visų pirma skatinant geriausios 
patirties ir politikos metodų plėtrą ir 
sklaidą, ir prie viso to prisidėti;

c) skatinti susijusius subjektus 
veiksmingiau laikytis galiojančių Sąjungos 
aplinkos srities teisės aktų ir juos 
veiksmingiau įgyvendinti visose valstybėse 
narėse, visų pirma skatinant geriausios 
patirties ir politikos metodų plėtrą ir 
sklaidą, ir prie viso to prisidėti;

Or. de

Pakeitimas 130
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatinti susijusius subjektus 
veiksmingiau laikytis Sąjungos aplinkos 
srities teisės aktų ir juos veiksmingiau 
įgyvendinti, visų pirma skatinant geriausios 
patirties ir politikos metodų plėtrą ir 
sklaidą, ir prie viso to prisidėti;

c) skatinti susijusius subjektus 
veiksmingiau laikytis Sąjungos aplinkos 
srities teisės aktų ir juos veiksmingiau 
įgyvendinti, visų pirma skatinant geriausios 
patirties plėtrą ir sklaidą, ir prie viso to 
prisidėti;
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Or. de

Pagrindimas

Neturėtų kilti politinio subsidijavimo LIFE lėšomis įtarimo.

Pakeitimas 131
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatinti geresnį aplinkos valdymą, 
plečiant suinteresuotųjų subjektų, 
įskaitant NVO, dalyvavimą politikos 
konsultavimo ir įgyvendinimo srityse.

d) skatinti geresnį aplinkos valdymą.

Or. de

Pagrindimas

NVO aplinkos srityje paprastai turi gerų gebėjimų gauti piniginių išteklių. Programos LIFE 
lėšos labai ribotos. Todėl LIFE lėšos turėtų būti visų pirma investuojamos į valdymo, taip pat 
struktūrinių fondų lėšų, gerinimą, kad iš tikrųjų būtų galima vietoje veiksmingai įgyvendinti 
aplinkos projektus (dauguma neįgyvendinamų projektų žlunga dėl netinkamo valdymo).

Pakeitimas 132
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatinti geresnį aplinkos valdymą, 
plečiant suinteresuotųjų subjektų, įskaitant 
NVO, dalyvavimą politikos konsultavimo 
ir įgyvendinimo srityse.

d) skatinti geresnį aplinkos valdymą, 
plečiant suinteresuotųjų subjektų, įskaitant 
NVO, dalyvavimą politikos konsultavimo 
ir įgyvendinimo srityse ir didinti 
informuotumą apie piliečių teises pagal 
Orhuso konvenciją.

Or. en
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Pakeitimas 133
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skatinti tikslinę projekto rezultatų 
sklaidą susidomėjusioms 
suinteresuotosioms šalims bei galimiems 
būsimiems pareiškėjams; reikėtų skleisti 
rezultatus tuose regionuose, kuriems itin 
aktuali tam tikra veiklos sritis ir kuriem 
tikriausia būtų naudinga teigiamos 
patirties sklaida.

Or. en

Pakeitimas 134
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. sl

Pakeitimas 135
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant padėti mažinti šiltnamio dujų 
išlakas, prioritetinės srities „Klimato kaitos 
švelninimas“ konkretūs tikslai visų pirma 

Siekiant padėti mažinti šiltnamio dujų 
išlakas, jei įmanoma, kartu palaikant 
sąsajas su kitais aplinkosaugos tikslais, 
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yra tokie: kaip antai biologinės įvairovės,
prioritetinės srities „Klimato kaitos 
švelninimas“ konkretūs tikslai visų pirma 
yra tokie:

Or. en

Pakeitimas 136
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant prisidėti prie pagalbos veiksmų, 
kuriuos vykdant padidėtų atsparumas 
klimato kaitai, prioritetinės srities 
„Prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
konkretūs tikslai visų pirma yra tokie:

Siekiant prisidėti prie pagalbos veiksmų, 
kuriuos vykdant padidėtų atsparumas 
klimato kaitai, jei įmanoma, kartu 
palaikant sąsajas su kitais aplinkosaugos 
tikslais, kaip antai biologinės įvairovės,
prioritetinės srities „Klimato kaitos 
švelninimas“ konkretūs tikslai visų pirma 
yra tokie:

Or. en

Pakeitimas 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prisidėti prie Sąjungos prisitaikymo 
politikos ir teisės aktų kūrimo ir 
įgyvendinimo, įskaitant integravimą visose 
politikos srityse, visų pirma kuriant, 
bandant ir demonstruojant prisitaikymo 
prie klimato kaitos politikos arba valdymo 
principus, geriausią praktiką ir sprendimus;

a) prisidėti prie Sąjungos prisitaikymo 
politikos ir teisės aktų kūrimo ir 
įgyvendinimo, įskaitant integravimą visose 
politikos srityse, visų pirma remiant 
sąveiką su kitais aplinkos tikslais, pvz., 
biologine įvairove, ir kuriant, bandant ir 
demonstruojant ekosistema grindžiamos
prisitaikymo prie klimato kaitos politikos 
arba valdymo principus, geriausią praktiką 
ir sprendimus;
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Or. en

Pakeitimas 138
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti informuotumo klimato klausimais 
didinimą, įskaitant visuomenės ir 
suinteresuotųjų subjektų paramos Sąjungos 
klimato politikos kūrimui skatinimą, taip 
pat remti švietimą tvarios plėtros srityje;

a) remti informuotumo klimato klausimais, 
taip pat kritiško pobūdžio, didinimą, 
įskaitant visuomenės ir suinteresuotųjų 
subjektų paramą kuriant Sąjungos klimato 
politiką, taip pat remti švietimą tvarios 
plėtros srityje;

Or. de

Pakeitimas 139
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatinti atitinkamus subjektus 
veiksmingiau laikytis Sąjungos klimato 
srities teisės aktų ir juos veiksmingiau 
įgyvendinti, visų pirma skatinant geriausios 
patirties ir politikos principų plėtrą bei 
sklaidą, ir prie viso to prisidėti;

c) skatinti atitinkamus subjektus 
veiksmingiau laikytis Sąjungos klimato 
srities teisės aktų ir juos veiksmingiau 
įgyvendinti, visų pirma skatinant geriausios 
patirties plėtrą ir sklaidą, ir prie viso to 
prisidėti;

Or. de

Pagrindimas

Neturėtų kilti politinio subsidijavimo LIFE lėšomis įtarimo.

