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LYHYET PERUSTELUT

Life-ohjelma on vuodesta 1992 alkaen toiminut innovatiivisten keksintöjen kasvualustana, ja 
se on parantanut ympäristöä koskevaa tietämystä ja ympäristökysymysten ottamista 
huomioon. Se myös edistää unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa. 
Life+ -ohjelman päättyessä tarvittiin väline, joka on tehokkaampi ja joka vastaa paremmin 
tämänhetkisiä ympäristöön liittyviä haasteita.

Yleinen menettelytapa ja ohjelmaan kuuluvat hankkeet

Kriisitilanteen budjettirajoitukset huomioon ottaen valmistelija pitää myönteisenä Life-
ohjelmalle vuosina 2014–2020 myönnettävien määrärahojen kohtuullista ja suhteellista 
lisäämistä ottaen huomioon ilmastoa koskevan osan lisääminen kokonaistalousarvioon.

Uudessa ohjelmassa merkittävänä uutuutena ovat siihen kuuluvat hankkeet. Nämä 
kunnianhimoiset ja toimintaa jäsentävät hankkeet on suunniteltu noudattaen kattavaa 
ympäristön huomioon ottavaa menettelyä, ja ne perustuvat synergiaan yhteisön talousarvion, 
kansallisten välineiden sekä julkiselta sektorilta ja yksityissektorilta saatavan rahoituksen 
välillä.

Vaikka mukaan otettavien hankkeiden ajatus onkin mielenkiintoinen, hankkeet voivat haitata 
tavoiteltua ohjelman yksinkertaisuutta. Ohjelman toteutus vaikuttaa monimutkaiselta, koska 
eri varoilla on erilaiset menettelyt, aikataulut ja ehdot ja koska kaikki varoja koskevat säännöt 
eivät ole toisiaan täydentäviä. Kun otetaan huomioon mahdollinen tilanne, jossa jotkin varat 
eivät olekaan käytettävissä, komission olisi annettava lisätakuita, joilla taataan hankkeiden 
asianmukainen edistyminen kokonaisuudessaan. Samalla ei kuitenkaan voida poiketa 
kilpailusäännöistä erilaisissa rahoituksen myöntämiseen liittyvissä menettelyissä.

Ohjelmaan kuuluvilla hankkeilla rahoitetaan laajoja toimia, joita toteuttavat etenkin alueelliset 
ja paikalliset viranomaiset esimerkiksi ilmastosuunnitelmien yhteydessä. Ei kuitenkaan saa 
uhrata perinteisiä hankkeita, jotka ovat osoittaneet Life-ohjelman hyödyllisyyden käytännössä 
ja lisänneet sen suosiota.

Komission pitäisi kaikkien Life-ohjelmaan liittyvien hankkeiden yhteydessä parantaa 
kokemusten vaihtoa, levittää tuloksia laajalti ja helpottaa parhaiden käytäntöjen vaihtoa, jotta 
hankkeisiin saataisiin uutta näkökulmaa.

Painopisteet

Etusijalle voidaan asettaa esimerkiksi seuraavat kysymykset:
– ekologiset käytävät, tärkeimmät elinympäristöt ja lajit, merellinen ympäristö, melu ja 

kaupunkiympäristö (ympäristöä koskeva osaohjelma)
– energiatehokkuus (esim. julkinen valaistus), puuenergia, jätteiden hyötykäyttö 

energiantuotantoon, kolmannen sukupolven polttoaineiden tuki (ilmastoa koskeva 
osaohjelma).
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Ekoinnovointi ja yksityinen sektori

Life-ohjelmasta on edelleen rahoitettava ekoinnovointia Horisontti 2020 -aloitetta 
täydentävällä tavalla.

Life-ohjelman tavoitteena on lainsäädännön täytäntöönpano, mutta sitä täydentäen ohjelman 
on tuettava uusia ja kokeellisia menettelyjä etenkin, jotta voidaan testata ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvää uutta tekniikkaa ja uusia menetelmiä.

