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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett jelentésére (COM(2011)0874),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
és 192. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez 
(C7-0498/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának …-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, továbbá a Költségvetési Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, 
valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás Módosítás

(1a) hangsúlyozza, hogy a jogalkotási 
javaslatban meghatározott pénzügyi 
keretösszeg csupán jelzéssel szolgál a 
jogalkotási hatóság számára, és hogy azt 

                                               
1 HL C 0, 0.0.0000, 0. o.
2 HL C 0, 0.0.0000, 0. o.
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mindaddig nem lehet megállapítani, amíg 
nem született megállapodás a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret megállapításáról szóló 
rendeletre irányuló javaslatról;

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
 4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A LIFE+ programmal kapcsolatos 
tapasztalat bizonyította, hogy a LIFE 
keretében rendelkezésre álló finanszírozás 
felvétele – az indikatív nemzeti 
forráselosztások mechanizmusa ellenére –
igencsak egyenlőtlen volt a különböző 
tagállamok körében. A pénzeszközökhöz 
való hozzáférés tekintetében a legtöbb 
nehézséggel szembesülő tagállamok 
számára ezért különös segítségnyújtást és 
kapacitásépítést kell biztosítani, 
különösen a nemzeti és regionális 
kapcsolattartó pontok rendszerén, 
valamint a projektek sikeres 
kedvezményezettjei által nyújtott 
tanácsadási szolgáltatásokon keresztül. Az 
uniós szolidaritásnak és 
vállaláselosztásnak nem a költségvetési 
részesedésekben kell tükröződniük, ekként 
pedig nem szabad veszélyeztetniük a 
projektminőséget, hanem annak a 
környezetvédelemmel vagy éghajlattal 
összefüggő különös igényekkel rendelkező 
régiók számára biztosított célzott 
segítségnyújtásban és további pontok 
kiosztásában kell megjelenniük. Maguk a 
tagállamok is jelentősen hozzájárulhatnak 
a LIFE finanszírozás felvételének 
fokozásához azáltal, hogy megerősítik 
nemzeti vagy regionális kapcsolattartó 
pontjaik rendszerét, technikailag és 
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pénzügyileg támogatják a projektek 
előkészítését, továbbá azzal, hogy a 
kiegészítő összegek rendelkezésre 
állásának biztosítása érdekében 
környezetvédelmi alapokat vagy más 
mechanizmusokat hoznak létre.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
 4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A szolidaritásnak továbbá a 
projekteredmények széles körben és 
folyamatosan történő terjesztésének 
formájában is meg kell jelennie, hogy a 
kevesebb projektekkel rendelkező 
tagállamok és régiók javát szolgálhassák a 
levont tapasztalatok, valamint a sikeres 
projektek keretében kifejlesztett 
technológiák és eljárások. A LIFE 
projekteknek ezért különös jelentőséget 
kell tulajdonítaniuk a hálózatépítési 
tevékenységeknek és a projekteredmények 
terjesztésének, továbbá tanáccsal kell 
szolgálniuk az érdekelt felek és a 
potenciális jövőbeli pályázók számára a 
LIFE hálózaton túl is. A Bizottságnak 
még jobban meg kell erősítenie a 
projekteredmények LIFE hálózaton belüli 
és azon túli célzott terjesztésével 
kapcsolatos tevékenységeit, különös 
hangsúlyt helyezve a LIFE-ból nyújtott 
pénzeszközöket alacsony mértékben 
felvevő tagállamokra.

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
 5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Sajátosságaiból és méretéből adódóan a 
LIFE program nem képes valamennyi 
környezeti és éghajlati problémát 
megoldani. Ehelyett azt a célt kell kitűznie, 
hogy a környezet- és éghajlatvédelmi célok 
elérésére szolgáló megoldások és bevált 
gyakorlatok biztosításával és terjesztésével 
felgyorsítsa a szakpolitika kidolgozásának 
és végrehajtásának változásait.

(5) Sajátosságaiból és méretéből adódóan a 
LIFE program nem képes valamennyi 
környezeti és éghajlati problémát 
megoldani. Ehelyett azt a célt kell kitűznie, 
hogy a környezet- és éghajlatvédelmi célok 
elérésére szolgáló megoldások és bevált 
gyakorlatok biztosításával és terjesztésével 
felgyorsítsa a szakpolitika kidolgozásának 
és végrehajtásának változásait. Az erre 
irányuló törekvése keretében támogatnia 
kell az Unió környezetvédelmi cselekvési 
programjának végrehajtását. Az Európai 
Parlament „A 6. környezetvédelmi 
cselekvési program felülvizsgálatáról és a 
7. környezetvédelmi cselekvési program 
prioritásainak meghatározásáról –
egészségesebb környezet egy jobb életért” 
című, 2012. április 20-i állásfoglalásában1

hangsúlyozta, hogy a környezetvédelmi 
cselekvési programok hozzájárulnak a 
különféle uniós politikák körében 
szükséges koordináció biztosításához, és 
úgy vélte, hogy a következő évtizedben 
döntő fontosságú lesz, hogy a környezeti 
problémák megoldására egységesebb és 
integráltabb felfogás alapján kerüljön sor, 
amely figyelembe veszi a problémák 
közötti összefüggéseket és a fennmaradó 
hiányosságokat, mivel másként 
helyrehozhatatlan kár keletkezhetne. Az 
Európai Parlament azt is hangsúlyozta, 
hogy a 7. környezetvédelmi cselekvési 
programnak a szükséges finanszírozás –
beleértve az innováció, kutatás és 
fejlesztés finanszírozását – biztosítása 
érdekében megfelelő keretről kell 
rendelkeznie, valamint hogy a 
környezetvédelmi célkitűzések LIFE-fal 
összehangolt és a környezetvédelmet teljes 
mértékben integráló finanszírozásának a 
következő többéves pénzügyi keretnek, 
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valamint a közös agrárpolitika (KAP), a 
közös halászati politika (CFP), a kohéziós 
politika, valamint a Horizont 2020 
reformjának fontos részét kell képeznie. 
______________
1 P7_TA(2012)0147.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
 6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
 10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A környezet- és éghajlatvédelmi 
követelményeket be kell illeszteni az Unió 
szakpolitikáiba és tevékenységeibe. A 
LIFE programnak ezért ki kell egészítenie 
a többi uniós támogatási programot, 

(10) A környezet- és éghajlatvédelmi 
követelményeket be kell illeszteni az Unió 
szakpolitikáiba és tevékenységeibe. A 
LIFE programnak ezért ki kell egészítenie 
a többi uniós támogatási programot, 
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beleértve az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapot, az Európai Szociális Alapot, a 
Kohéziós Alapot, az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalapot, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapot és 
a Horizont 2020 programot. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak minden 
szinten gondoskodniuk kell e programok 
egymást kiegészítő jellegéről. Uniós 
szinten ez a kiegészítő jelleg a LIFE 
program és a megosztott irányítású uniós 
finanszírozási programok közötti, a közös 
stratégiai kereten belül megvalósított 
strukturált együttműködéssel érhető el, 
különösen az integrált projekteket 
kiegészítő tevékenységek 
finanszírozásának előmozdítása vagy a 
LIFE program keretében kidolgozott 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazása érdekében. A LIFE 
programnak ösztönöznie kell a Horizont 
2020 program környezeti és éghajlati 
vonatkozású kutatási és innovációs 
eredményeinek felhasználását. Ezzel 
összefüggésben – a szinergiák biztosítása 
érdekében – társfinanszírozási 
lehetőségeket kell kínálnia az egyértelmű 
környezeti vagy éghajlati előnyöket 
biztosító projektek számára. A kettős 
finanszírozás elkerülése érdekében 
koordinációra van szükség. 

