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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristö- ja 
ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta
(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0874),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 192 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0498/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. huhtikuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean .... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C 0, 00.00.0000, s. 0.
2 EUVL C 0, 00.00.0000, s. 0.
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Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Lainsäädäntöpäätöslauselma Tarkistus

1 a. korostaa, että 
lainsäädäntöehdotuksessa esitetty 
rahoituskehys on lainsäädäntövallan 
käyttäjän kannalta vain ohjeellinen ja että 
sitä ei voida vahvistaa ennen kuin 
ehdotuksesta asetukseksi monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020 
on päästy sopimukseen;

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
 Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Life+-ohjelmasta saadut kokemukset 
ovat osoittaneet, että käytettävissä olevan 
Life-rahoituksen käyttö on ollut hyvin 
epätasaista eri jäsenvaltioiden välillä 
huolimatta ohjeellisten kansallisten 
määrärahojen mekanismista. 
Jäsenvaltioille, joilla on ollut eniten 
vaikeuksia varojen saannissa, olisi siksi 
annettava erityistä apua ja niiden 
valmiuksia olisi kehitettävä erityisesti 
kansallisten ja alueellisten yhteyspisteiden 
ja hankkeiden menestyneiden tuensaajien 
antamien neuvonantopalveluiden avulla. 
Unionin yhteisvastuu ja vastuunjako eivät 
saa heijastua budjettiosuuksien 
jakamisessa tavalla, joka heikentää 
hankkeiden laatua. Pikemminkin on 
sovellettava kohdennettua tukea ja 
annettava lisäpisteitä alueille, joilla on 
erityisiä ympäristöön tai ilmastoon 
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liittyviä tarpeita. Jäsenvaltiot voivat itse 
merkittävästi parantaa Life-rahoituksen 
käyttöään vahvistamalla kansallisten tai 
alueellisten yhteyspisteiden 
järjestelmäänsä, tukemalla hankkeiden 
valmistelua teknisesti ja rahallisesti ja 
perustamalla ympäristörahastoja tai 
muita mekanismeja, joiden avulla taataan 
vastaavien varojen käytettävyys.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
 Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Yhteisvastuun pitäisi myös käsittää 
hankkeiden tulosten laaja ja jatkuva 
levittäminen niin, että jäsenvaltiot ja 
alueet, joilla hankkeita on vähemmän, 
hyötyvät menestyksekkäistä hankkeista 
saaduista kokemuksista ja niissä 
kehitetyistä tekniikoista ja menettelyistä. 
Siksi Life-hankkeissa olisi pidettävä 
erityisen tärkeänä verkostoitumiseen 
liittyviä toimia sekä hankkeiden tulosten 
levittämistä ja niiden avulla olisi 
annettava neuvoja asianomaisille 
sidosryhmille ja mahdollisille tuleville 
hakijoille Life-verkkoa laajemmalti. 
Komission pitäisi myös vahvistaa 
hankkeiden tulosten kohdennettuun 
levittämiseen liittyviä toimiaan Life-
verkossa ja sen ulkopuolella niin, että 
keskitytään erityisesti jäsenvaltioihin, 
jossa Life-varojen käyttöaste on matala.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
 Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Life-ohjelmalla ei voida ratkaista 
kaikkia ympäristö- ja ilmasto-ongelmia 
ohjelman ominaispiirteiden ja koon vuoksi. 
Sillä olisikin pyrittävä käynnistämään 
muutoksia politiikan valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa tarjoamalla ja 
levittämällä ratkaisuja ja parhaita 
käytäntöjä ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

(5) Life-ohjelmalla ei voida ratkaista 
kaikkia ympäristö- ja ilmasto-ongelmia 
ohjelman ominaispiirteiden ja koon vuoksi. 
Sillä olisikin pyrittävä käynnistämään 
muutoksia politiikan valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa tarjoamalla ja 
levittämällä ratkaisuja ja parhaita 
käytäntöjä ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Sen 
olisi tätä varten tuettava ympäristöä 
koskevan unionin toimintaohjelman 
toteutusta. Euroopan parlamentti korosti 
20 päivänä huhtikuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa kuudennen ympäristöä 
koskevan toimintaohjelman 
tarkistamisesta ja seitsemännen 
ympäristöä koskevan toimintaohjelman 
painopisteiden tarkistamisesta – Parempi 
ympäristö, parempi elämä1, että 
ympäristöä koskevat toimintaohjelmat 
auttavat takaamaan tarvittavan 
koordinoinnin unionin eri 
politiikanalojen välillä, ja totesi, että 
tulevana vuosikymmenenä on entistäkin 
tärkeämpää käsitellä 
ympäristökysymyksiä entistä 
johdonmukaisemmalla ja 
yhdennetymmällä tavalla niin, että 
otetaan huomioon niiden väliset yhteydet 
ja poistetaan vielä jäljellä olevat puutteet, 
koska muutoin voi aiheutua 
peruuttamatonta vahinkoa. Euroopan 
parlamentti korosti myös, että 
seitsemännellä ympäristöä koskevalla 
toimintaohjelmalla olisi tarjottava oikea 
kehys asianmukaisen rahoituksen, myös 
innovointiin, tutkimukseen ja 
kehittämiseen kohdennettavan 
rahoituksen, varmistamiseen ja että 
ympäristötavoitteiden rahoittaminen 
synergiassa Life-ohjelman kanssa sekä 
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ympäristönsuojelu olisi sisällytettävä 
merkittävänä osana seuraavaan 
monivuotiseen rahoituskehykseen sekä 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP), 
yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) ja 
koheesiopolitiikan uudistukseen ja 
Horisontti 2020 -ohjelmaan. 
______________
1P7_TA(2012)0147.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
 Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan Life-
ohjelman koko keston ajaksi 3 618 
miljoonan euron rahoituspuitteet, joita 
budjettivallan käyttäjä pitää 
budjettiyhteistyöhön ja moitteettomaan 
varainhoitoon liittyvää Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välistä toimielinten sopimusta koskevan 
komission ehdotuksen 17 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. 

(6) Tässä asetuksessa vahvistetaan Life-
ohjelman koko keston ajaksi [...] euron
rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjä pitää budjettiyhteistyöhön ja 
moitteettomaan varainhoitoon liittyvää 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välistä toimielinten sopimusta 
koskevan komission ehdotuksen 17 kohdan 
mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. 

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
 Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Ympäristö- ja ilmastovaatimukset olisi 
sisällytettävä unionin politiikanaloihin ja 
toimiin. Siksi Life-ohjelman olisi 

(10) Ympäristö- ja ilmastovaatimukset olisi 
sisällytettävä unionin politiikanaloihin ja 
toimiin. Siksi Life-ohjelman olisi 
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täydennettävä unionin muita 
rahoitusohjelmia, kuten Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maatalouden tukirahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa sekä Horizon 2020 -
puiteohjelmaa. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi taattava tällainen 
täydentävyys kaikilla tasoilla.
Täydentävyys olisi taattava unionissa 
käynnistämällä osana yhteistä
strategiakehystä Life-ohjelman ja 
yhteistyössä hallinnoitujen unionin 
rahoitusohjelmien välistä jäsenneltyä 
yhteistyötä erityisesti sellaisten 
rahoitustoimien edistämiseksi, jotka 
täydentävät integroituja hankkeita tai 
tukevat Life-ohjelmassa kehitettyjen
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä. Life-ohjelman 
olisi myös kannustettava hyödyntämään 
Horizon 2020 -puiteohjelman ympäristö- ja 
ilmastoalaan liittyviä tutkimus- ja 
innovointituloksia. Tältä osin sen olisi 
tarjottava osarahoitusmahdollisuuksia 
hankkeille, jotka tuottavat selviä 
ympäristö- ja ilmastohyötyjä, 
synergiaetujen turvaamiseksi.
Päällekkäisen rahoituksen ehkäiseminen 
edellyttää koordinointia.

täydennettävä unionin muita 
rahoitusohjelmia, kuten Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maatalouden tukirahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa sekä Horizon 2020 -
puiteohjelmaa. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi taattava tällainen 
täydentävyys kaikilla tasoilla.
Täydentävyys olisi taattava unionissa 
käynnistämällä osana yhteistä 
strategiakehystä Life-ohjelman ja 
yhteistyössä hallinnoitujen unionin 
rahoitusohjelmien välistä jäsenneltyä 
yhteistyötä erityisesti sellaisten 
rahoitustoimien edistämiseksi, jotka 
täydentävät integroituja hankkeita tai 
tukevat Life-ohjelmassa kehitettyjen 
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä. Life-ohjelman 
integroitujen hankkeiden oikeudellisen 
selkeyden ja käytännön toteutettavuuden 
varmistamiseksi unionin muiden varojen 
ja näiden hankkeiden välisestä 
yhteistyöstä olisi nimenomaisesti 
säädettävä asetuksessa (EU) N: .../... 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]1. 
Olisi toteutettava erityisiä järjestelyjä 
yhteistyön aloittamiseksi varhaisessa 
vaiheessa, jotta integroitujen hankkeiden 
hyödyt otetaan huomioon 
kumppanuussopimuksia ja 
toimintaohjelmia sekä maaseudun 
kehittämisohjelmia laadittaessa. Life-
ohjelman olisi myös kannustettava 
hyödyntämään Horizon 2020 -
puiteohjelman ympäristö- ja ilmastoalaan 
liittyviä tutkimus- ja innovointituloksia.
Tältä osin sen olisi tarjottava 
osarahoitusmahdollisuuksia hankkeille, 
jotka tuottavat selviä ympäristö- ja 
ilmastohyötyjä, synergiaetujen 
turvaamiseksi. Päällekkäisen rahoituksen 
ehkäiseminen edellyttää koordinointia.

_______________
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1COM(2011)0615.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttäminen ja tämän 
suuntauksen kääntäminen, 
resurssitehokkuuden parantaminen sekä 
ympäristöön ja terveyteen liittyvien 
huolenaiheiden käsittely ovat edelleen 
unionin keskeisiä haasteita. Näiden 
haasteiden vuoksi unionin on toteutettava 
lisää toimia löytääkseen ratkaisuja ja 
parhaita käytäntöjä, jotka auttavat 
saavuttamaan komission tiedonannossa
”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia” (jäljempänä
”Eurooppa 2020 -strategia”) asetetut 
tavoitteet. Lisäksi ympäristötavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää hallinnon 
parantamista erityisesti tiedotustoimin ja 
ottamalla sidosryhmät mukaan. Siksi 
Ympäristö-alaohjelman toimenpiteillä olisi 
oltava kolme painopistealuetta: ympäristö 
ja resurssitehokkuus, luonnon 
monimuotoisuus sekä ympäristöhallinto ja 
-tieto. Life-ohjelmasta rahoitettavilla 
hankkeilla olisi voitava edistää useamman 
kuin yhden painopistealueen 
erityistavoitteita sekä useamman kuin 
yhden jäsenvaltion osallistumista.