Pakeitimas 140
Thomas Ulmer
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) remti geresnį klimato valdymą, plečiant 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant NVO, 
dalyvavimą politikos konsultacijose ir 
įgyvendinant politiką.

d) skatinti geresnį aplinkos valdymą.

Or. de

Pagrindimas

NVO aplinkos srityje paprastai turi gerų gebėjimų gauti piniginių išteklių. Programos LIFE 
lėšos labai ribotos. Todėl LIFE lėšos turėtų būti visų pirma investuojamos į valdymo, taip pat 
struktūrinių fondų lėšų, gerinimą, kad iš tikrųjų būtų galima vietoje veiksmingai įgyvendinti 
aplinkos projektus (dauguma neįgyvendinamų projektų žlunga dėl netinkamo valdymo).

Pakeitimas 141
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skatinti tikslinę projekto rezultatų 
sklaidą susidomėjusioms 
suinteresuotosioms šalims bei galimiems 
būsimiems pareiškėjams; reikėtų skleisti 
rezultatus tuose regionuose, kuriems itin 
aktuali tam tikra veiklos sritis ir kuriem 
tikriausia būtų naudinga teigiamos 
patirties sklaida.

Or. en

Pakeitimas 142
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie yra svarbūs Sąjungai, nes jais 
reikšmingai prisidedama prie vieno iš 3 
straipsnyje nurodytų programos LIFE 
tikslų įgyvendinimo;

a) jie yra svarbūs Sąjungai, nes jais 
prisidedama prie bent vieno iš 3 straipsnyje 
nurodytų programos LIFE tikslų 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 143
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) yra techniškai bei finansiškai darnūs ir 
juos vykdant taikomas ekonominio 
efektyvumo principas;

b) yra techniškai bei finansiškai darnūs ir 
juos vykdant taikomas ekonominio 
efektyvumo principas, kad būtų laikomasi 
bent minimalios kokybės kriterijaus;

Or. en

Pakeitimas 144
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) politiniu požiūriu jie neutralūs.

Or. de

Pakeitimas 145
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 30 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl šio 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto 
kriterijaus taikymo sąlygų, siekiant šį 
kriterijų pritaikyti konkrečioms 
prioritetinėms sritims, apibrėžtoms 9 ir 13 
straipsniuose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 146
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei įmanoma, pagal programą LIFE 
finansuojamais projektais skatinama 
įvairių tikslų sąveika ir žalieji viešieji 
pirkimai.

2. Jei įmanoma, pagal programą LIFE 
finansuojamais projektais skatinami žalieji 
viešieji pirkimai ir įvairių tikslų sąveika.
Projektams, kurie siekia įvairių tikslų 
sąveikos, turi būti teikiama pirmenybė 
skiriant dotacijas.

Or. en

Pakeitimas 147
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija užtikrina proporcingą LIFE 
programos projektų finansavimo 
paskirstymą valstybėms narėms, 
kiekvienai valstybei narei nustatydama 
metinius orientacinius nacionalinius 
asignavimus einamuoju programos 
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laikotarpiu. Prireikus atsižvelgdama į 
kiekvienos valstybės narės poreikius ir 
savitumus bendradarbiaudama su 
nacionalinės ir (arba) regioninės valdžios 
institucijomis, Komisija teikia ypatingą 
techninę pagalbą siekiant padėti 
valstybėms narėms rengti projektų 
paraiškas, jei 2007–2013 m. programos 
laikotarpiu šioms valstybėms narėms 
skirtas finansavimas nesiekė atitinkamos 
orientacinės nacionalinių asignavimų 
sumos. 

Or. pt

Pakeitimas 148
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija užtikrina proporcingą visų 
18 straipsnyje minėtų projektų 
paskirstymą, nustatydama metinius 
orientacinius nacionalinius asignavimus 
2014-2017 m. ir 2018-2020 m. 
laikotarpiams, remdamasi tokiais 
kriterijais:
(a) gyventojų skaičius:
(i) kiekvienos valstybės narės bendras 
gyventojų skaičius. Šiam kriterijui 
taikomas 50 % koeficientas;
taip pat
(ii) kiekvienos valstybės narės gyventojų 
tankumas, neviršijant dvigubo Sąjungos 
vidutinio gyventojų tankumo. Šiam 
kriterijui taikomas 5 % koeficientas;
(b) gamta ir biologinė įvairovė:
(i) bendras kiekvienoje valstybėje narėje 
esančių Bendrijos svarbos teritorijų 
plotas, išreikštas bendro Bendrijos 
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svarbos teritorijų ploto dalimi. Šiam 
kriterijui taikomas 25 % koeficientas;
taip pat
(ii) valstybės narės teritorijos, apimančios 
Bendrijos svarbos teritorijas, dalis, 
išreikšta Bendrijos teritorijos, apimančios 
Bendrijos svarbos teritorijas, dalimi. Šiam 
kriterijui taikomas 20 % koeficientas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išlaikomi Reglamente LIFE+ nustatyti kriterijai.

Pakeitimas 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į 18 straipsnio d punkte nurodytų 
integruotųjų projektų įgyvendinimą, jei 
taikytina, įtraukiami suinteresuotieji 
subjektai ir, jei įmanoma, tokius projektus 
vykdant skatinamas koordinavimas su 
kitais Sąjungos finansavimo šaltiniais ir tų 
kitų šaltinių sutelkimas.

Į 18 straipsnio d punkte nurodytų 
integruotųjų projektų įgyvendinime gali 
dalyvauti ir visais etapais įtraukiami 
suinteresuotieji subjektai ir, jei įmanoma, 
tokius projektus vykdant skatinamas 
koordinavimas su kitais Sąjungos 
finansavimo šaltiniais ir tų kitų šaltinių 
sutelkimas.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į 18 straipsnio d punkte nurodytų Į 18 straipsnio d punkte nurodytų 



PE492.686v01-00 48/80 AM\906961LT.doc

LT

integruotųjų projektų įgyvendinimą, jei 
taikytina, įtraukiami suinteresuotieji 
subjektai ir, jei įmanoma, tokius projektus 
vykdant skatinamas koordinavimas su 
kitais Sąjungos finansavimo šaltiniais ir tų 
kitų šaltinių sutelkimas.

integruotųjų projektų įgyvendinimą, jei 
taikytina, įtraukiami suinteresuotieji 
subjektai ir, jei įmanoma, tokius projektus 
vykdant skatinamas koordinavimas su 
kitais Sąjungos finansavimo šaltiniais ir tų 
kitų šaltinių sutelkimas. Ne daugiau kaip 
20 proc. biudžeto išteklių, numatytų 
veiklos dotacijoms, skiriama 
integruotiesiems projektams.