beleértve az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapot, az Európai Szociális Alapot, a 
Kohéziós Alapot, az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalapot, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapot és 
a Horizont 2020 programot. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak minden 
szinten gondoskodniuk kell e programok 
egymást kiegészítő jellegéről. Uniós 
szinten ez a kiegészítő jelleg a LIFE 
program és a megosztott irányítású uniós 
finanszírozási programok közötti, a közös 
stratégiai kereten belül megvalósított 
strukturált együttműködéssel érhető el, 
különösen az integrált projekteket 
kiegészítő tevékenységek 
finanszírozásának előmozdítása vagy a 
LIFE program keretében kidolgozott 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazása érdekében. A LIFE integrált 
projektek jogi egyértelműségének és 
gyakorlati megvalósíthatóságának 
biztosítása érdekében az uniós alapok és 
az integrált projektek közötti 
együttműködést kifejezetten elő kell írni 
a(z) …/…/EU rendeletben [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet]1. Különös 
rendelkezéseket kell életbe léptetni az 
együttműködés korai szakaszban történő 
megteremtése céljából, hogy figyelembe 
vegyék az integrált projektek előnyeit a 
partnerségi szerződésekben, valamint az 
operatív, illetve vidékfejlesztési programok 
kidolgozása során. A LIFE programnak 
ösztönöznie kell a Horizont 2020 program 
környezeti és éghajlati vonatkozású 
kutatási és innovációs eredményeinek 
felhasználását. Ezzel összefüggésben – a 
szinergiák biztosítása érdekében –
társfinanszírozási lehetőségeket kell 
kínálnia az egyértelmű környezeti vagy 
éghajlati előnyöket biztosító projektek 
számára. A kettős finanszírozás elkerülése 
érdekében koordinációra van szükség.
_______________
1 COM(2011)0615.
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Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A biológiai sokféleség csökkenésének 
megállítása és visszafordítása, valamint az 
erőforrás-hatékonyság javítása a környezeti 
és egészségügyi problémák kezelésével 
együtt továbbra is jelentős kihívás az Unió 
számára. Ezek a kihívások fokozott uniós 
erőfeszítéseket tesznek szükségessé olyan 
megoldások és bevált gyakorlatok 
kidolgozása céljából, amelyek 
hozzájárulhatnak az „Európa 2020: Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című bizottsági 
közleményben (a továbbiakban: az 
Európa 2020 stratégia) szereplő célok 
eléréséhez.. Ezenfelül a környezetvédelmi 
célkitűzések megvalósításához 
nélkülözhetetlen a – különösen a 
tudatosságnövelés és az érdekeltek 
bevonása révén megvalósuló – jobb 
irányítás. A Környezetvédelem 
alprogramnak ezért három kiemelt 
cselekvési területet kell tartalmaznia: 
Környezet és erőforrás-hatékonyság, 
Biodiverzitás és Környezetvédelmi 
irányítás és tájékoztatás. Lehetővé kell 
tenni, hogy a LIFE programból 
finanszírozott projektek e három közül 
egynél több prioritási terület konkrét 
célkitűzéseinek az eléréséhez járuljanak 
hozzá, és hogy egynél több tagállam 
részvételét foglalják magukban. 

(11) A biológiai sokféleség csökkenésének 
megállítása és visszafordítása, valamint az 
erőforrás-hatékonyság javítása a környezeti 
és egészségügyi problémák kezelésével 
együtt továbbra is jelentős kihívás az Unió 
számára. Ezek a kihívások fokozott uniós 
erőfeszítéseket tesznek szükségessé olyan 
megoldások és bevált gyakorlatok 
kidolgozása céljából, amelyek 
hozzájárulhatnak az „Európa 2020: Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című bizottsági 
közleményben (a továbbiakban: az 
Európa 2020 stratégia) szereplő célok 
eléréséhez.. Ezenfelül a környezetvédelmi 
célkitűzések megvalósításához 
nélkülözhetetlen a – különösen a 
tudatosságnövelés és az érdekeltek 
bevonása révén megvalósuló – jobb 
irányítás. A Környezetvédelem 
alprogramnak ezért három kiemelt 
cselekvési területet kell tartalmaznia: 
Környezet és erőforrás-hatékonyság, 
Természet és Biodiverzitás és 
Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás. 
Lehetővé kell tenni, hogy a LIFE 
programból finanszírozott projektek e 
három közül egynél több prioritási terület 
konkrét célkitűzéseinek az eléréséhez 
járuljanak hozzá, és hogy egynél több 
tagállam részvételét foglalják magukban. 

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának benyújtott, 
„Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia” című 
közlemény (a továbbiakban: a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia) meghatározta a 
biológiai sokféleség csökkenésének 
megállítására és visszafordítására irányuló 
célokat. Ezek többek között a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv és a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv teljes körű 
végrehajtása, valamint az ökoszisztémák és 
szolgáltatásaik fenntartása és helyreállítása. 
A LIFE programnak elő kell segítenie e 
célok megvalósítását. Mindezek alapján a 
Biodiverzitás prioritási területnek előtérbe 
kell helyeznie a 92/43/EGK tanácsi 
irányelvvel létrehozott Natura 2000 hálózat 
végrehajtását és igazgatását, különösen az 
említett irányelv 8. cikkében előirányzott 
fontossági sorrendben történő végrehajtási 
tervekkel összefüggésben, a biológiai 
sokféleséghez, illetve a 2009/147/EK és a 
92/43/EGK irányelvhez kapcsolódó bevált 
gyakorlatok kidolgozását és terjesztését, 
valamint a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós 
stratégiában meghatározott, a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos kihívások 
szélesebb körét; 

(13) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának benyújtott, 
„Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia” című 
közlemény (a továbbiakban: a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia) meghatározta a 
biológiai sokféleség csökkenésének 
megállítására és visszafordítására irányuló 
célokat. Ezek többek között a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv és a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv teljes körű 
végrehajtása, valamint az ökoszisztémák és 
szolgáltatásaik fenntartása és helyreállítása. 
A LIFE programnak elő kell segítenie e 
célok megvalósítását. Mindezek alapján a 
Természet és Biodiverzitás prioritási 
területnek előtérbe kell helyeznie a 
92/43/EGK tanácsi irányelvvel létrehozott 
Natura 2000 hálózat végrehajtását és 
igazgatását, különösen az említett irányelv 
8. cikkében előirányzott fontossági 
sorrendben történő végrehajtási tervekkel 
összefüggésben, a biológiai sokféleséghez, 
illetve a 2009/147/EK és a 92/43/EGK 
irányelvhez kapcsolódó bevált gyakorlatok 
kidolgozását és terjesztését, valamint a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégiában 
meghatározott, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos kihívások szélesebb körét. A 
Natura 2000 hálózat évi finanszírozási 
szükségleteihez való, a LIFE általi, 5 800 
millió EUR-ra1becsült hozzájárulást a 
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más uniós alapokból eredő, a 
biodiverzitással kapcsolatban biztosított 
költségekkel összefüggésben kell vizsgálni 
és meghatározni. Az Európai Parlament 
az „Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia” című, 
2012. április 20-i állásfoglalásában2

felszólította a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy legalább évi 5800 
millió EUR összegű finanszírozást uniós 
és tagállami forrásokból biztosítsanak, 
valamint hogy különböző uniós alapokból 
(például a KAP-alapokból, az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapból, a 
kohéziós alapokból és a megerősített 
LIFE+ alapból) megfelelő finanszírozást 
bocsássanak rendelkezésre, növelve az 
ezen alapok közötti koordinációt és 
koherenciát többek között az integrált 
projektek koncepciója révén, ezáltal 
növelve az átláthatóságot a különböző 
régiók számára az uniós finanszírozásban 
való részesülés tekintetében; 

_____________
1 „A Natura 2000 finanszírozása: a 
természet és a lakosság számára kínált 
előnyök” című bizottsági szolgálati 
munkadokumentum SEC(2011)1573.
2 P7_TA(2012)0146.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklése elnevezésű prioritási terület 
támogatja az éghajlati vonatkozású uniós 
politikák és jogszabályok kidolgozását és 
végrehajtását, különösen az üvegházhatású 

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

biodiverzitáshoz hasonló egyéb 
környezetvédelmi célkitűzésekkel meglévő 
szinergiák támogatása révén az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
nyomon követése és az arra vonatkozó 
jelentéstétel, a földhasználathoz, a 
földhasználat megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó politikák, 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentését célzó tagállami erőfeszítések, 
a szén-dioxid-leválasztás és tárolás, a 
megújuló energiák, az energiahatékonyság, 
a közlekedés és az üzemanyagok, az 
ózonréteg védelme és a fluortartalmú 
gázok területén. 

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE489.483v01-00 14/51 PR\901913HU.doc

HU

felhasználását.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A környezetvédelmi és éghajlat-
politika végrehajtásának javítása, illetve a 
környezet- és éghajlatvédelmi célkitűzések 
más szakpolitikákba történő 
beillesztésének előmozdítása érdekében a 
LIFE programnak olyan projekteket kell 
támogatnia, amelyek hozzájárulnak a 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok és politika végrehajtására 
irányuló integrált megközelítéshez. A 
Környezetvédelem alprogram esetében e 
projekteknek mindenekelőtt a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia végrehajtására 
kell összpontosítaniuk, különös tekintettel 
a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel 
létrehozott Natura 2000 hálózat 
eredményes igazgatására és 
megerősítésére, az említett irányelv 8. 
cikkében előirányzott fontossági 
sorrendben történő végrehajtási tervek, a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 
hulladékokról és a levegőről szóló 
jogszabályok végrehajtása révén. E 
projektek, noha a meghatározott 
témakörökre összpontosítanak majd, 
egyben többcélú végrehajtási 
mechanizmusként fognak működni (azaz 
egyszerre törekednek a környezeti 
előnyökre és a kapacitásépítésre), lehetővé 
téve ezáltal eredmények elérését más 
szakpolitikai területeken, különös 