Ohjelman on annettava yksityissektorille selvä suunta ja kannustettava kehittämään parhaita 
mahdollisia käytäntöjä tavalla, joka edistää ekoinnovointia etenkin pk-yrityksissä.

Rajat ylittävä yhteistyö ja merentakaisten alueiden mukaanotto

Euroopan unionissa on kiinnitettävä erityistä huomiota rajat ylittäviin Life-hankkeisiin. 
Kansainvälisen yhteistyön osalta valmistelija pitää myönteisenä naapurivaltioiden ja 
erityisesti Välimeren eteläpuolisten maiden tukikelpoisuutta, kun otetaan huomioon 
ympäristö- ja ilmastokysymysten kiireellisyys alueella.

Vaikka kaikkein syrjäisimmät alueet ovatkin voineet vähitellen liittyä Life-ohjelmaan, niiden 
osallistuminen on edelleen hyvin vähäistä ja sitä olisi vahvistettava. Merentakaisten maiden ja 
alueiden, jotka ovat kuitenkin riippuvaisia neljästä EU:n jäsenvaltiosta, jättäminen ohjelman 
ulkopuolelle on käsittämätöntä, sillä ne muodostavat yhdessä syrjäisimpien alueiden kanssa 
koko maailmassa ainutlaatuisen verkon, joka ulottuu planeetan kaikille valtamerille ja joka 
käsittää arvokkaita biologisen monimuotoisuuden alueita.

Tukeen oikeuttavat kustannukset

Valmistelija ymmärtää halun sulkea tuen ulkopuolelle arvonlisävero ja vakituisista 
työntekijöistä aiheutuvat kustannukset, jotta voidaan yksinkertaistaa rahoituksen hallintaa ja 
helpottaa valvontaa. Tästä aiheutuisi kuitenkin liikaa ongelmia ja epätasa-arvoa edunsaajille. 
Tämä kysymys ulottuu Life-ohjelmaa laajemmalle.

Vakituisista työntekijöistä aiheutuvien kulujen säilyttäminen tukikelpoisina auttaisi luomaan 
vakituisia työpaikkoja, ja lisäksi henkilöstöllä olisi ennestään kokemusta asioista, joita 
käsitellään. On myös vaikeaa puuttua organisaation valintoihin ja tukien edunsaajien 
valintaan.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kun otetaan huomioon heinäkuussa 
2008 esitetty "Réunionin viesti" sekä 
neuvoston 10 päivänä joulukuuta 2011 
annetut päätelmät, joissa kannustetaan 
komissiota ja jäsenvaltioita edelleen 
edistämään yhteistä toimintatapaa 
luonnonsuojelussa koko unionin alueella 
ja myös kaikkein syrjäisimmillä alueilla 
sekä jäsenvaltioiden merentakaisissa
maissa ja alueilla, ja kun otetaan 
huomioon komission tiedonanto 
"Luonnon pääoma elämämme 
turvaajana: luonnon monimuotoisuutta 
koskeva EU:n strategia vuoteen 2020", 
jossa komissio sitoutuu laajentamaan ja 
edistämään BEST-aloitetta (Biodiversity 
and Ecosystem Services in Territories of 
European Overseas), merentakaisten 
maiden ja alueiden olisi voitava osallistua 
unionin ohjelmiin ehdoin, joista 
määrätään merentakaisten maiden ja 
alueiden assosiaatiosta Euroopan 
yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 
annetulla neuvoston päätöksellä 
2001/822/EY1.
_____________
EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

Perustelu

Life-ohjelma on avattava unionin kaikille merentakaisille maille ja alueille (kaikkein 
syrjäisimmät alueet mukaan lukien).