(11) Luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttäminen ja tämän 
suuntauksen kääntäminen, 
resurssitehokkuuden parantaminen sekä 
ympäristöön ja terveyteen liittyvien 
huolenaiheiden käsittely ovat edelleen 
unionin keskeisiä haasteita. Näiden 
haasteiden vuoksi unionin on toteutettava 
lisää toimia löytääkseen ratkaisuja ja 
parhaita käytäntöjä, jotka auttavat 
saavuttamaan komission tiedonannossa
”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia” (jäljempänä
”Eurooppa 2020 -strategia”) asetetut 
tavoitteet.. Lisäksi ympäristötavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää hallinnon 
parantamista erityisesti tiedotustoimin ja 
ottamalla sidosryhmät mukaan. Siksi 
Ympäristö-alaohjelman toimenpiteillä olisi 
oltava kolme painopistealuetta: ympäristö 
ja resurssitehokkuus, luonto ja luonnon 
monimuotoisuus sekä ympäristöhallinto ja 
-tieto. Life-ohjelmasta rahoitettavilla 
hankkeilla olisi voitava edistää useamman 
kuin yhden painopistealueen 
erityistavoitteita sekä useamman kuin 
yhden jäsenvaltion osallistumista.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle ”Luonnonpääoma elämämme 
turvaajana: luonnon monimuotoisuutta 
koskeva EU:n strategia vuoteen 2020”
(jäljempänä ”luonnon monimuotoisuutta 
koskeva unionin strategia 2020”) on 
asetettu tavoitteet luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämiselle ja tämän suuntauksen 
kääntämiselle. Näitä tavoitteita ovat muun 
muassa luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY täydellinen 
täytäntöönpano sekä ekosysteemien ja 
niiden tarjoamien hyötyjen säilyttäminen ja 
palauttaminen. Life-ohjelman olisi 
edistettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista. Siksi Luonnon
monimuotoisuus -painopistealueessa olisi 
keskityttävä neuvoston 
direktiivillä 92/43/ETY perustetun Natura 
2000 -verkoston toteuttamiseen ja 
hallintaan, erityisesti siltä osin kuin kyse 
on kyseisen direktiivin 8 artiklassa 
tarkoitetusta hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävästä 
toimintasuunnitelmasta, luonnon 
monimuotoisuuteen ja direktiiveihin 
2009/147/EY ja 92/43/ETY liittyvien 
parhaiden käytäntöjen kehittämiseen ja 
levittämiseen sekä laajempiin luonnon 
monimuotoisuutta koskeviin haasteisiin, 
jotka määritetään luonnon 
monimuotoisuutta koskevassa unionin 

(13) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle ”Luonnonpääoma elämämme
turvaajana: luonnon monimuotoisuutta 
koskeva EU:n strategia vuoteen 2020”
(jäljempänä ”luonnon monimuotoisuutta 
koskeva unionin strategia 2020”) on 
asetettu tavoitteet luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämiselle ja tämän suuntauksen 
kääntämiselle. Näitä tavoitteita ovat muun 
muassa luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 
päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY täydellinen 
täytäntöönpano sekä ekosysteemien ja 
niiden tarjoamien hyötyjen säilyttäminen ja 
palauttaminen. Life-ohjelman olisi 
edistettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista. Siksi luontoa ja luonnon
monimuotoisuutta koskevassa 
painopistealueessa olisi keskityttävä 
neuvoston direktiivillä 92/43/ETY 
perustetun Natura 2000 -verkoston 
toteuttamiseen ja hallintaan, erityisesti siltä 
osin kuin kyse on kyseisen direktiivin 
8 artiklassa tarkoitetusta hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävästä 
toimintasuunnitelmasta, luonnon 
monimuotoisuuteen ja direktiiveihin 
2009/147/EY ja 92/43/ETY liittyvien 
parhaiden käytäntöjen kehittämiseen ja 
levittämiseen sekä laajempiin luonnon 
monimuotoisuutta koskeviin haasteisiin, 
jotka määritetään luonnon 
monimuotoisuutta koskevassa unionin 
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strategiassa 2020. strategiassa 2020. Life-ohjelman panos 
Natura 2000 -verkon vuotuiseen 
rahoitustarpeeseen, jonka suuruudeksi on 
arvioitu 5 800 miljoonaa euroa1, olisi 
nähtävä ja määritettävä unionin muista 
varoista suoritettujen, varmojen luonnon 
monimuotoisuutta koskevien menojen 
yhteydessä. Euroopan parlamentti kehotti 
20 päivänä huhtikuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa luonnonpääomasta 
elämämme turvaajana ja luonnon 
monimuotoisuutta koskevasta EU:n 
strategiasta vuoteen 20202 komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
vuosittain annetaan ainakin 5 800 
miljoonaa euroa unionin ja 
jäsenvaltioiden rahoituksen avulla ja että 
riittävästi varoja annetaan käytettäväksi 
erilaisista unionin rahastoista 
(esimerkiksi yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan liittyvät rahastot, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastot, 
koheesiorahasto ja vahvistettu Life+-
rahasto). Samalla olisi parannettava 
varojen koordinointia ja 
johdonmukaisuutta esimerkiksi 
integroitujen hankkeiden avulla, mikä 
lisää avoimuutta unionin varoja saavien 
eri alueiden kannalta. 
_____________
1 Natura 2000 -verkoston rahoittamista 
koskeva komission yksiköiden 
valmisteluasiakirja (Financing Natura 
2000. Investing in Natura 2000: 
Delivering benefits for nature and 
people.) SEC(2011)1573.
2P7_TA(2012)0146.

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ilmastonmuutoksen hillitseminen -
painopistealueen olisi edistettävä unionin 
ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön 
valmistelua ja täytäntöönpanoa erityisesti 
siltä osin kuin kyse on kasvihuonekaasujen 
tarkkailusta ja raportoinnista, 
maankäyttöön, maankäytön muutoksiin ja 
metsätalouteen liittyvistä politiikoista, 
päästökauppajärjestelmästä, 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä pienentää 
kasvihuonekaasupäästöjä, hiilidioksidin 
talteenotosta ja varastoinnista, uusiutuvasta 
energiasta, energiatehokkuudesta, 
liikenteestä ja polttoaineista, 
otsonikerroksen suojelemisesta ja 
fluoratuista kaasuista.

(16) Ilmastonmuutoksen hillitseminen -
painopistealueen olisi edistettävä unionin 
ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön 
valmistelua ja täytäntöönpanoa erityisesti
tukemalla synergiaa muiden 
ympäristötavoitteiden, kuten luonnon 
monimuotoisuutta koskevan tavoitteen, 
kanssa siltä osin kuin kyse on 
kasvihuonekaasujen tarkkailusta ja 
raportoinnista, maankäyttöön, maankäytön 
muutoksiin ja metsätalouteen liittyvistä 
politiikoista, päästökauppajärjestelmästä, 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä pienentää 
kasvihuonekaasupäästöjä, hiilidioksidin 
talteenotosta ja varastoinnista, uusiutuvasta 
energiasta, energiatehokkuudesta, 
liikenteestä ja polttoaineista, 
otsonikerroksen suojelemisesta ja 
fluoratuista kaasuista.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ilmastonmuutoksen ensimmäiset 
vaikutukset ovat jo nähtävissä Euroopassa 
ja maailmanlaajuisesti. Esimerkkinä 
mainittakoon äärimmäiset sääolot, jotka 
johtavat tulviin ja kuivuuteen, sekä 
lämpötilojen ja merenpinnan nousu. Siksi 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen -
painopistealueen olisi edistettävä 
väestöryhmien, taloudenalojen ja alueiden 
sopeutumista tällaisiin muutoksiin, jotta 

(17) Ilmastonmuutoksen ensimmäiset 
vaikutukset ovat jo nähtävissä Euroopassa 
ja maailmanlaajuisesti. Esimerkkinä 
mainittakoon äärimmäiset sääolot, jotka 
johtavat tulviin ja kuivuuteen, sekä 
lämpötilojen ja merenpinnan nousu. Siksi 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen -
painopistealueen olisi edistettävä 
väestöryhmien, taloudenalojen ja alueiden 
sopeutumista tällaisiin muutoksiin, jotta 
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erityisillä sopeutumistoimenpiteillä ja 
strategioilla voidaan turvata unionin 
parempi kestokyky. Tämän alan toimilla 
olisi täydennettävä toimia, jotka voivat 
saada tukea pelastuspalvelun 
rahoitusvälineestä.

erityisillä sopeutumistoimenpiteillä ja 
strategioilla voidaan turvata unionin
ympäristön parempi kestokyky. Tämän 
alan toimilla olisi täydennettävä toimia, 
jotka voivat saada tukea pelastuspalvelun 
rahoitusvälineestä, ja niiden olisi tuettava 
varojen kustannustehokasta käyttöä 
tuomalla yhteisiä etuja muiden 
ympäristötavoitteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
täytäntöönpanoa voidaan parantaa ja 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet sisällyttää 
paremmin osaksi muita politiikanaloja, 
Life-ohjelmalla olisi tuettava hankkeita, 
joilla edistetään kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja ympäristö- ja ilmastoalan 
lainsäädännön ja politiikan 
täytäntöönpanoon. Ympäristö-
alaohjelmassa näissä hankkeissa olisi 
keskityttävä ensisijaisesti luonnon 
monimuotoisuutta koskevan unionin 
strategian 2020 täytäntöönpanoon 
kiinnittäen erityistä huomiota neuvoston 
direktiivillä 92/43/ETY perustetun Natura 
2000 -verkoston tehokkaaseen hoitoon ja 
vahvistamiseen panemalla täytäntöön 
mainitun direktiivin 8 artiklassa tarkoitetut 
hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävät 
toimintasuunnitelmat, 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista sekä jätteitä ja 
ilmaa koskeva lainsäädäntö. Samalla, kun 
näissä hankkeissa keskitytään 
määritettyihin aiheisiin, ne muodostavat 