(21) A környezetvédelmi és éghajlat-
politika végrehajtásának javítása, illetve a 
környezet- és éghajlatvédelmi célkitűzések 
más szakpolitikákba történő 
beillesztésének előmozdítása érdekében a 
LIFE programnak olyan projekteket kell 
támogatnia, amelyek hozzájárulnak a 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok és politika végrehajtására 
irányuló integrált megközelítéshez. A 
Környezetvédelem alprogram esetében e 
projekteknek mindenekelőtt a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia végrehajtására 
kell összpontosítaniuk, különös tekintettel 
a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel 
létrehozott Natura 2000 hálózat 
eredményes igazgatására és 
megerősítésére, az említett irányelv 8. 
cikkében előirányzott fontossági 
sorrendben történő végrehajtási tervek, a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 
hulladékokról és a levegőről szóló 
jogszabályok végrehajtása révén. E 
projektek, noha a meghatározott 
témakörökre összpontosítanak majd, 
egyben többcélú végrehajtási 
mechanizmusként fognak működni (azaz 
egyszerre törekednek a környezeti 
előnyökre és a kapacitásépítésre), lehetővé 
téve ezáltal eredmények elérését más 
szakpolitikai területeken, különös 



PR\901913HU.doc 15/51 PE489.483v01-00

HU

tekintettel a tengeri környezetvédelmi 
politika területén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. 
június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre (a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv). Ilyen 
típusú projektek a környezetvédelem más 
területein is megvalósíthatók. Az Éghajlat-
politika alprogram esetében e projektek 
tárgya elsősorban az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklését és az azokhoz való 
alkalmazkodást célzó stratégiák és 
cselekvési tervek kell, hogy legyenek. Az 
ilyen projektek támogatását egy sor 
konkrét tevékenységre és intézkedésre kell 
korlátozni, míg az ezeket kiegészítő egyéb 
intézkedéseket más uniós támogatási 
programokból, valamint nemzeti, 
regionális és magánszférabeli forrásokból 
kell finanszírozni. A LIFE program 
keretében nyújtott finanszírozással –
stratégiailag a környezet- és 
éghajlatvédelemre összpontosítva – ki kell 
aknázni a különböző uniós finanszírozási 
források közötti szinergiákat, és biztosítani 
kell azok következetességét. 

tekintettel a tengeri környezetvédelmi 
politika területén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. 
június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre (a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv). Ilyen 
típusú projektek a környezetvédelem más 
területein is megvalósíthatók. Az Éghajlat-
politika alprogram esetében e projektek 
tárgya elsősorban az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklését és az azokhoz való 
alkalmazkodást célzó stratégiák és 
cselekvési tervek kell, hogy legyenek. Az 
ilyen projektek támogatását egy sor 
konkrét tevékenységre és intézkedésre kell 
korlátozni, míg az ezeket kiegészítő egyéb 
intézkedéseket más uniós támogatási 
programokból, valamint nemzeti, 
regionális és magánszférabeli forrásokból 
kell finanszírozni. A LIFE program 
keretében nyújtott finanszírozással –
stratégiailag a környezet- és 
éghajlatvédelemre összpontosítva – ki kell 
aknázni a különböző uniós finanszírozási 
források közötti szinergiákat, és biztosítani 
kell azok következetességét. Az integrált 
projektek akként szolgálják más alapok 
javát, hogy fokozzák azoknak a 
környezetvédelemmel és éghajlattal 
kapcsolatos kiadások tekintetében 
meglévő felvevőképességét. Az „integrált 
projektekkel” kapcsolatos megközelítés 
újszerűsége, továbbá az azzal kapcsolatos 
széles körű tapasztalatok hiánya miatt az 
érdekelteket az előkészítő szakaszban 
szükség esetén fokozott társfinanszírozási 
aránnyal és technikai segítségnyújtással 
kell támogatni. Ezen túlmenően 
kétlépcsős kiválasztási eljárásnak kell 
megkönnyítenie a pályázati szakaszt. A 
sikeres integrált megközelítésekkel 
kapcsolatos, valamennyi releváns 
igazgatási ágazat és az összes érdekelt 
bevonásával történő tapasztalatcseréket 
elő kell segíteni. Az első programozási 
évek során szerzett tapasztalatok alapján 
elemezni kell az integrált projektek 
zökkenőmentes működését és sikerét 
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meghatározó tényezőket. Ezen elemzés 
alapján és a rendelkezésre álló 
finanszírozástól függően az integrált 
projektek hatókörét további területekkel 
lehet kiegészíteni.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az integrált projekteknek a 
tagállamokat a pénzeszközök hatékony 
felhasználásában, valamint a különféle 
igazgatási ágazatok közötti, a nagyobb 
horderejű megvalósítási kihívások 
kezelésére irányuló konstruktív és 
folyamatos együttműködés kialakításában 
támogató modellként kell szolgálniuk. 
Mivel e kihívások az egész Unió területén 
fennállnak, az új projekttípussal 
kapcsolatban megszerzett 
tapasztalatoknak a lehető legszélesebb 
körűeknek kell lenniük. Ennélfogva 
minden tagállam számára garantálni kell, 
hogy a programozási időszak során 
különféle területeken működő legalább 
három integrált projektre finanszírozást 
fog kapni, feltéve hogy az alapvető 
minőségi követelmények teljesülnek. A 
Bizottság további páneurópai tematikus 
elosztási célokat is megállapíthat.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(23) A környezetvédelmi és éghajlat-
politika kidolgozása és végrehajtása terén 
betöltött kezdeményező szerepe 
megvalósítása érdekében a Bizottságnak 
forrásokat kell igényelnie a LIFE 
programból az uniós környezetvédelmi és 
éghajlat-politika és a kapcsolódó 
jogszabályok kezdeményezésének, 
végrehajtásának és általános 
érvényesítésének támogatására, ideértve 
áruk és szolgáltatások vásárlását. Az e 
rendelet értelmében kommunikációs 
tevékenységekre elkülönített pénzügyi 
források fedezik az uniós politikai 
prioritásokkal kapcsolatos szervezeti 
kommunikáció költségeit is. A 
Bizottságnak pénzügyi forrásokat kell 
szánnia valamennyi jelentősebb uniós 
környezetvédelmi jogszabály 
végrehajtásával kapcsolatos 
kommunikációs tevékenységek és az 
információs rendszerek javítására, amint 
azt „Az uniós környezetvédelmi 
intézkedések hozadékainak láthatóvá 
tétele – bizalomépítés az ismeretek 
gyarapítása és a reakcióképesség javítása 
révén” című, 2012. március 7-i 
közleményében1 vázolta. Ennek – első és 
sürgős lépésként – az arra vonatkozó 
pontos jelzések online közzétételét és 
rendszeres frissítését kell magában 
foglalnia, hogy az egyes tagállamokban az 
éghajlati és környezetvédelmi témájú 
uniós irányelveket végrehajtották-e –
beleértve azt is, hogy átültették-e –, 
továbbá hogy erre hogyan és hol került 
sor. Egy ehhez hasonló, széles körben 
hozzáférhető áttekintés ki fogja egészíteni 
a LIFE projektek megvalósításra irányuló 
összpontosítását, hasznos háttér-
információkkal fog szolgálni a projektek 
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kialakításához, és – általánosságban – fel 
fogja kelteni a polgárok tudatosságát az 
uniós jog széles körű alkalmazásával, 
uniós szintű pozitív hatásával, ekként 
pedig annak jelentőségével kapcsolatban.
_____________
1 COM(2012)0095.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(26) A LIFE program egyszerűsítése és a 
pályázókra és a kedvezményezettekre 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében gyakrabban kell 
alkalmazni az átalánydíjakat és –
összegeket. A Bizottságnak valamennyi 
projekt esetében kétszakaszos odaítélési 
eljárás bevezetését, valamint a kiválasztási 
eljárás felgyorsítását – köztük a 
kiválasztás és a projekt elindulása közötti 
rövidebb időtartamot – szolgáló 
lehetőségeket kell fontolóra vennie. A 
Bizottságnak arra is törekednie kell, hogy 
az erre irányuló kérés esetén elősegítse az 
érdekelt pályázók és a hasonló területeken 
már zajló projektek kedvezményezettjei 
közötti kapcsolatokat annak érdekében, 
hogy a tapasztalatcsere a pályázati és 
megvalósítási szakaszban lehetővé váljon. 
A Bizottságnak továbbá biztosítania kell, 
hogy részletes indokokkal szolgál 
valamely projekt elutasítását illetően, és 
hogy ezeket az indokokat a további 
pályázati felhívások bejelentését 
megelőzően közli. Amennyiben léteznek 
más alapokból eredő legjobb gyakorlatok, 
a LIFE programban adott esetben meg 
kell tenni a megfelelő változtatásokat.
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Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A LIFE program keretében nyújtott 
támogatás hatékony szintjének 
fenntartása érdekében a társfinanszírozási 
aránynak főszabály szerint 50%-nak, az 
integrált projektek és a megfelelő 
technikai segítségnyújtási projektek 
esetében pedig 60%-nak kell lennie. A 
kiegészítő összegek biztosítására a 
legkevésbé képes régiók esetében a LIFE 
keretében biztosított finanszírozás 
hozzáférhetőségének fokozása érdekében 
a(z) …/…/EU rendeletben [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
meghatározott legkevésbé fejlett 
régióknak fokozott, 75%-ig terjedő 
társfinanszírozási arányra kell 
jogosultnak lenniük.