Or. en

Pakeitimas 151
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama integruotųjų projektų 
laimėtojus, Komisija pagal solidarumo ir 
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
geografinę pusiausvyrą. Komisija 
įgaliojama pagal 30 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl geografinės 
pusiausvyros taikymo kiekvienoje 
teminėje srityje, nurodytoje 18 straipsnio 
d punkte, kriterijų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 152
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama integruotųjų projektų 
laimėtojus, Komisija pagal solidarumo ir 
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
geografinę pusiausvyrą. Komisija 

Išbraukta.
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įgaliojama pagal 30 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl geografinės 
pusiausvyros taikymo kiekvienoje 
teminėje srityje, nurodytoje 18 straipsnio 
d punkte, kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 153
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama integruotųjų projektų 
laimėtojus, Komisija pagal solidarumo ir 
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
geografinę pusiausvyrą. Komisija 
įgaliojama pagal 30 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl geografinės 
pusiausvyros taikymo kiekvienoje 
teminėje srityje, nurodytoje 18 straipsnio 
d punkte, kriterijų.

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama integruotųjų projektų 
laimėtojus, Komisija pagal solidarumo ir 
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
geografinę pusiausvyrą. Komisija 
įgaliojama pagal 30 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl geografinės 
pusiausvyros taikymo kiekvienoje 
teminėje srityje, nurodytoje 18 straipsnio 

Išbraukta.
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d punkte, kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 155
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama integruotųjų projektų 
laimėtojus, Komisija pagal solidarumo ir 
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
geografinę pusiausvyrą. Komisija 
įgaliojama pagal 30 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl geografinės 
pusiausvyros taikymo kiekvienoje 
teminėje srityje, nurodytoje 18 straipsnio 
d punkte, kriterijų.

Vykdydama integruotųjų projektų ir 
tradicinių projektų atranką ir skirdama 
dotacijas, Komisija pagal solidarumo ir 
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
geografinę pusiausvyrą.

Or. en

Pakeitimas 156
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama integruotųjų projektų 
laimėtojus, Komisija pagal solidarumo ir 
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
geografinę pusiausvyrą. Komisija 
įgaliojama pagal 30 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl geografinės 
pusiausvyros taikymo kiekvienoje 
teminėje srityje, nurodytoje 18 straipsnio 
d punkte, kriterijų.

Nustatydama visų projektų laimėtojus, 
Komisija pagal solidarumo ir pastangų 
pasidalijimo principus užtikrina geografinę 
pusiausvyrą. Komisija užtikrina 
proporcingą projektų paskirstymą, 
nustatydama metinius orientacinius 
nacionalinius asignavimus 2014-2017 m. 
ir 2018-2020 m. laikotarpiams; valstybės 
narės gali teikti integruotųjų projektų 
paraiškas jų nacionalinių asignavimų 
ribose. 
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Or. en

Pakeitimas 157
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama integruotųjų projektų 
laimėtojus, Komisija pagal solidarumo ir 
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
geografinę pusiausvyrą. Komisija 
įgaliojama pagal 30 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl geografinės 
pusiausvyros taikymo kiekvienoje 
teminėje srityje, nurodytoje 18 straipsnio 
d punkte, kriterijų.

Vykdydama integruotųjų projektų atranką, 
Komisija pagal solidarumo ir pastangų 
pasidalijimo principus užtikrina tik
geografinę pusiausvyrą kiekvienai 
valstybei narei skiriant tam tikrą 
integruotųjų projektų skaičių 
programavimo laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 158
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama integruotųjų projektų 
laimėtojus, Komisija pagal solidarumo ir 
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
geografinę pusiausvyrą. Komisija 
įgaliojama pagal 30 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl geografinės 
pusiausvyros taikymo kiekvienoje teminėje 
srityje, nurodytoje 18 straipsnio d punkte, 
kriterijų.

Nustatydama integruotųjų projektų 
laimėtojus, Komisija pagal solidarumo ir 
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
geografinę pusiausvyrą, remdamasi tinklo 
„Natura 2000“ mastu. Komisija 
įgaliojama pagal 30 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl geografinės 
pusiausvyros taikymo kiekvienoje teminėje 
srityje, nurodytoje 18 straipsnio d punkte, 
kriterijų.

Or. en
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Pakeitimas 159
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Proporcingas visų projektų tipų 
paskirstymas užtikrinamas nustatant 
metinius orientacinius nacionalinius 
asignavimus remiantis šiais kriterijais:
(1) Aplinkos paprogramio:
(a) Gyventojų skaičius:
(i) kiekvienos valstybės narės bendras 
gyventojų skaičius. Šiam kriterijui 
taikomas 45 % koeficientas;
(ii) kiekvienos valstybės narės gyventojų 
tankumas, neviršijant dvigubo ES 
vidutinio gyventojų tankumo. Šiam 
kriterijui taikomas 5 % koeficientas;
(b) Gamta ir biologinė įvairovė:
(i) bendras kiekvienoje valstybėje narėje 
esančių Bendrijos svarbos teritorijų 
plotas, išreikštas bendro Bendrijos 
svarbos teritorijų ploto dalimi. Šiam 
kriterijui taikomas 25 % koeficientas;
(ii) bendras kiekvienoje valstybėje narėje 
esančių Bendrijos svarbos teritorijų, 
skirtų prioritetinėms rūšims ir buveinėms,
plotas, išreikštas bendro Bendrijos 
svarbos teritorijų ploto dalimi. Šiam 
kriterijui taikomas 25 % koeficientas;
(2) Klimato politikos paprogramio:
(a) Klimato kaitos padariniai. Šiam 
kriterijui taikomas 50 % koeficientas;
(b) Gamtinių anglies dioksido absorbentų 
paskirstymas išreikštas kaip Bendrijos 
teritorijos dalis kiekvienoje valstybėje 
narėje. Šiam kriterijui taikomas 30 % 
koeficientas;
(c) Numatytas atsinaujinančiųjų energijos 
šaltinių dalies padidinimas energijos 
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rūšių derinyje. Šiam kriterijui taikomas 
20 % koeficientas.

