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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Õigusakti projektiga muudetava olemasoleva õigusakti kohta tehtud iga 
muudatusettepaneku päis sisaldab kolmandat ja neljandat rida, millel 
märgitakse vastavalt olemasolev õigusakt ja selle asjaomane säte. Kui 
Euroopa Parlament soovib muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Väljajäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga […].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus keskkonna ja 
kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamise kohta
(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0874),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 192, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0498/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. aprilli 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust2, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning 
regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Seadusandlik resolutsioon Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on vaid seadusandjale 
suunatud soovitus ning seda ei saa 

                                               
1 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0.
2 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0.
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määrata kindlaks enne, kui jõutakse 
kokkuleppele ettepaneku osas võtta vastu 
määrus, millega kehtestatakse 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020;

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
 Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kogemused programmiga LIFE+ on 
näidanud, et olemasolevate programmi 
LIFE rahaliste vahendite kasutamine on 
indikatiivsete riiklike eraldiste 
mehhanismidest hoolimata eri 
liikmesriikide poolt olnud väga 
ebaühtlane. Nendele liikmesriikidele, 
millel on rahalistele vahenditele 
juurdepääsul kõige enam raskusi, tuleks 
seetõttu pakkuda konkreetset abi ja 
suutlikkuse tõstmist, eelkõige 
kontaktpunktide riiklike ja piirkondlike 
süsteemide ja edukate projekti 
kasusaajate poolt osutatavate 
nõuandeteenuste kaudu. Liidu 
solidaarsus ja ülesannete jagamine ei 
peaks kajastuma eelarve osade 
eraldamises ja seega projekti kvaliteedist 
loobumises, vaid pigem suunatud abi ja 
täiendavate boonuspunktide andmises 
keskkonna või kliimaga seotud 
erivajadustega piirkondadele. 
Liikmesriigid saavad ise märkimisväärselt 
kaasa aidata oma programmi LIFE 
rahaliste vahendite kasutamise 
suurendamisele, tugevdades oma 
kontaktpunktide riiklikke või 
piirkondlikke süsteeme, toetades 
tehniliselt ja rahalistelt projekti 
ettevalmistamist ning luues 
keskkonnakaitsega seotud rahalisi 
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vahendeid või muid mehhanisme, et 
tagada sobivate rahaliste vahendite 
kättesaadavus.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
 Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Solidaarsus peaks samuti võtma 
projektitulemuste laia ja järjepideva 
levitamise vormi, et väiksema projektide 
arvuga liikmesriigid ja piirkonnad saaksid 
kasu õpitud kogemustest ja edukate 
projektide käigus välja töötatud 
tehnoloogiatest ja menetlustest. 
Programmi LIFE projektid peaksid 
seetõttu omistama erilist tähtsust 
võrgustike loomiseks vajalikele 
tegevustele ja projektide tulemuste 
levitamisele ning peaksid andma nõu 
huvitatud sidusrühmadele ja 
potentsiaalsetele tulevastele taotlejatele 
väljaspool programmi LIFE võrgustikku. 
Komisjon peaks lisaks tugevdama oma 
tegevusi projektide tulemuste suunatud 
levitamisele programmi LIFE võrgustikus 
ja sellest väljaspool, keskendudes eelkõige 
liikmesriikidele, kus kasutatakse vähe 
programmi LIFE rahalisi vahendeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
 Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Oma omaduste ja ulatuse tõttu ei saa 
programm LIFE lahendada kõiki 
keskkonna- ja kliimaprobleeme. Pigem 
peaks selle eesmärk seisnema poliitika 
väljatöötamises ja rakendamises muutuste 
esilekutsumises keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
lahenduste ja parimate tavade pakkumise ja 
levitamise kaudu.

(5) Oma omaduste ja ulatuse tõttu ei saa 
programm LIFE lahendada kõiki 
keskkonna- ja kliimaprobleeme. Pigem 
peaks selle eesmärk seisnema poliitika 
väljatöötamises ja rakendamises muutuste 
esilekutsumises keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
lahenduste ja parimate tavade pakkumise ja 
levitamise kaudu. Selles püüdluses peaks 
see toetama liidu keskkonnaalase 
tegevusprogrammi rakendamist. Oma 
20. aprilli 2012. aasta resolutsioonis 
kuuenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi läbivaatamise ja 
seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi prioriteetide 
kindlaksmääramise kohta – parem 
keskkond parema elu heaks1 rõhutas 
Euroopa Parlament, et keskkonnaalane 
tegevusprogramm aitab tagada vajaliku 
kooskõla ühenduse eri 
poliitikavaldkondade vahel, ning oli 
seisukohal, et tuleval aastakümnel on üha 
enam äärmiselt oluline käsitada 
keskkonnaküsimusi sidusamalt ja 
integreeritumalt, võttes arvesse seoseid 
nende vahel ja täites säilinud lüngad, 
kuna vastasel juhul võidakse põhjustada 
pöördumatut kahju. Lisaks rõhutas 
Euroopa Parlament, et seitsmes 
keskkonnaalane tegevusprogramm peaks 
tagama õige raamistiku piisava 
rahastamise kindlustamiseks, sealhulgas 
innovatsiooni ning uurimis- ja 
arendustegevusse, ning et 
keskkonnaeesmärkide rahastamine 
koostoimes programmiga LIFE ja 
keskkonnakaitse täielik integreerimine 
peaksid olema järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku ning ühise 
põllumajanduspoliitika, ühise 
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kalanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika reformimise ja 
Horisont 2020 olulised osad.
______________
1 P7_TA(2012)0147.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
 Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva määrusega sätestatakse kogu 
programmi LIFE kehtivuse ajaks 
rahastamispakett kogusummas 
3 618 miljonit eurot, mis on iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus eelarvepädeva 
institutsiooni jaoks peamine lähtealus 
komisjoni 29. juuni 2011. aasta ettepaneku 
(„Institutsioonidevaheline kokkulepe 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta”) 
punkti 17 tähenduses. 

(6) Käesoleva määrusega sätestatakse kogu 
programmi LIFE kehtivuse ajaks 
rahastamispakett kogusummas […] 
miljonit eurot, mis on iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus eelarvepädeva 
institutsiooni jaoks peamine lähtealus 
komisjoni 29. juuni 2011. aasta ettepaneku 
(„Institutsioonidevaheline kokkulepe 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta”) 
punkti 17 tähenduses. 

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
 Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Keskkonna- ja kliimanõuded tuleks 
lõimida liidu poliitikavaldkondadesse ja 
tegevusse. Seetõttu peaks programm LIFE 
täiendama liidu teisi 
rahastamisprogramme, sealhulgas Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

(10) Keskkonna- ja kliimanõuded tuleks 
lõimida liidu poliitikavaldkondadesse ja 
tegevusse. Seetõttu peaks programm LIFE 
täiendama liidu teisi 
rahastamisprogramme, sealhulgas Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
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Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi, 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning 
programmi Horisont 2020. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid tagama sellise 
vastastikuse täiendavuse kõikidel 
tasanditel. Liidu tasandil tuleks 
vastastikuse täiendavuse tagamiseks seada 
sisse struktureeritud koostöö programmi 
LIFE ning ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud ühiselt hallatavate liidu 
rahastamisprogrammide vahel, eelkõige 
selleks, et edendada selliste tegevuste 
rahastamist, mis täiendavad integreeritud 
projekte või millega toetatakse programmi 
LIFE raames välja töötatud lahenduste, 
meetodite ja lähenemisviiside kasutamist. 
LIFE raames välja töötatud lahenduste, 
meetodite ja lähenemisviiside kasutamist. 
Programmi LIFE raames tuleks ka 
julgustada Horisont 2020 keskkonna- ja 
kliimaalase teadus- ja uuendustegevuse 
tulemuste kasutuselevõttu. Sellega seoses 
tuleks programmi raames pakkuda 
kaasrahastamise võimalust keskkonna ja 
kliima seisukohalt selgelt kasulikele 
projektidele, et tagada koostoime. 
Topeltrahastamise vältimiseks on vajalik 
kooskõlastamine. 

Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi, 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning 
programmi Horisont 2020. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid tagama sellise 
vastastikuse täiendavuse kõikidel 
tasanditel. Liidu tasandil tuleks 
vastastikuse täiendavuse tagamiseks seada 
sisse struktureeritud koostöö programmi 
LIFE ning ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud ühiselt hallatavate liidu 
rahastamisprogrammide vahel, eelkõige 
selleks, et edendada selliste tegevuste 
rahastamist, mis täiendavad integreeritud 
projekte või millega toetatakse programmi 
LIFE raames välja töötatud lahenduste, 
meetodite ja lähenemisviiside kasutamist. 
Programmi LIFE integreeritud projektide 
õigusliku selguse ja praktilise teostatavuse 
tagamiseks tuleks teiste liidu rahaliste 
vahendite ja integreeritud projektide 
vaheline koostöö selgelt sätestada 
määruses (EL) nr …/… [ühissätete 
määrus]1. Varajases etapis koostöö 
loomiseks tuleks kehtestada erikord, nii et 
integreeritud projektide eeliseid võetakse 
arvesse partnerluslepingute ja 
rakenduskavade ja maaelu arengu 
programmide koostamisel. Programmi 
LIFE raames tuleks ka julgustada 
Horisont 2020 keskkonna- ja kliimaalase 
teadus- ja uuendustegevuse tulemuste 
kasutuselevõttu. Sellega seoses tuleks 
programmi raames pakkuda 
kaasrahastamise võimalust keskkonna ja 
kliima seisukohalt selgelt kasulikele 
projektidele, et tagada koostoime. 
Topeltrahastamise vältimiseks on vajalik 
kooskõlastamine.

