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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuo 1992 m. programa LIFE yra inovacijų patirties inkubatorius, žinių ir informavimo apie 
aplinką vektorius. Ji padeda tobulinti ES aplinkos srities teisės aktų įgyvendinimą. Pasibaigus 
LIFE+ laikotarpiui, mums prireikė veiksmingesnės ir dabartinius aplinkos srities uždavinius 
labiau atitinkančios priemonės.

Apibendrintas požiūris ir integruoti projektai

Turėdamas omenyje krizės laikotarpiu taikomus biudžeto suvaržymus, referentas džiaugiasi, 
kad LIFE įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpiu skirtos lėšos racionaliai padidintos 
atsižvelgiant į tai, kad į bendrą biudžetą įtraukta klimatui skirta programos dalis.

Integruotieji projektai yra pagrindinė naujosios programos naujovė. Šie plačių užmojų 
struktūriniai projektai grindžiami visa apimančiu požiūriu į aplinką ir ES biudžeto, 
nacionalinių priemonių bei viešojo ir privačiojo sektorių skiriamų papildomų lėšų sąveika.

Bet nors integracijos idėja yra viliojanti, šie projektai gali susilpninti siekiamą programos 
supaprastinimą. Juos įgyvendinti gali būti sudėtinga, nes skirtingų fondų procedūros, 
tvarkaraščiai ir sąlygos nėra vienodos, o papildomumo sąvoka nenumatyta visų fondų 
taisyklėse. Kadangi vienas ar kitas fondas gali atmesti projektą, Komisija turėtų suteikti 
papildomų garantijų, siekdama užtikrinti tinkamą bendrų projektų eigą, bet per skirtingas 
finansavimo procedūras neginčydama konkurencijos taisyklių.

Integruoti projektai bus naudojami finansuoti vietos ir regionų valdžios institucijų 
vykdomiems didelio masto veiksmams, pvz., klimato srityje. Bet neturi būti pamirštami 
tradiciniai projektai, kuriuos įgyvendinant įrodytas programos LIFE naudingumas vietos 
mastu ir padidėjo jos populiarumas.

Dėl visų LIFE programos projektų pažymėtina, kad Komisija turėtų pagerinti patirties 
grįžtamumą, plačiai paskleisti rezultatus ir pagerinti keitimąsi gerąja patirtimi, kad šie 
projektai nevirstų uždaru ratu.

Prioritetinės sritys

Preliminariai būtų galima iškelti tokius prioritetus:
– ekologiniai koridoriai, prioritetinės buveinės ir rūšys, jūrų aplinka, triukšmas, miesto 
aplinka (aplinkos paprogramis),
– energijos vartojimo efektyvumas (pvz., viešasis apšvietimas), malkos, atliekų panaudojimas 
energijos gamybai, trečiosios kartos degalų naudojimo skatinimas (klimato politikos 
paprogramis).

Ekologinės naujovės ir privatusis sektorius

LIFE programos lėšomis ir toliau turėtų būti finansuojamos ekologinės naujovės, kuriomis 
papildoma iniciatyva „Horizontas 2020“.
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Be tikslo įgyvendinti teisės aktus, pagal programą LIFE reikia remti novatoriškus ir 
eksperimentinius metodus, visų pirma siekiant išbandyti naujas technologijas ir naujus 
metodus klimato ir aplinkos srityse.

Programoje turi būti nurodyta aiški gairė privačiajam sektoriui, siekiant jį paskatinti plėtoti 
pavyzdinius veiksmus ir taip skatinti ekologines naujoves, ypač MVĮ.

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir užjūrio įtraukimas 

Didžiausio dėmesio ES nusipelno tarpvalstybiniai LIFE programos projektai. Vertindamas 
tarptautinį bendradarbiavimą, nuomonės referentas džiaugiasi, kad šalys, kurioms taikoma 
kaimynystės politika, ypač Viduržemio jūros pakrantės šalys, atitinka tinkamumo kriterijus, 
nes šiame regione reikia skubiai spręsti aplinkos ir klimato sričių uždavinius.