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(10) Ympäristö- ja ilmastovaatimukset olisi 
sisällytettävä unionin politiikanaloihin ja 
toimiin. Siksi Life-ohjelman olisi 
täydennettävä unionin muita 
rahoitusohjelmia, kuten Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maatalouden tukirahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa sekä Horizon 2020 
-puiteohjelmaa. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi taattava tällainen 
täydentävyys kaikilla tasoilla.
Täydentävyys olisi taattava unionissa 
käynnistämällä osana yhteistä 
strategiakehystä Life-ohjelman ja 
yhteistyössä hallinnoitujen unionin 
rahoitusohjelmien välistä jäsenneltyä 
yhteistyötä erityisesti sellaisten 
rahoitustoimien edistämiseksi, jotka 
täydentävät integroituja hankkeita tai 
tukevat Life-ohjelmassa kehitettyjen 
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä. Oikeudellisen 
selkeyden ja integroitujen hankkeiden 
käytännön toteutettavuuden 
varmistamiseksi olisi [yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta] .../... annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa1

säädettävä nimenomaisesti muiden 
unionin rahastojen ja integroitujen 
hankkeiden välisestä yhteistyöstä. Olisi 
toteutettava käytännön järjestelyjä 
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yhteistyön aloittamiseksi varhaisessa 
vaiheessa, jotta integroitujen hankkeiden 
hyödyt otetaan huomioon 
kumppanuussopimuksia ja 
toimintaohjelmia laadittaessa. Life-
ohjelman olisi myös kannustettava 
hyödyntämään Horizon 2020 -
puiteohjelman ympäristö- ja ilmastoalaan 
liittyviä tutkimus- ja innovointituloksia.
Tältä osin sen olisi tarjottava 
osarahoitusmahdollisuuksia hankkeille, 
jotka tuottavat selviä ympäristö- ja 
ilmastohyötyjä, synergiaetujen 
turvaamiseksi. Päällekkäisen rahoituksen 
ehkäiseminen ja myös sen varmistaminen, 
että tässä asetuksessa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät 
nettosijoitukset eivät vähene, edellyttävät
koordinointia.

____________
COM(2011)0615.

Perustelu

Integrated Projects are a very promising, concrete mainstreaming tool. To be feasible in 
practice, a solid cooperation between the administration of CSF funds and of LIFE projects is 
required at an early stage. The potential of increasing cost-efficiency and coherence of the 
EU budget and of improving the implementation of environmental and climate legislation via 
IPs, needs to be seized when elaborating partnership contracts and operational programmes.
Based on the EP's repeated request of sustainability mainstreaming into all EU funds, 
cooperation with LIFE should be clearly laid down in the Common Provisions Regulation.

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

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Etenemissuunnitelma kohti 

(12) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Etenemissuunnitelma kohti 
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resurssitehokasta Eurooppaa" (jäljempänä
"etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa") on asetettu 
välitavoitteet ja toimet, joita unionin 
saattaminen resurssitehokkaan ja kestävän 
kasvun tielle edellyttää. Siksi Ympäristö ja 
resurssitehokkuus -painopistealueesta olisi 
tuettava unionin ympäristöpolitiikan 
tehokasta täytäntöönpanoa yksityisellä ja 
julkisella sektorilla, varsinkin edellä 
mainitun etenemissuunnitelman kattamilla 
ympäristöaloilla, helpottamalla uusien 
ratkaisujen ja parhaiden käytäntöjen 
kehittämistä ja jakamista. Tukea ei saisi 
kuitenkaan myöntää Horizon 2020
-puiteohjelman kanssa päällekkäin 
meneville ekoinnovointitoimille.