(21) Jotta ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
täytäntöönpanoa voidaan parantaa ja 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet sisällyttää 
paremmin osaksi muita politiikanaloja, 
Life-ohjelmalla olisi tuettava hankkeita, 
joilla edistetään kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja ympäristö- ja ilmastoalan 
lainsäädännön ja politiikan 
täytäntöönpanoon. Ympäristö-
alaohjelmassa näissä hankkeissa olisi 
keskityttävä ensisijaisesti luonnon 
monimuotoisuutta koskevan unionin 
strategian 2020 täytäntöönpanoon 
kiinnittäen erityistä huomiota neuvoston 
direktiivillä 92/43/ETY perustetun Natura 
2000 -verkoston tehokkaaseen hoitoon ja 
vahvistamiseen panemalla täytäntöön 
mainitun direktiivin 8 artiklassa tarkoitetut 
hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävät 
toimintasuunnitelmat, 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista sekä jätteitä ja 
ilmaa koskeva lainsäädäntö. Samalla, kun 
näissä hankkeissa keskitytään 
määritettyihin aiheisiin, ne muodostavat 
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mekanismin, jolla pyritään saavuttamaan 
monta tavoitetta (esimerkiksi saavuttamaan 
ympäristöhyötyjä ja kehittämään 
valmiuksia) ja jonka ansiosta voidaan 
saavuttaa tuloksia muilla politiikanaloilla, 
erityisesti yhteisön meriympäristöpolitiikan 
puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) alalla. 
Tämäntyyppisiä hankkeita voitaisiin 
suunnitella muillakin ympäristöaloilla. 
Ilmastotoimet-alaohjelmassa näissä 
hankkeissa olisi keskityttävä erityisesti 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
vähentämistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskeviin strategioihin ja 
toimintasuunnitelmiin. Tällaisilla 
hankkeilla olisi tuettava vain tiettyjä 
erityistoimia ja -toimenpiteitä, kun taas 
muita toimia, jotka täydentävät 
hankkeeseen sisältyviä toimia, olisi 
rahoitettava muista unionin 
rahoitusohjelmista sekä kansallisin, 
alueellisin ja yksityisen sektorin varoin. 
Life-ohjelman rahoituksessa olisi 
hyödynnettävä synergiaetuja ja taattava 
unionin eri rahoituslähteiden välinen 
johdonmukaisuus keskittymällä 
strategisesti ympäristö- ja ilmastoasioihin. 

mekanismin, jolla pyritään saavuttamaan 
monta tavoitetta (esimerkiksi saavuttamaan 
ympäristöhyötyjä ja kehittämään 
valmiuksia) ja jonka ansiosta voidaan 
saavuttaa tuloksia muilla politiikanaloilla, 
erityisesti yhteisön meriympäristöpolitiikan 
puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) alalla. 
Tämäntyyppisiä hankkeita voitaisiin 
suunnitella muillakin ympäristöaloilla. 
Ilmastotoimet-alaohjelmassa näissä 
hankkeissa olisi keskityttävä erityisesti 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
vähentämistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskeviin strategioihin ja 
toimintasuunnitelmiin. Tällaisilla 
hankkeilla olisi tuettava vain tiettyjä 
erityistoimia ja -toimenpiteitä, kun taas 
muita toimia, jotka täydentävät 
hankkeeseen sisältyviä toimia, olisi 
rahoitettava muista unionin 
rahoitusohjelmista sekä kansallisin, 
alueellisin ja yksityisen sektorin varoin. 
Life-ohjelman rahoituksessa olisi 
hyödynnettävä synergiaetuja ja taattava 
unionin eri rahoituslähteiden välinen 
johdonmukaisuus keskittymällä 
strategisesti ympäristö- ja ilmastoasioihin. 
Integroidut hankkeet hyödyttävät muita 
rahastoja lisäämällä niiden 
mahdollisuuksia hyödyntää määrärahoja 
ympäristöön ja ilmastoon liittyviin 
menoihin. Kun otetaan huomioon 
integroitujen hankkeiden tuoreus ja 
niihin liittyvien laajojen kokemusten 
puute, sidosryhmiä olisi tarvittaessa 
tuettava lisäämällä yhteisrahoitusastetta 
ja antamalla teknistä apua 
valmisteluvaiheessa. Lisäksi hakuvaihetta 
pitäisi keventää kaksivaiheisella 
valintamenettelyllä. Toimivia integroituja 
menettelyjä koskevaa tiedonvaihtoa olisi 
helpotettava ja siihen olisi otettava 
mukaan kaikki asianomaiset hallinnon 
alat sekä sidosryhmät. Integroitujen 
hankkeiden kitkattoman toiminnan ja 
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onnistumisen määrittäviä tekijöitä olisi 
arvioitava ohjelman ensimmäisinä 
vuosina saatujen kokemusten perusteella. 
Analyysin perusteella ja käytettävissä 
olevan rahoituksen mukaisesti 
integroitujen hankkeiden soveltamisalaan 
voidaan lisätä uusia alueita.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Integroituja hankkeita olisi 
pidettävä mallina, jolla pyritään 
tukemaan jäsenvaltioita varojen 
tehokkaassa käytössä sekä rakentavan ja 
jatkuvan yhteistyön perustamisessa 
hallinnon eri alojen välille, jotta voidaan 
käsitellä merkittäviä toteutukseen liittyviä 
haasteita. Koska tällaisia haasteita on 
koko unionissa, uudesta hanketyypistä 
olisi saatava kokemuksia mahdollisimman 
laajalti. Siksi jokaisen jäsenvaltion olisi 
taattava saavan varoja ainakin kolmeen 
eri aloja koskevaan integroituun 
hankkeeseen ohjelmakauden aikana 
edellyttäen, että perustavat 
laatuvaatimukset täyttyvät. Komissio voi 
määrittää muita Euroopan laajuisia 
jakautumista koskevia temaattisia 
tavoitteita.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta komissio voisi hoitaa tehtävänsä 
ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
valmistelussa ja toteuttamisessa, sen olisi 
tuettava Life-ohjelman varoja käyttämällä 
unionin ympäristö- ja ilmastoalan 
politiikan ja täytäntöönpanon 
käynnistämistä, täytäntöönpanoa ja 
valtavirtaistamista, palvelujen ja tavaroiden 
hankinnat mukaan luettuina. Tämän 
asetuksen nojalla tiedotustoimiin 
kohdennettujen varojen on katettava myös 
unionin poliittisia painopisteitä koskeva 
toimielinten tiedotustoiminta. 

(23) Jotta komissio voisi hoitaa tehtävänsä 
ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
valmistelussa ja toteuttamisessa, sen olisi 
tuettava Life-ohjelman varoja käyttämällä 
unionin ympäristö- ja ilmastoalan 
politiikan ja täytäntöönpanon 
käynnistämistä, täytäntöönpanoa ja 
valtavirtaistamista, palvelujen ja tavaroiden 
hankinnat mukaan luettuina. Tämän 
asetuksen nojalla tiedotustoimiin 
kohdennettujen varojen on katettava myös 
unionin poliittisia painopisteitä koskeva
toimielinten tiedotustoiminta. Komission 
olisi myös osoitettava varoja 
viestintätoiminnan ja tietojärjestelmien 
parantamiseksi liittyen unionin 
tärkeimmän ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoon, kuten todetaan 
komission 7 päivänä maaliskuuta 2012 
antamassa tiedonannossa Enemmän 
hyötyä irti EU:n ympäristötoimenpiteistä: 
luottamuksen lisääminen parantamalla 
tietämystä ja reagointia1. Tämän olisi 
ensimmäisenä ja kiireellisenä 
toimenpiteenä käsitettävä sellaisten 
tarkkojen osoittimien julkaiseminen 
verkossa ja säännöllinen päivittäminen, 
joista ilmenee, onko unionin ilmasto- ja 
ympäristödirektiivejä on pantu täytäntöön 
ja saatettu kansallisen lainsäädännön 
osaksi kussakin jäsenvaltiossa ja miten ja 
missä näin on tehty. Tällainen laajasti 
saatavissa oleva yleiskuva täydentää Life-
hankkeiden täytäntöönpanoon keskittyvää 
tarkastelua, antaa hyödyllistä taustatietoa 
hankkeiden suunnittelua varten ja 
yleisemmin parantaa kansalaisten 
tietämystä laajemmasta soveltamisesta, 
unionin laajuisesta myönteisestä 
vaikutuksesta ja näin unionin 
lainsäädännön merkityksestä.
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_____________
1 COM(2012)0095.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän ja rahoitus olisi 
kohdennettava täsmällisempiin 
menoluokkiin. Tukikelvottomien 
kustannusten tasapainottamiseksi ja Life-
ohjelman tehokkaan tukitason 
säilyttämiseksi osarahoitusosuuden olisi
oltava pääsääntöisesti 70 prosenttia ja 
erityistapauksissa 80 prosenttia.

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän. Komission olisi
harkittava kaksivaiheisten 
hakumenettelyjen käyttöönottoa kaikille 
hankkeille ja vaihtoehtoja 
valintamenettelyn nopeuttamiseksi sekä 
lyhennettävä valinnan ja hankkeen 
alkamisen väliä. Komission olisi myös 
pyynnöstä pyrittävä edistämään 
kontakteja asiasta kiinnostuneiden 
hakijoiden ja samanlaisilla alueilla 
käynnissä olevien hankkeiden 
edunsaajien välillä tavalla, joka 
mahdollistaa kokemusten vaihdon 
soveltamis- ja täytäntöönpanovaihetta 
varten. Lisäksi komission olisi 
varmistettava, että esitetään 
yksityiskohtaiset syyt hankkeen 
hylkäämiseen ja että syyt ilmoitetaan 
ennen ilmoitusta seuraavasta 
tarjouskilpailusta. Jos muita rahastoja 
koskevia parhaita käytäntöjä on olemassa, 
vastaavat muutokset olisi tarpeen mukaan 
tehtävä Life-ohjelmaan.