Or. en

Indokolás

A Bizottság fokozott társfinanszírozási arányt javasol a héa és az állandó alkalmazottakkal 
összefüggő költségek támogathatósága javasolt korlátozásának ellensúlyozására. Ez a 
jelentés számos esetben ismételten bevezeti ezt a támogathatóságot. A társfinanszírozási 
arány jelentős növelésére kizárólag a projektek teljes számának és a LIFE eszköz tőkeáttételi 
hatásának rovására kerülhet sor. Mivel azonban a kiegészítő összegek hiányát határozták 
meg szűk keresztmetszetként a LIFE finanszírozás néhány tagállambeli korlátozott felvétele 
szempontjából, a kevésbé fejlett régióknak magasabb társfinanszírozási arányra kell 
jogosultaknak lenniük.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26b) Tekintettel a LIFE eszköznek –
főként a más uniós alapokhoz viszonyított 
– kisebb méretére annak a lehető 
legközvetlenebb módon konkrét 
intézkedéseket és európai hozzáadott 
értéket kell eredményeznie. A 
hozzáadottérték-adó (héa) és az állandó 
alkalmazottak LIFE költségvetésből 
történő finanszírozását ezért a lehető 
legnagyobb mértékben csökkenteni kell. A 
természethez és környezethez hasonló 
közjavak kezelése képezi a közigazgatás 
egyik alapvető feladatát. A LIFE 
programnak támogatnia kell ezek 
kezelését. Ennélfogva a közigazgatás 
esetében kizárólag a kifejezetten valamely 
LIFE projekt céljából felvett 
alkalmazottaknak szabad 
támogathatóaknak lenniük. A különösen 
az integrált projekteken keresztüli, 
zökkenőmentes együttműködés biztosítása 
érdekében a LIFE-fal kapcsolatos 
támogathatósági szabályokat a lehető 
legnagyobb mértékben össze kell hangolni 
az egyéb alapokra vonatkozó 
szabályokkal.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
26 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26c) A nemzeti héa-rendszerek keretében 
az uniós társfinanszírozásban részesülő 
nem minden non-profit szervezet és 
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projekt-kedvezményezett részesülhet a 
héa-költségek visszatérítésében. 
Valamennyi kedvezményezett tekintetében 
a tisztességes és egyenlő bánásmód 
biztosítása érdekében kizárólag ezekben 
az esetekben a héa-val összefüggő 
költségeknek támogathatóaknak kell 
lenniük a LIFE program keretében. Ez 
nem vonatkozhat a közös 
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 
2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 
irányelv1 13. cikke (1) bekezdésének első 
albekezdése értelmében adóalanynak nem 
minősülő személyekre. A Bizottságnak – a 
projekt-kedvezményezettek és a LIFE 
kapcsolattartó pontok támogatásával –
éves áttekintéssel kell szolgálnia mind az 
egyes tagállamokban a LIFE projektekkel 
kapcsolatban visszatérített héa összegéről, 
mind pedig az egyes tagállamokban a 
LIFE projektek esetében a héa-
visszatérítési lehetőségekkel kapcsolatos 
gyakorlatokról.
___________

1 HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A LIFE programot és az 
alprogramokat a megfelelő mutatók alapján 
rendszeresen felül kell vizsgálni és 
értékelni kell a folyamatos kiigazítás 
érdekében. A két alprogram által az 
éghajlat-politika és a biológiai sokféleség 
szempontjából biztosított előnyöket 
alátámasztó adatok, illetve a kiadások 
szintjére vonatkozó információk biztosítása 

(27) A LIFE programot és az 
alprogramokat a megfelelő mutatók alapján 
rendszeresen felül kell vizsgálni és 
értékelni kell a folyamatos kiigazítás 
érdekében. A programok és projektek 
értékelésére szolgáló mutatók 
kidolgozásakor a Bizottságnak a 
teljesítménymutatókon, valamint a 
várható eredményeken és hatásokon 
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érdekében a LIFE program nyomon 
követése során figyelemmel kell kísérni a 
többéves pénzügyi keretről szóló 
közlemény szerinti, éghajlat-politikához 
kapcsolódó, illetve biológiai sokféleséghez 
kapcsolódó kiadásokat. E nyomon követést 
egyszerű módszertant követve kell 
elvégezni, a kiadásokat a következő három 
kategória valamelyikébe besorolva: 
kizárólag az éghajlathoz/biológiai 
sokféleséghez kapcsolódó (100%-os 
elszámolás), jelentősen az éghajlathoz 
kapcsolódó (40%-os elszámolás) és nem az 
éghajlathoz/biológiai sokféleséghez 
kapcsolódó (0%-os elszámolás). Ez a 
módszertan adott esetben nem zárja ki 
pontosabb módszertanok alkalmazását.

alapuló, a minőségre irányuló nyomon 
követésre kell helyeznie a hangsúlyt. A 
Bizottságnak továbbá – különösen a 
természet és a biodiverzitás területén – a 
projektek hosszú távú sikerének nyomon 
követésére szolgáló módszert kell 
javasolnia. A két alprogram által az 
éghajlat-politika és a biológiai sokféleség 
szempontjából biztosított előnyöket 
alátámasztó adatok, illetve a kiadások 
szintjére vonatkozó információk biztosítása 
érdekében a LIFE program nyomon 
követése során figyelemmel kell kísérni a 
többéves pénzügyi keretről szóló 
közlemény szerinti, éghajlat-politikához 
kapcsolódó, illetve biológiai sokféleséghez 
kapcsolódó kiadásokat. E nyomon követést 
egyszerű módszertant követve kell 
elvégezni, a kiadásokat a következő három 
kategória valamelyikébe besorolva: 
kizárólag az éghajlathoz/biológiai 
sokféleséghez kapcsolódó (100%-os 
elszámolás), jelentősen az éghajlathoz 
kapcsolódó (40%-os elszámolás) és nem az 
éghajlathoz/biológiai sokféleséghez 
kapcsolódó (0%-os elszámolás). Ez a 
módszertan adott esetben nem zárja ki 
pontosabb módszertanok alkalmazását.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Tekintettel a Bizottság 
Környezetvédelmi Főigazgatóságának a 
LIFE program és LIFE projektek 
kezelésével kapcsolatos, nagy múltú 
tapasztalataira, valamint a LIFE 
kedvezményezettjeinek a nyomon követést 
végző külső csoportokkal kapcsolatban 
megszerzett kedvező tapasztalatára, a 
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LIFE program irányítási struktúrájával 
kapcsolatos bármely módosítást 
körültekintően kell értékelni és azt 
próbaidőszaknak kell alávetni. A 
Környezetvédelem alprogram keretében 
zajló integrált projektek, valamint a 
Természet és Biodiverzitás prioritási 
területen zajló projektek kezelését 
továbbra is a Bizottság Környezetvédelmi 
Főigazgatóságának kell végeznie.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Annak érdekében, hogy a többéves 
munkaprogramok elfogadása tekintetében 
a rendelet végrehajtásához egységes 
feltételeket biztosíthasson, a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni. 
Ezeket a hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. 

törölve

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

felhasználása és az európai többletérték 
biztosítása érdekében a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően fel kell 
hatalmazni jogi aktusok elfogadására a 
többéves munkaprogramok elfogadása, és 
– adott esetben – felülvizsgálata, a 
földrajzi egyensúly „integrált projektekre” 
történő alkalmazására vonatkozó további 
kritériumok megállapítása, az „integrált 
projektekre” biztosítható maximális 
források hatókörének kiterjesztése és 
mértékének módosítása, valamint az egyes 
tematikus prioritások terén alkalmazandó 
teljesítménymutatók meghatározása 
tekintetében. Különösen fontos a Bizottság 
számára, hogy megfelelő egyeztetéseket 
folytasson az előkészítő munka során, 
beleértve a szakértői szinteket is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról. 

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) „integrált projekt”: az egyes uniós 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok által előírt, más uniós jogi 
aktusok szerinti vagy a tagállami hatóságok 
által kidolgozott környezet- és 
éghajlatvédelmi stratégiákat vagy 
cselekvési terveket fenntartható módon és 
nagy területen, különösen regionális, több 
régiót érintő, nemzeti vagy 
transznacionális szinten végrehajtó 
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projekt. Az integrált projektek célja a 
környezetvédelmi és éghajlati politikák 
más politikákba történő integrálása, 
főként más uniós, nemzeti és magán-
pénzeszközök környezetvédelmi és 
éghajlattal kapcsolatos célkitűzések, 
valamint a megvalósítással kapcsolatos 
nagyobb kihívások irányába történő, 
koordinált mozgósításának elősegítésével;

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „kapacitásépítési projekt”: a LIFE 
nemzeti vagy regionális kapcsolattartó 
pontjának legfeljebb kétéves időtartamra, 
és legfeljebb programozási időszakonként 
és tagállamonként egy alkalommal 
történő pénzügyi támogatását célzó 
projektek. A kapcsolattartó pontok 
számára ezáltal lehetővé kell válnia 
annak, hogy széles körben terjesszék a 
LIFE programmal kapcsolatos 
információkat a potenciális pályázók 
számára, szoros együttműködést 
alakítsanak ki az egyéb uniós alapokat 
kezelő szervekkel, annak érdekében hogy 
azonosítsák a LIFE-fal kapcsolatos 
szinergiákat és hogy a teljes odaítélési 
eljárás során támogassák a pályázókat a 
jó minőségű projektek biztosítása céljából. 
A kapacitásépítési projekteket külön 
odaítélési eljárás keretében választják ki;

Or. en
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) „tájékoztató, tudatossági, csere- és 
terjesztési projektek”: a környezet és 
éghajlat területén a tájékoztatás, 
információterjesztés és tudatosság 
növelésének támogatására irányuló 
projektek. Ezek magukban foglalhatnak 
közigazgatások és/vagy érdekelt felek 
közötti ágazatok közötti cseréket a sikeres 
integrált projektek és megközelítések 
bemutatása céljából. 

