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*** Pritarimo procedūra
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***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl aplinkos ir klimato 
politikos programos (LIFE) sukūrimo
(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0874),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0498/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2012 m. balandžio 25 
d. priimtą nuomonę1,

– atsižvelgdamas į … Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Biudžeto komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Regioninės 
plėtros komiteto nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucija Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto nurodytas 
finansinis paketas yra tik nuoroda 
teisėkūros institucijai ir negali būti 

                                               
1 OL C 0, 0000 0 00, p. 0.
2 OL C 0, 0000 0 00, p. 0.
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nustatomas, kol bus pasiektas susitarimas 
dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) programos LIFE+ įgyvendinimo 
patirtis parodė, kad turimas LIFE 
finansavimas skirtingose valstybėse 
narėse panaudojamas labai nevienodai, 
nepaisant orientacinės nacionalinių 
asignavimų sistemos. Valstybėms narėms, 
kurios didžiausių sunkumų patiria dėl 
galimybės naudotis lėšomis, turėtų būti 
numatyta konkreti pagalba ir gebėjimų 
stiprinimas, ypač pasinaudojant 
nacionaline ir regionine ryšių sistema ir 
sėkmingų projektų paramos gavėjų 
konsultacinėmis paslaugomis. Sąjungos 
solidarumas ir bendros pastangos turėtų 
atsispindėti ne skirstant biudžeto dalis ir 
taip sumenkinant projekto kokybę, o 
teikiant tikslinę paramą ir papildomus 
premijos taškus regionams, turintiems 
ypatingų su aplinka ir klimato kaita 
susijusių poreikių. Valstybės narės pačios 
gali labai padėti padidinti savo LIFE 
paramos panaudojimą stiprindamos 
nacionalinius ar regioninius ryšių 
centrus, techniškai ir finansiškai 
remdamos projektų rengimą ir 
įsteigdamos aplinkos apsaugos fondus 
arba kurdamos kitas priemones, kad būtų 
užtikrintas išlyginamųjų fondų 
prieinamumas;

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Solidarumas taip pat turėtų reikštis 
plataus masto nuolatine projekto rezultatų 
sklaida, kad mažiau projektų turinčios 
valstybės narės ir regionai gautų naudos 
iš sėkmingai įgyvendinant projektus įgytos 
patirties ir sukurtų technologijų ar 
procedūrų. Todėl LIFE projektai turėtų 
būti itin svarbūs vykdant tinklų kūrimo 
veiklą ir projekto rezultatų sklaidai, turėtų 
padėti susidomėjusioms 
suinteresuotosioms šalims bei galimiems 
būsimiems pareiškėjams, 
nepriklausantiems LIFE tinklui. Komisija 
toliau turėtų aktyvinti savo veiklą, 
susijusią su tikslinga projekto rezultatų 
sklaida LIFE tinkle ir už jo ribų, ypatingą 
dėmesį skirdama valstybėms narėms, 
kurių LIFE lėšų panaudojimas yra labai 
menkas;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) atsižvelgiant į programos LIFE 
ypatybes ir dydį, ja visų aplinkos ir klimato 
problemų išspręsti neįmanoma. Todėl ją 
įgyvendinant turėtų būti siekiama 
paskatinti politikos kūrimo ir įgyvendinimo 
pokyčius ir tuo tikslu numatyti ir skleisti 
sprendinius ir geriausią patirtį aplinkos ir 
klimato tikslams pasiekti;

(5) atsižvelgiant į programos LIFE 
ypatybes ir dydį, ja visų aplinkos ir klimato 
problemų išspręsti neįmanoma. Todėl ją 
įgyvendinant turėtų būti siekiama 
paskatinti politikos kūrimo ir įgyvendinimo 
pokyčius ir tuo tikslu numatyti ir skleisti 
sprendinius ir geriausią patirtį aplinkos ir 
klimato tikslams pasiekti; Šiuo požiūriu ji 
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turėtų padėti įgyvendinti Sąjungos 
aplinkosaugos veiksmų programą. Savo 
2012 m. balandžio 20 d. rezoliucijoje dėl 
šeštosios aplinkosaugos veiksmų 
programos persvarstymo ir septintosios 
aplinkosaugos veiksmų programos 
„Geresnė aplinka geresniam gyvenimui“1

Europos Parlamentas pabrėžė, kad 
aplinkosaugos veiksmų programos padeda 
užtikrinti būtiną įvairių Sąjungos 
politikos krypčių derinimą, EP mano, kad 
per ateinantį dešimtmetį bus dar svarbiau 
spręsti aplinkosaugos klausimus 
vadovaujantis nuoseklesniu ir labiau 
integruotu požiūriu, kuriuo atsižvelgiama 
į problemų tarpusavio sąsajas ir 
užpildomos likusios spragos, nes 
priešingu atveju gali būti padaryta 
nepataisoma žala. Europos Parlamentas 
taip pat pabrėžė, kad septintąja 
aplinkosaugos veiksmų programa turėtų 
būti sukurta tinkama sistema atitinkamam 
finansavimui užtikrinti, įskaitant 
naujovių, mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros finansavimą, o 
aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo 
finansavimas, derinamas su LIFE 
finansavimu, ir visiškai integruota 
aplinkos apsauga turėtų būti svarbi kitos 
daugiametės finansinės programos 
(DFP), taip pat bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) reformos, bendros 
žuvininkystės politikos (BŽP), sanglaudos 
politikos reformų ir programos 
„Horizontas 2020“ dalis; 
______________
1 P7_TA (2012)0147.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) aplinkos ir klimato reikalavimus 
reikėtų integruoti į Sąjungos politiką ir 
veiklą. Todėl programa LIFE turėtų 
papildyti kitas Sąjungos finansavimo 
programas, įskaitant Europos regioninės 
plėtros fondą, Europos socialinį fondą, 
Sanglaudos fondą ir Europos žemės ūkio 
garantijų fondą, Europos žemės ūkio fondą 
kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondą ir programą „2020 m. 
horizontas“. Komisija ir valstybės narės 
turėtų užtikrinti tokį papildomumą visais 
lygmenimis. Norint užtikrinti 
papildomumą Sąjungos lygmeniu, būtina 
užtikrinti programos LIFE ir pagal Bendrą 
strateginę programą bendrai valdomų 
Sąjungos finansavimo programų struktūrinį 

(10) aplinkos ir klimato reikalavimus 
reikėtų integruoti į Sąjungos politiką ir 
veiklą. Todėl programa LIFE turėtų 
papildyti kitas Sąjungos finansavimo 
programas, įskaitant Europos regioninės 
plėtros fondą, Europos socialinį fondą, 
Sanglaudos fondą ir Europos žemės ūkio 
garantijų fondą, Europos žemės ūkio fondą 
kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondą ir programą „2020 m. 
horizontas“. Komisija ir valstybės narės 
turėtų užtikrinti tokį papildomumą visais 
lygmenimis. Norint užtikrinti 
papildomumą Sąjungos lygmeniu, būtina 
užtikrinti programos LIFE ir pagal Bendrą 
strateginę programą bendrai valdomų 
Sąjungos finansavimo programų struktūrinį 
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bendradarbiavimą, visų pirma siekiant 
skatinti veiklos, kuria papildomi 
integruotieji projektai arba remiami pagal 
programą LIFE suformuluoti sprendimai, 
metodai ir principai, finansavimą. 
Programa LIFE taip pat turėtų būti 
skatinama diegti programos „2020 m. 
horizontas“ mokslinių tyrimų ir naujovių 
diegimo rezultatus. Tokiomis aplinkybėmis 
pagal ją turėtų būti siūlomos projektų, 
duodančių aiškią naudą aplinkai ir 
klimatui, bendro finansavimo galimybės, 
siekiant užtikrinti sąveiką. Būtinas 
koordinavimas, kad būtų išvengta dvigubo 
finansavimo; 

bendradarbiavimą, visų pirma siekiant 
skatinti veiklos, kuria papildomi 
integruotieji projektai arba remiami pagal 
programą LIFE suformuluoti sprendimai, 
metodai ir principai, finansavimą. Siekiant 
LIFE integruotų projektų teisinio 
aiškumo ir praktiško įvykdomumo, 
Reglamente Nr. …/… [Bendrųjų nuostatų 
reglamentas]1.turėtų būti aiškiai 
numatytas kitų Sąjungos fondų ir 
integruotų projektų bendradarbiavimas. 
Konkretūs susitarimai turėtų būti 
įgyvendinti siekiant ankstyvame etape 
užmegzti bendradarbiavimą, kad rengiant 
partnerystės susitarimus ir veiklos arba 
kaimo plėtros programas būtų 
atsižvelgiama į integruotų projektų 
teikiamus pranašumus. Programa LIFE 
taip pat turėtų būti skatinama diegti 
programos „2020 m. horizontas“ mokslinių 
tyrimų ir naujovių diegimo rezultatus. 
Tokiomis aplinkybėmis pagal ją turėtų būti 
siūlomos projektų, duodančių aiškią naudą 
aplinkai ir klimatui, bendro finansavimo 
galimybės, siekiant užtikrinti sąveiką. 
Būtinas koordinavimas, kad būtų išvengta 
dvigubo finansavimo;
_______________
1 COM(2011) 0615.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) tarp svarbiausių Sąjungos uždavinių ir 
toliau yra pastangos sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą ir ją imti didinti, išteklių 
naudojimo efektyvumo didinimas, įskaitant 
aplinkos ir sveikatos problemų sprendimą. 
Norint spręsti šiuos uždavinius, 