_______________
1 COM(2011)0615.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liidu peamisteks ülesanneteks jäävad 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
suundumuse peatamine ja 
ümberpööramine, ressursitõhususe 
suurendamine ning keskkonna ja tervisega 
seotud küsimuste käsitlemine. Need 
ülesanded nõuavad suuremaid jõupingutusi 
liidu tasandil, et pakkuda lahendusi ja 
parimaid tavasid, mis aitavad saavutada 
komisjoni teatises „Euroopa 2020. aastal: 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (edaspidi 
„Euroopa 2020. aasta strateegia”) seatud 
eesmärgid. Keskkonnaeesmärkide 
saavutamiseks on vaja ka paremat 
juhtimist, eelkõige teadlikkuse tõstmise ja 
sidusrühmade kaasamise kaudu. Seetõttu 
tuleks keskkonna allprogrammi jaoks 
määratleda kolm prioriteetset 
tegevusvaldkonda: keskkond ja 
ressursitõhusus, bioloogiline mitmekesisus 
ning keskkonnaalane juhtimine ja teave. 
Programmi LIFE kaudu rahastatavate 
projektide kaudu peaks olema võimalik 
aidata kaasa enam kui ühe prioriteetse 
valdkonna erieesmärkide saavutamisele 
ning neis peaks saama osaleda enam kui 
üks liikmesriik. 

(11) Liidu peamisteks ülesanneteks jäävad 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
suundumuse peatamine ja 
ümberpööramine, ressursitõhususe 
suurendamine ning keskkonna ja tervisega 
seotud küsimuste käsitlemine. Need 
ülesanded nõuavad suuremaid jõupingutusi 
liidu tasandil, et pakkuda lahendusi ja 
parimaid tavasid, mis aitavad saavutada 
komisjoni teatises „Euroopa 2020. aastal: 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (edaspidi 
„Euroopa 2020. aasta strateegia”) seatud 
eesmärgid. Keskkonnaeesmärkide 
saavutamiseks on vaja ka paremat 
juhtimist, eelkõige teadlikkuse tõstmise ja 
sidusrühmade kaasamise kaudu. Seetõttu 
tuleks keskkonna allprogrammi jaoks 
määratleda kolm prioriteetset 
tegevusvaldkonda: keskkond ja 
ressursitõhusus, loodus ja bioloogiline 
mitmekesisus ning keskkonnaalane 
juhtimine ja teave. Programmi LIFE kaudu 
rahastatavate projektide kaudu peaks olema 
võimalik aidata kaasa enam kui ühe 
prioriteetse valdkonna erieesmärkide 
saavutamisele ning neis peaks saama 
osaleda enam kui üks liikmesriik. 

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjoni teatises Euroopa (13) Komisjoni teatises Euroopa 
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Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Meie 
elukindlustus, meie looduskapital: ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
aastani 2020” (edaspidi „liidu bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia 2020”) on 
esitatud bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise suundumuse peatamise ja 
ümberpööramise eesmärgid. Nende 
eesmärkide hulka kuulub muu hulgas 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta täielik rakendamine, aga ka 
ökosüsteemide ja nende teenuste 
säilitamine ja taastamine. Programm LIFE 
peaks nende eesmärkide saavutamisele 
kaasa aitama. Seetõttu tuleks bioloogilise 
mitmekesisuse prioriteetses valdkonnas 
keskenduda nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ loodud Natura 2000 
võrgustiku rakendamisele ja haldamisele, 
eelkõige seoses tähtsusjärjestatud 
tegevuskavadega, mis on ette nähtud 
nimetatud direktiivi artiklis 8, bioloogilise 
mitmekesisusega seotud parimate tavade 
väljatöötamisele ja levitamisele, 
direktiividele 2009/147/EÜ ja 92/43/EMÜ, 
aga ka bioloogilise mitmekesisusega 
seotud laiematele probleemidele, mis on 
määratletud liidu bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias 2020.

Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Meie 
elukindlustus, meie looduskapital: ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
aastani 2020” (edaspidi „liidu bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia 2020”) on 
esitatud bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise suundumuse peatamise ja 
ümberpööramise eesmärgid. Nende 
eesmärkide hulka kuulub muu hulgas 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta täielik rakendamine, aga ka 
ökosüsteemide ja nende teenuste 
säilitamine ja taastamine. Programm LIFE 
peaks nende eesmärkide saavutamisele 
kaasa aitama. Seetõttu tuleks looduse ja
bioloogilise mitmekesisuse prioriteetses 
valdkonnas keskenduda nõukogu 
direktiiviga 92/43/EMÜ loodud 
Natura 2000 võrgustiku rakendamisele ja 
haldamisele, eelkõige seoses 
tähtsusjärjestatud tegevuskavadega, mis on 
ette nähtud nimetatud direktiivi artiklis 8, 
bioloogilise mitmekesisusega seotud 
parimate tavade väljatöötamisele ja 
levitamisele, direktiividele 2009/147/EÜ ja 
92/43/EMÜ, aga ka bioloogilise 
mitmekesisusega seotud laiematele 
probleemidele, mis on määratletud liidu 
bioloogilise mitmekesisuse strateegias 
2020. Programmi LIFE panust Natura 
2000 võrgustiku iga-aastastesse 
rahastamisvajadustesse, mis on 
hinnanguliselt 5,8 miljardit eurot1, tuleks 
vaadelda ja määratleda teistest liidu 
rahalistest vahenditest tulevate tagatud
bioloogilise mitmekesisusega seotud 
kulude kontekstis. Oma 20. aprilli 
2012. aasta resolutsioonis „Meie 
elukindlustus, meie looduskapital: ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
aastani 2020”2 kutsus Euroopa Parlament 
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komisjoni ja liikmesriike üles tagama 
Natura 2000 võrgustiku piisava 
rahastamise kindlustamiseks aastas 
vähemalt 5,8 miljardi euro eraldamise 
ELi ja liikmesriikide rahalistest 
vahenditest ning et kättesaadavad oleksid 
piisavad rahalised vahendid 
mitmesugustest ELi rahalistest 
vahenditest (nt ÜPP vahendid, Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond, tõukefondid 
ja LIFE+ fond) ning sealjuures oleks 
tagatud nende fondide parem 
koordineeritus ja sidusus, muu hulgas 
integreeritud projektide põhimõtet 
rakendades, millega ELi rahaliste 
vahendite saamine muudetakse eri 
piirkondadele läbipaistvamaks;
_____________
1 Natura 2000 rahastamine. Natura 2000 
võrgustikku investeerimine: kasu 
loodusele ja inimestele. Komisjoni 
töödokument SEC(2011)1573.
2 P7_TA(2012)0146.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kliimamuutuste leevendamise 
prioriteetses valdkonnas tuleks aidata kaasa 
liidu kliimapoliitika ja kliimaalaste 
õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, eelkõige seoses
kasvuhoonegaaside heiteseire ja 
aruandlusega, maakasutust, maakasutuse 
muutust ja metsandust käsitleva 
poliitikaga, heitkogustega kauplemise 
süsteemiga, liikmesriikide 
jõupingutustega kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks, süsiniku 

(16) Kliimamuutuste leevendamise 
prioriteetses valdkonnas tuleks aidata kaasa 
liidu kliimapoliitika ja kliimaalaste 
õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, toetades eelkõige 
koostoimet teiste keskkonnaeesmärkidega 
sellistes valdkondades nagu
kasvuhoonegaaside heite seire ja 
aruandlus, maakasutust, maakasutuse 
muutust ja metsandust käsitlev poliitika, 
heitkogustega kauplemise süsteem, 
liikmesriikide jõupingutused



PR\901913ET.doc 13/49 PE489.483v01-00

ET

kogumise ja säilitamisega, 
taastuvenergiaga, energiatõhususega, 
transpordi ja kütustega, osoonikihi 
kaitsega ja fluoritud gaasidega. 

kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähendamiseks, süsiniku kogumine ja 
säilitamine, taastuvenergia, 
energiatõhusus, transport ja kütused, 
osoonikihi kaitse ja fluoritud gaasid. 

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopas ja mujal maailmas on juba 
näha kliimamuutuste esimesi tagajärgi, 
näiteks üleujutusi ja põuda põhjustavaid 
äärmuslikke ilmastikutingimusi ning 
temperatuuri ja merevee taseme tõusu. 
Seega tuleks kliimamuutustega kohanemise 
prioriteetses valdkonnas aidata kaasa 
kirjeldatud tagajärgedega kohanemisele 
elanike seas, majandussektorites ja 
piirkondades, et konkreetsete 
kohanemismeetmete ja strateegiate abil 
tagada liidu suurem vastupidavus. Selles 
valdkonnas võetavad meetmed peaksid 
täiendama kodanikukaitse 
rahastamisvahendi raames abikõlblikke 
meetmeid.

(17) Euroopas ja mujal maailmas on juba 
näha kliimamuutuste esimesi tagajärgi, 
näiteks üleujutusi ja põuda põhjustavaid 
äärmuslikke ilmastikutingimusi ning 
temperatuuri ja merevee taseme tõusu. 
Seega tuleks kliimamuutustega kohanemise 
prioriteetses valdkonnas aidata kaasa 
kirjeldatud tagajärgedega kohanemisele 
elanike seas, majandussektorites ja 
piirkondades, et konkreetsete 
kohanemismeetmete ja strateegiate abil 
tagada liidu keskkonna suurem 
vastupidavus. Selles valdkonnas võetavad 
meetmed peaksid täiendama 
kodanikukaitse rahastamisvahendi raames 
abikõlblikke meetmeid ning toetama 
rahaliste vahendite kulutõhusat 
kasutamist, luues teiste 
keskkonnaeesmärkidega kaasnevat kasu.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et parandada keskkonna- ja 
kliimapoliitika rakendamist ning 
suurendada keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide lõimimist teistesse 
poliitikavaldkondadesse, tuleks programmi 
LIFE raames soodustada projekte, mis 
toetavad terviklikke lähenemisviise 
keskkonna- ja kliimaalaste õigusaktide ja 
poliitika rakendamisele. Keskkonna 
allprogrammi puhul peaksid need projektid 
ennekõike olema suunatud liidu 
2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia rakendamisele, pöörates erilist 
tähelepanu nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ loodud Natura 2000 
võrgustiku tulemuslikule haldamisele ja 
tugevdamisele sama direktiivi artiklis 8 ette 
nähtud tähtsusjärjestatud tegevuskavade, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, ning jäätmeid ja õhku 
käsitlevate õigusaktide rakendamise kaudu. 
Kuigi need projektid keskenduvad 
kindlaksmääratud teemadele, on nende 
näol tegemist mitmeotstarbeliste 
rakendusmehhanismidega (olles suunatud 
näiteks keskkonnakasule ja suutlikkuse 
tõstmisele), võimaldades saavutada 
tulemusi ka teistes poliitikavaldkondades, 
eelkõige seoses Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiviga 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv). Seda liiki projekte võiks 
kavandada teistes keskkonnavaldkondades. 
Kliimameetmete allprogrammi puhul 
peaksid need projektid olema ennekõike 
suunatud kliimamuutuste leevendamise ja 