Or. en

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az uniós környezetvédelmi cselekvési 
program végrehajtásának támogatása.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A fentiekkel a LIFE program hozzájárul a 
fenntartható fejlődéshez, valamint az 
Európa 2020 stratégia, a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia, az erőforrás-
hatékony Európa megvalósításának 
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ütemterve, valamint az „ütemterv 2050” 
célkitűzéseinek és célértékeinek 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A LIFE program végrehajtására 
biztosított pénzügyi keretösszeg [...].

Or. en

Indokolás

Mivel még nem született megállapodás a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi keretről szóló rendeletre irányuló javaslat tekintetében, a pénzügyi keretösszeg 
csupán jelzésül szolgál a jogalkotó számára.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) Az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi 
keretösszeg mintegy 75%-ának megfelelő 
összeget, [...] EUR-t a Környezetvédelem 
alprogramra fordítanak;

Or. en
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi 
keretösszeg mintegy 75%-ának megfelelő 
összeget, [...] EUR-t az Éghajlat-politika 
alprogramra fordítanak.

Or. en

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A LIFE program rendelkezésére álló 
költségvetési források legalább 78%-át 
innovatív pénzügyi eszközökre és a 18. 
cikkben említett projekttámogatások révén 
támogatott projektek számára kell 
elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az e cikk (2a) bekezdésében említett 
összegből a programozási időszak alatt 
legfeljebb 35%-ot lehet elkülöníteni a 18. 
cikk d) pontjában említett integrált 
projektek számára. A legmagasabb 
százalékos arányt a 27. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett félidős 
értékelés keretében újra kell értékelni. Az 
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értékelés és az érdekelt felekkel folytatott 
konzultáció eredményétől függően a 
Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
a 30. cikkel összhangban történő 
elfogadására a legmagasabb százalékos 
arány felemelése vagy eltörlése 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az integrált projektek igen ígéretes eszközök, mivel modell értékű eseteket nyújthatnak az 
integráció, az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos jogszabályok koherens és összehangolt 
végrehajtása, valamint az uniós források hatékony felhasználása tekintetében. Az integrált 
projektekkel kapcsolatos szűkös tapasztalatok miatt azonban fokozatosan kell bevezetni 
azokat, a LIFE programozási időszak félidős értékelésekor pedig alaposan meg kell vizsgálni 
a sikerhez kapcsolódó tényezőket.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk

Integrált projektek

(1) Az integrált projektek – az Európa 
2020 stratégiával összhangban – konkrét 
eszközként szolgálnak a környezetvédelmi 
és éghajlati célkitűzések általános uniós 
kiadások körébe történő beillesztéséhez. 
Modell eseteket biztosítanak a hatékony és 
jól koordinált végrehajtásra azokon a 
területeken, amelyeken azokra a 
tagállamoknak és/vagy a régióknak a 
legnagyobb szükségük van. 
(2) Az integrált projektek elsődlegesen a 
természet, víz, hulladék, levegő és 
éghajlatváltozás következményeinek 
csökkentésére és az alkalmazkodásra 
összpontosítanak. A 27. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett félidős 
értékelést követően teljesítményüktől és a 
rendelkezésre álló forrásoktól függően a 
Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
a 30. cikkel összhangban történő 
elfogadására az integrált projektek újabb 
területekre, például a zaj, talaj, tengeri és 
városi környezet területeire történő 
kiterjesztésére.
(3) A más uniós finanszírozási források 
mozgósításával történő koordináció az 
integrált projektek központi elemét képezi, 
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ezért azt elő kell mozdítani. 
(4) Az integrált projekteket megfelelő 
igazgatási és területi szinten kell 
irányítani az adott ágazat kezelése, 
valamint a kiegészítő uniós, nemzeti, 
regionális vagy magán források 
mozgósítása céljából. Az érdekelt feleket 
be kell vonni az integrált projektek 
megvalósításába.
(5) A Bizottság és a tagállamok aktívan 
támogatják és elősegítik az integrált 
projektek kidolgozását a következő 
módokon:
a) technikai segítségnyújtási projektek, 
amelyek a 2007–2013 és 2014–2020 
programozási időszakok alatti LIFE 
projekttámogatásokon keresztül pénzügyi 
támogatást nyújtanak a pályázók számára 
az integrált projektek elkészítése 
tekintetében, ideértve a különböző 
részleges és részt vevő csoportok közötti 
megfelelő intézményi struktúra 
kialakítását is. A technikai segítségnyújtás 
biztosítja különösen, hogy e projektek 
megfeleljenek a LIFE program és a 8. 
cikk (3) bekezdésében említett uniós 
források időzítési, technikai és pénzügyi 
követelményeinek;
b) csereprojektek, amelyek során a sikeres 
integrált projektekben vagy integrált 
megközelítésekben részt vevő partnerek 
meghívják más tagállamokból vagy 
régiókból az érdeklődő csoportokat, és 
megosztják a különböző uniós források és 
a nemzeti vagy magánforrások közötti 
koordinációs struktúrák kialakításával 
kapcsolatos tapasztalataikat. A látogató 
csoportoknak a közigazgatás és/vagy 
érdekelt felek különböző ágazatait kell 
képviselniük;
c) legalább kétévente megrendezett 
rendszeres szemináriumok és műhelyek a 
tapasztalat- és tudáscsere, valamint a 
legjobb gyakorlatok cseréjének 
megkönnyítése érdekében az integrált 
projektek kidolgozása, előkészítése és 
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megvalósítása terén. E szemináriumokat a 
Bizottság szervezi;
d) többek között a különböző alapok 
kezelő testületeinek szóló kommunikációs 
és tájékoztatással összefüggő 
tevékenységek. 
(6) Az integrált projektek földrajzi 
egyensúlyát a 19. cikk (3) bekezdésével 
összhangban kell biztosítani. A 
tagállamok – szükség esetén valamely 
LIFE technikai segítségnyújtási projekt 
támogatásával – törekednek arra, hogy az 
első két programozási éven belül vagy az 
első többéves munkaprogram időtartama 
alatt legalább egy integrált projektet 
készítsenek elő és javasoljanak.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Biodiverzitás; – Természet és Biodiverzitás;

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c)  az uniós környezetvédelmi politika és 
jogszabályok kidolgozásához, 
felméréséhez, nyomon követéséhez és 
értékeléséhez, valamint az Unión belül és 
kívül a környezetet érintő tényezők, 
terhelések és válaszlépések vizsgálatához 

c)  az uniós környezetvédelmi politika és 
jogszabályok kidolgozásához, 
végrehajtásához, felméréséhez, nyomon 
követéséhez és értékeléséhez, valamint az 
Unión belül és kívül a környezetet érintő 
tényezők, terhelések és válaszlépések 
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és nyomon követéséhez szükséges 
tudásalap javítása. 

vizsgálatához és nyomon követéséhez 
szükséges tudásalap javítása. 

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Biodiverzitás prioritási területhez 
kapcsolódó konkrét célkitűzések

A Természet és Biodiverzitás prioritási 
területhez kapcsolódó konkrét célkitűzések

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c)  a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
uniós szakpolitika és jogszabályok 
fejlesztéséhez, felméréséhez, nyomon 
követéséhez és értékeléséhez, valamint az 
Unión belül és kívül a biológiai 
sokféleséget érintő tényezők, terhelések és 
válaszlépések vizsgálatához és nyomon 
követéséhez szükséges tudásalap javítása. 

c)  a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
uniós szakpolitika és jogszabályok 
fejlesztéséhez, végrehajtásához, 
felméréséhez, nyomon követéséhez és 
értékeléséhez, valamint az Unión belül és 
kívül a biológiai sokféleséget érintő 
tényezők, terhelések és válaszlépések 
vizsgálatához és nyomon követéséhez 
szükséges tudásalap javítása. 