(11) tarp svarbiausių Sąjungos uždavinių ir 
toliau yra pastangos sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą ir ją imti didinti, išteklių 
naudojimo efektyvumo didinimas, įskaitant 
aplinkos ir sveikatos problemų sprendimą. 
Norint spręsti šiuos uždavinius, reikalingos 
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reikalingos didesnės pastangos 
Sąjungos lygmeniu, kad būtų surasti 
sprendimai ir užtikrinama geriausia 
patirtis, kuri padėtų pasiekti Komisijos 
komunikato „2020 m. Europa.
Pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija“ (toliau – strategija 
„2020 m. Europa“) tikslinius rodiklius.
Be to, pagerėjęs valdymas, visų pirma 
didinant informuotumą ir suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimą, labai svarbus norint 
pasiekti aplinkos tikslus. Todėl pagal 
Aplinkos paprogramį turėtų būti numatytos 
trys prioritetinės veiksmų sritys: aplinkos ir 
išteklių naudojimo efektyvumo, biologinės 
įvairovės ir aplinkos valdymo bei 
informavimo. Pagal programą LIFE 
finansuojamais projektais turėtų būti 
galima prisidėti prie konkrečių daugiau nei 
vienos iš nurodytų prioritetinių sričių tikslų 
įgyvendinimo ir užtikrinti, kad į veiklą
įsitrauktų daugiau nei viena valstybė narė; 

didesnės pastangos Sąjungos lygmeniu, 
kad būtų surasti sprendimai ir užtikrinama 
geriausia patirtis, kuri padėtų pasiekti 
Komisijos komunikato „2020 m. Europa. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“ (toliau – strategija „2020 m. 
Europa“) tikslinius rodiklius. Be to, 
pagerėjęs valdymas, visų pirma didinant 
informuotumą ir suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą, labai svarbus norint pasiekti 
aplinkos tikslus. Todėl pagal Aplinkos 
paprogramį turėtų būti numatytos trys 
prioritetinės veiksmų sritys: aplinkos ir 
išteklių naudojimo efektyvumo, gamtos ir
biologinės įvairovės ir aplinkos valdymo 
bei informavimo. Pagal programą LIFE 
finansuojamais projektais turėtų būti 
galima prisidėti prie konkrečių daugiau nei 
vienos iš nurodytų prioritetinių sričių tikslų 
įgyvendinimo ir užtikrinti, kad į veiklą 
įsitrauktų daugiau nei viena valstybė narė; 

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Biologinė įvairovė – mūsų
gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES 
biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.“ 
(toliau – Biologinės įvairovės strategija iki 
2020 m.) nustatyti tiksliniai rodikliai, kad 
būtų sustabdytas biologinės įvairovės 
nykimas. Tie tiksliniai rodikliai, be kita ko, 
yra tokie: visapusiškas 1992 m. gegužės 21 
d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės floros bei 
faunos apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. 

(13) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Biologinė įvairovė – mūsų 
gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES 
biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.“ 
(toliau – Biologinės įvairovės strategija iki 
2020 m.) nustatyti tiksliniai rodikliai, kad 
būtų sustabdytas biologinės įvairovės 
nykimas. Tie tiksliniai rodikliai, be kita ko, 
yra tokie: visapusiškas 1992 m. gegužės 21 
d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės floros bei 
faunos apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. 
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos įgyvendinimas, taip pat 
ekosistemų bei jų funkcijų išlaikymas ir 
atkūrimas. Programa LIFE turėtų padėti 
siekti šių tikslų. Todėl pagal prioritetinę 
sritį „Biologinė įvairovė“ daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti tinklo Natura 2000, 
sukurto Tarybos direktyva 92/43/EEB, 
įgyvendinimui ir valdymui (visų pirma tos 
pačios direktyvos 8 straipsnyje numatytų 
prioritetinių veiksmų programų atžvilgiu), 
geriausios patirties biologinės įvairovės 
srityje kūrimui bei sklaidai, ir Direktyvoms 
2009/147/EB bei 92/43/EB, taip pat
platesniems biologinės įvairovės 
uždaviniams, nurodytiems Sąjungos 
2020 m. biologinės įvairovės strategijoje; 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos įgyvendinimas, taip pat 
ekosistemų bei jų funkcijų išlaikymas ir 
atkūrimas. Programa LIFE turėtų padėti 
siekti šių tikslų. Todėl pagal prioritetinę 
sritį „Gamta ir biologinė įvairovė“ 
daugiausia dėmesio reikėtų skirti tinklo 
Natura 2000, sukurto Tarybos direktyva 
92/43/EEB, įgyvendinimui ir valdymui 
(visų pirma tos pačios direktyvos 8 
straipsnyje numatytų prioritetinių veiksmų 
programų atžvilgiu), geriausios patirties 
biologinės įvairovės srityje kūrimui bei 
sklaidai, ir Direktyvoms 2009/147/EB bei
92/43/EB, taip pat platesniems biologinės 
įvairovės uždaviniams, nurodytiems 
Sąjungos 2020 m. biologinės įvairovės 
strategijoje. LIFE įnašas prisidedant prie 
tinklo „Natura 2000“ metinių 
finansavimo poreikių, kuris sudaro 5 800 
mln. EUR1, turėtų būti vertinamas ir 
nustatomas atsižvelgiant į su saugoma 
biologine įvairove susijusias išlaidas iš 
kitų Sąjungos fondų. Savo 2012 m. 
balandžio 20 d. rezoliucijoje dėl 
biologinės įvairovės – mūsų gyvybės 
draudimo ir gamtos turto. ES biologinės 
įvairovės strategija iki 20202 Europos 
Parlamentas paragino Komisiją ir 
valstybes nares užtikrinti, kad mažiausiai 
5 800 mln. EUR per metus būtų skiriama 
Sąjungos ir valstybių narių finansavimu 
ir kad atitinkamas finansavimas būtų 
gaunamas iš įvairių Sąjungos fondų (pvz., 
BŽŪP fondų, Europos jūrų ir 
žuvininkystės fondo, Sanglaudos fondų ir 
sustiprinto LIFE+ fondo), užtikrinant 
geresnį fondų koordinavimą ir 
suderinamumą, be kita ko, pasitelkiant 
integruotųjų projektų koncepciją, drauge 
didinant įvairių Sąjungos finansavimą 
gaunančių regionų skaidrumą; 

_____________
1 Tinklo „Natura 2000“ finansavimas. 
Investavimas į „Natura 2000“: siekiant 
naudos gamtai ir žmonėms. Komisijos 
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tarnybų darbinis dokumentas, 
SEC(2011) 1573.
2 P7_TA (2012)0146.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pirmieji klimato kaitos padariniai jau 
matomi Europoje ir visame pasaulyje, pvz., 
ekstremalios oro sąlygos, dėl kurių kyla 

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

potvyniai ir sausros, kylanti temperatūra ir 
jūros lygis. Todėl pagal prioritetinę sritį 
„Prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
gyventojams, ekonomikos sektoriams ir 
regionams turėtų būti padedama prisitaikyti 
prie tokio poveikio, siekiant didinti 
Sąjungos aplinkos atsparumą, tuo tikslu 
taikant specialias prisitaikymo priemones ir 
strategijas. Šioje srityje įgyvendinamais 
veiksmais turėtų būti papildyti veiksmai,
kurie gali būti finansuojami pagal civilinės 
saugos finansinę priemonę ir turėtų būti 
remiamas ekonomiškai efektyvus lėšų 
panaudojimas, kartu su kitais 
aplinkosaugos tikslais sukuriant bendrą 
naudą;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų geriau įgyvendinama 
aplinkos ir klimato politika ir didinama 
klimato ir aplinkos tikslų integracija į kitas 
politikos sritis, programa LIFE turėtų būti 
remiami projektai, kuriais aplinkos ir 
klimato srities teisės aktų bei politikos 
įgyvendinimui remiamos integruotos 
priemonės. Pagal Aplinkos paprogramį 
tokiuose projektuose visų pirma turėtų būti 
siekiama, kad būtų įgyvendinama Sąjungos 
biologinės įvairovės strategija iki 2020 m., 
ypatingai atsižvelgiant į Tarybos direktyva 
92/43/EEB sukurto tinklo Natura 2000 
veiksmingą valdymą ir konsolidavimą, tuo 
tikslu įgyvendinant tos direktyvos 8 
straipsnyje numatytas prioritetines veiksmų 
programas; 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus; taip pat 