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Jotta voidaan säilyttää Life-
ohjelmasta saatavan tuen tehokas taso, 
yhteisrahoitusasteen olisi oltava yleisesti 
50 prosenttia ja integroitujen hankkeiden 
sekä vastaavien teknisen tuen hankkeiden 
osalta 60 prosenttia. Jotta voitaisiin 
parantaa Life-hankkeiden saatavuutta 
sellaisilla alueilla, jotka pystyvät kaikkein 
heikoimmin tarjoamaan täydentävää 
rahoitusta, asetuksessa (EU) N:o …/… 
[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
määritetyillä vähiten kehittyneillä alueilla 
olisi oltava oikeus suurempaan 
yhteisrahoitusasteeseen, joka voisi olla 
enintään 75 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa suurempaa yhteisrahoitusastetta kompensoimaan ehdotettua rajoitusta, 
joka koskee arvonlisäveron ja pysyvän henkilöstön kustannusten tukikelpoisuutta. Tässä 
mietinnössä esitetään vastaavaa tukikelpoisuutta monissa tapauksissa. Yhteisrahoitusasteen 
merkittävä korottaminen olisi mahdollista vain niin, että samalla vähennettäisiin hankkeiden 
kokonaismäärää sekä Life-välineen vipuvaikutusta. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että 
täydentävien varojen puute on tunnistettu merkittäväksi esteeksi Life-varojen rajoitetulle 
hyödyntämisellä joissakin jäsenvaltioissa, vähemmän kehittyneille alueille olisi sallittava 
korkeampi yhteisrahoitusosuus.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 b) Kun otetaan huomioon Life-
välineen pieni koko erityisesti verrattuna 
unionin muihin rahastoihin, sen olisi 
johdettava mahdollisimman suoraan 
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konkreettisiin toimiin ja eurooppalaiseen 
lisäarvoon. Siksi arvonlisäveron ja 
pysyvän henkilöstön rahoitus Life-
ohjelman budjetista olisi pidettävä 
mahdollisimman pienenä. Luonnon ja 
ympäristön kaltaisten julkisten 
hyödykkeiden hallinnointi on yksi 
julkishallintojen keskeisistä tehtävistä. 
Life-ohjelman olisi tuettava tällaista 
hallinnointia. Siksi vain nimenomaisesti 
Life-hankkeeseen palkatun henkilöstön 
olisi oltava oikeutettu rahoitukseen 
julkishallintojen tapauksessa. Life-
ohjelman tukikelpoisuutta koskevia 
sääntöjä olisi mahdollisuuksien mukaan 
yhdenmukaistettava muiden rahastojen 
sääntöjen kanssa, jotta varmistetaan 
moitteeton yhteistyö erityisesti 
integroitujen hankkeiden avulla.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 c) Kaikki voittoa tuottamattomat 
järjestöt ja muut hankkeesta hyötyvät 
tahot, jotka saavat unionin osarahoitusta, 
voivat periä arvonlisäverosta aiheutuneet 
kustannukset takaisin omista 
arvonlisäverojärjestelmistään. 
Arvonlisäverosta aiheutuvien 
kustannusten olisi oltava tukikelpoisia 
Life-ohjelmassa vain näissä tapauksissa, 
jotta voidaan varmistaa kaikkien 
edunsaajien oikeudenmukainen ja 
yhtäläinen kohtelu. Tätä ei pitäisi soveltaa 
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 
päivänä marraskuuta 2006 annetun 
neuvoston direktiivin 2006/112/EY 13 
artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuihin henkilöihin, 
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jotka eivät ole verovelvollisia1. Komission 
olisi hankkeiden edunsaajien ja Life-
yhteyspisteiden tuella esitettävä vuotuinen 
yleiskatsaus Life-hankkeille kussakin 
jäsenvaltiossa korvatuista 
arvonlisäveroista sekä Life-hankkeisiin 
liittyvistä menettelyistä maksetun 
arvonlisäveron perimiseksi takaisin 
kussakin jäsenvaltiossa.
___________

1 EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Life-ohjelmaa ja sen alaohjelmia olisi 
seurattava ja arvioitava säännöllisesti 
vastaavien indikaattoreiden pohjalta, jotta 
korjausten tekeminen olisi mahdollista.
Jotta niistä yhteisistä hyödyistä, joita 
molemmat alaohjelmat voivat tuottaa 
ilmastotoimien ja luonnon 
monimuotoisuuden alalla, saataisiin 
näyttöä ja jotta menotasosta saataisiin 
tietoa, Life-ohjelman seurannassa olisi 
seurattava ilmastoon ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyviä menoja, siten 
kuin ne määritellään monivuotista 
rahoituskehystä koskevassa tiedonannossa.
Tällaisen seurannan olisi perustuttava 
yksinkertaiseen menetelmään, jossa menot 
sijoitetaan johonkin seuraavista kolmesta 
luokasta: yksinomaan ilmastoon/luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvät menot
(100 prosenttia), pitkälti 
ilmastoon/luontoon monimuotoisuuteen 
liittyvät menot (40 prosenttia) ja 
ilmastoon/luonnon monimuotoisuuteen 

(27) Life-ohjelmaa ja sen alaohjelmia olisi 
seurattava ja arvioitava säännöllisesti 
vastaavien indikaattoreiden pohjalta, jotta 
korjausten tekeminen olisi mahdollista.
Kehitettäessä indikaattoreita ohjelmien ja 
hankkeiden arviointia varten komission 
olisi asetettava painopisteeksi laadun 
seuranta tulosindikaattorien sekä 
odotettujen tulosten ja vaikutusten 
pohjalta. Komission olisi myös 
ehdotettava menetelmää hankkeiden 
pitkän aikavälin menestyksen 
mittaamiseksi etenkin luonnon sekä 
luonnon monimuotoisuuden alalla. Jotta 
niistä yhteisistä hyödyistä, joita molemmat 
alaohjelmat voivat tuottaa ilmastotoimien 
ja luonnon monimuotoisuuden alalla, 
saataisiin näyttöä ja jotta menotasosta 
saataisiin tietoa, Life-ohjelman seurannassa 
olisi seurattava ilmastoon ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyviä menoja, siten 
kuin ne määritellään monivuotista 
rahoituskehystä koskevassa tiedonannossa.
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liittymättömät menot (0 prosenttia). Tämä 
menetelmä ei saa estää tarkempien 
menetelmien käyttöä tarvittaessa.

Tällaisen seurannan olisi perustuttava 
yksinkertaiseen menetelmään, jossa menot 
sijoitetaan johonkin seuraavista kolmesta 
luokasta: yksinomaan ilmastoon/luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvät menot
(100 prosenttia), pitkälti 
ilmastoon/luontoon monimuotoisuuteen 
liittyvät menot (40 prosenttia) ja 
ilmastoon/luonnon monimuotoisuuteen 
liittymättömät menot (0 prosenttia). Tämä 
menetelmä ei saa estää tarkempien 
menetelmien käyttöä tarvittaessa.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Kun otetaan huomioon komission 
ympäristöstä vastaavan pääosaston pitkä
kokemus Life-ohjelman ja siihen liittyvien 
hankkeiden hallinnoinnista sekä Life-
ohjelman edunsaajien myönteiset 
kokemukset ulkoisista valvontaryhmistä, 
kaikkia Life-ohjelman ja siihen liittyvien 
hankkeiden hallintarakenteiden 
muutoksia olisi arvioitava perinpohjaisesti 
ja niihin olisi sovellettava koeaikaa. 
Ympäristön alaohjelmaan liittyvien 
integroitujen hankkeiden sekä luontoa ja 
luonnon monimuotoisuutta koskevaan 
painopistealueeseen liittyvien hankkeiden 
hallinto olisi säilytettävä komission 
ympäristöstä vastaavan pääosaston 
alaisuudessa.

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tämän asetuksen toimeenpanoa 
koskevien ehtojen yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi monivuotisten 
työohjelmien hyväksymisen osalta 
täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä 
komissiolle. Tätä toimivaltaa olisi 
käytettävä noudattaen yleisistä säännöistä 
ja periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
N:o 182/2011. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Unionin varojen parhaan mahdollisen 
käytön turvaamiseksi ja eurooppalaisen 
lisäarvon varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti hankkeiden 
valinnassa käytettävien 
tukikelpoisuuskriteereiden, integroitujen 
hankkeiden maantieteellisen tasapainon
soveltamiskriteereiden ja erityisiin 
alakohtaisiin painopisteisiin sovellettavien 
tulosindikaattoreiden osalta. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan järjestää asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 

(30) Unionin varojen parhaan mahdollisen 
käytön turvaamiseksi ja eurooppalaisen 
lisäarvon varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti monivuotisten 
työohjelmien hyväksymiseksi ja 
tarvittaessa muuttamiseksi, lisäkriteerien 
määrittämiseksi integroitujen hankkeiden 
maantieteellisen tasapainon soveltamiselle, 
integroitujen hankkeiden soveltamisalan 
laajentamiseksi ja niitä koskevan 
enimmäisosuuden muuttamiseksi sekä
erityisiin alakohtaisiin painopisteisiin 
sovellettavien tulosindikaattoreiden
laatimisen osalta. On erityisen tärkeää, että 
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valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

komissio asiaa valmistellessaan järjestää 
asianmukaisia kuulemisia myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto saavat tarvittavat 
asiakirjat samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'integroiduilla hankkeilla' hankkeita, 
joissa toteutetaan kestävällä tavalla ja 
laajalla alueella, erityisesti alueellisesti, 
monella alueella tai kansallisesti, unionin 
muihin säädöksiin perustuvan unionin 
erityisen ympäristö- tai 
ilmastolainsäädännön edellyttämiä tai 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
valmistelemia ympäristö- tai ilmastoalan 
strategioita tai toimintasuunnitelmia;

d) 'integroiduilla hankkeilla' hankkeita, 
joissa toteutetaan kestävällä tavalla ja 
laajalla alueella, erityisesti alueellisesti, 
monella alueella, kansallisesti tai 
kansainvälisesti, unionin muihin 
säädöksiin perustuvan unionin erityisen 
ympäristö- tai ilmastolainsäädännön 
edellyttämiä tai jäsenvaltioiden 
viranomaisten valmistelemia ympäristö- tai 
ilmastoalan strategioita tai 
toimintasuunnitelmia; niillä pyritään 
sisällyttämään ympäristö- ja 
ilmastopolitiikka muihin politiikanaloihin 
erityisesti edistämällä muiden unionin, 
kansallisten ja yksityisten varojen 
koordinoitu käyttöä ympäristö- tai 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi sekä 
toteutukseen liittyviin suuriin haasteisiin 
vastaamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a)'valmiuksien kehittämishankkeilla' 
hankkeita, joilla pyritään tukemaan 
taloudellisesti enintään kahden vuoden 
ajan ja vain kerran kutakin jäsenvaltiota 
kohti ohjelmakauden aikana Life-
ohjelman kansallista tai alueellista 
yhteyspistettä; yhteyspisteet voivat jakaa 
Life-ohjelmasta tietoa laajalti 
mahdollisille hakijoille ja luoda tiiviin 
yhteistyön unionin muita varoja 
hallinnoivien hallintojen kanssa, jotta 
voidaan tunnistaa synergiaedut Life-
ohjelman kanssa ja tukea hakijoita koko 
hakumenettelyn ajan korkealaatuisten 
hankkeiden takaamiseksi; valmiuksien 
kehittämishankkeet valitaan erillisellä 
hakumenettelyllä.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) 'tiedottamiseen, tietoisuuteen, 
vaihtoon ja levittämiseen liittyvillä
hankkeilla' hankkeita, joilla pyritään 
tukemaan viestintää, tietojen levittämistä 
ja tietoisuuden parantamista ympäristöön 
ja ilmastoon liittyvissä asioissa; tämä voi 
käsittää myös alan sisäisen tiedonvaihdon 
hallintojen ja/tai sidosryhmien välillä, 
jotta voidaan tuoda esiin onnistuneita 
integroituja hankkeita ja menettelyjä. 