Or. en

Pagrindimas

Nuo 2007 m. Reglamentu LIFE+ buvo nustatytos orientacinės nacionalinių asignavimų 
sumos siekiant pagerinti programos poveikio paskirstymą.  Šiuo pakeitimu grąžinamos 
nacionalinių asignavimų sumos pagal visus projektų tipus (integruotieji projektai ir 
tradiciniai projektai) ir patikslinami  kiekvienoje teminėje srityje taikomi koeficientai. Tai gali 
būti orientavimo priemonė, leidžianti nustatyti, kaip valstybėms narėms pavyksta teikti 
projektų paraiškas. Vykdant projektų vertinimą ir atranką turi būti remiamasi projektų 
kokybe.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vykdydama projektų atranką pagal I 
priede nustatytus kriterijus, kuriais 
siekiama palengvinti projektų paskirstymą 
visoms valstybėms narėms pagal 18 
straipsnį, Komisija užtikrina visų projektų 
geografinę pusiausvyrą. 

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisija pagal solidarumo ir
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
proporcingą aplinkos paprogramio 
projektų paskirstymą visoms valstybėms 
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narėms skirdama lėšas visiems projektams 
visu programos laikotarpiu pagal šiuos 
kriterijus:
(a) Gyventojų skaičius (teminės sritys: 
oras ir vanduo):
(i) kiekvienos valstybės narės bendras 
gyventojų skaičius (taikomas 50 proc. 
koeficientas).
(ii) kiekvienos valstybės narės gyventojų 
tankumas, neviršijant dvigubo ES 
vidutinio gyventojų tankumo (taikomas 5 
proc. koeficientas).
(b) Kriterijai, taikomo gamtos ir 
biologinės įvairovės sritims:
(i) Bendras Natura 2000 žemyninių 
vietovių plotas kiekvienoje valstybėje 
narėje kaip visų Natura 2000 žemyninių 
vietovių dalis (taikomas 20 proc. 
koeficientas).
(ii) Valstybės narės teritorijos dalis, kuria 
užima Natura 2000 vietovės (taikomas 15 
proc. koeficientas).
(c) Vandens teminėje srityje taikomi 
kriterijai:
(i) Bendras upių baseinų rajonų plotas 
kiekvienoje valstybėje narėje kaip visų 
upių baseinų rajonų dalis (taikomas 10 
proc. koeficientas).

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Komisija pagal solidarumo ir 
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
proporcingą klimato politikos 
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paprogramio projektų paskirstymą visoms 
valstybėms narėms skirdama lėšas visiems 
projektams visu programos laikotarpiu 
pagal šiuos gyventojų skaičiaus kriterijus:
(i) kiekvienos valstybės narės bendras 
gyventojų skaičius kaip bendro ES 
gyventojų skaičiaus dalis (taikomas 50 
proc. koeficientas).
(ii) atvirkštine tvarka BVP per capita, kaip 
solidarumo su mažiau klestinčiomis 
valstybėmis narėmis simbolis (taikomas 
50 proc. koeficientas).

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Jei valstybė narė panaudojo mažiau 
lėšų, nei jai buvo skirta, Komisija 
panaudoja likusias lėšas kitų valstybių 
narių projektams bendrai finansuoti, 
kurių indėlis į 3 straipsnyje nustatytus 
tikslus būtų reikšmingiausias.

Or. en

Pakeitimas 164
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e. Siūlydama bendrai finansuotinų 
projektų sąrašą 29 straipsnyje minėtam 
komitetui, Komisija raštu pateikia 
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paaiškinimus, kaip buvo atsižvelgta į 3c ir 
3d punktuose nurodytus paskirstymo 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 165
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija ypatingą dėmesį atkreipia į 
tarptautinius projektus, jeigu tarptautinis 
bendradarbiavimas būtinas siekiant 
užtikrinti aplinkos apsaugos bei klimato 
tikslus, ir siekia, kad bent 15 proc. 
projektams numatytų biudžeto lėšų būtų 
skiriama tarptautiniams projektams.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 166
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija ypatingą dėmesį atkreipia į 
tarptautinius projektus, jeigu tarptautinis 
bendradarbiavimas būtinas siekiant 
užtikrinti aplinkos apsaugos bei klimato 
tikslus, ir siekia, kad bent 15 proc. 
projektams numatytų biudžeto lėšų būtų 
skiriama tarptautiniams projektams.

4. Komisija ypatingą dėmesį atkreipia į 
tarptautinius projektus, jeigu tarptautinis 
bendradarbiavimas būtinas siekiant 
užtikrinti aplinkos apsaugos bei klimato 
tikslus.

Or. pt
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Pakeitimas 167
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija skiria ypatingą dėmesį 
valstybių narių užjūrio šalyse bei 
teritorijose vykdomiems projektams, ji 
atitinkamai pakeičia pareiškėjams skirtas 
gaires, kad jose atsispindėtų minėtų 
teritorijų pajėgumai, aplinkosaugos ir 
klimato kaitos tikslai siekiant užtikrinti jų 
dalyvavimą programoje LIFE, ji taip pat 
siekia užtikrinti, kad šiose teritorijose 
vykdomiems projektams būtų skiriama 
mažiausia 5 proc. ir daugiausia 10 proc. 
visų bioįvairovės projektams rezervuotų 
lėšų.

Or. en

Pagrindimas

ES įsipareigojo remti ir skatinti bioįvairovės išsaugojimą užjūrio šalyse ir teritorijose ES 
bioįvairovės strategijoje iki 2020 m. ir Užjūrio asociacijos sprendime (2001/822/EB). Be to, 
pati Europos Komisija pasiūlė suteikti galimybę dalyvauti programoje LIFE kaimyninėms 
šalims, trečiosioms šalims ir Prancūzijos atokiausiems regionams. Taigi LIFE programa 
turėtų būti prieinama užjūrio šalims ir teritorijoms (UŠT), turint omenyje minėtuosius 
įsipareigojimus ir tai, kad šių vietovių biologinė įvairovė dažnai būna savotiška ir gausi.

Pakeitimas 168
Charles Tannock

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija skiria ypatingą dėmesį 
valstybių narių užjūrio šalyse bei 
teritorijose vykdomiems projektams, ji 
atitinkamai pakeičia pareiškėjams skirtas 
gaires, kad jose atsispindėtų minėtų 
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teritorijų pajėgumai, aplinkosaugos ir 
klimato kaitos tikslai siekiant užtikrinti jų 
dalyvavimą programoje LIFE, ji taip pat 
siekia užtikrinti, kad šiose teritorijose 
vykdomiems projektams būtų skiriama 
mažiausia 5 proc. visų bioįvairovės 
projektams rezervuotų lėšų.