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

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

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) integruotieji projektai turėtų tapti 
pavyzdžiu remiant valstybes nares, kad jos 
veiksmingai naudotų lėšas, ir užmezgant 
konstruktyvų nenutrūkstamą skirtingų 
administravimo sektorių 
bendradarbiavimą, kuriuo siekiama 
spręsti dideles įgyvendinimo problemas. 
Kadangi tokių problemų pasitaiko visoje 
Europos Sąjungoje, su nauju projekto 
tipu susijusi patirtis turėtų būti kuo 
plačiau skleidžiama. Todėl turėtų būti 
užtikrinta, kad kiekviena valstybė narė per 
programavimo laikotarpį gautų 
finansavimą mažiausiai trims skirtingų 
sričių integruotiesiems projektams, jei 
laikomasi pagrindinių kokybės 
reikalavimų. Komisija gali nustatyti 
tolesnius teminio paskirstymo visoje 
Europoje tikslus;

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(23) kad tinkamai vykdytų inicijavimo 
vaidmenį aplinkos ir klimato politikos 
kūrimo bei įgyvendinimo srityje, 
programos LIFE išteklius Komisija turėtų 
naudoti Sąjungos aplinkos ir klimato 
politikai ir teisės aktams inicijuoti, 
įgyvendinti ir paprastinti, įskaitant 
paslaugų ir prekių pirkimą. Ryšių veiklai 
pagal šį reglamentą skiriami finansiniai 
ištekliai turėtų būti skirti ir instituciniam 
informavimui apie Sąjungos politinius 
prioritetus; Komisija taip pat turėtų skirti 
finansinių išteklių, kad būtų pagerinta 
ryšių veikla ir informacinės sistemos, 
susijusios su visų didesnių Sąjungos 
aplinkos apsaugos teisės aktų 
įgyvendinimu, kaip nurodyta jos 2012 m. 
kovo 7 d. komunikate „ES aplinkos 
priemonių teikiamos naudos užtikrinimas. 
Pasitikėjimo didinimas geriau 
informuojant ir sparčiau reaguojant“1. 
Pirmasis ir neatidėliotinas žingsnis turėtų 
būti tikslių nuorodų apie tai, ar 
įgyvendintos (jei taip, kaip ir kur) 
Sąjungos direktyvos klimato kaitos ir 
aplinkosaugos srityje kiekvienoje 
valstybėje narėje, įskaitant perkėlimą į 
nacionalinę teisę, skelbimas internete ir 
reguliarus jų atnaujinimas. Tokia plačiai 
prieinama apžvalga papildys duomenis 
apie LIFE projektų įgyvendinimą, suteiks 
naudingos pagrindinės informacijos apie 
projektų rengimą ir apskritai padės 
praplėsti piliečių akiratį apie jų taikymą 
plačiu mastu, teigiamą poveikį Sąjungos 
mastu ir Sąjungos teisės aktų svarbą;
_____________
1 COM(2012) 0095.

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(26) siekiant supaprastinti programą LIFE 
ir sumažinti pareiškėjams bei paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą, 
reikėtų dažniau taikyti vienodo dydžio 
normas ir vienkartines sumas. Komisija 
turėtų apsvarstyti galimybę įvesti dviejų 
etapų paraiškų teikimo procedūrą visiems 
projektams ir pagreitinti atrankos 
procedūrą, tarp jų ir trumpesnį laiko tarp
atrankos ir projekto pradžios nustatymą.
Pateikus prašymą, Komisija taip pat 
turėtų stengtis palengvinti suinteresuotų
pareiškėjų ir panašiose srityse vykdomų 
projektų paramos gavėjų bendravimą, kad 
būtų galima keistis taikymo ir 
įgyvendinimo etapų patirtimi. Be to, 
Komisija turėtų užtikrinti, kad būtų 
nustatytos išsamios priežastys, dėl kurių 
projektas galėtų būti atmestas, ir kad apie 
šias priežastis būtų informuota prieš
paskelbiant kvietimą teikti paraiškas. Jei 
turima kitų fondų geriausios patirties 
pavyzdžių, jei reikia, turėtų būti atlikti 
atitinkami LIFE programos pakeitimai;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) siekiant išlaikyti veiksmingą LIFE 
programos teikiamos paramos lygį, 
bendro finansavimo lygis paprastai turėtų 
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būti 50 proc., o integruotiesiems 
projektams ir atitinkamiems techninės 
pagalbos projektams taikomas 60 proc.
lygis. Norint padidinti LIFE finansavimo
prieinamumą regionams, turintiems 
mažiausiai pajėgumų atitinkamoms 
lėšoms sukaupti, mažiau išsivysčiusiems 
regionams, kaip apibrėžta Reglamento
(ES) Nr. .... / ... [bendrų nuostatų 
reglamentas], jiems turėtų būti taikoma 
didesnė (iki 75 proc.) bendro finansavimo
norma;

Or. en

Pagrindimas
Komisija siūlo didesnę bendro finansavimo normą, kad būtų kompensuoti siūlomi apribojimai 
dėl tinkamumo finansuoti PVM ir nuolatines personalo išlaidas. Šiame pranešime daugeliu 
atvejų tinkamumo finansuoti sąvoka pateikiama dar kartą. Žymus bendro finansavimo normos 
padidinimas būtų galimas tik sumažinus bendrą projektų skaičių ir LIFE priemonės sverto 
efekto sąskaita. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, jog nustatyta, kad išlyginamųjų fondų trūkumas 
yra svarbi riboto LIFE finansavimo panaudojimo kai kuriose valstybėse narėse kliūtis, 
mažiau išsivysčiusiems regionams turėtų būti taikoma didesnė bendro finansavimo norma.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26b) atsižvelgiant į tai, kad LIFE 
priemonė yra labai maža, ypač lyginant su 
kitais Sąjungos fondais, ji turėtų kuo 
tiesiau atvesti prie konkrečių priemonių ir 
duoti naudos Europos lygmeniu. Todėl 
pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir 
nuolatinio personalo išlaidų 
kompensavimas iš LIFE biudžeto turėtų 
būti kuo labiau sumažintas. Viešųjų 
gėrybių, kaip antai gamtos ir aplinkos 
išteklių, valdymas yra viena pagrindinių 
viešojo administravimo įstaigų užduočių.
Programa LIFE turėtų remti tokį 
valdymą. Todėl viešojo administravimo 
įstaigų atveju tinkamos finansuoti 
personalo išlaidos yra tos, kai personalas 
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specialiai įdarbintas LIFE projekto 
vykdymo laikotarpiui. Programos LIFE 
tinkamumas finansuoti, siekiant užtikrinti 
sklandų bendradarbiavimą, visų pirma 
vykdant integruotuosius projektus, turėtų 
būti kuo labiau suderintas su kitų fondų 
taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
26 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26c) ne visos ne pelno organizacijos ir 
kiti projektų naudos gavėjai, gaunantys 
bendrą Sąjungos finansavimą, gali 
susigrąžinti PVM išlaidas pagal savo 
nacionaliniu lygmeniu taikomą PVM 
tvarką. PVM išlaidos pagal LIFE 
programą turėtų būti laikomos 
tinkamomis kompensuoti tik tokiais 
atvejais, kai užtikrinamos sąžiningos ir 
vienodos sąlygos visiems paramos 
gavėjams. Tai neturėtų būti taikoma 
neapmokestinamiems subjektams, kaip
apibrėžta 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos 
direktyvos 2006/112/EB dėl bendros 
pridėtinės vertės mokesčio sistemos 13 
straipsnio 1 dalyje1. Padedama projektų 
naudos gavėjų ir programos LIFE ryšių 
centrų, Komisija turėtų pateikti metinę 
apžvalgą apie LIFE projektams 
kiekvienoje valstybėje narėje grąžintą 
PVM sumą ir apie PVM susigrąžinimo 
galimybes LIFE projektams kiekvienoje 
valstybėje narėje;
___________