Or. en
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tukea ympäristöä koskevan unionin 
toimintaohjelman toteutusta.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näin Life-ohjelma edistää kestävää 
kehitystä ja Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista.

Näin Life-ohjelma edistää kestävää 
kehitystä ja Eurooppa 2020 -strategian, 
vuoteen 2020 ulottuvan luonnon 
monimuotoisuutta koskevan unionin 
strategian, resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevan etenemissuunnitelman sekä 
vuoden 2050 etenemissuunnitelman
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Life-ohjelman täytäntöönpanoon varatut 
määrärahat ovat 3 618 000 000 euroa.

1. Life-ohjelman täytäntöönpanoon varatut 
määrärahat ovat [...] euroa.

Or. en
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Perustelu

Sopimusta asetusehdotuksesta, jossa säädetään monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 
2014–2020 ei ole vielä tehty. Rahoituskehys toimii vain viitteenä lakia säätävälle 
viranomaiselle. 

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista 2 713 500 000 
euroa osoitetaan Ympäristö-alaohjelmaan;

a) [...] euroa, mikä on noin 75 prosenttia
edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista, osoitetaan 
Ympäristö-alaohjelmaan;

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista 904 500 000 euroa
osoitetaan Ilmastotoimet-alaohjelmaan.

b) [...] euroa, mikä on noin 25 prosenttia
edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kokonaismäärärahoista, osoitetaan 
Ilmastotoimet-alaohjelmaan;

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vähintään 78 prosenttia Life-
ohjelman budjettivaroista osoitetaan 
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innovatiivisille rahoitusvälineille ja 
hankkeille, joita tuetaan 18 artiklassa 
tarkoitetuilla hankeavustuksilla.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tämän artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitetusta summasta enintään 35 
prosenttia voidaan osoittaa 18 artiklan 
ensimmäisen kohdan d alakohdassa 
tarkoitetuille integroiduille hankkeille 
koko ohjelmakauden aikana. 
Enimmäisprosenttia arvioidaan uudelleen 
27 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun väliarvioinnin yhteydessä. 
Arvioinnin tuloksen perusteella ja 
sidosryhmien kuulemisen jälkeen 
komissiolle siirretään valta antaa 30 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
tämän enimmäisprosentin 
pienentämiseksi, suurentamiseksi tai 
poistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Integroidut hankkeet ovat hyvin lupaava työkalu, kun otetaan huomioon tällaisten hankkeiden 
mahdollisuus toimia integroinnin malliesimerkkeinä. Ne voivat edistää ilmasto- ja 
ympäristölainsäädännön johdonmukaista ja hyvin koordinoitua täytäntöönpanoa sekä 
unionin varojen tehokasta käyttöä. Kun kuitenkin otetaan huomioon integroiduista hankkeista 
saadut rajalliset kokemukset, ne pitäisi ottaa käyttöön vähitellen ja muita onnistumiseen 
liittyviä tekijöitä olisi tutkittava tarkoin Life-ohjelmakauden väliarvioinnin yhteydessä.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
vastuualueidensa rajoissa Life-ohjelman ja 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston,
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalastusrahaston välisen koordinoinnin 
synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun 
kyse on 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetuista integroiduista hankkeista, ja 
Life-ohjelman yhteydessä kehitettyjen 
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käytön tukemiseksi.
Unionissa koordinointi tapahtuu osana 
asetuksen (EU) N:o ... (yhteistä strategista 
viitekehystä koskeva asetus) 10 artiklassa 
tarkoitettua yhteistä strategiakehystä.

3. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
vastuualueidensa rajoissa aktiivisin ja 
yhteensovitetuin toimin Life-ohjelman ja 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalastusrahaston välisen koordinoinnin 
synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun 
kyse on 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetuista integroiduista hankkeista, ja
laatimalla myös direktiivin 92/43/ETY 
8 artiklassa tarkoitettuja painopisteet 
määritteleviä toimintasuunnitelmia Life-
ohjelman yhteydessä kehitettyjen 
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käytön tukemiseksi.
Unionissa koordinointi tapahtuu osana 
asetuksen (EU) N:o ... (yhteistä strategista 
viitekehystä koskeva asetus) 10 artiklassa 
tarkoitettua yhteistä strategiakehystä..

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8a artikla

Integroidut hankkeet

1. Integroidut hankkeet ovat 
konkreettinen väline, jonka avulla 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet otetaan 
huomioon unionin kaikissa menoissa 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti. Ne 
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toimivat malliesimerkkeinä tehokkaasta ja 
hyvin koordinoidusta toteutuksesta 
alueilla, joilla jäsenvaltiot ja/tai alueet 
sitä eniten tarvitsevat. 
2. Integroidut hankkeet keskittyvät 
ensisijaisesti luontoon, veteen, jätteisiin, 
ilmaan sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. 
Hankkeiden onnistumisesta riippuen, 27 
artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun väliarvioinnin jälkeen sekä 
käytettävissä olevat varat huomioon 
ottaen komissiolle siirretään valta antaa 
30 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä esimerkiksi sellaisten alueiden
lisäämiseksi integroituihin hankkeisiin, 
kuten melu, maaperä ja meri- tai 
kaupunkiympäristö.
3. Koordinointi unionin muiden 
rahoituslähteiden kanssa ja niiden käyttö 
on keskeinen tekijä integroiduissa 
hankkeissa, ja niitä on sen vuoksi 
edistettävä. 
4. Integroituja hankkeita hallinnoidaan 
kullekin alalle soveltuvalla 
hallinnollisella ja alueellisella tasolla, ja 
samalla otetaan käyttöön täydentäviä 
unionin tason, kansallisia, alueellisia tai 
yksityisiä varoja. Sidosryhmät otetaan 
mukaan integroitujen hankkeiden 
täytäntöönpanoon.
5. Komissio ja jäsenvaltiot tukevat ja 
helpottavat integroitujen hankkeiden 
kehittämistä aktiivisesti seuraavilla 
toimilla:
a) teknisen tuen hankkeet, jotka antavat 
Life-ohjelman ohjelmakausien 2007–2013 
ja 2014–2020 hankeavustuksien avulla 
hakijoille rahoitustukea integroituihin 
hankkeisiin valmistautumista varten, 
mukaan lukien asianmukaisen 
institutionaalisen kehyksen perustaminen 
eri osastojen ja osallistuvien ryhmien 
välistä yhteistyötä varten; teknisellä tuella 
varmistetaan erityisesti, että hankkeet 
vastaavat Life-ohjelman ja 8 artiklan 3 
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kohdassa tarkoitettujen unionin 
rahastojen aikataulua sekä teknisiä ja 
rahoitukseen liittyviä vaatimuksia;
b) tiedonvaihtohankkeet, joissa 
onnistuneiden integroitujen hankkeiden 
tai integroitujen menettelytapojen 
kumppanit pyytävät muiden 
jäsenvaltioiden tai alueiden asiasta 
kiinnostuneita ryhmiä jakamaan 
kokemuksia niin, että perustetaan unionin 
eri rahastojen ja toisaalta kansallisten ja 
yksityisten rahastojen välisiä 
koordinointirakenteita; kukin vieraileva 
ryhmä edustaa eri hallinnonaloja ja/tai 
sidosryhmiä;
c) säännöllisesti ja vähintään kahden 
vuoden välein järjestettävät seminaarit ja 
työpajat, jotka edistävät kokemusten, 
tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
liittyen integroitujen hankkeiden 
rakenteeseen, valmisteluun ja 
toteutukseen; seminaarit järjestää 
komissio;
d) viestintä ja tiedotus, joka on suunnattu 
esimerkiksi erilaisten rahastojen 
hallinnoinnista vastaaville elimille. 
6. Integroitujen hankkeiden
maantieteellinen tasapaino on taattava 19 
artiklan 3 kohdan mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on pyrittävä tarvittaessa 
Life-ohjelman teknisen tuen hankkeen 
avulla valmistelemaan ja ehdottamaan 
ainakin yhtä integroitua hanketta 
ohjelman kahden ensimmäisen vuoden 
aikana tai ensimmäisen monivuotisen 
työohjelman aikana.

Or. en
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– luonnon monimuotoisuus; – luonto ja luonnon monimuotoisuus;

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) parantaa tietopohjaa, jota tarvitaan 
valmisteltaessa, arvioitaessa ja seurattaessa 
unionin ympäristöpolitiikkaa ja -
lainsäädäntöä sekä arvioitaessa ja 
seurattaessa osatekijöitä, painetekijöitä ja 
reaktioita, jotka vaikuttavat ympäristöön 
unionissa ja sen ulkopuolella.

c) parantaa tietopohjaa, jota tarvitaan 
valmisteltaessa, toteutettaessa, arvioitaessa 
ja seurattaessa unionin 
ympäristöpolitiikkaa ja -lainsäädäntöä sekä 
arvioitaessa ja seurattaessa osatekijöitä, 
painetekijöitä ja reaktioita, jotka 
vaikuttavat ympäristöön unionissa ja sen 
ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luonnon monimuotoisuus
-painopistealueen erityistavoitteet

Luonto ja luonnon monimuotoisuus
-painopistealueen erityistavoitteet

Or. en
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) parantaa tietopohjaa, jota tarvitaan 
valmisteltaessa, arvioitaessa ja seurattaessa 
luonnon monimuotoisuutta koskevaa 
unionin politiikkaa ja -lainsäädäntöä sekä 
arvioitaessa ja seurattaessa osatekijöitä, 
painetekijöitä ja reaktioita, jotka 
vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen 
unionissa ja sen ulkopuolella.

c) parantaa tietopohjaa, jota tarvitaan 
valmisteltaessa, toteutettaessa, arvioitaessa 
ja seurattaessa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa unionin politiikkaa ja 
-lainsäädäntöä sekä arvioitaessa ja 
seurattaessa osatekijöitä, painetekijöitä ja 
reaktioita, jotka vaikuttavat luonnon
monimuotoisuuteen unionissa ja sen 
ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen
-painopistealueen erityistavoitteena on 
erityisesti

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen
-painopistealueen avulla pyritään 
tukemaan synergiaa muiden 
ympäristötavoitteiden, kuten luonnon 
monimuotoisuutta koskevan tavoitteen, 
kanssa ja sen erityistavoitteena on 
erityisesti

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
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-painopistealueella pyritään tukemaan 
toimia, jotka parantavat kykyä sietää
ilmastonmuutosta, ja siksi sen 
erityistavoitteena on erityisesti

-painopistealueella pyritään tukemaan
synergiaa muiden ympäristötavoitteiden, 
kuten luonnon monimuotoisuutta 
koskevan tavoitteen, kanssa ja tukemaan
toimia, jotka parantavat kykyä sietää 
ilmastonmuutosta, ja siksi sen 
erityistavoitteena on erityisesti