Or. en

Pakeitimas 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija reguliariai skelbia trumpą 
skirtingų aplinkosaugos ir klimato kaitos 
tikslų sąsajų, pasiektų pagal programą 
LIFE, aprašymą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad pagal programą LIFE vykdant projektus būtų optimaliai panaudoti bendri 
klimato veiksmų ir biologinės įvairovės tikslų pasiekimai.

Pakeitimas 170
Justas Vincas Paleckis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant skatinti žmones prisidėti prie 
aplinkos apsaugos bei klimato tikslų 
įgyvendinimo, Komisija skiria dėmesį 
vietinės svarbos projektams, kuo plačiau 
įtraukdama NVO, pilietines iniciatyvas, 
bendruomenes.



AM\906961LT.doc 59/80 PE492.686v01-00

LT

Or. lt

Pagrindimas

Turint omenyje tai, kad vietos lygmeniu buvo rasti geri ES aplinkos ir klimato problemų 
sprendimai, vietos subjektams (NVO, piliečių veiklos grupėms ir bendruomenėms) reikėtų 
suteikti tinkamas galimybes dalyvauti programoje LIFE.

Pakeitimas 171
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 70 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų.

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 50 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia projektų bendro finansavimo 
norma gali siekti iki 75 proc. projektų, 
susijusių su prioritetinėmis buveinėmis ar 
rūšimis, atveju, siekiant įgyvendinti 
Direktyvą 92/43/EEB ar projektų, 
susijusių su paukščių rūšimis, kurių 
finansavimą prioritetu laiko pagal 
Direktyvos 79/409/EEB 16 straipsnį 
įsteigtas komitetas, atveju, jei tai yra 
būtina apsaugos tikslui pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu išlaikomos LIFE+ reglamente nustatytos bendro finansavimo normos.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
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projektų finansavimo norma yra 70 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų.

projektų finansavimo norma yra 65 –
80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 
Išimties tvarka:

- didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų:

- didžiausia LIFE gamta ir biologinė 
įvairovė bendro finansavimo norma gali 
siekti iki 75 proc. finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų 
projektų, susijusių su prioritetinėmis 
buveinėmis ar rūšimis, atveju pagal 
Direktyvą 92/43/EEB ar projektų, 
susijusių su paukščių rūšimis, kurių 
finansavimą prioritetu laiko pagal 
Direktyvos 79/409/EEB 16 straipsnį 
įsteigtas komitetas, atveju, jei tai yra 
būtina apsaugos tikslui pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 173
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 70 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų.

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 70 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų. Tačiau, pritaikius išimtį, 
didžiausia LIFE gamta ir biologinė 
įvairovė bendro finansavimo norma gali 
siekti iki 75 proc. finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų 
projektų, susijusių su prioritetinėmis 
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buveinėmis ar rūšimis, atveju, siekiant 
įgyvendinti Direktyvą 92/43/EEB ar 
projektų, susijusių su paukščių rūšimis, 
kurių finansavimą prioritetu laiko pagal 
Direktyvos 79/409/EEB 16 straipsnį 
įsteigtas komitetas, atveju, jei tai yra 
būtina apsaugos tikslui pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 174
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 70 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų.

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 70 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų. Mažiau išsivysčiusiems regionams 
bendro finansavimo norma gali siekti iki 
90 proc. finansavimo reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų.

Or. en

Pakeitimas 175
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 70 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose
nurodytų projektų bendro finansavimo 

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 70 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
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norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų.

norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų. Mažiau išsivysčiusiems 
regionams, kaip apibrėžta Reglamente 
(ES) Nr. .../... [bendrųjų nuostatų 
reglamente], turėtų būti taikoma didesnė 
finansuoti tinkamų išlaidų norma iki 85 
proc.

Or. pt

Pakeitimas 176
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 70 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų.

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 70 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka:

- didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų;
- didžiausia LIFE gamta ir biologinė 
įvairovė bendro finansavimo norma gali 
siekti iki 75 proc. finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų 
projektų, susijusių su prioritetinėmis 
buveinėmis ar rūšimis, atveju, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 92/43/EEB ar 
projektų, susijusių su paukščių rūšimis, 
kurių finansavimą prioritetu laiko pagal 
Direktyvos 2009/147/EEB 16 straipsnį 
įsteigtas komitetas, atveju;
- didžiausia bendro finansavimo norma 
gali siekti iki 75 proc. projektų, susijusių 
su Direktyvoje 92/43/EEB apibrėžtomis 
buveinėmis ar rūšimis, atveju, jei 
paskutinio vertinimo duomenimis jų 
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apsaugos būklė nepalanki. 

Or. en

Pakeitimas 177
Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Leidžiama finansuoti PVM ir 
nuolatinių darbuotojų išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 178
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM nelaikomas tinkamomis finansuoti 
išlaidomis.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 179
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM nelaikomas tinkamomis finansuoti 
išlaidomis.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 180
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM nelaikomas tinkamomis finansuoti 
išlaidomis.

18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM laikomas tinkamomis finansuoti 
išlaidomis.

Or. en

Pakeitimas 181
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM nelaikomas tinkamomis finansuoti 
išlaidomis. 

18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM laikomas tinkamomis finansuoti 
išlaidomis,  jei pagal nacionalinius PVM 
teisės aktus PVM sumos nėra 
susigrąžinamos. Iki šio reglamento 
įsigaliojimo datos kiekviena valstybė narė 
turi informuoti Komisiją apie 
nacionalinius PVM reglamentuojančius 
teisės aktus, įmones, kurios turi teisę 
susigrąžinti PVM, ir PVM grąžinimo 
atvejus.

Or. en

Pakeitimas 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM nelaikomas tinkamomis finansuoti 
išlaidomis.

18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM iš esmės nelaikomas tinkamomis 
finansuoti išlaidomis. PVM suma laikoma 
tinkama finansuoti tuomet, kai ji nėra 
grąžinama pagal nacionalinius PVM 
teisės aktus ir yra sumokėta paramos 
gavėjo, o ne neapmokestinamojo subjekto, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2006/112/EB 13 
straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 183
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM nelaikomas tinkamomis finansuoti 
išlaidomis.

18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM iš esmės nelaikomas tinkamomis 
finansuoti išlaidomis. PVM sumos gali 
būti tinkamos finansuoti, jei pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus jos nėra 
susigrąžinamos.