1 OL L 347, 2006 11 12., p. 1.

Or. en



PE489.483v01-00 20/48 PR\901913LT.doc

LT

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) programa LIFE ir jos paprogramiai 
turėtų būti reguliariai stebimi ir vertinami, 
remiantis atitinkamais rodikliais, kad būtų 
galima daryti pakeitimus. Kad būtų 
atskleista galima abiejų paprogramių 
bendra nauda klimato veiksmams ir 
biologinei įvairovei ir kad būtų teikiama 
informacija apie išlaidų lygį, stebint 
programą LIFE turėtų būti stebimos su 
klimatu susijusios išlaidos ir su biologine 
įvairove susijusios išlaidos, kaip apibrėžta 
DFP komunikate. Toks stebėjimas turėtų 
būti grindžiamas paprasta metodika, 
priskiriant išlaidas vienai iš trijų kategorijų: 
susijusių tik su klimatu ir (arba) biologine 
įvairove (100 proc.), labai susijusių su 
klimatu ir (arba) biologine įvairove 
(40 proc.) ir nesusijusių su klimatu ir (arba) 
biologine įvairove (0 proc.). Tokia 
metodika nereiškia, kad prireikus turėtų 
būti atsisakoma taikyti tikslesnę metodiką;

(27) programa LIFE ir jos paprogramiai 
turėtų būti reguliariai stebimi ir vertinami, 
remiantis atitinkamais rodikliais, kad būtų 
galima daryti pakeitimus. Kurdama 
programų ir projektų vertinimo rodiklius, 
Komisija turėtų pabrėžti kokybės 
stebėseną remiantis veiklos rodikliais ir 
laukiamais rezultatais. Komisija taip pat 
turėtų pasiūlyti ilgalaikės projektų sėkmės 
stebėsenos metodą, ypač gamtos ir 
biologinės įvairovės srityse. Kad būtų 
atskleista galima abiejų paprogramių 
bendra nauda klimato veiksmams ir 
biologinei įvairovei ir kad būtų teikiama 
informacija apie išlaidų lygį, stebint 
programą LIFE turėtų būti stebimos su 
klimatu susijusios išlaidos ir su biologine 
įvairove susijusios išlaidos, kaip apibrėžta 
DFP komunikate. Toks stebėjimas turėtų 
būti grindžiamas paprasta metodika, 
priskiriant išlaidas vienai iš trijų kategorijų: 
susijusių tik su klimatu ir (arba) biologine 
įvairove (100 proc.), labai susijusių su 
klimatu ir (arba) biologine įvairove 
(40 proc.) ir nesusijusių su klimatu ir (arba) 
biologine įvairove (0 proc.). Tokia 
metodika nereiškia, kad prireikus turėtų 
būti atsisakoma taikyti tikslesnę metodiką;

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) atsižvelgiant į ilgametę Komisijos 
generalinio direktorato (GD), atsakingo 
už aplinką ir LIFE programos ir projektų
bei LIFE paramos gavėjų teigiamos 
patirties su išorės stebėsenos grupėmis 
valdymą, patirtį, bet kokie LIFE 
programos ir projektų valdymo struktūros 
pokyčiai turėtų būti išsamiai įvertinti ir 
jiems turėtų būti taikomas bandomasis 
laikotarpis. Už integruotųjų projektų 
pagal Aplinkos paprogramį ir projektų 
pagal „Gamtos ir biologinės įvairovės“ 
prioritetinę sritį valdymą turėtų likti 
atsakingas už aplinką atsakingas 
Komisijos GD;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
susijusias su daugiamečių darbo 
programų patvirtinimu, Komisijai reikėtų 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimus. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai; 

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) kad Sąjungos lėšos būtų 
panaudojamos kuo geriausiai ir kad Europa 
gautų papildomos naudos, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
priimti aktus, susijusius su projektų 
atrankai taikomais tinkamumo kriterijais,
geografinės pusiausvyros taikymo 
integruotiesiems projektams kriterijais ir 
veiklos rodikliais, taikomais konkretiems 
teminiams prioritetams. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai tuo 
pat metu, nustatytu laiku ir tinkamai būtų 
perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai; 

(30) kad Sąjungos lėšos būtų 
panaudojamos kuo geriausiai ir kad Europa 
gautų papildomos naudos, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
priimti aktus, susijusius su daugiamečių 
darbo programų priėmimu ir, jei reikia, 
persvarstymu, geografinės pusiausvyros 
taikymo integruotiesiems projektams 
papildomų kriterijų nustatymu, didžiausio 
paskirstymo integruotiesiems projektams 
pakeitimu ir taikymo srities išplėtimu ir 
veiklos rodiklių, taikomų konkretiems 
teminiams prioritetams, nustatymu. Ypač 
svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų 
metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai tuo 
pat metu, nustatytu laiku ir tinkamai būtų 
perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai; 

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

veiksmų planai, kurių reikalaujama pagal 
konkrečius Sąjungos aplinkos ar klimato 
srities teisės aktus ar pagal kitus Sąjungos 
teisės aktus arba kuriuos parengia valstybių 
narių institucijos. Jais siekiama integruoti 
aplinkos apsaugos ir klimato kaitos 
politiką į kitas politikos kryptis, ypač 
skatinant suderintą kitų Sąjungos, 
nacionalinių ir privačių fondų naudojimą 
siekiant aplinkosaugos ir klimato kaitos 
politikos tikslų ir sprendžiant 
įgyvendinimo metu kylančias problemas;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) pajėgumų stiprinimo projektai –
projektai, kuriuos vykdant valstybės narės 
nacionalinis ar regioninis LIFE ryšių 
centras finansiškai remiamas ne ilgiau 
kaip dvejus metus ir ne daugiau kaip 
vieną kartą. Siekiant nustatyti sąveiką su
LIFE ir padėti pareiškėjams per visą
taikymo procedūrą užtikrinti aukštos
kokybės projektus, ryšių centrai 
galimiems pareiškėjams plačiai teikia
informaciją apie LIFE programą, 
užmezga glaudų bendradarbiavimą su
administravimo įstaigomis, valdančiomis
kitus Sąjungos fondus. Pajėgumų 
stiprinimo projektai atrenkami remiantis 
atskira procedūra;

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) informavimo, informuotumo 
didinimo, keitimosi informacija ir sklaidos 
projektai – projektai, kuriais siekiama 
palaikyti ryšius, skleisti informaciją ir 
didinti informuotumą aplinkosaugos ir 
klimato kaitos srityse. Jie taip pat gali 
apimti keitimąsi informacija tarp 
skirtingų sektorių administravimo 
institucijų ir (arba) suinteresuotųjų šalių, 
siekiant pademonstruoti sėkmingai 
integruotus projektus ir metodus. 

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) remti Sąjungos aplinkosaugos 
veiksmų programos įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Taip programa LIFE prisidedama prie 
tvarios plėtros ir strategijos „2020 m. 
Europa“, Sąjungos biologinės įvairovės 
strategijos iki 2020 m., efektyvaus išteklių 
naudojimo Europoje veiksmų plano ir 
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veiksmų plano iki 2050 m. tikslų bei 
tikslinių rodiklių įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, nustatančio daugiametę finansinę 
programą (2014-2020 m.), dar nepriimtas, finansinis paketas yra tik nuoroda į teisės aktų 
leidybos institucijas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) [...] EUR, kas sudaro apytikriai 75 
proc. viso 1 dalyje nurodyto finansinio 
paketo skiriama Aplinkos paprogramiui;

Or. en
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) [...] EUR, kas sudaro apytikriai 25 
proc. viso 1 dalyje nurodyto finansinio 
paketo skiriama Aplinkos paprogramiui.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tektas Pakeitimas

2a. Mažiausiai 78 proc. LIFE programos
biudžeto išteklių skiriama inovacinėms 
finansinėms priemonėms ir projektams, 
remiamiems veiksmų dotacijomis, 
išdėstytiems 18 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Iš šio straipsnio 2a dalyje nurodytos 
sumos per visą programavimo laikotarpį
ne daugiau nei 35 proc. skiriami 
integruotiesiems projektams, nurodytiems 
18 straipsnio d punkte. Šis maksimalus 
procentas iš naujo įvertinamas per 
laikotarpio vidurio vertinimą, minimą 27 
straipsnio 2 dalies a punkte. Komisija, 
atsižvelgdama į vertinimo rezultatus ir 
pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis 
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šalimis, turi teisę pagal 30 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus dėl
maksimalios procentinės dalies mažinimo, 
didinimo ar išbraukimo.

Or. en

Pagrindimas

Integruotieji projektai yra labai perspektyvi priemonė, atsižvelgiant į jų galimybes teikti
pavyzdinius integravimo atvejus, susijusius su nuosekliu ir gerai suderintu klimato ir aplinkos
teisės aktų įgyvendinimu ir veiksmingu Europos Sąjungos fondų naudojimu. Vis dėlto, turint 
omenyje menką darbo su integruotaisiais projektais patirtį, jie turėtų būti įgyvendinami 
laipsniškai, o su jais siejami sėkmės veiksniai turėtų būti kruopščiai nagrinėjami per LIFE
programavimo laikotarpio vidurio vertinimą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Pagal joms tenkančias atitinkamas 
atsakomybės sritis Komisija ir valstybės 
narės aktyviai ir bendromis pastangomis 
užtikrina programos LIFE ir Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo, Sanglaudos fondo, 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 
koordinavimą, kad būtų sukurta sąveika, 
visų pirma įgyvendinant 18 straipsnio 
d punkte nurodytus integruotuosius 
projektus, taip pat rengiant prioritetinių 
veiksmų bendrųjų priemonių programą 
pagal Direktyvos 92/43/EEB 8 straipsnį, ir 
būtų remiamas sprendimų, metodų ir 
požiūrių, sukurtų pagal programą LIFE, 
taikymas. Sąjungos lygmeniu 
koordinavimas turi vykti pagal bendrąją 
strateginę programą, nurodytą Reglamento
(ES) Nr. ... (BSP Reglamento) 10 
straipsnyje.