resurssitehokasta Eurooppaa" (jäljempänä
"etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa") on asetettu 
välitavoitteet ja toimet, joita unionin 
saattaminen resurssitehokkaan ja kestävän 
kasvun tielle edellyttää. Siksi Ympäristö ja 
resurssitehokkuus -painopistealueesta olisi 
tuettava unionin ympäristöpolitiikan 
tehokasta täytäntöönpanoa yksityisellä ja 
julkisella sektorilla, varsinkin edellä 
mainitun etenemissuunnitelman kattamilla 
ympäristöaloilla, helpottamalla uusien 
ratkaisujen ja parhaiden käytäntöjen 
kehittämistä ja jakamista. Life-ohjelmalla 
rahoitetaan ekoinnovointiin ja 
demonstrointiin liittyviä toimia synergian 
saavuttamiseksi Horizon 2020 -aloitteen
kanssa ottaen kuitenkin huomioon kunkin 
ohjelman erityispiirteet. Näin ohjelma 
edistää ekotekniikan alaa ja vihreää 
taloutta Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Ilmastonmuutoksen hillitseminen -
painopistealueen olisi edistettävä unionin 
ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön 
valmistelua ja täytäntöönpanoa erityisesti 
siltä osin kuin kyse on kasvihuonekaasujen 
tarkkailusta ja raportoinnista, 
maankäyttöön, maankäytön muutoksiin ja 
metsätalouteen liittyvistä politiikoista, 
päästökauppajärjestelmästä, 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä pienentää 
kasvihuonekaasupäästöjä, hiilidioksidin 
talteenotosta ja varastoinnista, uusiutuvasta 
energiasta kaupunkialueilla,
maanviljelysalueilla sekä vuoristoisilla ja 
syrjäisillä alueilla, jätteiden 
hyödyntämisestä ja biokaasun 
valmistuksesta, energiatehokkuudesta,
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julkisesta valaistuksesta, liikenteestä ja 
polttoaineista ja etenkin kolmannen 
sukupolven polttoaineista, otsonikerroksen 
suojelemisesta ja fluoratuista kaasuista.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Ilmastonmuutoksen ensimmäiset 
vaikutukset ovat jo nähtävissä Euroopassa 
ja maailmanlaajuisesti. Esimerkkinä 
mainittakoon äärimmäiset sääolot, jotka 
johtavat tulviin ja kuivuuteen, sekä 
lämpötilojen ja merenpinnan nousu ja 
voimakkaasti leviävien vieraslajien 
lisääntyminen. Siksi Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen -painopistealueen olisi 
edistettävä väestöryhmien, taloudenalojen 
ja alueiden sopeutumista tällaisiin 
muutoksiin, jotta erityisillä 
sopeutumistoimenpiteillä ja strategioilla 
voidaan turvata unionin parempi 
kestokyky. Tämän alan toimilla olisi 
täydennettävä toimia, jotka voivat saada 
tukea pelastuspalvelun rahoitusvälineestä
ja tulevasta erityisestä välineestä, joka 
koskee voimakkaasti leviäviä vieraslajeja 
ja joka sisältyy vuoteen 2020 ulottuvaan 
biologista monimuotoisuutta tukevaan 
EU:n strategiaan.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Unionin varojen parhaan mahdollisen 
käytön turvaamiseksi ja eurooppalaisen 
lisäarvon varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa säädöksiä Euroopan 

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

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti hankkeiden 
valinnassa käytettävien 
tukikelpoisuuskriteereiden ja erityisiin 
alakohtaisiin painopisteisiin sovellettavien 
tulosindikaattoreiden osalta. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan järjestää asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

Perustelu

Etusijalle on asetettava pikemminkin saatavaan etuun kuin maantieteelliseen tasapainoon 
perustuva valintajärjestelmä, jotta voidaan taata syrjimätön ja todella eurooppalainen 
kilpailu. Se suosii paljon lisäarvoa tuovia hankkeita, joiden tulokset hyödyttävät koko unionia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Life-ohjelman täytäntöönpanoon varatut 
määrärahat ovat 3 618 000 000 euroa.
Vähintään 78 prosenttia Life-ohjelman 
budjettivaroista on käytettävä 
hankerahoitukseen.