Or. en
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez való hozzájárulás 
érdekében és más környezetvédelmi 
célkitűzésekkel, köztük a biodiverzitással 
való szinergiák támogatásával az 
éghajlatváltozás hatásainak mérséklése 
prioritási terület konkrét célkitűzései 
különösen a következők:

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az éghajlatváltozással szembeni fokozott 
ellenálló képességet célzó erőfeszítések 
támogatásához való hozzájárulás 
érdekében és más környezetvédelmi 
célkitűzésekkel, köztük a biodiverzitással 
való szinergiák támogatásával az 
Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz 
prioritási terület konkrét célkitűzései 
különösen a következők:

Or. en
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) integrált projektek elsősorban a 
természet-, víz- és levegővédelem, a 
hulladékgazdálkodás, valamint az 
éghajlatváltozás hatásainak mérséklése és 
az azokhoz való alkalmazkodás területén; 

d) integrált projektek; 

Or. en

Indokolás

Az integrált projektek körébe tartozó területeket a javasolt 8a. cikk (új) (2) bekezdése 
határozza meg.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) kapacitásépítési projektek a 19. cikk 
(2a) bekezdésével összhangban;;

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tájékoztató, tudatosságnövelő és 
terjesztési projektek; 

g) tájékoztató, tudatosságnövelő, csere- és 
terjesztési projektek; 

Or. en
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Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a)  az Unió érdekét szolgálják a LIFE 
program 3. cikkében meghatározott 
általános célkitűzései egyikének, valamint 
a prioritási területek 10., 11., 12., 14., 15. 
és 16. cikkben meghatározott konkrét 
célkitűzései eléréséhez történő jelentős 
hozzájárulás által;

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 18. cikkben említett projektek 
finanszírozásra történő kiválasztásának 
érdem és minőség szerint kell történnie az 
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(1) bekezdéssel összhangban.
A odaítélési eljárásnak a szolidaritás és 
vállaláselosztás elvein kell alapulnia, és 
elsőbbséget kell biztosítani az uniós 
szolidaritásra különösen rászoruló 
tagállamok és területek számára. 
Valamely tagállamnak vagy régiónak az e 
program körébe tartozó területekkel 
összefüggő különös felelősségét, terhét 
vagy kitettségét ezért figyelembe kell venni 
az odaítélési eljárás során az (1) bekezdés 
a) pontjában említett alkalmassági 
kritérium értékelése részeként.
Ha valamely tagállam két egymást követő 
évben kettőnél kevesebb projektet kapott, 
akkor jogosult különleges technikai 
segítségnyújtást, például a következő 
évben jó minőségű projektek 
elkészítésének támogatására irányuló 
célzott műhelyeket igénybe venni, 
valamint kapacitásépítés projektért 
jelentkezhet a 18. cikk ea) pontjával 
összhangban. A 2007–2013 programozási 
időszak alatt a részére járó indikatív 
nemzeti forráselosztásoknál jelentősen 
kevesebből részesülő tagállamok szintén 
jelentkezhetnek kapacitásépítés projektért.
A Bizottság biztosítja a legsikeresebb 
projektek eredményeinek terjesztését, 
különös figyelmet fordítva – adott esetben 
– az adott területen a legkevesebb 
projektben részesülő tagállamokra. 

Or. en

Indokolás

Minden LIFE projektet a minőség és a LIFE konkrét célkitűzései – azaz 
demonstrációs/terjesztési potenciál és környezeti/ éghajlati hatás – tekintetében uniós 
hozzáadott érték alapján kell kiválasztani. E tényezőket nem veszélyeztetheti a nemzeti 
elosztásokra történő összpontosítás. A szolidaritás azt jelenti, hogy az alacsony kiválasztási 
arányt elérő tagállamokat és régiókat határozottan támogatni kell pályázataik minőségének 
javítása céljából – ez minden projekt előnyére válik és hosszú távon biztosítja a méltányos 
elosztást egy, az odaítélési eljárást szükségtelenül bonyolító elosztórendszer nélkül is.
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

a)  a Bizottság biztosítja, hogy ha az (1) 
bekezdésben említett feltételek teljesülnek, 
a teljes programozási időszak alatt minden 
tagállam legalább egy integrált projektre 
kapjon finanszírozást a természet 
területén, legalább egy integrált projektre 
kapjon finanszírozást az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
vagy enyhítés területén, és legalább egy 
integrált projektre kapjon finanszírozást a 
8a. cikkben azonosított valamely más 
területen;
b) a Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
a 30. cikkel összhangban történő 
elfogadására, amelyekben meghatározza a 
programozási időszak alatt az integrált 
projektekre vonatkozó konkrét tematikus, 
páneurópai terjesztési célokat. A Bizottság 
az integrált projektekre vonatkozó
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odaítélési eljárás során az (1) bekezdés a) 
pontjában említett alkalmassági 
kritériumok értékelése során figyelembe 
veszi e tematikus terjesztési célokat.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az integrált projektek újszerűségére és az azokhoz szükséges tervezési megközelítés 
sajátosságaira, létfontosságú, hogy minden tagállam tapasztalatot szerezzen az ilyen típusú 
projektekkel kapcsolatban a következő LIFE programozási időszak alatt. Javasoljuk ezért, 
hogy minden tagállam legyen jogosult finanszírozásra legalább három integrált projekt 
számára, feltéve hogy azok különböző területekre vonatkoznak.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság külön gyorsított pályázási 
és kiválasztási eljárást határoz meg a 
kapacitásépítési projektek tekintetében, 
amely a pályázat benyújtásától legfeljebb 
három hónapig tarthat.

Or. en

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottság megfelelő médiumok és 
technológiák felhasználásával 
rendszeresen közzéteszi a LIFE 
programon keresztül finanszírozott 
projektek listáját, röviden bemutatva a 
célkitűzéseket, az elért eredményeket, 
valamint a felhasznált források 
összefoglalóját. A Bizottság elősegíti a 



PE489.483v01-00 40/51 PR\901913HU.doc

HU

befejezett vagy folyamatban levő projektek 
megfeleltetését ugyanazon a területen az 
új projekt-kedvezményezettekkel, 
pályázókkal, vagy érdeklődő érdekelt 
felekkel.

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-
áig nyújtható társfinanszírozás. Kivételes 
esetben a 18. cikk d) és f) pontjaiban 
említett projektek elszámolható 
költségeinek legfeljebb 60%-a
finanszírozható. A(z) …/…/EU 
rendeletben [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] meghatározott kevésbé fejlett 
régiók az elszámolható költségek 
legfeljebb 75%-ig terjedő magasabb 
arányra jogosultak.

Or. en

Indokolás

A Bizottság fokozott társfinanszírozási arányt javasol a héa és az állandó alkalmazottakkal 
összefüggő költségek támogathatósága javasolt korlátozásának ellensúlyozására. Ez a 
jelentés számos esetben ismételten bevezeti ezt a támogathatóságot. A társfinanszírozási 
arány jelentős növelésére kizárólag a projektek teljes számának és a LIFE eszköz tőkeáttételi 
hatásának rovására kerülhet sor. Mivel azonban a kiegészítő összegek hiányát határozták 
meg szűk keresztmetszetként a LIFE finanszírozás néhány tagállambeli korlátozott felvétele 
szempontjából, a kevésbé fejlett régióknak magasabb társfinanszírozási arányra kell 
jogosultaknak lenniük.
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Mivel a LIFE igen kisméretű eszköz, a héa költségek LIFE költségvetésből történő 
finanszírozását a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. A LIFE projektek számára 
visszatérített héa összege a tagállamok költségvetéseibe folyik vissza, ami a LIFE projektek 
számára rendelkezésre álló források jelentős csökkenéséhez vezet. Ésszerű, hogy az 
adóalanynak nem minősülő személy („államok, a régiók, a megyék és a települések”) 
számára a héa összege a LIFE programon keresztül nem téríthető vissza. 

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alkalmazottak költségei elszámolható 
költségnek minősülnek a 18. cikkben 
említett projektek esetében, amennyiben 
azok olyan tevékenységek költségeihez 
kapcsolódnak, amelyeket a 
kedvezményezett az érintett projekt 
megindítása nélkül nem végzett volna el. 
Az érintett alkalmazottakat kifejezetten az 
adott projekt céljából kell alkalmazni. A 
nem kifejezetten az adott projekt céljából 
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felvett állami tisztviselők bérköltségei – a 
kapacitásépítési projektek kivételével –
nem elszámolható költségek.

Or. en

Indokolás

A LIFE igen kisméretű eszköz, és a lehető leginkább közvetlen módon európai hozzáadott 
értékhez kell vezetnie. Az állandó alkalmazottak LIFE költségvetésből történő finanszírozását 
ezért a lehető legteljesebb mértékben korlátozni kell. A természethez és környezethez hasonló 
közjavak kezelése a közigazgatás egyik alapvető feladata, így kizárólag kifejezetten a LIFE 
projekt céljaira felvett állami tisztviselők költségei lehetnek elszámolható költségek. A 
folyamatban lévő és a nyomon követést végző alkalmazottak munkaidejére vonatkozó
egyszerűsítési erőfeszítéseket folytatni kell.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) valamennyi jelentősebb uniós 
környezetvédelmi jogszabály 
végrehajtásával – és adott esetben 
átültetésével – kapcsolatos 
kommunikáció;

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
a 30. cikkel összhangban történő 
elfogadására a LIFE programra 
vonatkozóan többéves munkaprogramok 
elfogadása tekintetében. 