Or. en
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis

Integruotieji projektai

1. Integruotieji projektai yra konkrečios 
priemonės, skirtos aplinkosaugos ir 
klimato kaitos tikslams įtraukti į bendras 
pagal strategiją „Europa 2020“ 
numatytas Sąjungos išlaidas. Šiais 
projektais pateikiami pavyzdiniai 
veiksmingo ir gerai suderinto 
įgyvendinimo atvejai tose srityse, kur to 
valstybėms narėms ir (arba) regionams 
labiausiai reikia. 
2. Įgyvendinant integruotuosius projektus, 
dėmesys visų pirma skiriamas gamtos, 
vandens, atliekų, oro ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
klausimams. Komisija, atsižvelgdama į jų 
rezultatus, atlikusi laikotarpio vidurio 
vertinimą, nurodytą 27 straipsnio 2 dalies 
a punkte, ir turimų lėšų vertinimą, turi 
teisę pagal 30 straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus dėl sričių, 
kurias apimtų integruotieji projektai, 
pavyzdžiui, triukšmas, dirvožemis, jūrų 
arba miestų aplinka, įtraukimo.
3. Kitų Sąjungos finansavimo šaltinių 
derinimas ir jų sutelkimas yra esminis 
integruotųjų projektų elementas, todėl jis 
yra skatinamas. 
4. Integruotieji projektai turėtų būti 
valdomi tinkamais administraciniu ir 
teritoriniu lygmenimis, kad galėtų būti 
įgyvendinami konkrečiame sektoriuje ir 
pasinaudojama papildomais Sąjungos, 
nacionaliniais, regioniniais ar privačiais 
fondais. Įgyvendinant integruotuosius 
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projektus, į juos įtraukiamos 
suinteresuotosios šalys.
5. Komisija ir valstybės narės aktyviai 
remia ir palengvina integruotųjų projektų 
plėtrą teikdamos:
(a) techninės pagalbos projektus, pagal 
kuriuos per LIFE veiksmų dotacijas pagal 
2007–2013 m. ir 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpius teikiama 
finansinė parama pareiškėjams rengiant 
integruotuosius projektus, įskaitant 
atitinkamos institucinės skirtingų skyrių 
ir dalyvaujančių grupių 
bendradarbiavimo struktūros sudarymą. 
Techninė pagalba visų pirma užtikrina, 
kad šie projektai atitiktų programos LIFE 
ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodytų Sąjungos 
fondų laiko nustatymo, techninius ir 
finansinius reikalavimus;
(b) mainų projektai, kai sėkmingų 
integruotųjų projektų arba integruotų 
metodų partneriai kviečia 
suinteresuotąsias kitų valstybių narių ar 
regionų grupes pasidalinti patirtimi 
nurodant skirtingų Sąjungos fondų ir 
nacionalinių bei privačių fondų derinimo 
struktūras. Kiekviena besilankanti grupė 
atstovauja skirtingiems administraciniams 
sektoriams ir (arba) suinteresuotosioms 
šalims;
(c) reguliarūs seminarai ir pratybos, 
rengiami mažiausiai kas dveji metai, 
siekiant skatinti keitimąsi patirtimi, 
žiniomis ir integruotųjų projektų kūrimo, 
parengimo ir įgyvendinimo geriausia 
patirtimi. Šiuos seminarus organizuoja 
Komisija;
(d) ryšių ir informavimo veikla, kuri, be 
kita ko, skirta atsakingiems įvairių fondų 
valdymo organams. 
6. Integruotųjų projektų geografinė 
pusiausvyra užtikrinama pagal 19 
straipsnio 3 dalį. Valstybės narės, jei 
reikia, pasitelkdamos LIFE techninės 
pagalbos projektą, parengia ir pasiūlo 
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bent vieną integruotąjį projektą per 
pirmus dvejus programavimo laikotarpio 
metus arba per pirmąją daugiametę darbo 
programą.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- biologinės įvairovės; – gamtos ir biologinės įvairovės;

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) gerinti žinių bazę Sąjungos aplinkos 
politikos ir teisės aktų kūrimo, vertinimo, 
stebėjimo ir vertinimo srityse, taip pat 
veiksnių, poveikio ir reakcijos, turinčios 
įtakos aplinkai Sąjungoje ir už jos ribų, 
vertinimo ir stebėjimo srityse. 

(c) gerinti žinių bazę Sąjungos aplinkos 
politikos ir teisės aktų kūrimo, 
įgyvendinimo, vertinimo, stebėjimo ir 
vertinimo srityse, taip pat veiksnių, 
poveikio ir reakcijos, turinčios įtakos 
aplinkai Sąjungoje ir už jos ribų, vertinimo 
ir stebėjimo srityse. 

Or. en
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetinės srities „Biologinė įvairovė“ 
konkretūs tikslai

Prioritetinės srities „Gamta ir biologinė 
įvairovė“ konkretūs tikslai

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) gerinti žinių bazę Sąjungos biologinės 
įvairovės politikos ir teisės aktų kūrimo, 
vertinimo, stebėjimo ir vertinimo srityse, 
taip pat veiksnių, poveikio ir reakcijos, 
turinčios įtakos biologinei įvairovei 
Sąjungoje ir už jos ribų, vertinimo ir 
stebėjimo srityse. 

(c) gerinti žinių bazę Sąjungos biologinės 
įvairovės politikos ir teisės aktų kūrimo, 
įgyvendinimo, vertinimo, stebėjimo ir 
vertinimo srityse, taip pat veiksnių, 
poveikio ir reakcijos, turinčios įtakos 
biologinei įvairovei Sąjungoje ir už jos 
ribų, vertinimo ir stebėjimo srityse. 

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) integruotieji projektai, visų pirma 
gamtos, vandens, atliekų, oro ir klimato 
kaitos švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
srityse; 

(d) integruotieji projektai; 

Or. en

Pagrindimas

Sritys, kurias apima integruotieji projektai, nurodytos siūlomame 8a straipsnyje (naujas) 2 
dalyje.
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) pajėgumų stiprinimo projektai pagal 
19 straipsnio 2a dalį;

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) informavimo, informuotumo didinimo 
ir sklaidos projektai; 

(g) informavimo, informuotumo didinimo, 
keitimosi ir sklaidos projektai; 

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) jie yra svarbūs Sąjungai, nes jais 
reikšmingai prisidedama prie vieno iš 3 
straipsnyje nurodytų programos LIFE 
bendrojo pobūdžio tikslų ir konkrečių 
prioritetinių sričių tikslų, nustatytų 10, 11, 
12, 14, 15 ir 16 straipsniuose, 
įgyvendinimo;

Or. en
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. visų projektų finansavimo atranka, 
minima 18 straipsnyje, grindžiama 
privalumais ir kokybe pagal 1 dalį.
Skyrimo procedūra grindžiama 
solidarumo ir pastangų dalijimosi 
principais ir pirmenybė teikiama toms 
valstybėms narėms bei regionams, 
kuriems ypač reikia Sąjungos solidarumo. 
Skyrimo proceso metu reikėtų atkreipti 
dėmesį į tam tikrą valstybės narės arba 
regiono atsakomybę, naštą ar padėtį, 
susijusią su sritimis, kurias apima ši 
programa, kaip į 1 dalies a punkte 
nurodyto tinkamumo kriterijaus vertinimo 
dalį.
Jei valstybei narei dvejus metus iš eilės 
skirti mažiau nei du projektai, ji turi teisę 
gauti specialią techninę pagalbą, 
pavyzdžiui, tikslinius praktinius 
seminarus, kad pasinaudodama ja 
parengtų aukštos kokybės projektus 
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ateinantiems metams, ir pagal 18 
straipsnio ea punktą gali kreiptis dėl 
pajėgumų stiprinimo projekto. Valstybės 
narės, 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu gavusios kur kas mažiau lėšų 
nei jų orientaciniai nacionaliniai 
asignavimai, taip pat gali kreiptis dėl 
pajėgumų stiprinimo projekto.
Komisija užtikrina pačių sėkmingiausių 
projektų rezultatų sklaidą, ypatingą 
dėmesį, jei reikia, skirdama toms 
valstybėms narėms, kurioms atitinkamoje 
srityje skirta mažiausiai projektų. 