(21) Selleks et parandada keskkonna- ja 
kliimapoliitika rakendamist ning 
suurendada keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide lõimimist teistesse 
poliitikavaldkondadesse, tuleks programmi 
LIFE raames soodustada projekte, mis 
toetavad terviklikke lähenemisviise 
keskkonna- ja kliimaalaste õigusaktide ja 
poliitika rakendamisele. Keskkonna 
allprogrammi puhul peaksid need projektid 
ennekõike olema suunatud liidu 
2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia rakendamisele, pöörates erilist 
tähelepanu nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ loodud Natura 2000 
võrgustiku tulemuslikule haldamisele ja 
tugevdamisele sama direktiivi artiklis 8 ette 
nähtud tähtsusjärjestatud tegevuskavade, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, ning jäätmeid ja õhku 
käsitlevate õigusaktide rakendamise kaudu. 
Kuigi need projektid keskenduvad 
kindlaksmääratud teemadele, on nende 
näol tegemist mitmeotstarbeliste 
rakendusmehhanismidega (olles suunatud 
näiteks keskkonnakasule ja suutlikkuse 
tõstmisele), võimaldades saavutada 
tulemusi ka teistes poliitikavaldkondades, 
eelkõige seoses Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiviga 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv). Seda liiki projekte võiks 
kavandada teistes keskkonnavaldkondades. 
Kliimameetmete allprogrammi puhul 
peaksid need projektid olema ennekõike 
suunatud kliimamuutuste leevendamise ja 
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kliimamuutustega kohanemise 
strateegiatele ja tegevuskavadele. Seda liiki 
projektide puhul tuleks toetada vaid 
teatavaid tegevusi ja meetmeid, samas kui 
projekti tegevusi toetavaid muid tegevusi 
peaks rahastama liidu teistest 
rahastamisprogrammidest, aga ka riiklikest, 
piirkondlikest ja erasektori rahalistest 
vahenditest. Programmi LIFE alusel 
eraldatavate rahaliste vahenditega tuleks 
kasutada ära koostoimet ja tagada sidusus 
liidu eri rahastamisallikate vahel, 
kindlustades strateegilise rõhuasetuse 
keskkonnale ja kliimale. 

kliimamuutustega kohanemise 
strateegiatele ja tegevuskavadele. Seda liiki 
projektide puhul tuleks toetada vaid 
teatavaid tegevusi ja meetmeid, samas kui 
projekti tegevusi toetavaid muid tegevusi 
peaks rahastama liidu teistest 
rahastamisprogrammidest, aga ka riiklikest, 
piirkondlikest ja erasektori rahalistest 
vahenditest. Programmi LIFE alusel 
eraldatavate rahaliste vahenditega tuleks 
kasutada ära koostoimet ja tagada sidusus 
liidu eri rahastamisallikate vahel, 
kindlustades strateegilise rõhuasetuse 
keskkonnale ja kliimale. Integreeritud 
projektid toovad teistele rahalistele 
vahenditele kasu, suurendades nende 
suutlikkust võtta vastu toetusi keskkonna 
ja kliimaga seotud kulude jaoks. Võttes 
arvesse integreeritud projektide 
lähenemisviisi uudsust ja laiaulatuslike 
kogemuste puudumist, tuleks sidusrühmi 
ettevalmistava faasi jaoks vajaduse korral 
toetada suurema kaasrahastamise määra 
ja tehnilise abiga. Lisaks peaks 
kaheetapiline valimisprotsess lihtsustama 
rakendamisfaasi. Lihtsustada tuleks 
edukate integreeritud lähenemisviisidega 
seotud teabe vahetamist, kaasates kõik 
asjakohased haldussektorid ja 
sidusrühmad. Esimeste 
programmiperioodi aastate kogemuse 
põhjal tuleks analüüsida tegureid, mis 
määravad kindlaks integreeritud 
projektide sujuva toimimise ja edukuse. 
Nimetatud analüüsi alusel ja 
olemasolevatest rahalistest vahenditest 
sõltuvalt võib integreeritud projektide 
reguleerimisalasse lisada uusi valdkondi.

Or. en



PE489.483v01-00 16/49 PR\901913ET.doc

ET

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Integreeritud projektid peaksid 
olema eeskujuks, mille eesmärk on 
toetada liikmesriike rahaliste vahendite 
tõhusas kasutamises ja konstruktiivse ja 
järjepideva koostöö loomises erinevate 
haldussektorite vahel, et käsitleda peamisi 
rakendamisega seotud probleeme. Võttes 
arvesse, et neid probleeme esineb kogu 
liidus, peaks kogemus uut tüüpi 
projektidega olema võimalikult 
laiaulatuslik. Seetõttu tuleks tagada, et iga 
liikmesriik saab programmiperioodi 
jooksul rahastamisvahendeid vähemalt 
kolme integreeritud projekti jaoks eri 
valdkondades eeldusel, et kvaliteedi 
põhinõuded on täidetud. Edasised 
üleeuroopalised temaatilised jagamise 
eesmärgid võib kehtestada komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et täita oma rolli keskkonna- ja 
kliimapoliitika väljatöötamise ja 
rakendamise algatamisel, peaks komisjon 
kasutama programmi LIFE vahendeid 
selleks, et toetada liidu keskkonna- ja 
kliimapoliitika ja vastavate õigusaktide 
algatamist, rakendamist ja läbivat 
arvessevõtmist, sealhulgas teenuste ja 
kaupade hanked. Käesoleva määruse alusel 
teavitustegevuseks eraldatavad vahendid 
peavad hõlmama ka liidu poliitilisi 

(23) Selleks et täita oma rolli keskkonna- ja 
kliimapoliitika väljatöötamise ja 
rakendamise algatamisel, peaks komisjon 
kasutama programmi LIFE vahendeid 
selleks, et toetada liidu keskkonna- ja 
kliimapoliitika ja vastavate õigusaktide 
algatamist, rakendamist ja läbivat 
arvessevõtmist, sealhulgas teenuste ja 
kaupade hanked. Käesoleva määruse alusel 
teavitustegevuseks eraldatavad vahendid 
peavad hõlmama ka liidu poliitilisi 
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prioriteete käsitlevat institutsioonide 
teavitustegevust. 

prioriteete käsitlevat institutsioonide 
teavitustegevust. Komisjon peaks samuti 
eraldama rahalisi vahendeid, et 
parandada teavitustegevust ja 
informatsioonisüsteeme kõikide peamiste 
liidu keskkonnakaitsealaste õigusaktide 
rakendamise kohta, nagu on välja toodud 
komisjoni 7. märtsi 2012. aasta teatises 
„Rohkem kasu ELi 
keskkonnameetmetest: usalduse 
suurendamine teadmisi ja 
reageerimisvõimet täiustades”1. See peaks 
esmajoones ja kõige olulisema asjana 
hõlmama teabe avaldamist internetis ja 
selle regulaarset uuendamist täpsete 
näitajate kohta, kas, kuidas ja kus liidu 
direktiive kliima ja keskkonna valdkonnas 
on rakendatud ning igas liikmesriigis üle 
võetud. Selline laialdaselt kättesaadav
ülevaade täiendab programmi LIFE 
projektide rakendamise keset, pakub 
kasulikku taustateavet projektide 
kavandamise jaoks ning tõstab üldiselt 
kodanike teadlikkust liidu õiguse 
laiaulatusliku rakendamise, üleliidulise 
positiivse mõju ja seega ka selle olulisuse 
kohta.
_____________
1 COM(2012)0095.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid ning rahastamine peaks 
keskenduma konkreetsematele 

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid. Komisjon peaks kaaluma 
kahefaasilise rakendusmenetluse 
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kululiikidele. Abikõlbmatute kulude 
korvamiseks ja programmiga LIFE 
antavate toetuste tulemusliku taseme 
tagamiseks peaks kaasrahastamise määr 
üldiselt olema 70 % ja erijuhtudel 80 %.

kehtestamist kõikide projektide ja valikute 
puhul, et kiirendada valimisprotsessi, sh 
võimaldada lühemat ajalist vahet projekti 
valimise ja alustamise vahel. Samuti 
peaks komisjon tegema jõupingutusi, et 
lihtsustada soovi korral huvitatud 
taotlejate ja käimasolevate projektide 
kasusaajate vahelist kontakti sarnastes 
valdkondades, et võimaldada kogemuste 
vahetamist taotlemise ja rakendamisfaasi
kohta. Lisaks peaks komisjon tagama, et 
projekti tagasilükkamise kohta esitatakse 
üksikasjalikud põhjused ning et need 
põhjused tehakse teatavaks enne järgmise 
projektikonkursi väljakuulutamist. Teiste 
rahaliste vahendite parimate tavade 
olemasolul tuleks programmi LIFE puhul 
teha vajaduse korral vastavad 
muudatused.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Selleks et säilitada programmiga 
LIFE pakutava abi taseme tõhusust, 
peaksid kaasrahastamise määrad olema 
üldiselt 50% ja integreeritud projektide ja 
vastavate tehnilise abi projektide puhul 
60%. Selleks et suurendada programmi 
LIFE rahastamise kättesaadavust 
piirkondadele, millel on väikseim 
suutlikkus pakkuda vastavaid vahendeid, 
tuleks määruses (EL) nr …/… [ühissätete 
määrus] määratletud vähem arenenud 
piirkondadele võimaldada kuni 75%-list 
kaasrahastamise määra.