Perustelu

Varmuuteen ja selkeyteen liittyvistä syistä koko kaudella 2014–2020 budjettivarojen 
jakautuminen erityyppisten rahoitusmuotojen kesken (hankeavustukset, kansalaisjärjestöjen 
tuki ja ohjelman toimintatalousarvio) on esitettävä asetuksessa kuten tällä hetkellä tehdään.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden osallistuminen Life-
ohjelmaan

Merentakaisten maiden ja alueiden ja
kolmansien maiden osallistuminen Life-
ohjelmaan

Seuraavat maat voivat osallistua Life-
ohjelmaan:

Seuraavat maat ja alueet voivat osallistua 
Life-ohjelmaan:

-a) päätöksessä 2001/822/EY tarkoitetut 
merentakaiset maat ja alueet;

a) Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) 
jäsenvaltiot, jotka ovat Euroopan 
talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen 
sopimuspuolia;

a) Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) 
jäsenvaltiot, jotka ovat Euroopan 
talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen 
sopimuspuolia;

b) ehdokasvaltiot, mahdolliset 
ehdokasvaltiot ja unioniin liittyvät valtiot;

b) ehdokasvaltiot, mahdolliset 
ehdokasvaltiot ja unioniin liittyvät valtiot;

c) Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvat maat;

c) Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvat maat;

d) maat, joista on tullut Euroopan 
ympäristökeskuksen jäseniä Euroopan 
ympäristökeskuksen sekä ympäristöä 
koskevan Euroopan tieto- ja 
seurantaverkoston perustamisesta annetun 
asetuksen (ETY) N:o 1210/90 
muuttamisesta 24 päivänä huhtikuuta 1999 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
993/1999 mukaisesti.

d) maat, joista on tullut Euroopan 
ympäristökeskuksen jäseniä Euroopan 
ympäristökeskuksen sekä ympäristöä 
koskevan Euroopan tieto- ja 
seurantaverkoston perustamisesta annetun 
asetuksen (ETY) N:o 1210/90 
muuttamisesta 24 päivänä huhtikuuta 1999 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
993/1999 mukaisesti.

Osallistumisessa noudatetaan ehtoja, jotka 
vahvistetaan kahdenvälisissä tai 
monenvälisissä sopimuksissa yleisistä 
periaatteista, jotka ohjaavat näiden maiden 
osallistumista unionin ohjelmiin.

Osallistumisessa noudatetaan ehtoja, jotka 
vahvistetaan asetuksessa 2001/822/EY,
kahdenvälisissä tai monenvälisissä 
sopimuksissa yleisistä periaatteista, jotka 
ohjaavat näiden maiden ja alueiden
osallistumista unionin ohjelmiin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Life-ohjelmalla olisi tuettava strategisesti Natura 2000 -ohjelman rahoitusta. On tärkeää 
laatia kansallisia ja alueellisia toimintasuunnitelmia luontotyyppidirektiivin edellyttämällä 
tavalla.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– luonnon monimuotoisuus; – luonto ja luonnon monimuotoisuus;
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukea unionin ympäristöpolitiikan ja 
-lainsäädännön mukaisten suunnitelmien ja 
ohjelmien täytäntöönpanoa koskevien 
integroitujen lähestymistapojen 
soveltamista, kehittämistä, testaamista ja 
esittelyä erityisesti veden, jätteen ja ilman 
alalla;

b) tukea unionin ympäristöpolitiikan ja 
-lainsäädännön mukaisten suunnitelmien ja 
ohjelmien täytäntöönpanoa koskevien 
integroitujen lähestymistapojen 
soveltamista, kehittämistä, testaamista ja 
esittelyä erityisesti veden, jätteen ja ilman
sekä melun ja kaupunkiympäristön alalla;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luonnon monimuotoisuus 
-painopistealueen erityistavoitteet

Luonto ja luonnon monimuotoisuus 
-painopistealueen erityistavoitteet

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ympäristö-alaohjelman Luonnon 
monimuotoisuus -painopistealueen 
erityistavoitteena on erityisesti

Ympäristö-alaohjelman Luonto ja luonnon 
monimuotoisuus -painopistealueen 
erityistavoitteena on erityisesti