Or. en

Pagrindimas

Visi LIFE projektai turėtų būti atrenkami dėmesį skiriant kokybei ir jų indėliui kuriant ES 
pridėtinę vertę, susijusią su konkrečiais LIFE tikslais, t. y. su jų 
demonstravimo/perkeliamumo galimybėmis ir poveikiu aplinkai/klimatui. Šių elementų 
neturėtų būti nepaisoma pabrėžiant nacionalinius aspektus. Solidarumas reiškia, jog 
valstybės narės ir regionai, kurių atrankos lygis labai žemas, turėtų būti tvirtai remiami, kad 
pagerintų savo paraiškų kokybę; tai bus naudinga visiems projektams ir ilgainiui užtikrins 
nešališką paskirstymą nesinaudojant skirstymo sistema, kuri be reikalo apsunkina skyrimo 
procedūrą. 

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Nustatydama integruotųjų projektų 
laimėtojus, Komisija pagal solidarumo ir 
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
geografinę pusiausvyrą. Komisija 
įgaliojama pagal 30 straipsnį priimti 

Nustatydama integruotųjų projektų 
laimėtojus, Komisija pagal solidarumo ir 
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
geografinę pusiausvyrą. Siekiant šio tikslo:
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deleguotuosius aktus dėl geografinės 
pusiausvyros taikymo kiekvienoje 
teminėje srityje, nurodytoje 18 straipsnio 
d punkte, kriterijų. 

(a) Komisija užtikrina, kad kiekviena 
valstybė narė per visą programavimo 
laikotarpį su sąlyga, kad 1 dalyje
nurodytos sąlygos įvykdytos, gautų 
finansavimą bent vienam gamtos srities 
integruotajam projektui, bent vienam
prisitaikymo prie klimato kaitos ar jos 
mažinimo srities integruotajam projektui 
ir bent vienam vienos iš kitų 8a 
straipsnyje nurodytų sričių integruotajam 
projektui;
(b) Komisijai suteikti įgaliojimai pagal 30 
straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus dėl konkrečių teminių paskirstymo
tikslų, taikomų integruotiesiems 
projektams programavimo laikotarpiu, 
nustatymo visos Europos mastu.
Integruotųjų projektų skyrimo proceso 
metu Komisija atsižvelgia į šiuos teminius 
paskirstymo tikslus kaip į tinkamumo 
kriterijaus, nurodyto 1 dalies a punkte, 
vertinimo dalį.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šią naujovę ir specifinį integruotųjų projektų planavimo metodą, labai svarbu, 
kad per naują LIFE programavimo laikotarpį visos valstybės narės įgytų darbo su tokio tipo 
projektais patirties. Todėl siūloma, kad kiekvienai valstybei narei finansavimas būtų 
suteikiamas mažiausiai trims integruotiesiems projektams tuo atveju, kai jie apima skirtingas 
sritis.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija nustato atskirą perspektyvią 
paraiškų teikimo ir atrankos pajėgumų 
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stiprinimo projektams tvarką, kurių 
tvirtinimo procedūra neturi trukti ilgiau 
nei tris mėnesius po paraiškos pateikimo.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija, naudodamasi tinkamomis 
informavimo priemonėmis ir 
technologijomis, reguliariai skelbia LIFE 
finansuojamų projektų sąrašą, įskaitant 
trumpą tikslų ir pasiektų rezultatų 
apibūdinimą bei išlaidų suvestinę. 
Komisija kartu su naujų projektų 
paramos gavėjais, pareiškėjais arba ta 
pačia sritimi besidominčiomis 
suinteresuotosiomis šalimis taip pat 
padeda užtikrinti baigtų ar tebevykstančių 
projektų suderinimą.

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 50 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 60 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų. Mažiau išsivysčiusiems 
regionams, kaip apibrėžta Reglamente 
(ES) Nr. .../... [bendrųjų nuostatų 
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reglamente], turėtų būti taikoma didesnė 
finansuoti tinkamų išlaidų norma iki 75 
proc..

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM nelaikomas tinkamomis finansuoti 
išlaidomis.

2. 18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM iš esmės nelaikomas tinkamomis 
finansuoti išlaidomis. PVM suma laikoma 
tinkama finansuoti tada, kai ji nėra 
grąžinama pagal nacionalinius PVM 
teisės aktus ir yra sumokėta paramos 
gavėjo, o ne neapmokestinamojo subjekto, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2006/112/EB 13 
straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi LIFE yra labai maža priemonė, PVM išlaidų kompensavimas iš LIFE biudžeto turėtų 
būti kuo labiau sumažintas. LIFE projektams kompensuotas PVM patenka į valstybių narių 
biudžetus ir dėl to labai sumažėja turimos LIFE projektams skirtos lėšos. Logiška, kad 
neapmokestinamiesiems subjektams („valstybės, regioninės ir vietos valdžios institucijos bei 
kitos įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė“) PVM išlaidos negali būti 
kompensuojamos per LIFE. 



PR\901913LT.doc 39/48 PE489.483v01-00

LT

Pakeitimas 51

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbuotojų atlyginimams mokėti 
patiriamos išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti projektų išlaidomis pagal 18 
straipsnį tik tada, kai jos susijusios su 
veiklos, kurios paramos gavėjas nebūtų 
atlikęs, jeigu nebūtų vykdomas 
atitinkamas projektas, išlaidomis. 
Atitinkami darbuotojai specialiai 
perkeliami susijusiam projektui vykdyti. 
Valstybės pareigūnų, kurie nėra specialiai 
įdarbinti vykdyti atitinkamą projektą, 
darbo užmokesčio išlaidos nelaikomos 
tinkamomis finansuoti išlaidomis, 
išskyrus atvejį, kai vykdomas pajėgumų 
stiprinimo projektas.

Or. en

Pagrindimas

LIFE yra labai maža priemonė ir turėtų tiesiogiai kuo greičiau duoti Europai pridėtinės 
vertės. Todėl nuolatinio personalo išlaidų kompensavimas iš LIFE biudžeto turėtų būti kuo 
labiau sumažintas. Viena iš pagrindinių viešojo administravimo institucijų užduočių – valdyti 
viešąsias gėrybes, pvz., gamtos ir aplinkos išteklius; tinkamomis kompensuoti laikomos tik tos 
išlaidos, kurios yra specialiai LIFE projektui vykdyti įdarbintų valstybės pareigūnų išlaidos . 
Dabartinės pastangos paprastinti personalo darbo laiko stebėseną turėtų būti tęsiamos.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) informacijos apie visų pagrindinių 
Sąjungos aplinkosaugos teisės aktų 
įgyvendinimą, įskaitant perkėlimą į 
nacionalinę teisę, jei taikoma;
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Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima programos LIFE 
daugiametes darbo programas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
29 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. 

1. Komisija įgaliota priimti deleguotuosius 
teisės aktus pagal 30 straipsnį, susijusį su 
LIFE daugiametės darbo programos 
priėmimu.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus Komisija persvarsto 
daugiametes darbo programas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
29 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

3. Komisija įgaliojama pagal 30 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus siekiant, jei 
reikia, persvarstyti daugiametes darbo 
programas.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 d. 
– nepriklausomą programos LIFE (ir jos 
paprogramių) laikotarpio vidurio 
vertinimą, įskaitant kokybinius ir 

(a) ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 30 d. 
– nepriklausomą programos LIFE (ir jos 
paprogramių) laikotarpio vidurio 
vertinimą, įskaitant kokybinius ir 
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kiekybinius jos įgyvendinimo aspektus, su 
klimatu susijusių išlaidų ir su biologine 
įvairove susijusių išlaidų sumą ir jos 
papildomumą kitų atitinkamų Sąjungos 
programų atžvilgiu, visų priemonių tikslų 
įgyvendinimą (jei įmanoma, rezultatų ir 
poveikio lygmeniu), išteklių naudojimo 
efektyvumą ir jų papildomą naudą Europai, 
atsižvelgiant į sprendimą dėl priemonių 
pratęsimo, keitimo ar sustabdymo. Be to, 
vertinime aptariama supaprastinimų 
aprėptis, jų vidinis ir išorinis darnumas, 
nuolatinis visų tikslų aktualumas ir 
priemonių indėlis remiant Sąjungos 
prioritetus, skirtus pažangiam, tvariam ir 
integraciniam augimui. Atsižvelgiama į 
programos LIFE pirmtakės ilgalaikio 
poveikio vertinimo rezultatus. Kartu su 
ataskaita Komisija pateikia savo pastabas, 
įskaitant tai, kaip į laikotarpio vidurio 
išvadas bus atsižvelgta įgyvendinant 
programą LIFE, visų pirma rengiant 
daugiametes darbo programas; 