Or. en
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Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku suurendada kaasrahastamise määra, et kompenseerida kavandatud 
käibemaksu ja alaliste töötajatega seotud kulude abikõlblikkuse piirangut. Käesolevas 
raportis taaskehtestatakse nimetatud abikõlblikkus paljude juhtude puhul. Kaasrahastamise 
määra märkimisväärne suurendamine on võimalik üksnes projektide koguarvu ja 
rahastamisvahendi LIFE võimendava mõju arvelt. Kuid võttes arvesse, et vastavate vahendite 
puudumine oli oluline kitsaskoht, mis piiras programmi LIFE rahastamise kasutamist osas 
liikmesriikidest, tuleks vähem arenenud piirkondadele võimaldada kõrgemat kaasrahastamise 
määra.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 b) Võttes arvesse rahastamisvahendi 
LIFE väiksust, eelkõige võrreldes teiste 
liidu rahaliste vahenditega, peaks see 
võimalikult otse viima konkreetsete 
meetmete ja Euroopa lisandväärtuseni. 
Seetõttu tuleks käibemaksu ja alaliste 
töötajatega seotud kulude rahastamist 
programmi LIFE eelarvest vähendada nii 
palju kui võimalik. Selliste avalike hüvede 
nagu loodus ja keskkond haldamine on 
riiklike haldusasutuste üks peamisi 
ülesandeid. Programm LIFE peaks 
toetama sellist haldamist. Seetõttu peaks 
ainult spetsiaalselt programmi LIFE 
projekti jaoks palgatud töötajad olema 
riiklike haldusasutuste puhul 
abikõlblikud. Programmi LIFE
abikõlblikkuse eeskirju tuleks võimalikult 
suurel määral ühtlustada teiste rahaliste 
vahendite eeskirjadega, et tagada sujuv 
koostöö, eelkõige integreeritud projektide 
kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 c) Mitte kõik liidu kaasrahastamist 
saavad mittetulunduslikud 
organisatsioonid ja teised projektidest 
kasusaajad ei saa käibemaksuga seotud 
kulusid oma riiklike 
käibemaksusüsteemide kaudu tagasi. 
Ainult sellistel juhtudel peaksid 
käibemaksuga seotud kulud olema 
programmi LIFE raames abikõlblikud, et 
tagada kõikide kasusaajate õiglane ja 
võrdne kohtlemine. Seda ei tohiks 
kohaldada mittemaksukohustuslastele 
nõukogu 28. novembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist 
käibemaksusüsteemi)1 artikli 13 lõike 1 
esimese alalõigu tähenduses. Komisjon 
peaks projektide kasusaajate ja 
programmi LIFE kontaktpunktide abil 
esitama iga-aastase ülevaate programmi 
LIFE projektidele hüvitatud käibemaksu 
summade kohta igas liikmesriigis ja 
LIFE’i projektide puhul käibemaksu
tagasisaamise võimaluste kasutamise 
kohta igas liikmesriigis.
___________

1 ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Programmi LIFE ja selle 
allprogramme tuleks vastavate näitajate 

(27) Programmi LIFE ja selle 
allprogramme tuleks vastavate näitajate 
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alusel korrapäraselt kontrollida ja hinnata, 
et oleks võimalik teha kohandusi. Et saada 
tõendusmaterjale kaasneva kasu kohta, 
mida kumbki allprogramm võib tuua 
kliimameetmete ja bioloogilise 
mitmekesisuse valdkonnas, ning esitada 
teavet kulutuste suuruse kohta, tuleks 
programmi LIFE järelevalve raames 
jälgida kliimameetmete ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulutusi vastavalt 
mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevale 
teatisele. Jälgimisel tuleks lähtuda lihtsast 
metoodikast, mille kohaselt kulutused 
liigitatakse ühte järgmisest kolmest 
kategooriast: ainult kliima/bioloogilise 
mitmekesisusega seotud (arvestuslik 
osakaal 100 %), suurel määral 
kliima/bioloogilise mitmekesisusega 
seotud (arvestuslik osakaal 40 %), ei ole 
kliima/bioloogilise mitmekesisusega 
seotud (arvestuslik osakaal 0 %). See 
metoodika ei tohiks välistada vajaduse 
korral täpsema metoodika kasutamist.

alusel korrapäraselt kontrollida ja hinnata, 
et oleks võimalik teha kohandusi. Näitajate 
väljatöötamisel programmide ja projektide 
hindamiseks peaks komisjon panema 
erilist rõhku kvaliteedi jälgimisele 
tulemusnäitajate ja eeldatavate tulemuste 
ja mõjude alusel. Komisjon peaks samuti 
tegema ettepaneku sellise meetodi 
kasutusele võtmiseks, mis võimaldab 
jälgida projektide pikaajalist edukust, 
eelkõige looduse ja keskkonna 
valdkonnas. Et saada tõendusmaterjale 
kaasneva kasu kohta, mida kumbki 
allprogramm võib tuua kliimameetmete ja 
bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas, 
ning esitada teavet kulutuste suuruse kohta, 
tuleks programmi LIFE järelevalve raames 
jälgida kliimameetmete ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulutusi vastavalt 
mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevale 
teatisele. Jälgimisel tuleks lähtuda lihtsast 
metoodikast, mille kohaselt kulutused 
liigitatakse ühte järgmisest kolmest 
kategooriast: ainult kliima/bioloogilise 
mitmekesisusega seotud (arvestuslik 
osakaal 100%), suurel määral 
kliima/bioloogilise mitmekesisusega 
seotud (arvestuslik osakaal 40%), ei ole 
kliima/bioloogilise mitmekesisusega 
seotud (arvestuslik osakaal 0%). See 
metoodika ei tohiks välistada vajaduse 
korral täpsema metoodika kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Võttes arvesse komisjoni keskkonna 
eest vastutava peadirektoraadi pikaajalist 
kogemust programmi LIFE ja selle 
projektide haldamisel ja programmist 
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LIFE kasusaajate positiivseid kogemusi 
väliste järelevalvemeeskondadega, tuleb 
kõiki programmi LIFE ja selle projektide 
juhtimisstruktuuris tehtavaid muudatusi 
põhjalikult hinnata ja nende puhul tuleks 
määrata katseaeg. Integreeritud 
projektide juhtimine keskkonna 
allprogrammi raames ning projektid 
looduse ja bioloogilise mitmekesisuse 
prioriteetses valdkonnas peaksid jääma 
komisjoni keskkonna eest vastutavale 
peadirektoraadile.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Selleks et tagada käesoleva määruse 
rakendamiseks ühetaolised tingimused 
seoses mitmeaastaste tööprogrammide 
vastuvõtmisega, tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused. Neid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes. 

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Et tagada liidu rahaliste vahendite 
parim võimalik kasutamine ja Euroopa 
tasandi lisandväärtus, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 alusel vastu 
õigusakte seoses projektide valimisel 
kohaldatavate abikõlblikkuse 
kriteeriumide, integreeritud projektide 
geograafilise tasakaalu tagamise 
kriteeriumide ja valdkondlike prioriteetide 
suhtes kohaldatavate tulemusnäitajate 
määratlemiseks. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

(30) Et tagada liidu rahaliste vahendite 
parim võimalik kasutamine ja Euroopa 
tasandi lisandväärtus, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 alusel vastu 
õigusakte seoses projektide valimisel 
mitmeaastaste tööprogrammide 
vastuvõtmiseks ja vajaduse korral nende 
läbivaatamiseks, integreeritud projektide 
geograafilise tasakaalu tagamise 
lisakriteeriumide määratlemiseks, 
integreeritud projektide puhul 
maksimaalse eraldise kohaldamisala 
laiendamiseks ja selle muutmiseks ning
valdkondlike prioriteetide suhtes 
kohaldatavate tulemusnäitajate 
määratlemiseks. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „integreeritud projektid” – suure 
territoriaalse ulatusega projektid, mis 
hõlmavad üht või mitut piirkonda või 
tervet riiki ning mille raames rakendatakse 

(d) „integreeritud projektid” – suure 
territoriaalse ulatusega projektid, mis 
hõlmavad üht või mitut piirkonda või 
tervet riiki või mis on piiriülesed ning 
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püsivalt keskkonna- või kliimastrateegiaid 
või keskkonna- või kliimaalaseid 
tegevuskavasid, mis on nõutavad 
keskkonna- või kliimaalaste õigusaktide 
kohaselt või liidu teiste õigusaktide alusel 
või mille on välja töötanud liikmesriikide 
ametiasutused;

mille raames rakendatakse püsivalt 
keskkonna- või kliimastrateegiaid või 
keskkonna- või kliimaalaseid 
tegevuskavasid, mis on nõutavad 
keskkonna- või kliimaalaste õigusaktide 
kohaselt või liidu teiste õigusaktide alusel 
või mille on välja töötanud liikmesriikide 
ametiasutused. Nende eesmärk on 
parandada keskkonna- ja kliimapoliitika 
lõimimist muudesse 
poliitikavaldkondadesse, tagades eelkõige 
liidu muude rahaliste vahendite ning 
riiklike ja erasektori vahendite 
kooskõlastatud kasutuselevõtu 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide 
saavutamiseks ja peamiste rakendamisega 
seotud probleemide lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) „suutlikkuse tõstmise projektid” –
projektid, mille eesmärk on rahaliselt 
toetada programmi LIFE riiklikku või 
piirkondlikku kontaktpunkti 
maksimaalselt kahe aasta jooksul ja mitte 
rohkem kui ühe korra liikmeriigi kohta 
programmiperioodi jooksul. Seeläbi on 
kontaktpunktidel võimalik laialdaselt 
levitada potentsiaalsetele taotlejatele 
teavet programmi LIFE kohta, luua 
tihedat koostööd teisi liidu rahalisi 
vahendeid juhtivate haldusasutustega, et 
kindlaks teha koostoime programmiga 
LIFE ning toetada taotlejaid kogu 
taotlemise protsessi jooksul, et tagada 
projektide kõrge kvaliteet. Suutlikkuse 
tõstmise projektid valitakse välja eraldi 
taotlusprotsessi kaudu;
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Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) „teabe, teadlikkuse, teabe vahetamise 
ja levitamise projektid” – projektid, mille 
eesmärk on toetada teabe edastamist ja 
levitamist ning teadlikkuse tõstmist 
keskkonna ja kliima valdkonnas. See võib 
hõlmata ka sektoritevahelist teabevahetust 
haldusasutuste ja/või sidusrühmade 
vahel, et esitleda edukaid integreeritud 
projekte ja lähenemisviise. 

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) toetada liidu keskkonnaalase 
tegevusprogrammi rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seejuures aitab programm LIFE kaasa 
säästvale arengule ning Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkide ja sihtide 

Seejuures aitab programm LIFE kaasa 
säästvale arengule ning Euroopa 
2020. aasta strateegia, liidu bioloogilise 
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saavutamisele. mitmekesisuse 2020. aasta strateegia, 
ressursitõhusa Euroopa tegevuskava ja 
2050. aastani kavandatud edenemiskava
eesmärkide ja sihtide saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi LIFE rakendamise 
rahastamispakett moodustab 
3 618 000 000 eurot.