Nors atokiausiems regionams pavyko laipsniškai įsijungti į LIFE, jos programoje dalyvauja 
vis dar menkai ir turėtų tam skirti daugiau jėgų. Nesuprantama, kodėl programa netaikoma 
keturioms ES valstybėms narėms priklausančioms užjūrio šalims ir teritorijoms, nes jos kartu 
su atokiausiais regionais sudaro vienintelį pasaulyje tinklą, kurio grandys išsidėsčiusios 
visuose planetos vandenynuose ir kuriame gausu biologinės įvairovės lobių.

Sąnaudų finansavimo tinkamumas

Nuomonės referentas supranta suinteresuotumą, kad siekiant supaprastinti finansų valdymą ir 
palengvinti kontrolės procedūras, nebūtų finansuojamos PVM ir nuolat dirbančio personalo 
išlaidos. Tačiau dėl to būtų sukurta pernelyg daug suvaržymų ir nelygybės finansavimo 
gavėjams. Samprotavimas apie sąnaudas negali apsiriboti LIFE priemone.

Jeigu nuolatinio personalo sąnaudos ir toliau būtų laikomos tinkamomis, tai padėtų išsaugoti 
darbo vietas ir pasikliauti bylų medžiagą pamenančiais darbuotojais. Be to, sudėtinga 
dalyvauti priimant organizacinius sprendimus ir atrenkant dotacijų gavėjus.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) atsižvelgiant į 2008 m. liepos mėn. 
„Reunjono salos pranešimą“ ir 2011 m. 
gruodžio 10 d. Tarybos išvadas, kuriose 
Komisija ir valstybės narės raginamos ir 
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toliau remti bendrą požiūrį į gamtos 
išsaugojimą visoje ES teritorijoje, 
įskaitant atokiausius regionus ir valstybių 
narių užjūrio šalis bei teritorijas, bei į 
Europos Komisijos komunikatą 
„Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės 
draudimas ir gamtinis turtas. ES 
biologinės įvairovės strategija iki 
2020 m.“, kuriame Komisija įsipareigojo 
plėsti ir skatinti iniciatyvą BEST (angl. 
Biodiversity and Ecosystem Services in 
Territories of European Overseas –
Europos užjūrio teritorijų biologinė 
įvairovė ir ekosistemų funkcijos), užjūrio 
šalys ir teritorijos turėtų turėti galimybę 
dalyvauti ES programose 2001 m. 
lapkričio 27 d. Tarybos sprendime 
2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei 
teritorijų ir Europos bendrijos 
asociacijos1 nustatytomis sąlygomis; 
_____________
1 OL L 314, 2001 11 30, p. 1.

Pagrindimas

Reikia suteikti galimybes LIFE programoje dalyvauti visoms Europos užjūrio teritorijoms 
(įskaitant atokiausius regionus ir užjūrio šalis bei teritorijas), siekiant apsaugoti šias 
teritorijas, kurios yra vieni iš pasaulio biologinės įvairovės „karštųjų taškų“.

Pakeitimas 2

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. 

(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. 
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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 
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;

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 
bendradarbiavimą, visų pirma siekiant 
skatinti veiklos, kuria papildomi 
integruotieji projektai arba remiami pagal 
programą LIFE suformuluoti sprendimai, 
metodai ir principai, finansavimą. Siekiant 
užtikrinti teisinį aiškumą ir praktinį 
integruotųjų projektų įvykdomumą, 
Sąjungos fondų ir integruotųjų projektų 
bendradarbiavimas turėtų būti aiškiai 
numatytas [data] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. .../...., 
[kuriuo nustatomos Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui, Sanglaudos fondui, Europos 
žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, 
bendros nuostatos ir Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos 
bendrosios nuostatos ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006]1. 
Konkretūs susitarimai turėtų būti 
įgyvendinti siekiant ankstyvame etape 
užmegzti bendradarbiavimą, kad rengiant 
partnerystės susitarimus ir veiklos 
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 ir reikia užtikrinti, kad 
nemažėtų šiame reglamente keliamiems 
tikslams pasiekti skiriamos grynosios 
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finansinės lėšos;