kiekybinius jos įgyvendinimo aspektus, su 
klimatu susijusių išlaidų ir su biologine 
įvairove susijusių išlaidų sumą ir jos 
papildomumą kitų atitinkamų Sąjungos 
programų atžvilgiu, visų priemonių tikslų 
įgyvendinimą (jei įmanoma, rezultatų ir 
poveikio lygmeniu), išteklių naudojimo 
efektyvumą ir jų papildomą naudą Europai, 
atsižvelgiant į sprendimą dėl priemonių 
pratęsimo, keitimo ar sustabdymo. Be to, 
vertinime aptariama supaprastinimų 
aprėptis, jų vidinis ir išorinis darnumas, 
nuolatinis visų tikslų aktualumas ir 
priemonių indėlis remiant Sąjungos 
prioritetus, skirtus pažangiam, tvariam ir 
integraciniam augimui. Atsižvelgiama į 
programos LIFE pirmtakės ilgalaikio 
poveikio vertinimo rezultatus. Kartu su 
ataskaita Komisija pateikia savo pastabas, 
įskaitant tai, kaip į laikotarpio vidurio 
išvadas bus atsižvelgta įgyvendinant 
programą LIFE, visų pirma rengiant 
daugiametes darbo programas. Laikotarpio 
vidurio įvertinimo ataskaita apima išsamų 
integruotųjų projektų apimties, poreikių 
kokybės, planavimo ir įgyvendinimo 
vertinimą. Ypatingas dėmesys skiriamas 
įgyvendintai ar tikėtinai projektų sėkmei 
stengiantis paveikti kitus Sąjungos 
fondus, visų pirma atsižvelgiant į didesnio 
suderinamumo su kitomis finansavimo 
priemonėmis naudą, į tai, kiek įtrauktos 
suinteresuotosios šalys ir kokiu mastu 
integruotieji projektai apima arba gali 
apimti ankstesnius tradicinius LIFE 
projektus. Atlikus šį vertinimą gali būti 
pateikti atitinkami siūlymai pagal 
programą LIFE pakoreguoti integruotųjų 
projektų bendrą turimą finansinę dalį, 
kaip nurodyta 4 straipsnio 2b dalyje, ir 
integruotųjų projektų taikymo sritį, kaip 
nurodyta 8a straipsnio 2 dalyje; 

Or. en
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komiteto procedūra Išbraukta.
1. Komisijai padeda aplinkos ir klimato 
politikos programos LIFE komitetas. 
Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011. 
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Or. en

Pagrindimas

Straipsnis dėl Komiteto procedūros nebūtų reikalingas, jei būtų priimti pakeitimai, kuriais 
remiantis įgyvendinimo aktai būtų išbraukti arba pakeisti deleguotaisiais teisės aktais.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 2b 
dalyje, 8a straipsnio 2 dalyje, 19 
straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 1 ir 3 
dalyse nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo diena].

Or. en
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 
2 dalyje, 19 straipsnio 1 dalyje ir
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų įgaliojimų 
suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui. 

3. Europos Parlamentas ar Taryba gali bet 
kuriuo metu panaikinti 3 straipsnio 
2 dalyje, 4 straipsnio 2b dalyje, 8a 
straipsnio 2 dalyje, 19 straipsnio 3 dalyje, 
24 straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnio
3 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui. 

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 dalį

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 2b 
dalį, 8a straipsnio 2 dalį, 19 straipsnio 3 
dalį ir 24 straipsnio 1 ar 3 dalis priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo apie jį 
Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiams.

Or. en
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priemonėms, pradėtoms taikyti iki 
2013 m. gruodžio 31 d. pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 614/2007, iki jų užbaigimo toliau 
taikomas tas reglamentas, ir jos atitinka 
tame reglamente nustatytas technines 
nuostatas. 29 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
komitetas Reglamente (EB) Nr. 614/2007 
nurodytą komitetą pakeičia nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

1. Priemonėms, pradėtoms taikyti iki 
2013 m. gruodžio 31 d. pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 614/2007, iki jų užbaigimo toliau 
taikomas tas reglamentas, ir jos atitinka 
tame reglamente nustatytas technines 
nuostatas. 

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Per pastaruosius 20 metų programa LIFE sulaukė didžiulės sėkmės kaip aplinkosaugos ir su 
klimato problemomis susijusių klausimų, su kuriais susiduria Europos piliečiai, priemonė. Tai 
nedidelė, tačiau tikslinga ir veiksminga priemonė, labai vertinama vietos, regioninių ir 
nacionalinių viešųjų administravimo institucijų, nevyriausybinių organizacijų, mokslinio 
tyrimo institutų ir MVĮ. Biudžeto požiūriu LIFE rezultatai taip pat buvo geri; vykdymo lygis 
nuolat ir gerokai buvo didesnis nei vidutinis.

Biudžetas ir įtraukimas

Akivaizdu, kad bendrame ES biudžete numatyta LIFE dalis, Komisijos pasiūlyme sudaranti 
0,3 proc., yra neproporcingai maža, palyginti su iššūkiais ir galimybėmis, kurias suteikia 
perėjimas prie tvarios, mažo anglies dioksido kiekio technologijų, išteklius veiksmingai 
naudojančios ir biologinės įvairovės turtingos visuomenės. Europos Parlamento (EP) 
remiamos investicijos dabartinių derybų dėl pagrindinių ES fondų pagal naują daugiametę 
finansinę programą (DFP) sąlygomis turės įtakos ES plėtrai bent jau per artimiausius du 
dešimtmečius. Todėl pranešėja pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad šiomis investicijomis būtų 
paremtos EP palaikomos politikos kryptys ir strategijos, pvz., pateikiamos ES gairėse dėl 
efektyvaus išteklių naudojimo Europoje, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ekonomikos veiksmų plane arba ES biologinės įvairovės strategijoje.

EP savo rezoliucijoje dėl ES biologinės įvairovės strategijos reiškia nusivylimą dėl siūlomo 
naujai LIFE programai numatomo paskirstymo ir mano, kad klausimams, į kuriuos 
atkreipiamas dėmesys biologinės įvairovės ir gamtos apsaugos plane, spręsti reikalingas 
žymus LIFE programai skirtų lėšų padidinimas. Toliau pažymima, kad vien tinklo „Natura 
2000“ sukurta nauda vertinama 200–300 mlrd. EUR, o bendras tiesiogiai remiamų darbo vietų 
skaičius yra nuo 4,5 iki 8 mln.

Atitinkamo biudžeto ir apčiuopiamos bendrų ES išlaidų dalies skyrimas LIFE programai bus 
aiškus ženklas, kad ES rimtai prisiima įsipareigojimus aplinkai ir klimatui. Pranešėja, 
remdamasi bendru EP požiūriu į derybas dėl DFP, šiame pranešime susilaikė ir nepateikė 
jokių konkrečių pasiūlymų dėl LIFE biudžeto dydžio. Vis dėlto minėti argumentai aiškiai 
rodo, kad jį reikia iš esmės didinti. Programa LIFE turėtų sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. 
tinklo „Natura 2000“ finansavimo poreikių, nemažinant bet kuriai kitai sričiai skirtų išlaidų. 
Dabartinis biudžetas turėtų būti padidintas ne mažiau kaip 5 proc., kaip reikalaujama 
Parlamento rezoliucijoje dėl DFP. Jis ir toliau turėtų būti didinamas suma, kurią Komisija 
nusprendžia esant reikalinga, kad būtų padengti naujai pasiūlyti LIFE elementai, t. y. kovos su 
klimato kaita paprogramis ir integruotieji projektai.

Geografinė pusiausvyra ir techninė pagalba

LIFE projektų atranka pirmiausia grindžiama jų kokybe ir indėliu kuriant Europos pridėtinę 
vertę, sutelkiant dėmesį į jų demonstravimo/perkeliamumo potencialą ir jų poveikį 
aplinkai/klimatui. Ankstesnių LIFE programavimo laikotarpių patirtis atskleidė valstybių 
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narių skirtumus panaudojant turimas LIFE lėšas. Kai kurios šalys ar regionai sugebėjo kelis 
kartus parengti aukštos kokybės projektus, kad būtų užtikrintas atitinkamas finansavimas, 
todėl gavo didesnę bendrą paramos dalį per LIFE programą. Tai netgi buvo padaryta pagal 
sudėtingą orientacinę nacionalinių asignavimų sistemą, priimtą pagal LIFE+ (2007–2013 m.).

Nėra abejonės, akivaizdžių skirtumų skirstant projektui finansuoti skirtas lėšas klausimą reikia 
spręsti naujame LIFE reglamente. Tačiau ar nacionaliniai asignavimai yra tinkama priemonė 
deramam skirstymui užtikrinti? Ar turėtų Sąjungos fondas, pridengdamas Europos 
solidarumu, leistis į kompromisus dėl kokybės, galimybės pritaikyti projektą kitur, apsaugos 
vertės, būtinų projekto rezultatų ir poveikio tik tam, kad būtų užtikrinta, jog kiekviena 
valstybė narė gautų savo dalį? 