Or. en

Pakeitimas 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbuotojų atlyginimams mokėti 
patiriamos išlaidos laikomos tinkamomis 
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finansuoti projektų išlaidomis pagal 18 
straipsnį tik tada, kai jos susijusios su 
veiklos, kurios paramos gavėjas nebūtų 
atlikęs, jeigu nebūtų vykdomas 
atitinkamas projektas, išlaidomis. 
Atitinkami darbuotojai specialiai 
perkeliami susijusiam projektui vykdyti
tam tikromis valandomis, ne visam arba 
visam darbo laikui. Valstybės pareigūnų, 
kurie nėra specialiai įdarbinti vykdyti 
atitinkamą projektą, darbo užmokesčio 
išlaidos laikomos nuosavu įnašu į 
projekto biudžetą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų suteikti galimybę pripažinti valstybės tarnautojų indėlį į projektus ir jį laikyti nuosavu 
įnašu į projekto biudžetą (kurį nekompensuoja LIFE biudžetas), siekiant palengvinti jų 
dalyvavimą ir bendradarbiavimą vykdant projektus.

Pakeitimas 185
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbuotojų atlyginimams mokėti 
patiriamos išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti projektų išlaidomis pagal 18 
straipsnį tik tada, kai jos susijusios su 
veiklos, kurios paramos gavėjas nebūtų 
atlikęs, jeigu nebūtų vykdomas 
atitinkamas projektas, išlaidomis. 
Atitinkami darbuotojai specialiai 
perkeliami susijusiam projektui vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 186
Linda McAvan
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbuotojų atlyginimams mokėti 
patiriamos išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti projektų išlaidomis pagal 18 
straipsnį tik tada, kai jos susijusios su 
veiklos, kurios paramos gavėjas nebūtų 
atlikęs, jeigu nebūtų vykdomas 
atitinkamas projektas, išlaidomis. 
Atitinkami darbuotojai specialiai 
perkeliami susijusiam projektui vykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Vietos valdžios institucijų atveju jau dirbantys darbuotojai dažnai yra geriausi ekspertai, o jų 
perkėlimo į LIFE projektus išlaidas reikėtų laikyti tinkamomis finansuoti, jei tos išlaidos 
susijusios su veikla, kurios valstybės institucijos nebūtų atlikusios, jeigu nebūtų vykdomas 
atitinkamas projektas.

Pakeitimas 187
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbuotojų atlyginimams mokėti 
patiriamos išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti projektų išlaidomis pagal 18 
straipsnį tik tada, kai jos susijusios su 
veiklos, kurios paramos gavėjas nebūtų 
atlikęs, jeigu nebūtų vykdomas 
atitinkamas projektas, išlaidomis.

Or. pt
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Pakeitimas 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tokiu pirkimu bus prisidėta prie tinklo 
Natura 2000, sukurto Direktyvos 
92/43/EEB 3 straipsniu, vientisumo 
padidinimo, išsaugojimo ir atkūrimo;

– tokiu pirkimu bus prisidėta prie tinklo 
Natura 2000, sukurto Direktyvos 
92/43/EEB 3 straipsniu, vientisumo 
padidinimo, išsaugojimo ir atkūrimo, taip 
pat prie tinklo pagerinimo kuriant 
perėjimus, brastos akmenis arba kitus 
žalios infrastruktūros elementus;

Or. en

Pakeitimas 189
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žemės pirkimas yra vienintelis arba 
ekonomiškai efektyviausias būdas pasiekti 
norimą išsaugojimo rezultatą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 190
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antros pastraipos penkta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- paramos gavėjas, jei įmanoma, turėtų 
siekti vietos paramos žemei įsigyti, 
įtraukiant vietos subjektus, NVO, 
pilietinės visuomenės grupes ir 
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suinteresuotas šalis.

Or. en

Pakeitimas 191
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis
Didžiausia prioritetinės srities gamta ir 
biologinė įvairovė bendro finansavimo 

norma
Didžiausia prioritetinės srities gamta ir 
biologinė įvairovė projektų, nurodytų 18 
straipsnyje, bendro finansavimo norma 
gali siekti iki 75 proc. finansavimo 
reikalavimus atitinkančių sąnaudų.

Or. en

Pagrindimas

Paprastai biologinės įvaitovės srityje sunku pritraukti privačias investicijas, jos tikriausia 
nukreipiamos klimato veiksmų projektams.

Pakeitimas 192
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Išlaidos, susijusios su 18 straipsnyje 
nurodytų projektų paraiškų rengimu ir 
pateikimu laikomos tinkamomis 
finansuoti pagal programą LIFE, kaip 
nurodyta ankstesnėje pastraipoje.
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Or. pt

Pakeitimas 193
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą LIFE gali būti 
finansuojami veikla, kurią Komisija vykdo, 
siekdama paremti Sąjungos aplinkos ir 
klimato politikos bei teisės aktų 
inicijavimą, įgyvendinimą ir integravimą, 
kad būtų pasiekti 3 straipsnyje nurodyti 
tikslai. Tokią veiklą gali sudaryti:

Pagal programą LIFE gali būti 
finansuojami veikla, kurią Komisija vykdo, 
siekdama paremti Sąjungos aplinkos ir 
klimato politikos bei teisės aktų 
inicijavimą, įgyvendinimą ir integravimą, 
kad būtų pasiekti 3 straipsnyje nurodyti 
tikslai. Didžiausia šių veiksmų 
finansavimo norma yra 50 proc. tinkamų 
finansuoti išlaidų. Tokią veiklą gali 
sudaryti:

Or. en

Pakeitimas 194
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą LIFE gali būti 
finansuojami veikla, kurią Komisija vykdo, 
siekdama paremti Sąjungos aplinkos ir 
klimato politikos bei teisės aktų 
inicijavimą, įgyvendinimą ir integravimą, 
kad būtų pasiekti 3 straipsnyje nurodyti 
tikslai. Tokią veiklą gali sudaryti:

Pagal programą LIFE gali būti 
finansuojami veiksmai, kuriais siekiama
paremti Sąjungos aplinkos ir klimato 
politikos bei teisės aktų inicijavimą, 
įgyvendinimą ir integravimą, kad būtų 
pasiekti 3 straipsnyje nurodyti tikslai. 
Tokią veiklą gali sudaryti:

Or. pt
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Pakeitimas 195
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informavimas ir ryšių palaikymas, 
įskaitant informuotumo didinimo 
kampanijas. Ryšių veiklai pagal šį 
reglamentą skiriami finansiniai ištekliai 
apima ir institucinį informavimą apie 
Sąjungos politinius prioritetus;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 196
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą LIFE gali būti 
finansuojami viešieji ir privatieji subjektai.