____________
1 COM(2011) 0615.

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Efektyvaus išteklių naudojimo 
Europos planas“ (toliau – „Efektyvaus 
išteklių naudojimo Europos planas“) 
nustatyti orientyrai ir veiksmai, kurie 
reikalingi, kad Sąjunga užtikrintų efektyvų 
išteklių naudojimą ir tvarų augimą. Todėl 
pagal prioritetinę sritį „Aplinka ir 
efektyvus išteklių naudojimas“ turėtų būti 
remiamas veiksmingas viešojo ir privačiojo 
sektorių vykdomas Sąjungos aplinkos 
politikos įgyvendinimas, visų pirma 
aplinkos sektoriuose, įtrauktuose į 
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos 
planą, padedant lengviau kurti naujus 
sprendimus ir geriausią patirtį ir ja dalytis. 
Tačiau pagal šią sritį neturėtų būti 
remiama ta ekologinių naujovių veikla, 
kuri sutampa su programa „2020 m. 
horizontas“;

(12) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Efektyvaus išteklių naudojimo 
Europos planas“ (toliau – „Efektyvaus 
išteklių naudojimo Europos planas“) 
nustatyti orientyrai ir veiksmai, kurie 
reikalingi, kad Sąjunga užtikrintų efektyvų 
išteklių naudojimą ir tvarų augimą. Todėl 
pagal prioritetinę sritį „Aplinka ir 
efektyvus išteklių naudojimas“ turėtų būti 
remiamas veiksmingas viešojo ir privačiojo 
sektorių vykdomas Sąjungos aplinkos 
politikos įgyvendinimas, visų pirma 
aplinkos sektoriuose, įtrauktuose į 
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos 
planą, padedant lengviau kurti naujus 
sprendimus ir geriausią patirtį ir ja dalytis. 
Kartu su programa „Horizontas 2020“ ir 
nedarant poveikio kiekvienos programos 
pobūdžiui specifikai, programos LIFE 
lėšomis finansuojama ekologinių 
naujovių diegimo ir demonstravimo 
veikla. Taip ji padės suaktyvinti 
ekologiškų technologijų sektoriaus veiklą 
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ir strategijoje „Europa 2020“ numatytą 
žaliąją ekonomiką. 

Pakeitimas 4

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 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 miestų 
teritorijoje, žemės ūkio paskirties 
teritorijose, kalnuose ar atokiose 
vietovėse, atliekų panaudojimo ir biodujų 
gamybos, atsinaujinančiosios energijos, 
viešojo apšvietimo, energijos naudojimo 
efektyvumo, transporto ir kuro, ypač 
trečiosios kartos degalų, ozono sluoksnio 
apsaugos ir fluorintų dujų srityse;

Pakeitimas 5

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 
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 

(17) pirmieji klimato kaitos padariniai jau 
matomi Europoje ir visame pasaulyje, pvz., 
ekstremalios oro sąlygos, dėl kurių kyla 
potvyniai ir sausros, kylanti temperatūra ir 
jūros lygis bei plinta egzotinės invazinės 
rūšys. Todėl pagal prioritetinę sritį 
„Prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
gyventojams, ekonomikos sektoriams ir 
regionams turėtų būti padedama prisitaikyti 
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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;

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 ir ES 
biologinės įvairovės strategijoje iki 
2020 m. numatytą būsimąją specifinę 
invazinėms egzotinėms rūšims skirtą 
priemonę;

Pakeitimas 6

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. Itin svarbu, kad 
Komisija parengiamajame etape rengtų 
tinkamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu; 
Rengdama deleguotuosius teisės aktus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad Europos 
Parlamentui ir Tarybai būtų vienu metu ir 
laiku tinkamai perduodami atitinkami 
dokumentai;

(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 ir 
veiklos rodikliais, taikomais konkretiems 
teminiams prioritetams. Itin svarbu, kad 
Komisija parengiamajame etape rengtų 
tinkamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu; 
Rengdama deleguotuosius teisės aktus 
Komisija turėtų užtikrinti, kad Europos 
Parlamentui ir Tarybai būtų vienu metu ir 
laiku tinkamai perduodami atitinkami 
dokumentai;

Pagrindimas

Pirmenybę reikia teikti kokybe, o ne geografine pusiausvyra grindžiamai atrankos sistemai, 
siekiant užtikrinti sąžiningą ir išties europinę konkurenciją, remiant didelės pridėtinės vertės 
projektus, kurių rezultatai bus naudingi visai ES. 
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Pakeitimas 7

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 3 618 000 000 EUR. 
Ne mažiau kaip 78 proc. LIFE skiriamų 
biudžeto lėšų naudojamos kaip 
projektuose numatytų veiksmų dotacijos.