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) integroidut hankkeet, joita toteutetaan 
ensisijaisesti luonnon, veden, jätteiden, 
ilman sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja siihen sopeutumisen 
aloilla; 

d) integroidut hankkeet; 

Or. en

Perustelu

Integroituihin hankkeisiin kuuluvat alat määritetään ehdotetussa 8 a artiklan (uusi) 2 
kohdassa.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 19 artiklan 2 a kohdan mukaiset 
valmiuksien kehittämishankkeet;

Or. en
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tiedotushankkeet, tietoisuuden 
lisäämiseen tähtäävät hankkeet ja 
tiedonlevityshankkeet; 

g) tiedotushankkeet, tietoisuuden 
lisäämiseen tähtäävät hankkeet, 
tiedonvaihtohankkeet ja 
tiedonlevityshankkeet; 

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden on oltava unionin edun mukaisia 
siten, että ne edistävät merkittävästi jonkin
3 artiklassa vahvistetun Life-ohjelman 
tavoitteen saavuttamista;

a) niiden on oltava unionin edun mukaisia 
siten, että ne edistävät merkittävästi jonkin
3 artiklassa vahvistetun Life-ohjelman
yleisen tavoitteen saavuttamista sekä 10, 
11, 12, 14, 15 ja 16 artiklassa 
tarkoitettuihin painopistealueisiin 
liittyvien erityistavoitteiden saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun kriteerin soveltamisehtojen 
osalta, jotta kyseinen kriteeri voidaan 
mukauttaa 9 ja 13 artiklassa 
määritettyihin erityisiin 

Poistetaan.
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painopistealueisiin. 

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikkiin 18 artiklassa tarkoitettuihin 
hankkeisiin liittyvän rahoituksen valinta 
perustuu ansioihin ja laatuun 1 kohdan 
mukaisesti.
Tuen myöntämismenettely perustuu 
yhteisvastuun ja vastuunjaon 
periaatteeseen, ja etusijalle asetetaan 
jäsenvaltiot ja alueet, jotka tarvitsevat 
erityisesti unionin yhteisvastuuta. 
Jäsenvaltion tai alueen erityinen vastuu, 
rasite tai altistus tämän ohjelman 
kattamilla aloilla otetaan siksi huomioon 
tuen myöntämisprosessissa osana 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettua 
tukikelpoisuusvaatimusten arviointia.
Jos jäsenvaltiolle on myönnetty 
vähemmän kuin kaksi hanketta kahtena 
peräkkäisenä vuotena, se on oikeutettu 
erityiseen tekniseen tukeen, kuten 
kohdennettuihin työpajoihin, joilla 
tuetaan korkealaatuisten hankkeiden 
valmistelua seuraavalle vuodelle, ja se voi 
anoa 18 artiklan 1 kohdan e a 
alakohdassa tarkoitettua valmiuksien 
kehittämishanketta. Jäsenvaltiot, jotka 
ovat saaneet selvästi vähemmän kuin 
niiden ohjeelliset kansalliset määrärahat 
ovat ohjelmakaudella 2007–2013, voivat 
myös hakea valmiuksien 
kehittämishanketta.
Komissio varmistaa onnistuneimpien 
hankkeiden tulosten levittämisen 
keskittyen tarvittaessa erityisesti 
jäsenvaltioihin, joille on myönnetty 
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vähiten hankkeita asianomaisella alalla. 

Or. en

Perustelu

Kaikki Life-hankkeet olisi valittava niiden laadun ja sen mukaan, miten ne tuovat Life-
tavoitteisiin liittyvää unionin lisäarvoa. Toisin sanoen merkitystä on niiden demonstrointi- ja 
kopiointimahdollisuuksilla sekä ympäristö- ja ilmastovaikutuksella. Näitä tekijöitä ei saa 
vaarantaa keskittymällä kansallisiin osuuksiin. Yhteisvastuu tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioita 
ja alueita, joilla valinnan aste on matala, olisi tuettava voimakkaasti niiden hakemusten 
laadun parantamiseksi. Tämä edistää kaikkia hankkeita ja takaa pitkällä aikavälillä 
oikeudenmukaisen jakautumisen ilman valintamenettelyä tarpeettomasti monimutkaistavaa 
jakojärjestelmää.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitettuihin integroituihin hankkeisiin 
otetaan tarvittaessa mukaan sidosryhmiä ja 
niillä edistetään mahdollisuuksien 
mukaan koordinointia unionin muiden 
rahoituslähteiden kanssa ja unionin muiden 
rahoituslähteiden käyttöä.

3. Edellä 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitettuihin integroituihin hankkeisiin 
otetaan mukaan sidosryhmiä ja niillä 
edistetään koordinointia unionin muiden 
rahoituslähteiden kanssa ja unionin muiden 
rahoituslähteiden käyttöä.

Komissio varmistaa maantieteellisen 
tasapainon yhteisvastuun ja vastuunjaon 
periaatteiden mukaisesti prosessissa, jossa 
integroiduille hankkeille myönnetään 
tukea. Komissiolla valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti maantieteellisen tasapainon 
soveltamiskriteerien osalta kullakin 18 
artiklan d alakohdassa tarkoitetulla 
alakohtaisella pistealueella. 

Komissio varmistaa maantieteellisen 
tasapainon yhteisvastuun ja vastuunjaon 
periaatteiden mukaisesti prosessissa, jossa 
integroiduille hankkeille myönnetään 
tukea. Tässä yhteydessä

a) komissio varmistaa, että kukin 
jäsenvaltio saa koko ohjelmakauden ajan, 
edellyttäen että 1 kohdassa tarkoitetut 
ehdot täyttyvät, rahoitusta ainakin yhtä 
luontoon liittyvää integroitua hanketta 
varten, ainakin yhtä ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä tai siihen sopeutumista 
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koskevaa integroitua hanketta varten ja 
ainakin yhtä jollakin muista 8 a artiklassa 
määritetyistä aloista toteutettavaa 
integroitua hanketta varten;
b) komissiolle siirretään valta antaa 30 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla määritetään erityisiä temaattisia 
koko unionia koskevia 
jakautumistavoitteita, joita sovelletaan 
integroituihin hankkeisiin ohjelmakauden 
aikana. Komissio ottaa temaattiset 
jakautumistavoitteet huomioon 
integroitujen hankkeiden tuen 
myöntämisprosessissa osana 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettujen 
tukikelpoisuusvaatimusten arviointia.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon integroitujen hankkeiden tuoreus ja niiden edellyttämä erityinen 
suunnittelumenettely, on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot saavat kokemuksia tämäntyyppisistä 
hankkeista seuraavan Life-ohjelmakauden aikana. Siksi ehdotetaan, että kukin jäsenvaltio 
olisi oikeutettu ainakin kolmen integroidun hankkeen rahoitukseen edellyttäen, että hankkeet 
koskevat eri aloja.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio ottaa käyttöön valmiuksien 
kehittämishankkeille erillisen nopean 
haku- ja valintamenettelyn, joka kestää 
enintään kolme kuukautta hakemuksen 
jättämisestä.

Or. en
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio julkistaa asianmukaista 
mediaa ja tekniikkaa käyttäen 
säännöllisesti Life-ohjelmasta 
rahoitettujen hankkeiden luetteloita, 
joihin sisältyy lyhyt kuvaus tavoitteista ja 
saavutetuista tuloksista sekä yhteenveto 
käytetyistä varoista. Komissio auttaa myös 
saattamaan yhteen jo päättyneet ja 
käynnissä olevat hankkeet samalla alalla 
toimivien hankkeiden uusien edunsaajien, 
hakijoiden tai kiinnostuneiden 
sidosryhmien kanssa.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 60 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Asetuksella (EU) N:o 
…/… [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] määritellyillä vähiten kehittyneillä 
alueilla on oikeus korkeampaan osuuteen, 
joka voi olla enintään 75 prosenttia 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. en
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Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvonlisäveroa ei katsota 
tukikelpoiseksi kustannukseksi 18 
artiklassa tarkoitetuissa hankkeissa.

2. Arvonlisäveroa ei periaatteessa katsota 
tukikelpoiseksi kustannukseksi 18 
artiklassa tarkoitetuissa hankkeissa.
Arvonlisäveron summat ovat tukikelpoisia 
vain, kun niitä ei voida periä takaisin 
kansallisen arvonlisäverolainsäädännön 
mukaisesti ja ne maksaa jokin muu 
edunsaaja kuin direktiivin 2006/112/EY 
13 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu ei-verovelvollinen 
henkilö.

Or. en

Perustelu

Koska Life on hyvin pieni väline, arvonlisäverokustannusten rahoittaminen sen budjetista 
olisi rajoitettava minimiin. Life-hankkeille korvattu arvonlisävero palaa takaisin 
jäsenvaltioiden budjetteihin, mikä vähentää huomattavasti Life-hankkeiden käytettävissä 
olevia varoja. On kohtuullista, että ei-verovelvolliset henkilöt (kuten "valtiot, hallinnolliset 
alueet, kunnat ja muut julkisoikeudelliset yhteisöt") eivät voi saada Life-ohjelmasta korvausta 
arvonlisäverosta aiheutuneista kuluista. 
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Henkilöstömenot katsotaan 
tukikelpoisiksi kustannuksiksi 18 
artiklassa tarkoitetuissa hankkeissa siltä 
osin kuin ne liittyvät kustannuksiin, jotka 
aiheutuvat toimista, joita edunsaaja ei 
olisi toteuttanut, jos asianomaiseen 
hankkeeseen ei olisi ryhdytty. Kyseisen 
henkilöstön on oltava varta vasten 
hankkeeseen siirrettyä. Sellaisten 
julkisten virkamiesten 
palkkakustannuksia, joita ei ole palkattu 
nimenomaisesti asianomaiseen 
hankkeeseen, ei katsota tukikelpoisiksi 
valmiuksien kehittämishankkeita lukuun 
ottamatta.