PR\901913HU.doc 43/51 PE489.483v01-00

HU

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
a 30. cikkel összhangban történő 
elfogadására a többéves 
munkaprogramok adott esetben történő 
felülvizsgálata céljából.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE489.483v01-00 44/51 PR\901913HU.doc

HU

érvényes relevanciáját, valamint az 
intézkedések hozzájárulását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó prioritásaihoz. Az 
értékelés figyelembe veszi továbbá a 
korábbi program hosszú távú hatásairól 
készült értékelések eredményét. A 
jelentéshez mellékelik a Bizottság 
észrevételeit többek között arra 
vonatkozóan, hogy a LIFE program 
végrehajtása és különösen a többéves 
munkaprogram kidolgozása során hogyan 
fogják figyelembe venni a félidős értékelés 
megállapításait; 

érvényes relevanciáját, valamint az 
intézkedések hozzájárulását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó prioritásaihoz. Az 
értékelés figyelembe veszi továbbá a 
korábbi program hosszú távú hatásairól 
készült értékelések eredményét. A 
jelentéshez mellékelik a Bizottság 
észrevételeit többek között arra 
vonatkozóan, hogy a LIFE program 
végrehajtása és különösen a többéves 
munkaprogram kidolgozása során hogyan 
fogják figyelembe venni a félidős értékelés 
megállapításait. A félidős értékelésről 
szóló jelentés az integrált projektek iránti 
igény, illetve azok tervezése és 
végrehajtása terjedelmére és minőségére 
vonatkozó alapos értékelést tartalmaz, 
vagy azt kell mellékelni ahhoz. Kiemelt 
figyelmet kell fordítani az uniós források 
áttételével kapcsolatban elért vagy várt 
sikerre, különös figyelemmel az uniós 
finanszírozási eszközökkel való fokozott 
koherencia előnyeire, az érdekelt felek 
részvételének mértékére, valamint arra, 
hogy a korábbi hagyományos LIFE 
projektek az integrált projektek körébe 
tartoztak-e vagy várhatóan tartoznak-e.  
Az értékeléshez a 4. cikk (2b) 
bekezdésében említett LIFE program 
keretében és a 8a. cikk (2) bekezdésében 
említett integrált projektek körében az 
integrált projektek tekintetében 
rendelkezésre álló teljes pénzügyi hányad 
elfogadására irányuló megfelelő 
javaslatokat lehet mellékelni; 

Or. en
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bizottság törölve
(1) A Bizottságot munkájában a LIFE 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
programért felelős bizottság segíti. 
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül. 
(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikke 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A Bizottság eljárására vonatkozó cikkre nem lenne szükség a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján kiadott végrehajtási aktusok törlésére vagy helyettesítésére irányuló 
módosítások elfogadása esetén.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság [az e rendelet 
hatálybalépését követő naptól] kezdődően 
határozatlan időre szóló felhatalmazást kap 
a 3. cikk (2) bekezdésében, a 4. cikk (2b) 
bekezdésében, a 8a. cikk (2) 
bekezdésében, a 19. cikk (3) bekezdésében, 
valamint a 24. cikk (1) és (3) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

Or. en
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) 
bekezdésében, a 4. cikk (2b) 
bekezdésében, a 8a. cikk (2) 
bekezdésében, a 19. cikk (3) bekezdésében, 
valamint a 24. cikk (1) és (3) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban leírt felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi napon lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
érvényességét. 

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A 3. cikk (2) bekezdésnek, a 4. cikk 
(2b) bekezdésének, a 8a. cikk (2) 
bekezdésének, a 19. cikk (3) bekezdésének, 
vagy a 24. cikk (1) vagy (3) bekezdésének
megfelelően elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlament vagy a Tanács a 
jogi aktusról szóló értesítéstől számított két 
hónapos határidőn belül nem emel 
kifogást, illetve akkor, ha a határidő lejártát 
megelőzően az Európai Parlament és a 
Tanács egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem kíván kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
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hónappal meghosszabbodik. Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 614/2007/EK rendelet értelmében 
2013. december 31. előtt megkezdett 
intézkedésekre azok befejezéséig az 
említett rendelet irányadó, és azoknak az 
abban meghatározott technikai 
rendelkezéseknek kell megfelelniük. A 
614/2007/EK rendeletben meghatározott 
bizottság helyébe e rendelet 
hatálybalépésének napjától a 29. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság lép.

(1) A 614/2007/EK rendelet értelmében 
2013. december 31. előtt megkezdett 
intézkedésekre azok befejezéséig az 
említett rendelet irányadó, és azoknak az 
abban meghatározott technikai 
rendelkezéseknek kell megfelelniük. 

Or. en
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INDOKOLÁS

Az elmúlt 20 évben a LIFE jelentős sikereket ért el az európai polgárok előtt álló környezeti 
és éghajlattal kapcsolatos kihívások kezelése eszközeként. Kis méretű, de jól célzott és 
hatékony eszköz, amelyet a helyi, regionális és nemzeti szintű közigazgatás, a nem 
kormányzati szervezetek, a kutatóintézetek és a kkv-k nagyra tartanak. Költségvetési 
szempontból a LIFE teljesítménye is igen kielégítő; a megvalósítási arány következetesen és 
jelentősen átlag fölötti.

Költségvetés és érvényesítés

Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a LIFE-nak az Unió költségvetéséből való, Bizottság által 
javasolt 0,3% mértékű részesedése aránytalanul alacsony a fenntartható, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony és biológiai sokféleségben gazdag társadalom 
irányába történő elmozdulás által képviselt lehetőségek és kihívások mellett. A Parlament 
által a következő többéves pénzügyi keret szerinti jelentősebb uniós forrásokról folyó 
tárgyalások tekintetében támogatott beruházások legalább a következő két évtized folyamán 
befolyásolják az Unió fejlődését. Az előadó ezért hangsúlyozza, hogy biztosítani kell azt, 
hogy a beruházások alátámasszák a Parlament által képviselt politikákat és stratégiákat, 
például az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemtervét, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság ütemtervét, vagy az uniós biodiverzitási stratégiát.

Az uniós biodiverzitási stratégiáról szóló állásfoglalásában a Parlament csalódottságát fejezte 
ki az új LIFE program számára javasolt elkülönítésről, és úgy vélte, hogy a biológiai 
sokféleséggel és természetvédelemmel foglalkozó tervben kezelt kihívások a LIFE program 
számára elkülönített források jelentős növelését teszik szükségessé. Megállapította továbbá, 
hogy csak a Natura 2000 hálózat által elért előnyök értéke a becslések szerint 2–300 milliárd 
euró között van, és összesen 4,5–8 millió munkahelyet támogatnak közvetlenül.

A LIFE számára megfelelő költségvetés és a teljes uniós kiadások között láthatóság 
biztosítása erőteljes jelzés arra, hogy az Unió komolyan veszi környezetvédelmi és 
éghajlatváltozási kötelezettségvállalásait. A Parlament többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
általános megközelítésének megfelelően az előadó a jelentésben tartózkodott attól, hogy 
bármilyen konkrét javaslatot tegyen a LIFE program költségvetésének összegével 
kapcsolatban. A fenti érvek azonban egyértelműen jelentős növelésre szólítanak fel. A LIFE 
programnak a Natura 2000 hálózat finanszírozási szükségleteinek legalább 10%-ához kell 
hozzájárulnia, le nem vonva ebből a más területekre fordítandó kiadásokat. A jelenlegi 
költségvetést legalább 5%-kal növelni kell, ahogyan azt a Parlament a többéves pénzügyi 
keretről szóló állásfoglalásában is kérte. Ezt az összeget tovább kellene növelni a Bizottság 
által ahhoz szükségesnek tartott összeggel, hogy fedezze a LIFE újonnan javasolt elemeit –
azaz az éghajlatváltozási alprogramot és az integrált projekteket – is.

Földrajzi egyensúly és technikai segítségnyújtás

A LIFE projektek kiválasztása elsődlegesen azok minőségén és az európai hozzáadott 
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értékhez való hozzájárulásukon alapul, kiemelt figyelmet fordítva azok 
demonstrációs/átruházási potenciáljára, valamint a környezetre/éghajlatra gyakorolt hatására. 
A korábbi LIFE programozási időszakok tapasztalatai világossá tették a tagállamok közötti 
egyenlőtlenségeket a LIFE-ból nyújtott pénzeszközök felvétele terén. Egyes országok vagy 
régiók képesek voltak ismételten is magas minőségű projekteket készíteni a kiegészítő 
összegek biztosításához, így összességében több támogatást kaptak a LIFE programból. Ez 
volt a helyzet a LIFE+ (2007–2013) keretében bevezetett indikatív nemzeti forráselosztások 
összetett rendszerében is.