1. Programmi LIFE rakendamise 
rahastamispakett moodustab […] eurot.

Or. en

Selgitus

Kuna ettepanekus võtta vastu määrus, millega kehtestatakse mitmeaastane finantsraamistik 
2014.–2020. aastaks, ei ole veel kokkulepet saavutatud, siis on rahastamispakett mõeldud 
üksnes seadusandja teavitamiseks.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse 
2 713 500 000 eurot keskkonna 
allprogrammile;

(a) keskkonna allprogrammile eraldatakse 
[…] eurot, mis moodustab ligikaudu 75%
lõikes 1 osutatud kogu rahastamispaketist;

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist eraldatakse 
904 500 000 eurot kliimameetmete 
allprogrammile.

(b) kliimameetme allprogrammile 
eraldatakse […] eurot, mis moodustab 
ligikaudu 25% lõikes 1 osutatud kogu 
rahastamispaketist.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vähemalt 78% programmi LIFE 
eelarvevahenditest eraldatakse 
innovaatilistele finantsinstrumentidele ja 
artiklis 18 osutatud meetmetoetuste abil 
rahastatavatele projektidele.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesoleva artikli lõikes 2 a osutatud 
summast eraldatakse kogu 
programmiperioodi jooksul kuni 35% 
artikli 18 punktis d osutatud integreeritud 
projektidele. Maksimumprotsent 
hinnatakse ümber artikli 27 lõike 2 
punktis a osutatud vahehindamise 
raamistikus. Hindamise tulemusest 
sõltuvalt ja pärast konsulteerimist 
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sidusrühmadega antakse komisjonile 
õigus võtta kooskõlas artikliga 30 vastu 
delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad 
maksimumprotsendi vähendamist, 
suurendamist või kaotamist.

Or. en

Selgitus

Integreeritud projektid on väga paljulubav vahend, võttes arvesse nende potentsiaali, et olla 
näidisprojektideks integratsiooni, kliima- ja keskkonnaalaste õigusaktide ühtse ja hästi 
koordineeritud rakendamise ning liidu rahaliste vahendite tõhusa kasutamise valdkonnas. 
Kuid võttes arvesse piiratud kogemusi integreeritud projektidega, tuleks neid käivitada järk-
järgult ning eduga seotud tegureid tuleks põhjalikult uurida programmi LIFE programmitöö 
perioodi vahehindamise ajal.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
vastavalt oma sellekohastele kohustustele 
programmi LIFE kooskõla Euroopa 
Regionaalarengu Fondiga, Euroopa 
Sotsiaalfondiga, Ühtekuuluvusfondiga, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondiga ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondiga, et tekitada 
koostoime, eriti artikli 18 punktis d 
osutatud integreeritud projektide puhul, 
ning et toetada programmi LIFE raames 
välja töötatud lahenduste, meetodite ja 
lähenemisviiside kasutamist. Liidu tasandil 
toimub kooskõlastamine määruse (EL) nr 
.... (ühise strateegilise raamistiku määrus) 
artiklis 10 osutatud ühise strateegilise 
raamistiku põhjal.

3. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
aktiivse ja ühise jõupingutusega vastavalt 
oma sellekohastele kohustustele 
programmi LIFE kooskõla Euroopa 
Regionaalarengu Fondiga, Euroopa 
Sotsiaalfondiga, Ühtekuuluvusfondiga, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondiga ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondiga, et tekitada 
koostoime, eriti artikli 18 punktis d 
osutatud integreeritud projektide puhul 
ning samuti direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklis 8 osutatud, tähtsuse alusel 
järjestatud tegevuskavade kaudu, ning et 
toetada programmi LIFE raames välja 
töötatud lahenduste, meetodite ja 
lähenemisviiside kasutamist. Liidu tasandil 
toimub kooskõlastamine määruse (EL) nr 
.... (ühise strateegilise raamistiku määrus) 
artiklis 10 osutatud ühise strateegilise 
raamistiku põhjal.
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Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a

Integreeritud projektid

1. Integreeritud projektid on konkreetne 
vahend keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide integreerimiseks liidu 
üldkuludesse kookõlas strateegiaga 
„Euroopa 2020”. See pakub 
näidisprojekte tõhusaks ja hästi 
koordineeritud rakendamiseks 
valdkondades, kus seda liikmesriikides 
ja/või piirkondades kõige enam vajatakse. 
2. . Integreeritud projektid keskenduvad 
peamiselt looduse, vee, jäätmete, õhu, 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kliimamuutustega kohanemise 
valdkondadele. Sõltuvalt nende 
toimimisest ja kättesaadavatest rahalistest 
vahenditest antakse komisjonile pärast 
artikli 27 lõike 2 punktis a osutatud 
vahehindamist õigus võtta kooskõlas 
artikliga 30 vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad müra, mulla, mere- ja 
linnakeskkonna valdkondade lisamist 
integreeritud projektidega hõlmatud 
valdkondade hulka.
3. Liidu teiste rahaliste vahenditega 
koordineerimine ja nende mobiliseerimine 
on integreeritud projektide keskne osa, 
mida hakatakse seetõttu edendama. 
4. Integreeritud projekte hakatakse 
juhtima asjakohasel halduslikul ja 
territoriaalsel tasandil, et käsitleda 
konkreetset sektorit ja mobiliseerida 
täiendavaid liidu, riiklikke, piirkondlikke 
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või erasektori rahalisi vahendeid. 
Sidusrühmad kaasatakse integreeritud 
projektide rakendamisse.
5. Komisjon ja liikmesriigid toetavad ja 
lihtsustavad aktiivselt integreeritud 
projektide arengut alljärgnevate tegevuste 
kaudu:
(a) tehnilise abi projektid, mis 2007.–
2013. aasta ja 2014.–2020. aasta 
programmitöö perioodide raames 
programmi LIFE meetmetoetuste kaudu 
pakuvad rahalist toetust taotlejatele 
integreeritud projektide 
ettevalmistamiseks, sh asjakohase 
institutsioonilise struktuuri loomiseks eri 
osakondade ja osalevate gruppide vahelise 
koostöö jaoks. Tehniline abi tagab 
eelkõige, et need projektid vastavad 
programmi LIFE ajalistele, tehnilistele ja 
rahalistele nõuetele kooskõlas artikli 8 
lõikes 3 osutatud liidu rahaliste 
vahenditega;
(b) vahetusprojektid, kus edukate 
integreeritud projektide või integreeritud 
lähenemisviiside projektipartnerid 
kutsuvad teiste liikmesriikide või 
piirkondade huvitatud meeskondi 
kogemusi jagama, pannes paika 
koordineerimisstruktuurid liidu erinevate 
rahaliste vahendite vahel ning riiklike ja 
erasektori rahaliste vahenditega. Iga 
osalev meeskond esindab erinevaid 
haldussektoreid ja/või sidusrühmi;
(c) regulaarselt, vähemalt iga kahe aasta 
järel toimuvad seminarid ja töötoad, et 
lihtsustada kogemuste, teadmiste ja 
parimate tavade vahetamist integreeritud 
projektide kavandamise, ettevalmistamise 
ja rakendamise kohta. Nimetatud 
seminare korraldab komisjon;
(d) kommunikatsiooni ja 
teavitamistegevused, mis on suunatud 
muu hulgas erinevate rahaliste vahendite 
vastutavatele juhtorganitele. 
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6. Integreeritud projektide geograafiline 
tasakaal tagatakse vastavalt artikli 19 
lõikele 3. Liikmesriigid teevad 
jõupingutusi (vajaduse korral programmi 
LIFE tehnilise abi programmide toel), et 
ette valmistada ja esitada vähemalt ühe 
integreeritud projekti esimese kahe 
programmiaasta jooksul või esimese 
mitmeaastase tööprogrammi kestel.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– bioloogiline mitmekesisus, – loodus ja bioloogiline mitmekesisus,

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada alusteadmisi liidu 
keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste 
õigusaktide väljatöötamiseks, hindamiseks, 
järelevalveks ja kontrollimiseks ning liidus 
ja väljaspool liitu keskkonda mõjutavate 
tegurite, survete ja vastumeetmete 
hindamiseks ja jälgimiseks. 

(c) parandada alusteadmisi liidu 
keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste 
õigusaktide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks, hindamiseks, järelevalveks 
ja kontrollimiseks ning liidus ja väljaspool 
liitu keskkonda mõjutavate tegurite, 
survete ja vastumeetmete hindamiseks ja 
jälgimiseks. 

Or. en
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bioloogilise mitmekesisuse prioriteetse 
valdkonna erieesmärgid

Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse 
prioriteetse valdkonna erieesmärgid

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada alusteadmisi liidu 
bioloogilise mitmekesisuse poliitika ja 
bioloogilist mitmekesisust käsitlevate 
õigusaktide väljatöötamiseks, hindamiseks, 
järelevalveks ja kontrollimiseks ning liidus 
ja väljaspool liitu bioloogilist 
mitmekesisust mõjutavate tegurite, survete 
ja vastumeetmete hindamiseks ja 
jälgimiseks. 