Pagrindimas

Siekiant saugumo ir aiškumo, kaip ir šiuo metu, reglamente turi būti nurodyta, kaip biudžeto 
lėšos bus paskirstytos visam 2014–2020 m. laikotarpiui pagal finansavimo rūšį (veiksmų 
dotacijoms, veiklos dotacijoms NVO ir programos biudžetui).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių dalyvavimas programoje 
LIFE

Užjūrio šalių ir teritorijų bei trečiųjų šalių 
dalyvavimas programoje LIFE

Programoje LIFE gali dalyvauti: Programoje LIFE gali dalyvauti:

- a) Sprendime 2001/822/EB nurodytos 
užjūrio šalys ir teritorijos;

a) Europos laisvosios prekybos asociacijos 
(ELPA) šalys, kurios yra Europos 
ekonominės erdvės (EEE) susitarimo šalys;

a) Europos laisvosios prekybos asociacijos 
(ELPA) šalys, kurios yra Europos 
ekonominės erdvės (EEE) susitarimo šalys;

b) šalys kandidatės, galimos kandidatės ir į 
Sąjungą stojančios šalys;

b) šalys kandidatės, galimos kandidatės ir į 
Sąjungą stojančios šalys;

c) šalys, kurioms taikoma Europos 
kaimynystės politika;

c) šalys, kurioms taikoma Europos 
kaimynystės politika;

d) šalys, tapusios Europos aplinkos 
agentūros narėmis pagal 1999 m. balandžio 
29 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 993/1999, iš dalies keičiantį Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos 
aplinkos agentūros bei Europos aplinkos 

d) šalys, tapusios Europos aplinkos 
agentūros narėmis pagal 1999 m. balandžio 
29 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 993/1999, iš dalies keičiantį Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos 
aplinkos agentūros bei Europos aplinkos 
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informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo. informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo.
Tokiam dalyvavimui taikomos 
atitinkamuose dvišaliuose arba 
daugiašaliuose susitarimuose, kuriuose 
įtvirtinti jų dalyvavimo Sąjungos 
programose bendrieji principai, nustatytos 
sąlygos.

Tokiam dalyvavimui taikomos Sprendime 
2001/822/EB, atitinkamuose dvišaliuose 
arba daugiašaliuose susitarimuose, 
kuriuose įtvirtinti jų dalyvavimo Sąjungos 
programose bendrieji principai, nustatytos 
sąlygos.

Pakeitimas 9

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 reglamentas) 10 
straipsnyje.

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, 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 reglamentas) 10 
straipsnyje.

Pagrindimas

Programos LIFE įnašas turėtų būti strateginis finansuojant tinklą „Natura 2000“. Svarbu 
parengti nacionalinius ir regioninius prioritetinių veiksmų planus, kaip reikalaujama 
Buveinių direktyvoje.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– biologinės įvairovės; – gamtos ir biologinės įvairovės;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti planų ir programų įgyvendinimo 
pagal Sąjungos aplinkos politiką ir teisės 
aktus integruotų principų taikymą, 
plėtojimą, bandymą ir demonstravimą, visų 
pirma vandens, atliekų ir oro klausimais;

b) remti planų ir programų įgyvendinimo 
pagal Sąjungos aplinkos politiką ir teisės 
aktus integruotų principų taikymą, 
plėtojimą, bandymą ir demonstravimą, visų 
pirma vandens, atliekų, oro, triukšmo ir 
miesto aplinkos klausimais;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetinės srities „Biologinė įvairovė“ 
konkretūs tikslai

Prioritetinės srities „Gamta ir biologinė
įvairovė“ konkretūs tikslai

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aplinkos paprogramio prioritetinės srities 
„Biologinė įvairovė“ konkretūs tikslai visų 
pirma yra tokie:

Aplinkos paprogramio prioritetinės srities 
„Gamta ir biologinė įvairovė“ konkretūs 
tikslai visų pirma yra tokie:
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti tolesnę pagal Direktyvos 
92/43/EEB 3 straipsnį sukurto tinklo 
Natura 2000 plėtrą, įgyvendinimą ir 
valdymą, visų pirma integruotų principų 
taikymą, plėtrą, bandymą ir 
demonstravimą, siekiant įgyvendinti 
Direktyvos 92/43/EEB 8 straipsnyje 
nurodytas prioritetines veiksmų programas;

b) remti tolesnę pagal Direktyvos 
92/43/EEB 3 straipsnį sukurto tinklo 
„Natura 2000“ plėtrą, įgyvendinimą ir 
valdymą, visų pirma integruotų principų 
taikymą, plėtrą, bandymą ir 
demonstravimą, siekiant įgyvendinti 
Direktyvos 92/43/EEB 8 straipsnyje 
nurodytas prioritetines veiksmų programas; 
padėti išsaugoti ekologinius koridorius;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) išvystyti tinklo „Natura 2000“ jūrinių 
vietovių tinklą, prižiūrint, kad jis būtų 
susietas su Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo veiksmais bei 
Direktyva 2008/56/EB;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant projektus pagal Klimato politikos 
paprogramį turi būti siekiama didžiausios 
sąveikos su kitais aplinkos srityje 
keliamais tikslais, visų pirma klimato 
politikos ir biologinės įvairovės tikslų 
suderinamumo.
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Pakeitimas 17

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, visų pirma 
gamtos, vandens, atliekų, oro, triukšmo, 
miesto aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
srityse;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

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, jei 
įmanoma, tokius projektus vykdant 
skatinamas koordinavimas su kitais 
Sąjungos finansavimo šaltiniais ir tų kitų 
šaltinių sutelkimas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydama integruotųjų projektų 
laimėtojus, Komisija pagal solidarumo ir 
pastangų pasidalijimo principus užtikrina 
geografinę pusiausvyrą. Komisija 
įgaliojama pagal 30 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus dėl geografinės 
pusiausvyros taikymo kiekvienoje 
teminėje srityje, nurodytoje 18 straipsnio 
d punkte, kriterijų.

Nustatydama integruotųjų projektų 
laimėtojus, Komisija užtikrina, kad
projektai būtų atrinkti atsižvelgiant į 
kokybę.



AD\904071LT.doc 15/17 PE483.825v02-00

LT

Pagrindimas

Pirmenybę reikia teikti kokybe, o ne geografine pusiausvyra grindžiamai atrankos sistemai, 
siekiant užtikrinti sąžiningą ir išties europinę konkurenciją, remiant didelės pridėtinės vertės 
projektus, kurių rezultatai bus naudingi visai ES. 

Pakeitimas 20

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, kaip ir nuolatinio personalo, 
išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
išlaidomis.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) lėšų paskirstymas kiekvienai 
prioritetinei sričiai ir pagal skirtingą 
finansavimo rūšį kiekvieno paprogramio 
atveju;

Išbraukta.

Pagrindimas

Lėšų paskirstymas negali būti nustatytas a priori, nes tokiu atveju tam tikros sritys gali netekti 
finansavimo.. Derėtų laikytis lankstesnio požiūrio.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) per daugiametės darbo programos 
laikotarpį finansuotinų projektų teminiai 
prioritetai;

c) preliminarūs per daugiametės darbo 
programos laikotarpį finansuotinų projektų 
teminiai prioritetai;
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Pagrindimas

Lėšų paskirstymas negali būti nustatytas a priori, nes tokiu atveju tam tikros sritys gali netekti 
finansavimo.. Derėtų laikytis lankstesnio požiūrio.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija reguliariai stebi programos 
LIFE ir jos paprogramių įgyvendinimą, 
įskaitant su klimatu susijusias išlaidų ir su 
biologine įvairove susijusių išlaidų sumą, ir 
teikia įgyvendinimo ataskaitas. Be to, ji 
tiria programos LIFE ir kitų papildomų 
Sąjungos programų, visų pirma jų 
paprogramių, sąveiką.

1. Komisija stebi programos LIFE ir jos 
paprogramių įgyvendinimą, įskaitant su 
klimatu susijusias išlaidų ir su biologine 
įvairove susijusių išlaidų sumą, ir kasmet 
Europos Parlamentui teikia įgyvendinimo 
ataskaitas. Be to, ji tiria programos LIFE ir 
kitų papildomų Sąjungos programų, visų 
pirma jų paprogramių, sąveiką.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai paskelbia 
akivaizdžiausius įvairių LIFE programos 
lėšomis finansuojamų projektų rezultatus, 
palengvindama patirties grąžą ir keitimąsi 
gerąja patirtimi visoje Sąjungoje.
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