A projektek elosztását érintő nyilvánvaló egyenlőtlenségekkel a LIFE új szabályozásában kell 
foglalkozni. Vajon a nemzeti elosztások jelentik a megfelelő eszközt az ilyen elosztásra? Az 
európai szolidaritás nevében nem kellene-e egy uniós alapnak kompromisszumokat hoznia a 
minőség, terjesztési potenciál, megőrzési érték, és a projektektől elvárt uniós szintű 
eredmények és hatások terén annak biztosítása érdekében, hogy minden tagállam 
megkaphassa a részét? 

Az előadó álláspontja szerint az európai szolidaritás és vállaláselosztás valami mást jelent: az 
alacsony projekt-kiválasztási aránnyal rendelkező tagállamok és régiók számára támogatást 
kell nyújtani a projektek jobb minőségének elérése céljából. Ezt célzott műhelyek és képzések 
keretében kell biztosítani, de minden projekt esetében tanácsadási szolgáltatást is tartalmaznia 
kell. Az előadó javaslata szerint a Bizottságnak elő kell segítenie a sikeres folyamatban lévő 
vagy befejezett projektek és a projektekre pályázók közötti ilyen cseréket. A nemzeti és 
regionális LIFE kapcsolattartó pontok által nyújtott proaktív támogatást továbbá a sikeres 
jelentkezések kulcsfontosságú tényezőjeként azonosították. Az előadó ezért korlátozott idejű 
kapacitásépítő támogatás nyújtását javasolja a LIFE kapcsolattartó pontok számára a 
projekttel kapcsolatos igen alacsony forrásfelvételt mutató területeken és régiókban.

A földrajzi egyensúly gondolata a nemzeti elosztáson túl mutat. A szolidaritás elvével 
kombinálva azt jelenti, hogy a régiók, öko-szisztémák, ágazatok, vagy más módon 
meghatározott, azonban különleges európai értékkel rendelkező vagy speciális terhet viselő 
entitások elsőbbséget élvezzenek a projektek kiválasztása során. Utalhat ez a prioritást élvező 
fajok védelmére, vagy a súlyos levegő-szennyezettségi problémákkal küzdő agglomerációkra. 
Nincs szükség további mechanizmusra a LIFE programon belül ennek biztosítására. E 
megfontolásoknak a kiválasztási eljárás részét kell képezniük, és már képezik is, és további 
odaítélési pontok alapjául szolgálnak. Az egyértelműség növelése és e szolidaritási elem 
megerősítése érdekében az előadó a vonatkozó rendelkezések beillesztését javasolja a LIFE 
rendeletbe.

Figyelemmel továbbá az integrált projektek újszerűségére és a szükséges sajátos tervezési 
megközelítésre az alábbiak szerint, az előadó létfontosságúnak tartja, hogy minden tagállam 
tapasztalatot szerezzen az ilyen típusú projektekkel kapcsolatban a következő LIFE 
programozási időszak alatt. Az előadó ezért azt javasolja, hogy minden tagállam legyen 
jogosult legalább három integrált projekt finanszírozására, ha azok különböző területekre 
vonatkoznak.

A társfinanszírozás mértéke

A LIFE finanszírozás elterjedésének több tagállamban történő csökkenéséért felelős második 
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hiányosság a kiegészítő összegek biztosításának nehézségei. Az előadó ezért azt javasolja,
hogy a gazdaságilag kevésbé fejlett régiók legfeljebb 75% mértékű társfinanszírozásra 
legyenek jogosultak. Az előadó álláspontja szerint ez további ösztönzőt jelentene a LIFE 
finanszírozásért való jelentkezésre a leginkább rászoruló régiók számára, végső soron pedig 
biztosítaná, hogy azok részesüljenek a LIFE környezeti szaktudásának és éghajlattal 
kapcsolatos beruházásainak előnyeiből. 

Ez előadónak kétségei vannak a társfinanszírozási arány általános felemelésével kapcsolatban, 
hiszen az nyilvánvalóan csak a projektek teljes számának, így a LIFE hálózat uniós szintű 
terjesztésének rovására lenne lehetséges. Jelenleg több kiváló minőségű projekt van 
folyamatban, amelyeknél a társfinanszírozás mértéke 50%. A társfinanszírozás mértékének 
általános felemelése e – jelentős eredményeket és levont tanulságokat nyújtó – tőkeáttételi 
hatás és a projektek kritikus tömegének elvesztését kockáztatná. 

Végül, a tagállamok kiegészítő összegeket biztosító mechanizmus kidolgozására irányuló 
erőfeszítései – a LIFE kapcsolattartó pontok rendszerének megerősítésével kombinálva –
létfontosságúnak bizonyultak a LIFE projektek sikere szempontjából. A Bizottságnak ezért 
ösztönöznie kell a tagállamokat, hogy cseréljenek legjobb gyakorlatokat e struktúrákkal 
kapcsolatban.

Elszámolhatóság és egyszerűsítés

A költségek elszámolhatóságának és az egyszerűsítés kérdését a társfinanszírozás mértékétől 
függetlenül és a pénzügyi rendelet felülvizsgálatára figyelemmel kell megfontolni.
Az uniós alapok kezelési struktúrái közötti különbségek ellenére az alapvető szabályok 
azonosak. Nyilvánvaló, hogy az odaítélési eljárásokra, a támogatások igazgatására és nyomon 
követésére vonatkozó legjobb gyakorlatokat terjeszteni kell, hogy minden oldalon enyhíteni 
lehessen a terheken.

Ha a projekt-kedvezményezettek – az adóalanynak nem minősülő személyek1 kivételével –
nem a nemzeti héa rendszerük alapján nem igényelhetik vissza a hozzáadottérték-adó (héa) 
költségeit, a héa e költségeinek a LIFE program keretében elszámolhatónak kell lenniük. Ez 
biztosítja a kedvezményezettek méltányos és egyenlő elbánását. Ennek ellenére az előadó 
elfogadhatatlannak tartja, hogy a LIFE program kis költségvetésének részei a tagállamok 
költségvetésébe származzanak vissza. Legalább világossá kell tenni azt, hogy az egyes 
tagállamok hogyan szabályozzák a héa visszaigénylését, illetve a LIFE projektek számára 
visszatérített héa költségek összegét.

Az állandó alkalmazottak költségeinek a szaktudás folyamatosságának biztosítása érdekében 
általánosságban elszámolhatónak kell lenniük a LIFE program keretében. A 
projekttámogatások legnagyobb részét ugyanakkor a projektekkel kapcsolatos konkrét 
kiadásokra, például megőrzési intézkedésekre kell fordítani. A természethez és környezethez 
hasonló közjavak kezelése a közigazgatás egyik központi feladata. Az előadó álláspontja 
szerint ezért ésszerű a LIFE projektekben résztvevő állami tisztviselők költségeit nem 
visszatéríteni. A LIFE projektekkel összefüggő tevékenységek érdekében toborzott további 
alkalmazottak költségeinek azonban elszámolhatónak kell lenniük.

                                               
1 A 2006/112/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározottak szerint.
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Integrált projektek

A LIFE program szerinti „integrált projektek” szilárd érvényesítési eszközt alkotnak. Céljuk –
más uniós alapokkal közösen – jelentős környezetvédelmi jogszabályok – például 
hulladékgazdálkodási vagy vízgyűjtő-gazdálkodási tervek, éghajlati stratégiák, vagy a Natura 
2000 területekre vonatkozó fontossági sorrendben történő végrehajtási tervek – támogatása, 
amelyek jelentős munkahely-teremtési és növekedési potenciállal rendelkeznek. Az ilyen 
projektek jelentősen hozzájárulhatnak továbbá a források hatékony felhasználásához is.

Az előadó határozottan támogatja a Bizottság által javasolt új típusú projekteket. A rendeletre 
irányuló javaslatból azonban bizonyos mértékben hiányzik az egyértelműség e koncepcióval 
kapcsolatban. Az előadó ezért egy új, külön cikket vezetett be az integrált projektekkel 
kapcsolatban, amelynek részét képezi a tagállamok számára ezen új megközelítés gyakorlatba 
történő ültetésével kapcsolatban támogatást nyújtó mechanizmus is. Figyelemmel az integrált 
projektekkel kapcsolatos korlátozott mértékű tapasztalatokra, ezeket fokozatosan kell 
bevezetni és a LIFE programozási időszak félidős értékelésekor alaposan meg kell vizsgálni.

Az integrált projektek előnyösek lesznek más alapok számára is, mivel növelik azok 
környezeti kiadásokra vonatkozó felvevőképességét és azt a végrehajtással kapcsolatos 
jelentős kihívások felé terelik. Ösztönözhetik továbbá a közigazgatások különböző ágazatai 
közötti konstruktív és tartós együttműködést, ami hozzájárul az uniós kiadások 
koherenciájának javulásához. Ezen előnyök gyakorlati elérése érdekében már korai 
szakaszban azonosítani kell a más uniós forrásokkal esetleg kiegészítő jellegű 
tevékenységeket. Az előadó ennek megfelelő módosításokat nyújtott be a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet tekintetében.