(c) parandada alusteadmisi liidu 
bioloogilise mitmekesisuse poliitika ja 
bioloogilist mitmekesisust käsitlevate 
õigusaktide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks, hindamiseks, järelevalveks 
ja kontrollimiseks ning liidus ja väljaspool 
liitu bioloogilist mitmekesisust mõjutavate 
tegurite, survete ja vastumeetmete 
hindamiseks ja jälgimiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et aidata kaasa kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamisele, on 
kliimamuutuste leevendamise prioriteetse 
valdkonna erieesmärgid eelkõige 
alljärgnevad:

Et aidata kaasa kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamisele ning samal ajal 
toetada koostoimet teiste 
keskkonnaeesmärkide, nt bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärgiga, on 
kliimamuutuste leevendamise prioriteetse 
valdkonna erieesmärgid eelkõige 
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alljärgnevad:

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et aidata kaasa jõupingutustele, mis 
suurendavad vastupanuvõimet 
kliimamuutustele, on kliimamuutustega 
kohanemise prioriteetse valdkonna 
erieesmärgid eelkõige alljärgnevad:

Et aidata kaasa jõupingutustele, mis 
suurendavad vastupanuvõimet 
kliimamuutustele, on kliimamuutustega 
kohanemise prioriteetse valdkonna, 
toetades samal ajal koostoimet teiste 
keskkonnaeesmärkidega, nt bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärgiga, erieesmärgid 
eelkõige alljärgnevad:

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) integreeritud projektid peamiselt 
looduse, vee, jäätmete, õhu, 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kliimamuutustega kohanemise 
valdkonnas,

(d) integreeritud projektid,

Or. en

Selgitus

Integreeritud projektidega hõlmatud valdkonnad on täpsustatud kavandatud artikli 8 a (uus) 
lõikes 2.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) suutlikkuse tõstmise projektid 
vastavalt artikli 19 lõikele 2 a;

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) teavitus-, teadlikkuse tõstmise ja 
levitamisprojektid,

(g) teavitus-, teadlikkuse tõstmise, 
vahetus- ja levitamisprojektid,

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) projekt on liidu huvides, aidates 
märkimisväärselt kaasa mõne artiklis 3 
sätestatud programmi LIFE eesmärgi
saavutamisele;

(a) projekt on liidu huvides, aidates 
märkimisväärselt kaasa mõne artiklis 3 
sätestatud programmi LIFE üldeesmärkide 
ning artiklites 10, 11, 12, 14, 15 ja 16 
osutatud prioriteetsete valdkondade 
erieesmärkide saavutamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 30 seoses lõike 1 punktis a 
osutatud kriteeriumi kohaldamise 
tingimustega, et kohandada seda 
kriteeriumi konkreetsetele artiklites 9 ja 3 
määratletud prioriteetsetele 
valdkondadele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõikide artiklis 18 osutatud projektide 
rahastamise valimise aluseks on nende 
väärtus ja kvaliteet lõike 1 kohaselt.
Rahastamise otsustamise aluseks on 
solidaarsuse ja ülesannete jagamise 
põhimõtted ning prioriteediks on 
liikmesriigid ja valdkonnad, mis eriti 
vajavad liidu solidaarsust. Liikmesriigi või 
piirkonna erilist vastutust, koormust või 
haavatavust kõnealuse programmiga 
kaetud valdkondade suhtes võetakse 
seetõttu rahastamise otsustamisel arvesse 
lõike 1 punktis a osutatud abikõlblikkuse 
kriteeriumide hindamise osana.
Kui liikmesriigis on rahastatud vähem kui 
kaks projekti kahel järjestikusel aastal, 
siis võimaldatakse nimetatud liikmesriigil 
saada tehnilist abi, nt suunatud 
töötubasid, et toetada kvaliteetsete 
projektide ettevalmistamist järgmiseks 
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aastaks, ning see võib taotleda suutlikkuse 
tõstmise projekti artikli 18 punkti e a 
kohaselt. Liikmesriigid, mis on saanud 
palju vähem, kui on selle indikatiivsed 
riiklikud eraldised programmitöö perioodi 
2007–2013 raames, võivad samuti esitada 
taotluse suutlikkuse tõstmise projekti 
saamiseks.
Komisjon tagab kõige edukamate 
projektide tulemuste levitamise, 
keskendudes vajaduse korral nendele 
liikmesriikidele, millele on vastavas 
valdkonnas eraldatud kõige vähem 
projekte. 

Or. en

Selgitus

Kõik programmi LIFE projektid tuleks valida kvaliteedi alusel ja nende panuse alusel ELi 
lisandväärtusesse programmi LIFE erieesmärkidega seoses, st seoses nende 
demonstreerimise/kordamise potentsiaali ja mõjuga keskkonnale/kliimale. Keskendumine 
riikide vahel jagunemisele ei tohiks kahjustada neid elemente. Solidaarsus tähendab, et 
madala valimise määraga liikmesriike ja piirkondi tuleks tugevalt toetada, et tõsta nende 
taotluste kvaliteeti – sellest saavad kasu kõik projektid ning see tagab õiglase jaotumise pikas 
perspektiivis ilma eraldiste süsteemita, mis muudab rahastamise otsustamise tarbetult 
keeruliseks.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 18 punktis d osutatud 
integreeritud projektidesse tuleb vajaduse 
korral kaasata sidusrühmad ning need 
peavad võimalusel edendama kooskõla 
liidu teiste rahastamisallikatega ja nende 
allikate kasutusele võtmist. 

3. Artikli 18 punktis d osutatud 
integreeritud projektidesse tuleb kaasata 
sidusrühmad ning need peavad edendama 
kooskõla liidu teiste rahastamisallikatega ja 
nende allikate kasutusele võtmist. 

Komisjon tagab integreeritud projektide 
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu vastavalt ülesannete jagamise 
ja solidaarsuse põhimõtetele. Komisjonil 
on õigus võtta vastu delegeeritud 

Komisjon tagab integreeritud projektide 
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu vastavalt ülesannete jagamise ja 
solidaarsuse põhimõtetele. Selles 
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õigusakte vastavalt artiklile 30, et 
vajaduse korral määrata kindlaks 
geograafilise tasakaalu kriteeriumid, 
mida kohaldatakse artikli 18 punktis d 
osutatud teemavaldkondade suhtes. 

püüdluses

(a) tagab komisjon, et iga liikmesriik kogu 
programmitöö perioodi jooksul ja 
eeldusel, et lõikes 1 osutatud tingimused 
on täidetud, saab rahalisi vahendeid 
vähemalt ühe integreeritud projekti jaoks 
looduse valdkonnas, vähemalt ühe 
integreeritud projekti jaoks 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kliimamuutustega kohanemise 
valdkonnas ning vähemalt ühe 
integreeritud projekti jaoks ühes 
artiklis 8 a määratletud ülejäänud 
valdkondadest;
(b) komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 30 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse konkreetsete 
teemade kehtestamist, üle-euroopalise 
jaotamise eesmärke, mida kohaldatakse 
integreeritud projektidele programmitöö 
perioodiks. Komisjon võtab integreeritud 
projektide rahastamise otsustamisel 
arvesse nimetatud temaatiliste jaotamiste 
eesmärke lõike 1 punktis a osutatud 
abikõlblikkuse kriteeriumide hindamise 
osana.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse integreeritud projektide uudsust ja konkreetset planeerimise lähenemisviisi, on 
väga oluline, et kõik liikmesriigid omandavad järgmise programmi LIFE programmitöö 
perioodi jooksul kogemusi seda tüüpi projektidega. Seetõttu soovitatakse, et igale 
liikmesriigile võimaldatakse rahalisi vahendeid vähemalt kolme integreeritud projekti jaoks 
eeldusel, et need katavad eri valdkondi.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon kehtestab taotlemise ja 
valimise kiirkorra suutlikkuse tõstmise 
projektide jaoks, mis ei kesta kauem kui 
kolm kuud alates taotluse esitamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjon avaldab asjakohaseid 
meediakanaleid ja tehnoloogiat kasutades 
regulaarselt programmi LIFE vahendi 
kaudu rahastatavate projektide loetelud, 
mis sisaldavad projekti eesmärkide ja 
saavutatud tulemuste lühikirjeldust ja 
igale projektile kulutatud vahendite 
kokkuvõtet. Komisjon lihtsustab ka 
lõpetatud või käimasolevate projektide 
kokkusobitamist sama valdkonna uute 
projektide kasusaajate, taotlejate või 
huvitatud sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70 %

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 50%
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abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 80 %
abikõlblikest kuludest. 

abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 60%
abikõlblikest kuludest. Määruses (EL) 
nr …/… [ühissätete määrus] määratletud 
vähem arenenud piirkondadele 
võimaldatakse kõrgemat määra kuni 75% 
abikõlblikest kuludest.

Or. en

Selgitus

The Commission proposes an increased co-financing rate to compensate for the proposed 
limitation of eligibility of VAT and permanent staff costs. This report reintroduces this 
eligibility for many cases. A significant increase in the co-financing rate would obviously only 
be possible at the expense of the total number of projects and the leverage effect of the LIFE 
instrument. However, given that the lack of matching funds has been identified as an 
important bottleneck for the limited uptake of LIFE funding in some Member States, less 
developed regions should be entitled to a higher co-funding rate.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 18 osutatud projektide puhul ei 
käsitata käibemaksu abikõlbliku kuluna.

2. Artiklis 18 osutatud projektide puhul 
üldiselt ei käsitata käibemaksu abikõlbliku 
kuluna. Käibemaksusummad on 
abikõlblikud, kui neid ei tagastata riikliku 
käibemaksusüsteemi raames ning mida 
maksab kasusaaja, kes ei ole 
mittemaksukohustuslane direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 
tähenduses.

Or. en

Selgitus

Kuna programm LIFE on väga väike rahaline vahend, siis tuleks käibemaksuga seotud kulude 
rahastamist programmi LIFE eelarvest vähendada nii palju kui võimalik. Programmi LIFE 
projektidele hüvitatud käibemaks läheb tagasi liikmesriikide eelarvetesse, mille tulemusel
vähenevad märkimisväärselt programmi LIFE projektidele kättesaadavad rahalised 
vahendid. Seetõttu on mõistlik, et mittemaksukohustuslastele (riigid, piirkondlikud ja 
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kohalikud valitsusasutused ja teised avalik-õiguslikud organid) ei saa käibemaksu programmi 
LIFE vahendi kaudu hüvitada. 

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööjõukulusid käsitatakse abikõlbliku 
kuluna artiklis 18 osutatud projektide 
puhul üksnes ulatuses, mis on seotud 
selliste projekti rakendamistegevuste 
kuludega, mida kasusaaja nimetatud 
projektita ei oleks pidanud läbi viima. 
Kõnealused töötajad lähetatakse 
spetsiaalselt projekti läbiviimiseks. 
Avalike teenistujate palgakulusid, kes ei 
ole spetsiaalselt palgatud nimetatud 
projekti jaoks, ei käsitata abikõlblike 
kuludena, v.a suutlikkuse tõstmise 
projektide puhul.