Pranešėja mano, kad Europos solidarumas ir bendros pastangos reiškia ką kita: siekiant 
aukštesnės projektų kokybės, reikia palaikyti valstybes nares ir regionus, kurių projektų 
atrankos lygis labai žemas. Tai turėtų būti įgyvendinama pasitelkiant specialius seminarus ir 
mokymus, drauge turėtų apimti ir po vieno projekto kitam teikiamas konsultacines paslaugas. 
Pranešėja siūlo, kad Komisija skatintų tokius mainus tarp sėkmingai vykdomų ar baigtų 
projektų ir pareiškėjų vykdyti projektą. Be to, nustatyta, kad nacionalinių ir regioninių LIFE 
ryšių centrų teikiama iniciatyvi pagalba yra pagrindinis sėkmingų paraiškų veiksnys. Todėl 
pranešėja siūlo leisti teikti gebėjimams ugdyti skirtą ribotos trukmės paramą LIFE ryšių 
centrams tose vietovėse ar regionuose, kurių projekto lėšų panaudojimas yra labai mažas.

Geografinės pusiausvyros sąvoka peržengia nacionalinio skirstymo ribas. Derinant ją su 
solidarumo principu, tai reiškia, kad atrenkant projektus regionams, ekosistemoms, sektoriams 
arba kitaip apibrėžtiems subjektams, turintiems išskirtinę europinę vertę arba konkrečią 
prievolę, turėtų būti teikiama pirmenybė. Tai galėtų siejama su prioritetinių rūšių arba 
aglomeracijų, kenčiančių nuo didelių oro taršos problemų, apsauga. Tam užtikrinti nereikia 
jokios papildomos LIFE priemonės. Šie klausimai turėtų būti ir jau yra kiekvieno atrankos 
proceso dalis ir skyrimo procese turėtų suteikti papildomų argumentų. Siekiant suteikti 
daugiau aiškumo ir sustiprinti šį solidarumo elementą, pranešėja siūlo atitinkamomis 
nuostatomis papildyti LIFE reglamentą.

Be to, atsižvelgdama šią naujovę ir konkretų planavimo metodą, būtiną integruotiesiems 
projektams (paaiškinta toliau), pranešėja mano, jog labai svarbu, kad visos valstybės narės per 
kitą LIFE programavimo laikotarpį įgytų darbo su tokio tipo projektu patirties. Todėl 
pranešėja siūlo, kad kiekviena valstybė narė turėtų teisę gauti finansavimą mažiausiai trims 
integruotiesiems projektams, kai jie apima skirtingas sritis.

Bendro finansavimo norma

Antra pagrindinė kliūtis, mažinanti LIFE finansavimo panaudojimą keliose valstybėse narėse, 
yra ta, kad sunku užtikrinti deramą finansavimą. Todėl pranešėja siūlo, jog ekonomiškai 
mažiau išsivysčiusiems regionams būtų suteikta teisė į iki 75 proc. bendro finansavimo 
normą. Pranešėja mano, kad tai būtų papildoma paskata LIFE finansavimą taikyti tiems 
regionams, kuriems to labiausiai reikia, ir tai galiausiai užtikrintų, kad jiems būtų naudinga su 
investicijomis į aplinka ir klimato problemas susijusi LIFE patirtis. 

Pranešėja abejoja dėl visuotinesnio bendro finansavimo normos didinimo, nes akivaizdu, kad 
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tai būtų įmanoma tik sumažinus bendrą projektų skaičių, o dėl to sumažėtų ir LIFE tinklo 
pasiskirstymas ES mastu. Šiuo metu vykdoma daug aukštos kokybės projektų, kuriems 
taikoma 50 proc. bendro finansavimo norma. Visuotinis bendro finansavimo normos 
padidinimas gali kelti riziką netekti sverto efekto ir daugelio projektų, kurie duoda reikšmingų 
rezultatų ir suteikia reikiamos patirties. 

Galiausiai valstybių narių pastangos kurti mechanizmus siekiant užtikrinti atitinkamą 
finansavimą, kartu stiprinant LIFE ryšių centrų sistemą pasirodė esančios labai svarbios LIFE 
projektų sėkmei. Todėl Komisija turėtų skatinti valstybes nares keistis su šiomis struktūromis 
susijusia geriausia patirtimi.

Tinkamumo kriterijai ir paprastinimas

Tinkamų finansuoti sąnaudų ir paprastinimo klausimas turėtų būti svarstomas nesiejant jo su 
bendro finansavimo norma ir tai turėtų būti daroma persvarstant finansinį reglamentą.
Nepaisant ES fondų valdymo struktūros skirtumų, pagrindinės taisyklės turėtų būti tokios 
pačios. Akivaizdu, kad reikėtų skleisti geriausią patirtį, susijusią su paraiškų teikimo 
procedūromis, dotacijų administravimu ir stebėsena, kad būtų palengvinta visų dalyvių našta.

Kai projekto naudos gavėjai, išskyrus neapmokestinamuosius subjektus1, negali susigrąžinti 
pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pagal nacionalinę PVM grąžinimo tvarką, tos PVM 
išlaidos turėtų būti tinkamos finansuoti pagal LIFE programą. Tai užtikrins vienodas ir 
teisingas sąlygas visiems paramos gavėjams. Be to, pranešėja mano, jog nepriimtina, kad 
nedidelės LIFE biudžeto dalys sugrįžta į valstybių narių biudžetus. Turėtų bent jau būti aišku, 
kaip kiekviena valstybė narė sprendžia PVM susigrąžinimo klausimą ir koks yra metinis LIFE 
projektams kompensuojamas PVM išlaidų dydis.

Siekiant užtikrinti patirties tęstinumą, nuolatinio personalo išlaidos turėtų būti tinkamos 
kompensuoti pagal LIFE programą. Kartu didžiausia projekto dotacijų dalis turėtų būti 
priskirta konkrečioms su projekto veikla susijusioms išlaidoms, pavyzdžiui, apsaugos veiklai. 
Viešųjų gėrybių, kaip antai gamtos ir aplinkos išteklių, valdymas yra viena pagrindinių 
viešojo administravimo įstaigų užduočių. Taigi pranešėja mano, kad būtų išmintinga 
nereikalauti iš ES biudžeto atlyginti valstybės pareigūnų dalyvavimo LIFE projektuose 
išlaidas. Antra vertus, LIFE projektui vykdyti papildomai pasamdyto personalo išlaidos turėtų
būti tinkamos kompensuoti.

Integruotieji projektai

Pagal LIFE vykdomi integruotieji projektai yra konkreti integravimo priemonė. Jais kartu su 
kitais ES fondais siekiama remti pagrindinių aplinkos apsaugos teisės aktų, tarkim, atliekų 
arba upių baseinų valdymo planų, klimato kaitos strategijų arba „Natura 2000“ teritorijų 
valdymo prioritetinių veiksmų programų – visko, kas turi didelį potencialą kurti darbo vietas 
ir skatinti ekonominį augimą, įgyvendinimą. Tokie projektai gali žymiai prisidėti ir prie 
veiksmingo lėšų panaudojimo.

                                               
1 Kaip apibrėžta Direktyvos 2006/112/EB 13 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje (Direktyva dėl finansinių 
priemonių rinkų).
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Pranešėja tvirtai remia Komisijos pasiūlytą naujo tipo projektą. Vis dėlto siūlomame 
reglamente trūksta aiškumo dėl šios sąvokos. Todėl pranešėja pateikė naują atskirą straipsnį 
dėl integruotųjų projektų, įskaitant mechanizmus, kuriais būtų galima padėti valstybėms 
narėms pradėti praktiškai taikyti šį naują metodą. Atsižvelgiant į darbo su integruotaisiais 
projektais patirties stoką, jie turėtų būti įgyvendinami laipsniškai ir turėtų būti kruopščiai 
nagrinėjami per LIFE programavimo laikotarpio vidurio vertinimą.

Integruotieji projektai bus naudingi kitiems fondams, nes jais bus didinamas gebėjimas 
panaudoti aplinkai skirtas lėšas, be to, šis gebėjimas bus sutelkiamas pagrindinėms 
įgyvendinimo problemoms spręsti. Jie taip pat gali paskatinti sustiprinti konstruktyvų 
nenutrūkstamą skirtingų sektorių administravimo įstaigų bendradarbiavimą, o tai pagerins ES 
išlaidų suderinamumą. Siekiant įgyvendinti šiuos privalumus praktiškai, veiklą, kuri gali 
papildyti kitus ES fondus, reikia nustatyti ankstyvajame etape. Pranešėja pateikė atitinkamus 
bendrųjų nuostatų reglamento pakeitimus.