Or. en

Perustelu

Life on hyvin pieni väline, ja sen pitäisi tuoda mahdollisimman suoraan unionin tason 
lisäarvoa. Siksi pysyvän henkilöstön rahoitus LIFEn budjetista olisi pidettävä 
mahdollisimman pienenä. Yksi julkishallinnon keskeisistä tehtävistä on hallinnoida julkisia 
hyödykkeitä kuten luontoa ja ympäristöä – vain erityisesti Life-hanketta varten palkattujen 
julkisten virkamiesten kustannusten olisi siksi oltava tukikelpoisia. Olisi jatkettava käynnissä 
olevaa henkilöstön työajan valvonnan yksinkertaistamista.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tiedottaminen unionin kaiken 
tärkeimmän ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanosta ja tapauksen mukaan 
sen saattamisesta kansallisen 
lainsäädännön osaksi;
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Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy Life-ohjelmalle 
monivuotiset työohjelmat. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 29
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Siirretään komissiolle valta antaa Life-
ohjelman monivuotisten työohjelmien 
hyväksymistä koskevia delegoituja 
säädöksiä 30 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkistaa monivuotisia 
työohjelmia tarvittaessa. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 29 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti monivuotisten työohjelmien 
tarkistamiseksi tarvittaessa.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2017 
ulkopuolisen tahon laatiman 
väliarviointikertomuksen Life-ohjelmasta 
ja sen alaohjelmista, myös niiden 

a) viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2017 
ulkopuolisen tahon laatiman 
väliarviointikertomuksen Life-ohjelmasta
ja sen alaohjelmista, myös niiden 
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täytäntöönpanon laadullisista ja 
määrällisistä näkökohdista, ilmastoon 
liittyvien menojen ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien menojen 
määrästä, siitä, miten ohjelma täydentää 
muita asiaankuuluvia unionin ohjelmia, 
kaikkien toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta (tuloksista ja vaikutuksista, 
jos mahdollista), resurssien käytön 
tehokkuudesta ja ohjelman 
eurooppalaisesta lisäarvosta, ottaen 
huomioon päätöksen toimenpiteiden 
uusimisesta, muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamismahdollisuuksia, 
ohjelman sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta, sitä, ovatko kaikki 
tavoitteet edelleen merkityksellisiä, sekä 
sitä, miten ohjelmalla edistetään älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin tavoitteen saavuttamista. Siinä 
otetaan huomioon arviointitulokset, jotka 
koskevat edeltävän ohjelman vaikutuksia 
pitkällä aikavälillä. Kertomuksen lisäksi 
komissio esittää huomioitaan myös siitä,
millä tavalla väliarvioinnin tulokset on 
otettava huomioon Life-ohjelman 
täytäntöönpanossa ja erityisesti 
monivuotisia työohjelmia laadittaessa; 

täytäntöönpanon laadullisista ja 
määrällisistä näkökohdista, ilmastoon 
liittyvien menojen ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien menojen 
määrästä, siitä, miten ohjelma täydentää 
muita asiaankuuluvia unionin ohjelmia, 
kaikkien toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamisesta (tuloksista ja vaikutuksista, 
jos mahdollista), resurssien käytön 
tehokkuudesta ja ohjelman 
eurooppalaisesta lisäarvosta, ottaen 
huomioon päätöksen toimenpiteiden 
uusimisesta, muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään 
lisäksi yksinkertaistamismahdollisuuksia, 
ohjelman sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta, sitä, ovatko kaikki 
tavoitteet edelleen merkityksellisiä, sekä 
sitä, miten ohjelmalla edistetään älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin tavoitteen saavuttamista. Siinä 
otetaan huomioon arviointitulokset, jotka 
koskevat edeltävän ohjelman vaikutuksia 
pitkällä aikavälillä. Kertomuksen lisäksi 
komissio esittää huomioitaan myös siitä, 
millä tavalla väliarvioinnin tulokset on 
otettava huomioon Life-ohjelman 
täytäntöönpanossa ja erityisesti 
monivuotisia työohjelmia laadittaessa. 
Väliarviointi sisältää tai siihen liitetään 
perinpohjainen arvio integroitujen 
hankkeiden kysynnän, suunnittelun ja 
täytäntöönpanon laajuudesta ja laadusta. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä niiden 
toteutuneeseen tai odotettuun 
onnistumiseen unionin muiden 
rahastojen käytössä etenkin ottaen 
huomioon edut, joita saavutetaan entistä 
paremmalla yhdenmukaisuudella unionin 
muihin rahoitusvälineisiin nähden, sekä 
se, missä määrin sidosryhmät ovat 
osallistuneet ja missä määrin aiemmat 
perinteiset Life-hankkeet ovat kuuluneet 
tai niiden odotetaan kuuluvan 
integroitujen hankkeiden piiriin. Arvioon 
voidaan liittää asianmukaisia ehdotuksia 
sellaisen kokonaisrahoitusosuuden 
mukauttamiseksi, joka on integroitujen 
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hankkeiden käytettävissä Life-ohjelmassa 
4 artiklan 2 b kohdan mukaisesti ottaen 
huomioon 8 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu integroitujen hankkeiden 
soveltamisala;

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komiteamenettely Poistetaan.
1. Komission apuna toimii ympäristö- ja 
ilmastotoimien ohjelman (Life) komitea. 
Se on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea. 
2. Kun tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Komiteamenettelyä koskevaa artiklaa ei tarvita, jos hyväksytään tarkistukset, joilla poistetaan 
täytäntöönpanosäädökset tai korvataan ne delegoiduilla säädöksillä. 

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle siirretään 
määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen 
voimaantulosta] lukien valta antaa 3 
artiklan 2 kohdassa sekä 19 artiklan 1 ja 3 
kohdassa tarkoitettuja delegoituja 

2. Komissiolle siirretään 
määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen 
voimaantulosta] lukien valta antaa 3 
artiklan 2 kohdassa, 4 artiklan 2 b 
kohdassa, 8 a artiklan 2 kohdassa, 19 
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säädöksiä. artiklan 3 kohdassa, 24 artiklan 1 
kohdassa sekä 24 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan
2 kohdassa sekä 19 artiklan 1 ja 3
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
päätöksessä mainittuna myöhempänä 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan
2 kohdassa, 4 artiklan 2 b kohdassa, 8 a 
artiklan 2 kohdassa, 19 artiklan 
3 kohdassa, 24 artiklan 1 kohdassa ja 
24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
päätöksessä mainittuna myöhempänä 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 3 artiklan 2 kohdan tai 19 artiklan
1 ja 3 kohdan mukaisesti annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan vain, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto eivät vastusta sitä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

5. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan, 
4 artiklan 2 b kohdan, 8 a artiklan 2 
kohdan, 19 artiklan 3 kohdan, 24 artiklan 
1 kohdan tai 24 artiklan 3 kohdan nojalla
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
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säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen kyseisen määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään [kahdella kuukaudella].

vain, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
eivät vastusta sitä kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun säädös on annettu 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
kyseisen määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään [kahdella kuukaudella].

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpiteisiin, jotka on käynnistetty 
asetuksen (EY) N:o 614/2007 nojalla 
ennen joulukuun 31 päivää 2013, 
sovelletaan edelleen mainittua asetusta ja 
niiden on täytettävä mainitun asetuksen 
tekniset vaatimukset. Tämän asetuksen 29 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea 
korvaa asetuksessa (EY) N:o 614/2007 
säädetyn komitean tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.

1. Toimenpiteisiin, jotka on käynnistetty 
asetuksen (EY) N:o 614/2007 nojalla 
ennen joulukuun 31 päivää 2013, 
sovelletaan edelleen mainittua asetusta ja 
niiden on täytettävä mainitun asetuksen 
tekniset vaatimukset.

Or. en
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PERUSTELUT

Life-ohjelma on kuluneiden 20 vuoden aikana ollut huomattava menestys käsiteltäessä 
ympäristöön ja ilmastoon liittyviä unionin kansalaisten haasteita. Se on pieni mutta hyvin 
kohdennettu ja tehokas väline, jota paikalliset, alueelliset ja kansalliset julkishallinnot, 
kansalaisjärjestöt, tutkimuslaitokset ja pk-yritykset arvostavat suuresti. Life-ohjelman tulokset 
ovat olleet hyvin tyydyttäviä myös budjettinäkökulmasta. Toteutusaste on jatkuvasti ollut 
huomattavasti keskitasoa suurempi.

Talousarvio ja valtavirtaistaminen

Edellä mainituista seikoista huolimatta Life-ohjelman osuus EU:n kokonaisbudjetista, joka on 
0,3 prosenttia komission ehdotuksessa, on suhteettoman matala, kun otetaan huomioon 
haasteet ja mahdollisuudet, joita aiheutuu siirtymisestä kohti kestävää, vähähiilistä, resursseja 
tehokkaasti käyttävää ja luonnon monimuotoisuuden säilyttävää yhteiskuntaa. Investoinnit, 
joita Euroopan parlamentti tukee, kun nyt neuvotellaan merkittävistä EU:n rahastoista 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä, vaikuttavat EU:n kehitykseen ainakin 
kahden seuraavan vuosikymmenen ajan. Siksi esittelijä korostaa tarvetta taata, että näillä 
investoinneilla tuetaan EP:n kannattamaa politiikkaa ja strategioita, kuten EU:n 
etenemissuunnitelmaa kohti resursseja tehokkaasti käyttävää Eurooppaa, 
etenemissuunnitelmaa kohti vähähiilistä taloutta sekä luonnon monimuotoisuutta koskevaa 
EU:n strategiaa.

Euroopan parlamentti toi luonnon monimuotoisuutta koskevasta EU:n strategiasta 
antamassaan päätöslauselmassa esiin pettymyksensä uuden Life-ohjelman ehdotettuun 
jakautumiseen. Se katsoo, että luonnon monimuotoisuuden ja luonnon suojelusuunnitelma 
edellyttää Life-ohjelmalle tarkoitettujen varojen huomattavaa lisäystä. Parlamentti panee 
myös merkille, että yksin Natura 2000 -verkon tuoma etu arvioidaan 200–300 miljardiksi 
euroksi ja että suoraa tukea saa yhteensä noin 4,5–8 miljoonaa työpaikkaa.

Kun Life-ohjelmalle annetaan riittävä budjetti ja näkyvä osuus EU:n kokonaismenoista, 
samalla annetaan vahva signaali siitä, että EU suhtautuu ympäristö- ja ilmastositoumuksiinsa 
vakavasti. Noudattaen lähestymistapaa, joka vastaa EP:n yleistä menettelyä monivuotista 
rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa, esittelijä ei tässä mietinnössä ole esittänyt mitään 
konkreettisia ehdotuksia Life-budjetin koosta. Edellä mainitut seikat edellyttävät kuitenkin 
merkittävää lisäystä. Life-ohjelmasta pitäisi saada ainakin 10 prosenttia Natura 2000 -verkon 
rahoitustarpeesta ilman, että minkään muun alueen menoja vähennetään. Nykyistä budjettia 
pitäisi korottaa ainakin 5 prosenttia, kuten monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
parlamentin päätöslauselmassa pyydetään. Määrää pitäisi edelleen korottaa summalla, jonka 
komissio arvioi tarpeelliseksi Life-ohjelmaan ehdotettujen uusien osien vuoksi. Tällaisia osia 
ovat ilmastotoimien alaohjelma sekä integroidut hankkeet.