Or. en

Selgitus

Programm LIFE on väga väike vahend, mistõttu peaks see võimalikult otse viima Euroopa 
lisandväärtuse loomiseni. Seetõttu tuleks alaliste töötajatega seotud kulude rahastamist 
programmi LIFE eelarvest vähendada nii palju kui võimalik. Riiklike haldusasutuste üks 
peamisi ülesandeid on selliste avalike hüvede, nagu loodus ja keskkond, haldamine – seetõttu 
peaksid ainult spetsiaalselt programmi LIFE projekti jaoks palgatud avalike teenistujatega 
seotud kulud olema abikõlblikud. Samuti tuleks jätkata järelevalvetöötajate tööajaga seotud 
praeguseid lihtsustamispüüdlusi.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) teavitamine kõikide peamiste liidu 
keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamise, sh vajaduse korral nende 
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ülevõtmise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab programmi LIFE jaoks 
vastu mitmeaastased tööprogrammid. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 29 lõikes 2 viidatud 
kontrollimenetluse kohaselt. 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 30 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad programmi LIFE 
jaoks mitmeaastaste tööprogrammide 
vastuvõtmist. 

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab programmi LIFE jaoks 
vastu mitmeaastased tööprogrammid. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 29 lõikes 2 viidatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

3. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 30 vastu delegeeritud 
õigusakte, et mitmeaastased 
tööprogrammid vajaduse korral läbi 
vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hiljemalt 30. septembriks 2017 välise (a) hiljemalt 30. septembriks 2017 välise 
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vahehindamise aruande programmi LIFE 
(ja selle allprogrammide) kohta, mis 
hõlmab programmi rakendamise 
kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid aspekte, 
kliimaga ja bioloogilise mitmekesisusega 
seotud kulutuste summat, programmi LIFE 
ja liidu teiste asjakohaste programmide 
vastastikust täiendavust, kõigi meetmete 
eesmärkide saavutamist (võimalusel 
tulemuste ja mõju näol), vahendite 
kasutamise tõhusust ning programmi 
Euroopa tasandi lisandväärtust, pidades 
silmas otsust meetmete pikendamise, 
muutmise või peatamise kohta. Lisaks 
sellele käsitatakse hindamisel lihtsustamise 
ulatust, selle sisemist ja välist 
järjepidevust, kõikide eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust ning meetmete panust liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärkide saavutamisse. 
Arvesse võetakse eelmise programmi 
pikaajalise mõju hindamise tulemusi. 
Komisjon lisab aruandele omapoolsed 
märkused, muu hulgas selle kohta, kuidas 
tuleb vahehindamise tulemusi arvesse võtta 
programmi LIFE rakendamisel ja eelkõige 
mitmeaastaste tööprogrammide
koostamisel;

vahehindamise aruande programmi LIFE 
(ja selle allprogrammide) kohta, mis 
hõlmab programmi rakendamise 
kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid aspekte, 
kliimaga ja bioloogilise mitmekesisusega 
seotud kulutuste summat, programmi LIFE 
ja liidu teiste asjakohaste programmide 
vastastikust täiendavust, kõigi meetmete 
eesmärkide saavutamist (võimalusel 
tulemuste ja mõju näol), vahendite 
kasutamise tõhusust ning programmi 
Euroopa tasandi lisandväärtust, pidades 
silmas otsust meetmete pikendamise, 
muutmise või peatamise kohta. Lisaks 
sellele käsitatakse hindamisel lihtsustamise 
ulatust, selle sisemist ja välist 
järjepidevust, kõikide eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust ning meetmete panust liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärkide saavutamisse. 
Arvesse võetakse eelmise programmi 
pikaajalise mõju hindamise tulemusi. 
Komisjon lisab aruandele omapoolsed 
märkused, muu hulgas selle kohta, kuidas 
tuleb vahehindamise tulemusi arvesse võtta 
programmi LIFE rakendamisel ja eelkõige 
mitmeaastaste tööprogrammide 
koostamisel. Vahehindamise aruanne 
peab sisaldama teavet integreeritud 
projektide planeerimise ja rakendamise 
kohta või sellega peab kaasnema põhjalik 
hinnang nõutava ulatuse ja kvaliteedi 
kohta. Erilist rõhku tuleb panna nende 
saavutatud või eeldatava edukuse kohta 
liidu teiste rahaliste vahendite kaasamisel, 
võttes eelkõige arvesse liidu teiste 
rahastamisvahenditega suurema sidususe 
eeliseid, sidusrühmade kaasatuse ulatust 
ja mil määral on varaseimaid 
traditsioonilisi programmi LIFE projekte 
kaetud või kaetakse integreeritud 
projektidega. Nimetatud hinnanguga 
võivad kaasneda ka asjakohased 
ettepanekud artikli 4 lõikes 2 b osutatud 
programmi LIFE raames integreeritud 
projektidele kättesaadava kogu rahaliste 
vahendite osa ja artikli 8 a lõikes 2 
osutatud integreeritud projektide ulatuse 
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kohandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komiteemenetlus välja jäetud
1. Komisjoni abistab keskkonna ja 
kliimameetmete programmi LIFE 
komitee. 
Kõnealune komitee on komitee määruses 
(EL) nr 182/2011 määratletud 
tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Or. en

Selgitus

Komiteemenetlust käsitlevat artiklit ei ole vaja, kui vastu võetakse muudatusettepanekud, 
millega jäetakse rakendusaktid välja või asendatakse need delegeeritud õigusaktidega.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 2 ning artikli 19 
lõigetes 1 ja 3 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise volitused antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].

2. Artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõikes 2 b, 
artikli 8 a lõikes 2, artikli 19 lõikes 3, 
artikli 24 lõikes 1 ja artikli 24 lõikes 3
osutatud delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise volitused antakse komisjonile 
määramata ajaks alates [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast].
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Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 2 ning artikli 19 lõigetes 1 
ja 3 osutatud volituste delegeerimise igal 
ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses täpsustatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses kindlaks 
määratud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõikes 2 b, 
artikli 8 a lõikes 2, artikli 19 lõikes 3, 
artikli 24 lõikes 1 ja artikli 24 lõikes 3
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses täpsustatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses kindlaks 
määratud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. 

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 3 lõikega 2, 
artikli 19 lõikega 1 või artikli 19 lõikega 3, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatamist või 
kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 3 lõikega 2, 
artikli 4 lõikega 2 b, artikli 8 a lõikega 2,
artikli 19 lõikega 3, artikli 24 lõikega 1 või
artikli 24 lõikega 3, jõustub ainult juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealusest õigusaktist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatamist või 
kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa 
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pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EÜ) nr 614/2007 alusel enne 
31. detsembrit 2013 alustatud meetmete 
suhtes kohaldatakse nende lõpuleviimiseni 
nimetatud määrust ja need meetmed 
peavad vastama selles määruses 
määratletud tehnilistele sätetele. Artikli 29 
lõikes 1 osutatud komitee asendab 
määrusega (EÜ) nr 614/2007 ette nähtud 
komitee alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast.

1. Määruse (EÜ) nr 614/2007 alusel enne 
31. detsembrit 2013 alustatud meetmete 
suhtes kohaldatakse nende lõpuleviimiseni 
nimetatud määrust ja need meetmed 
peavad vastama selles määruses 
määratletud tehnilistele sätetele. 

Or. en
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SELETUSKIRI

Viimase 20 aasta jooksul on programmi LIFE vahend saavutanud märkimisväärset edu seoses 
keskkonna ja kliimaga seotud probleemide käsitlemisega, millega ELi kodanikud kokku 
puutuvad. See väike, kuid hästi sihtmärgistatud ja tõhus vahend, mida kohalikud, 
piirkondlikud ja riigisisesed haldusasutused, valitsusvälised organisatsioonid, teadusasutused 
ja VKEd kõrgelt hindavad. Eelarve seisukohast on programmi LIFE vahendi suutlikkus olnud 
ka väga rahuldav; selle kasutamise määr on olnud püsivalt ja märkimisväärselt üle keskmise.

Eelarve ja üldkasutatavaks muutmine

Ilmselgelt on programmi LIFE vahendi osakaal ELi kogueelarves, mis komisjoni ettepaneku 
kohaselt on 0,3%, ebaproportsionaalselt väike, võttes arvesse ülesandeid ja võimalusi, mida 
pakub jätkusuutliku, vähese süsinikuheite, ressursirikka ja rikkaliku bioloogilise 
mitmekesisusega ühiskonna suunas liikumine. Euroopa Parlamendi toetatavad investeeringud 
praegu peamiste ELi rahastamisvahendite üle peetavate läbirääkimiste kontekstis järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames mõjutavad ELi arengut vähemalt kahel järgmisel 
kümnendil. Seetõttu rõhutab raportöör vajadust tagada, et nimetatud investeeringud toetavad 
Euroopa Parlamendi propageeritavaid poliitikasuundi ja strateegiaid, nt ELi ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskavas, vähese CO2-heitega majanduse tegevuskavas või ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias.

Oma bioloogilist mitmekesisust käsitlevas resolutsioonis väljendab Euroopa Parlament 
pettumust seoses kavandatud eraldisega uue programmi LIFE jaoks ning on seisukohal, et 
bioloogilise mitmekesisuse ja looduskaitse kavas käsitletavad probleemid nõuavad 
programmile LIFE eraldatavate rahaliste vahendite märkimisväärset suurendamist. Euroopa 
Parlament märgib lisaks, et ainuüksi Natura 2000 võrgustiku loodav kasu on hinnanguliselt 
väärt 200–300 miljardit eurot ning see toetab otseselt ligikaudu 4,5–8 miljoni töökoha 
loomist.

Programmi LIFE vahendi toetamine piisava eelarvega ja selle nähtav osakaal ELi 
kogukulutustes oleks tugev märk sellest, et EL võtab oma keskkonna- ja kliimaalaseid 
kohustusi tõsiselt. Kooskõlas Euroopa Parlamendi üldise vaatenurgaga mitmeaastase 
finantsraamistiku läbirääkimistele hoidub raportöör täpsete ettepanekute tegemisest seoses 
programmi LIFE vahendi eelarve summadega. Kuid eespool esitatud argumendid nõuavad 
ilmselgelt selle märkimisväärset suurendamist. Programm LIFE peaks katma vähemalt 10% 
Natura 2000 võrgustiku rahalistest vajadustest, vähendamata seejuures teistele valdkondadele 
tehtavaid kulutusi. Praegust eelarvet tuleks suurendada vähemalt 5% võrra, nagu on taotletud 
Euroopa Parlamendi resolutsioonis mitmeaastase finantsraamistiku kohta. Seda tuleks lisaks 
suurendada summa võrra, mida komisjon peab vajalikuks, et katta programmi LIFE vahendi 
äsja esitatud elemente, nimelt kliimameetmete allprogrammi ja integreeritud projekte.