Pagal programą LIFE gali būti 
finansuojami viešieji subjektai.

Or. de

Pagrindimas

Užtikrinamas veiksmingas ir objektyvus lėšų panaudojimas siekiant kuo didesnės papildomos
naudos regionui, o ne pavienių asmenų interesams.

Pakeitimas 197
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą LIFE gali būti Pagal programą LIFE gali būti 
finansuojami viešieji ir privatieji subjektai.



PE492.686v01-00 72/80 AM\906961LT.doc

LT

finansuojami viešieji ir privatieji subjektai. Pirmenybę reikėtų teikti ne pelno 
siekiančioms organizacijoms, vietos 
organizacijoms, pilietinei visuomenei, 
MVĮ, NVO ir akademinėms įstaigoms.

Or. en

Pakeitimas 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima programos LIFE 
daugiametes darbo programas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami 
vadovaujantis 29 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta nagrinėjimo tvarka.

1. Komisija įgaliota priimti deleguotuosius 
teisės aktus pagal 30 straipsnį, susijusį su 
LIFE daugiametės darbo programos 
priėmimu. Komisija užtikrina, kad 
rengiant daugiametes darbo programas 
būtų tinkamai konsultuojamasi su 
suinteresuotomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 199
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima programos LIFE 
daugiametes darbo programas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis 
29 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo 
tvarka.

1. Komisija priima programos LIFE 
daugiametes darbo programas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis 
29 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo 
tvarka. Komisija užtikrina, kad rengiant 
daugiametes darbo programas būtų 
tinkamai konsultuojamasi su 
suinteresuotomis šalimis.

Or. en
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Pagrindimas

Suinteresuotųjų šalių indėlis rengiant darbo programas būtinas siekiant užtikrinti, kad darbo 
programos atspindi pilietinės visuomenės pajėgumus vietoje vykdyti atitinkamus projektus 
pagal programą LIFE.

Pakeitimas 200
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienos daugiametės darbo 
programos trukmė yra bent dveji metai; 
atsižvelgiant į 3 straipsnyje nurodytus 
tikslus, joje nurodoma:

2. Kiekvienos daugiametės darbo 
programos trukmė yra bent treji metai; 
atsižvelgiant į 3 straipsnyje nurodytus 
tikslus, joje nurodoma:

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) lėšų paskirstymas kiekvienai 
prioritetinei sričiai ir pagal skirtingą 
finansavimo rūšį kiekvieno paprogramio 
atveju;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 202
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) lėšų paskirstymas kiekvienai 
prioritetinei sričiai ir pagal skirtingą 
finansavimo rūšį kiekvieno paprogramio 
atveju;

b) lėšų paskirstymas kiekvienai 
prioritetinei sričiai ir pagal skirtingą 
finansavimo rūšį, išskiriant atskirą užjūrio 
sritį atokiausiems regionams ir užjūrio 
šalims bei teritorijoms, kiekvieno 
paprogramio atveju; 

Or. fr

Pakeitimas 203
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atrankos ir dotacijų skyrimo kriterijai; e) atrankos ir dotacijų skyrimo kriterijai, 
išskirtinį dėmesį skiriant atokiausiems 
regionams ir užjūrio šalims bei 
teritorijoms, kad šie galėtų veiksmingai 
dalyvauti programoje;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus Komisija persvarsto 
daugiametes darbo programas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis
29 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo 
tvarka.

3. Kiekvienos daugiametės darbo 
programos trukmė – mažiausia treji 
metai, ji gali būti pratęsiama su sąlyga, 
kad teminės prioritetinės sritys, nustatytos 
daugiametėje darbo programoje, vis dar 
aktualios. Komisija persvarsto daugiametę
darbo programą vėliausia iki programos 
LIFE vidurio laikotarpio peržiūros. Tie 
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įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis 
29 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo 
tvarka.

Or. en

Pakeitimas 205
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai paskelbia 
reikšmingiausius įvairių LIFE programos 
lėšomis finansuojamų projektų rezultatus, 
palengvindama grįžtamąją informaciją ir 
keitimąsi gerąja patirtimi visoje Europos 
Sąjungoje;

Or. sl

Pakeitimas 206
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 d. 
– nepriklausomą programos LIFE (ir jos 
paprogramių) laikotarpio vidurio 
vertinimą, įskaitant kokybinius ir 
kiekybinius jos įgyvendinimo aspektus, su 
klimatu susijusių išlaidų ir su biologine 
įvairove susijusių išlaidų sumą ir jos 
papildomumą kitų atitinkamų Sąjungos 
programų atžvilgiu, visų priemonių tikslų 
įgyvendinimą (jei įmanoma, rezultatų ir 
poveikio lygmeniu), išteklių naudojimo 
efektyvumą ir jų papildomą naudą Europai, 
atsižvelgiant į sprendimą dėl priemonių 

a) ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 d. 
– nepriklausomą programos LIFE (ir jos 
paprogramių) laikotarpio vidurio 
vertinimą, įskaitant kokybinius ir 
kiekybinius jos įgyvendinimo aspektus, su 
klimatu susijusių išlaidų ir su biologine 
įvairove susijusių išlaidų sumą ir jos 
papildomumą kitų atitinkamų Sąjungos 
programų atžvilgiu, kiekvienos valstybės 
narės panaudotą finansavimą ir 
atitinkamą orientacinės nacionalinių 
asignavimų sumos dalį procentais visu 
programos laikotarpiu, visų priemonių 
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pratęsimo, keitimo ar sustabdymo. Be to, 
atliekant vertinimą atsižvelgiama į 
paprastinimo galimybes, vidaus ir išorės 
darną, nuolatinį visų tikslų aktualumą, taip 
pat tai, kaip priemonėmis prisidedama prie 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir įtraukaus 
augimo prioritetų. Atsižvelgiama į 
programos LIFE pirmtakės ilgalaikio 
poveikio vertinimo rezultatus. Kartu su 
ataskaita Komisija pateikia savo pastabas, 
įskaitant tai, kaip į laikotarpio vidurio 
išvadas bus atsižvelgta įgyvendinant 
programą LIFE, visų pirma rengiant 
daugiametes darbo programas;