Maantieteellinen tasapaino ja tekninen tuki

Life-hankkeiden valinta perustuu ensisijaisesti niiden laatuun ja niiden tuomaan 
eurooppalaiseen lisäarvoon, ja sen yhteydessä keskitytään hankkeiden demonstrointi- ja 
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kopiointimahdollisuuksiin ja niiden ympäristö- ja ilmastovaikutukseen.. Aiemmista Life-
ohjelmakausista saadut kokemukset ovat osoittaneet, että jäsenvaltioiden välillä on eroja 
saatavissa olevien Life-varojen käytössä. Jotkin maat tai alueet ovat toistuvasti pystyneet 
valmistelemaan korkealaatuisia hankkeita täydentävän rahoituksen varmistamiseksi, ja ne 
ovat näin saaneet enemmän kokonaistukea Life-ohjelmasta. Näin on ollut myös Life+-
ohjelmassa (2007–2013) käyttöön otetussa ohjeellisten kansallisten osuuksien 
monimutkaisessa järjestelmässä.

Uudella Life-asetuksella on epäilemättä käsiteltävä silmiinpistävää tasa-arvon puutetta 
hankkeiden jakautumisessa. Ovatko kansalliset määrärahat kuitenkaan oikea väline taata 
asianmukainen jakautuminen? Pitäisikö unionin rahaston – Euroopan yhteisvastuun nimissä –
heikentää laatua, kopiointimahdollisuuksia, suojeluun liittyviä arvoja sekä vaadittavia 
hankkeiden EU:n laajuisia tuloksia ja vaikutuksia vain, jotta jokaiselle jäsenvaltioille voidaan 
taata oma osuutensa? 

Esittelijän mielestä eurooppalainen yhteisvastuu ja vastuunjako tarkoittavat jotakin muuta: 
jäsenvaltioita ja alueita, joilla hankkeiden valinnan aste on matala, on tuettava niin, että 
hankkeiden laatua voitaisiin parantaa. Se pitäisi tehdä kohdennettujen työpajojen ja 
koulutuksen avulla, mutta sen pitäisi käsittää myös hankekohtaiset neuvonantopalvelut. 
Esittelijä ehdottaa, että komissio helpottaisi tällaista vaihtoa onnistuneiden käynnissä olevien 
tai päättyneiden hankkeiden ja hankkeiden hakijoiden välillä. Lisäksi kansallisten Life-
yhteyspisteiden antaman aktiivisen tuen on todettu olevan keskeinen tekijä menestyksekkäissä 
hakemuksissa. Siksi esittelijä ehdottaa, että sallitaan ajallisesti rajoitettu valmiuksia lisäävä 
tuki, jota annetaan Life-yhteyspisteille alueilla, joilla hankkeiden toteutusaste on hyvin 
matala. 

Maantieteellisen tasapainon käsite on kansallista jakautumista laajempi. Yhteisvastuun 
periaatteeseen yhdistettynä tämä merkitsisi sitä, että sellaisten alueiden, ekosysteemien, alojen 
tai muuten määriteltyjen yksiköiden, joilla on ainutlaatuista eurooppalaista arvoa tai erityinen 
rasite, pitäisi saada etusija hankkeita valittaessa. Tämä voisi koskea ensisijaisten lajien 
suojelua tai asuinalueita, joilla on pahoja ilman saastumiseen liittyviä ongelmia. Life-
ohjelmassa ei tarvita mitään lisämekanismia tämän varmistamiseksi. Näiden seikkojen pitäisi 
olla ja ne ovat jo osa jokaista valintamenettelyä, ja niiden pitäisi antaa myöntämiseen liittyviä 
lisäpisteitä. Jotta voidaan parantaa tämän yhteisvastuuvälineen selkeyttä ja vahvistaa sitä, 
esittelijä ehdottaa vastaavan säännöksen lisäämistä Life-asetukseen.

Kun lisäksi otetaan huomioon seuraavassa esitetty integroitujen hankkeiden tuoreus ja niiden 
edellyttämä erityinen suunnittelumenettely, esittelijän mielestä on tärkeää, että kaikki 
jäsenvaltiot saavat kokemuksia tämäntyyppisistä hankkeista seuraavan Life-ohjelmakauden 
aikana. Siksi esittelijä ehdottaa, että kukin jäsenvaltio olisi oikeutettu ainakin kolmen 
integroidun hankkeen rahoitukseen edellyttäen, että hankkeet koskevat eri aloja.

Yhteisrahoituksen osuus

Toinen merkittävä Life-varojen käyttöastetta vähentävä pullonkaula monissa maissa on 
vaikeus saada täydentävää rahoitusta. Siksi esittelijä ehdottaa, että taloudellisesti vähiten 
kehittyneille alueille suodaan enintään 75 prosentin yhteisrahoitusaste. Esittelijä katsoo, että 
näin saataisiin lisäkannustin Life-rahoituksen anomiseen sitä eniten tarvitsevilla alueilla. Näin 



PE489.483v01-00 50/51 PR\901913FI.doc

FI

taattaisiin myös viime kädessä, että ne hyötyvät Life-ohjelman asiantuntemuksesta 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvissä kysymyksissä. 

Esittelijä suhtautuu epäilevästi yhteisrahoitusasteen yleisempään korottamiseen, koska se olisi 
selvästi mahdollista vain tinkimällä hankkeiden kokonaismäärästä ja näin Life-verkon EU:n 
laajuisesta jakautumisesta. Käynnissä on parhaillaan monia korkealaatuisia hankkeita, jotka 
perustuvat 50 prosentin yhteisrahoitusasteeseen. Yhteisrahoitusasteen yleinen nostaminen 
voisi vaarantaa tämän varojen saantiin liittyvän vaikutuksen ja sellaisten hankkeiden kriittisen 
massan, jotka antavat merkittäviä tuloksia ja joista saadaan oppia. 

Lopuksi voidaan todeta, että jäsenvaltioiden toimet sellaisten mekanismien luomisessa, joiden 
avulla voidaan varmistaa täydentävä rahoitus, yhdessä niiden Life-yhteyspisteiden 
järjestelmän vahvistamisen kanssa ovat osoittautuneet keskeisiksi tekijöiksi Life-hankkeiden 
onnistumisen kannalta. Siksi komission pitäisi kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan tällaisia 
rakenteita koskevia parhaita käytäntöjä.

Tukikelpoisuus ja yksinkertaistaminen

Kustannusten tukikelpoisuutta ja yksinkertaistamista koskevaa kysymystä on käsiteltävä 
erillään yhteisrahoitusasteesta ja varainhoitoasetuksen tarkistuksen yhteydessä.
Perussääntöjen pitäisi olla samoja EU:n varojen hallintarakenteiden eroista huolimatta. On 
selvää, että avustusten hakumenettelyjä ja avustusten hallintaa ja seurantaa koskevia parhaita 
käytäntöjä on levitettävä, jotta taakkaa voidaan vähentää joka taholla. 

Kun hankkeiden edunsaajat, ei-verovelvollisia henkilöitä lukuun ottamatta1, eivät voi periä 
arvonlisäverosta aiheutuneita kustannuksia takaisin kansallisissa 
arvonlisäverojärjestelmissään, arvonlisäverokustannusten pitäisi olla tukikelpoisia Life-
ohjelmassa. Näin taataan oikeudenmukainen ja yhtäläinen kohtelu kaikkien edunsaajien 
kesken. Tämän lisäksi esittelijän mielestä ei voida hyväksyä, että osa Life-ohjelman pienestä 
budjetista siirtyy takaisin jäsenvaltioiden talousarvioihin. Pitäisi ainakin olla selvää, miten 
kukin jäsenvaltio käsittelee arvonlisäveron takaisinperimistä ja vuotuista 
arvonlisäverokustannusten summaa, joka korvataan Life-hankkeille.

Pysyvän henkilön kustannusten pitäisi yleisesti ottaen olla tukikelpoisia Life-ohjelmassa, jotta 
voidaan taata asiantuntijuuden jatkuvuus. Samalla mahdollisimman suuri osa hankkeiden 
tuesta pitäisi ohjata konkreettisiin hankekohtaisiin menoihin, jotka liittyvät esimerkiksi 
säilyttämistoimiin. Luonnon ja ympäristön kaltaisten julkisten hyödykkeiden hallinnointi on 
yksi julkishallintojen keskeisistä tehtävistä. Siksi esittelijä pitää järkevänä, ettei EU:n 
talousarviosta korvata julkisten virkamiesten osallistumista Life-hankkeisiin. Life-hankkeiden 
toimiin palkatusta lisähenkilöstöstä aiheutuvien kustannusten pitäisi kuitenkin olla edelleen 
tukikelpoisia.

Integroidut hankkeet

Life-ohjelmaan liittyvät integroidut hankkeet ovat konkreettinen valtavirtaistamisen väline. 
Niillä pyritään yhdessä EU:n muiden rahastojen kanssa tukemaan keskeisen 

                                               
1 Kuten direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määritetään.
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ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa, esimerkkinä jätteiden tai jokialtaiden 
hoitosuunnitelmat, ilmastostrategiat tai ensisijaiset toimintakehykset Natura 2000 -alueiden 
hallinnoimiseksi. Tämä kaikki voi tuoda merkittäviä mahdollisuuksia työpaikkoihin ja 
kasvuun. Tällaiset hankkeet voivat myös edistää merkittävästi varojen tehokasta käyttöä.

Esittelijä tukee voimakkaasti tällaista uutta komission ehdottamaa hanketyyppiä. Käsite jää 
kuitenkin jossakin määrin epäselväksi ehdotetussa asetuksessa. Siksi esittelijä on esittänyt 
integroituja hankkeita koskevaa uutta ja erillistä artiklaa. Se sisältää mekanismeja, joilla 
autetaan jäsenvaltioita uuden menettelyn toteuttamisessa. Kun otetaan huomioon 
integroiduista hankkeista saadut rajalliset kokemukset, ne pitäisi ottaa käyttöön vähitellen ja 
niitä olisi tutkittava tarkoin Life-ohjelmakauden väliarvioinnin yhteydessä.

Integroiduista hankkeista on hyötyä myös muille rahastoille, sillä integroitujen hankkeiden 
avulla voidaan parantaa rahastojen kykyä hyödyntää ympäristöön liittyviä määrärahoja ja 
kanavoida niitä suuriin täytäntöönpanohaasteisiin. Ne voivat myös edistää rakentavan ja 
kestävän yhteistyön perustamista eri hallinnonalojen välillä, mikä parantaa EU:n menojen 
yhdenmukaisuutta. Jotta nämä edut voitaisiin toteuttaa käytännössä, on jo aikaisessa vaiheessa 
tunnistettava toimet, jotka voivat mahdollisesti täydentää EU:n muita varoja. Esittelijä on 
esittänyt vastaavia tarkistuksia yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa.