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukea direktiivin 92/43/ETY 3 artiklalla 
perustetun Natura 2000 -verkoston 

b) tukea direktiivin 92/43/ETY 3 artiklalla 
perustetun Natura 2000 -verkoston 
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jatkokehitystä, täytäntöönpanoa ja hoitoa ja 
erityisesti direktiivin 92/43/ETY 
8 artiklassa tarkoitettujen hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävien 
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa 
koskevien integroitujen hankkeiden 
soveltamista, kehittämistä, testaamista ja 
esittelyä;

jatkokehitystä, täytäntöönpanoa ja hoitoa ja 
erityisesti direktiivin 92/43/ETY 
8 artiklassa tarkoitettujen hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävien 
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa 
koskevien integroitujen hankkeiden 
soveltamista, kehittämistä, testaamista ja 
esittelyä niin, että edistetään ekologisten 
käytävien säilyttämistä;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kehittää merten Natura 2000 
-verkkoa niin, että se täydentää Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston ja direktiivin 
2008/56/EY mukaisia toimia;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ilmastotoimet-alaohjelman osana olevissa 
hankkeissa olisi pyrittävä saavuttamaan 
mahdollisimman suuri synergia muiden 
ympäristötavoitteiden kanssa erityisesti 
ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta 
koskevien samanaikaisten toimien osalta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) integroidut hankkeet, joita toteutetaan 
ensisijaisesti luonnon, veden, jätteiden, 
ilman sekä ilmastonmuutoksen 

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

ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen 
sopeutumisen aloilla;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio varmistaa hankkeiden valinnan 
ansioiden perusteella prosessissa, jossa 
integroiduille hankkeille myönnetään 
tukea.

Perustelu

Etusijalle on asetettava pikemminkin saatavaan etuun kuin maantieteelliseen tasapainoon 
perustuva valintajärjestelmä, jotta voidaan taata syrjimätön ja todella eurooppalainen 
kilpailu. Se suosii paljon lisäarvoa tuovia hankkeita, joiden tulokset hyödyttävät koko unionia.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Arvonlisävero katsotaan tukikelpoiseksi 
kustannukseksi 18 artiklassa tarkoitetuissa 
hankkeissa samoin kuin vakituisista 
työntekijöistä aiheutuvat kulut.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varojen jakaminen kunkin alaohjelman 
eri painopistealueiden välillä ja eri 
rahoitustyyppien välillä;

Poistetaan.

Perustelu

Varojen jakautumisesta ei saa päättää suoralta kädeltä, jotta ei evättäisi tiettyjen alojen 
rahoitusta. On noudatettava joustavampaa menettelyä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) monivuotisen työohjelman 
soveltamisaikana rahoitettavien 
hankkeiden alakohtaiset painopisteet;

c) monivuotisen työohjelman
soveltamisaikana rahoitettavien 
hankkeiden ohjeelliset alakohtaiset 
painopisteet;

Perustelu

Varojen jakautumisesta ei saa päättää suoralta kädeltä, jotta ei evättäisi tiettyjen alojen 
rahoitusta. On noudatettava joustavampaa menettelyä.

Tarkistus 23
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Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa säännöllisesti Life-
ohjelman ja sen alaohjelmien 
täytäntöönpanoa ja raportoi siitä; tämä 
koskee myös ilmastoon liittyvien menojen 
ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien 
menojen määrää. Komissio myös 
tarkastelee Life-ohjelman ja muiden 
täydentävien unionin ohjelmien välisiä 
sekä erityisesti sen alaohjelmien välisiä 
synergiaetuja.

1. Komissio seuraa Life-ohjelman ja sen 
alaohjelmien täytäntöönpanoa ja raportoi
vuosittain Euroopan parlamentille siitä; 
tämä koskee myös ilmastoon liittyvien 
menojen ja luonnon monimuotoisuuteen 
liittyvien menojen määrää. Komissio myös 
tarkastelee Life-ohjelman ja muiden 
täydentävien unionin ohjelmien välisiä 
sekä erityisesti sen alaohjelmien välisiä 
synergiaetuja.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää säännöllisesti erilaisten 
Life-ohjelmasta rahoitettavien 
hankkeiden tärkeimmät tulokset, jotta 
voidaan helpottaa kokemusten ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoa unionissa.
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