tikslų įgyvendinimą (jei įmanoma, 
rezultatų ir poveikio lygmeniu), išteklių 
naudojimo efektyvumą ir jų papildomą 
naudą Europai, atsižvelgiant į sprendimą 
dėl priemonių pratęsimo, keitimo ar 
sustabdymo. Be to, atliekant vertinimą 
atsižvelgiama į paprastinimo galimybes, 
vidaus ir išorės darną, nuolatinį visų tikslų 
aktualumą,  pagal projektus vykdomų 
veiksmų poveikį ir naudą tiesiogiai ir 
netiesiogiai susijusioms bendruomenėms,
taip pat tai, kaip priemonėmis prisidedama 
prie Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
įtraukaus augimo prioritetų. Atsižvelgiama 
į programos LIFE pirmtakės ilgalaikio 
poveikio vertinimo rezultatus. Kartu su 
ataskaita Komisija pateikia savo pastabas, 
įskaitant tai, kaip į laikotarpio vidurio 
išvadas bus atsižvelgta įgyvendinant 
programą LIFE, visų pirma rengiant 
daugiametes darbo programas;

Or. pt

Pakeitimas 207
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 
31 d. – išorės ir nepriklausomą vertinimo 
ex post ataskaitą, į kurią įtraukiama 
programos LIFE ir jos paprogramių 
įgyvendinimas ir rezultatai, įskaitant su 
klimatu susijusių išlaidų ir su biologine 
įvairove susijusių išlaidų sumą, kokiu 
mastu įgyvendinant visą programą LIFE ir 
kiekvieną iš jos paprogramių pasiekti jų 
tikslai ir kokiu mastu įgyvendinant 
programą LIFE prisidėta prie strategijos 
„2020 m. Europa“ tikslų ir tikslinių 
rodiklių įgyvendinimo.

b) ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 
31 d. – išorės ir nepriklausomą vertinimo 
ex post ataskaitą, į kurią įtraukiama 
programos LIFE ir jos paprogramių 
įgyvendinimas ir rezultatai, įskaitant su 
klimatu susijusių išlaidų ir su biologine 
įvairove susijusių išlaidų sumą, kiekvienos 
valstybės narės panaudotą finansavimą ir 
atitinkamą orientacinės nacionalinių 
asignavimų sumos dalį procentais visu 
programos laikotarpiu, kokiu mastu 
įgyvendinant visą programą LIFE ir 
kiekvieną iš jos paprogramių pasiekti jų 
tikslai ir kokiu mastu įgyvendinant 
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programą LIFE prisidėta prie strategijos 
„2020 m. Europa“ tikslų ir tikslinių 
rodiklių įgyvendinimo.

Or. pt

Pakeitimas 208
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnio 2 dalyje, 19 straipsnio 1 ir 3
dalyse nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo diena].

2. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio 
reglamento įsigaliojimo diena].

Or. en

Pakeitimas 209
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 3 straipsnio 2 
dalyje, 19 straipsnio 1 ir 3 dalyse
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 3 straipsnio 2 
dalyje nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.
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Or. en

Pakeitimas 210
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį ir 19 straipsnio 
1 arba 3 dalį priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, 
tiek Taryba praneša Komisijai, kad jie 
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 211
Jutta Haug

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PRIEDAS
Programos LIFE logotipas

Or. en
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Pagrindimas

Siejama su 8a straipsnio (naujo) pakeitimu. Programos LIFE logotipas buvo labai gera 
priemonė Sąjungos finansavimo aplinkos ir klimato srityje matomumui užtikrinti, tokiu būdu 
vietose buvo pademonstruotas Sąjungos indėlis į gamtos apsaugą ir aplinkosaugos veiklą.
Taigi būtų prasminga nurodyti programos LIFE logotipą reglamente.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PRIEDAS
KRITERIJAI, KURIAIS UŽTIKRINAMA 

VISŲ PROJEKTŲ PASKIRSTYMO 
GEOGRAFINĖ PUSIUSVYRA 

Visi projektai, kuriems teiktinas 
finansavimas, turi atitikti minimalius 
kokybės reikalavimus, kuriuos pagal 24 
straipsnio 2 dalies e punktą nustato LIFE 
programos komitetas.
Integruotieji projektai
2. Programos laikotarpiu kiekviena 
valstybė narė turi teisę gauti dviejų 
integruotųjų projektų, vykdomų 18 
straipsnio d punkte nurodytose aplinkos 
paprogramio teminėse srityse, t.y. vieno 
integruotojo projekto gamtos srityje ir 
vieno vandens, atliekų arba oro srities 
projekto, finansavimą.
3. Programos laikotarpiu kiekviena 
valstybė narė turi teisę gauti vieno 
integruotojo projekto, vykdomo 18 
straipsnio d punkte nurodytoje klimato 
politikos paprogramio teminėje srityje, t.y. 
klimato kaitos švelninimo arba 
prisitaikymo prie jos srityje, finansavimą.  
4. Integruotųjų projektų atveju, 
kiekvienam integruotajam projektui 
skiriamą preliminarią mažiausią ir 
didžiausią sumą nustato 29 straipsnyje 
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nurodytas programos LIFE komitetas 
pagal 24 straipsnio 2 dalies b punktą dėl 
bendro lėšų paskirstymo integruotiesiems 
projektams.
5. Projektai paskirstomi siekiant įvykdyti 
LIFE komiteto kiekvienai iš 18 straipsnio 
d punkte nurodytų teminių sričių 
nustatytus tikslus pagal 24 straipsnio 2 
dalies d punktą.
6. Pirmiau nurodytais kriterijais 
nepažeidžiama valstybių narių teisė 
pateikti paraišką dėl papildomų 
integruotųjų projektų neviršijant bendro 
metinio programos LIFE biudžeto ir 
orientacinės nacionalinių asignavimų 
sumos.  
Kiti projektai:
7. Visi projektai kiekvienai valstybei narei 
vertinami ir sudaromas jų sąrašas pagal 
gautus taškus.
8. Bendrame metiniame programos LIFE 
biudžete, skirtame kiekvienai valstybei 
narei, dotacijos skiriamos geriausiems 
projektams pagal 24 straipsnio 2 dalies e 
punktą.
9. Vykdant projektų atranką reikia 
užtikrinti 50 proc. reikalavimą gamtos ir 
biologinės įvairovės srities projektams 
pagal 9 straipsnio 2 dalį.

Or. en