Geograafiline tasakaal ja tehniline abi

Programmi LIFE projektide valimise aluseks on peamiselt nende kvaliteet ja panus Euroopa 
lisandväärtusesse, keskendudes nende demonstreerimise/ülevõtmise potentsiaalile ja 
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keskkonnale/kliimale avaldatavale mõjule. Eelmiste programmi LIFE programmitöö 
perioodide kogemus on esile toonud liikmesriikidevahelise ebaühtluse kättesaadavate 
programmi LIFE rahaliste vahendite kasutamisel. Osa riikidest või piirkondadest on korduvalt 
suutnud ette valmistada kvaliteetseid projekte, tagada vajalikud rahalised vahendid ning on 
seega saanud programmi LIFE kaudu rohkem üldist toetust. See on samamoodi isegi 
indikatiivsete riiklike eraldiste süsteemi raames, mis kehtestati LIFE+ vahendiga (2007–
2013).

Kahtlemata tuleb neid projektide eraldistega seotud silmatorkavaid ebakõlasid käsitleda uues 
LIFE-määruses. Kuid kas riiklikud eraldised on õige vahend sellise jaotamise tagamiseks? 
Kas liidu rahalised vahendid ohustavad Euroopa solidaarsuse nimel projektide kvaliteeti, 
kordamise potentsiaali, kaitse väärtust ja nõutavaid üleliidulisi tulemusi ja mõjusid, et tagada, 
et iga liikmesriik saab oma osa? 

Raportöör usub, et Euroopa solidaarsus ja ülesannete jagamine tähendab midagi muud: 
madala projektide valimise määraga liikmesriike ja piirkondi tuleb toetada, et nad saaksid 
saavutada kõrgema kvaliteediga projektide eesmärgi. See peaks toimuma sihtmärgistatud 
töötubade ja koolituste vormis, kuid peaks hõlmama ka nõuandeteenuseid ühelt projektilt 
teisele. Raportöör teeb ettepaneku, et komisjon lihtsustaks selliseid vahetusi edukate 
käimasolevate või lõpetatud projektide ja projektide taotlejate vahel. Lisaks on kindlaks 
tehtud, et riiklike ja piirkondlike programmi LIFE kontaktpunktide pakutav ennetav abi on 
edukate taotluste esitamisel oluline tegur. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku, et pakutaks 
ajaliselt piiratud suutlikkuse tõstmise toetust programmi LIFE kontaktpunktide kaudu 
valdkondades ja piirkondades, kus kasutatakse projekte väga vähe.

Geograafilise tasakaalu kontseptsioon ületab riikidevahelise jaotamise piire. Solidaarsuse 
põhimõttega kombineeritult tähendab see seda, et projektide valimisel peaksid olema 
prioriteediks piirkonnad, ökosüsteemid, sektorid või muul viisil määratletud üksused, millel 
on ainulaadne Euroopa väärtus või mis kannavad erilist koormat. See võib osutada 
prioriteetsete liikide kaitsele või tõsiste õhusaaste probleemidega linnastutele. Selle 
tagamiseks ei ole programmi LIFE vahendi raames vaja luua täiendavat mehhanismi. Sellised 
kaalutlused peaksid olema ja juba ongi osa igast valimisprotsessist ning sellega peaksid 
kaasnema täiendavad boonuspunktid. Selleks et suurendada selgust ja tugevdada solidaarsuse 
elementi, teeb raportöör ettepaneku lisada LIFE-määrusesse vastav säte.

Lisaks, võttes arvesse integreeritud projektide uudsust ja nende puhul nõutavat konkreetset 
planeerimise lähenemisviisi, peab raportöör väga oluliseks, et kõik liikmesriigid omandavad 
järgmise programmi LIFE programmitöö perioodi jooksul kogemusi seda tüüpi projektidega. 
Seetõttu soovitab raportöör, et igale liikmesriigile võimaldatakse rahalisi vahendeid vähemalt 
kolme integreeritud projekti jaoks eeldusel, et need katavad erinevaid valdkondi.

Kaasrahastamise määr

Teine peamine kitsaskoht, mis vähendab programmi LIFE rahastamisvahendite kasutamist 
mitmetes liikmesriikides, on raskus vajalike rahaliste vahendite tagamisel. Seetõttu teeb 
raportöör ettepaneku, et majanduslikult vähem arenenud piirkondadele võimaldatakse kuni 
75%-list kaasrahastamise määra. Raportöör on seisukohal, et see pakuks täiendavat stiimulit 
taotleda programmi LIFE rahastamisvahendeid regioonide jaoks, mis seda kõige enam 
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vajavad, ning tagaks selle tulemusel, et nad saavad kasu programmi LIFE asjatundlikkusest 
keskkonna ja kliimaga seotud investeeringute kohta. 

Raportööril on kahtlusi kaasrahastamise määra üldise suurendamise kohta, kuna see on 
ilmselgelt võimalik üksnes projektide koguarvu ja programmi LIFE võrgustiku üleliidulise 
jaotamise arvelt. Paljusid kõrge kvaliteediga projekte viiakse praegu ellu 50%-lise 
kaasrahastamise määra alusel. Kaasrahastamise määra üldine suurendamine võib ohustada 
projektide võimendavat mõju ja kriitilist massi, mis pakub tähenduslikke tulemusi ja 
kogemustest õppimist. 

Lõpetuseks, liikmesriikide jõupingutused mehhanismide loomisel, et tagada vajalikud 
rahalised vahendid, oma programmi LIFE kontaktpunktide süsteemi tugevdamisega 
kombineeritult, on osutunud programmi LIFE projektide edukuse tagamisel väga oluliseks. 
Seetõttu peaks komisjon julgustama liikmesriike vahetama parimaid tavasid nende 
struktuuride kohta.

Abikõlblikkus ja lihtsustamine

Kulude abikõlblikkuse ja lihtsustamise küsimust tuleb käsitleda kaasrahastamise määrast 
eraldi ning finantsmääruse läbivaatamise kontekstis.
ELi rahaliste vahendite juhtimisstruktuuride erinevustest hoolimata peaksid põhilised 
eeskirjad olema ühesugused. Ilmselgelt tuleb levitada parimaid tavasid taotlemise protsessi, 
toetuste haldamise ja järelevalve kohta, et leevendada kõikide poolte koormat.

Kui projekti kasusaajad, v.a mittemaksukohustuslased1, ei saa käibemaksuga seotud kulusid 
tagasi oma riiklike käibemaksusüsteemide kaudu, peaksid sellised käibemaksukulud olema 
programmi LIFE raames abikõlblikud. See tagab kõikide kasusaajate õiglase ja võrdse 
kohtlemise. Seetõttu peab raportöör vastuvõetamatuks, et osa programmi LIFE vahendi 
väikesest eelarvest voolab tagasi liikmesriikide eelarvetesse. Selgeks tuleb teha vähemalt see, 
kuidas iga liikmesriik käsitleb käibemaksu tagastamist ja kui suures summas 
käibemaksukulusid igal aastal programmi LIFE projektidele hüvitatakse.

Alaliste töötajatega seotud kulud peaksid üldiselt olema programmi LIFE raames 
abikõlblikud, et tagada jätkuv asjatundlikkus. Samal ajal peaks võimalikult suur osa projekti 
toetusest minema konkreetsete projektiga seotud kulude (nt kaitsetegevuste) katmiseks. 
Selliste avalike hüvede nagu loodus ja keskkond haldamine on riiklike haldusasutuste üks 
peamisi ülesandeid. Seetõttu on raportöör seisukohal, et ELi eelarve kaudu ei ole mõistlik 
hüvitada programmi LIFE projektidesse kaasatud avalike teenistujatega seotud kulusid. Kuid 
programmi LIFE projekti tegevuste jaoks täiendavalt palgatud töötajatega seotud kulud 
peaksid endiselt olema hüvitamiseks abikõlblikud.

Integreeritud projektid

LIFE vahendi raames elluviidavad integreeritud projektid on konkreetne integreerimise 
vahend. Nende eesmärk on ELi teiste rahaliste vahenditega ühiselt toetada peamiste 
keskkonnaalaste õigusaktide rakendamist, nt jäätmete või vesikondade majandamiskavad, 

                                               
1 Nagu on määratletud direktiivi 2006/112/EÜ artikli 13 lõike 1 esimeses lõigus.
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kliimastrateegiad või prioriteetsed tegevusraamistikud Natura 2000 alade haldamiseks – millel 
on märkimisväärne potentsiaal suurendada tööhõivet ja majanduskasvu. Sellistel projektidel 
on ka potentsiaal aidata märkimisväärselt kaasa rahaliste vahendite tõhusale kasutamisele.

Raportöör avaldab tugevat toetust sellistele komisjoni soovitatud uut tüüpi projektidele. 
Ettepanekus võtta vastu määrus on siiski teatavaid puudujääke seoses selle kontseptsiooni 
selgusega. Seetõttu tegi raportöör ettepaneku kaasata uus, eraldi artikkel integreeritud 
projektide kohta, sh mehhanismide kohta, mis aitavad liikmesriikidel seda uut lähenemisviisi 
praktikasse rakendada. Võttes arvesse piiratud kogemusi integreeritud projektidega, tuleks 
neid käivitada järk-järgult ning põhjalikult uurida programmi LIFE programmitöö perioodi 
vahehindamise ajal.

Integreeritud projektid toovad teistele rahalistele vahenditele kasu, suurendades nende 
suutlikkust võtta vastu toetusi keskkonnaga seotud kulutuste jaoks ja suunata seda 
peamistesse rakendamisega seotud ülesannetesse. Need võivad julgustada ka konstruktiivse ja 
kestva koostöö loomist eri haldussektorite vahel, mis parandab ELi kulutuste ühtsust. Nende 
eeliste praktikasse rakendamiseks tuleb varajases faasis kindlaks määrata tegevused, mida 
saab potentsiaalselt täiendata teiste ELi rahastamisvahenditega. Raportöör on päevakorda 
võtnud vastavate muudatusettepanekute tegemise ühissätete määrusesse.


