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Muudatusettepanek 20
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Keskkonna- ja kliimanõuded tuleks 
lõimida liidu poliitikavaldkondadesse ja 
tegevusse. Seetõttu peaks programm LIFE 
täiendama liidu teisi 
rahastamisprogramme, sealhulgas Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi, 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning 
programmi Horisont 2020. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid tagama sellise 
vastastikuse täiendavuse kõikidel 
tasanditel. Liidu tasandil tuleks 
vastastikuse täiendavuse tagamiseks seada 
sisse struktureeritud koostöö programmi 
LIFE ning ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud ühiselt hallatavate liidu 
rahastamisprogrammide vahel, eelkõige 
selleks, et edendada selliste tegevuste 
rahastamist, mis täiendavad integreeritud 
projekte või millega toetatakse programmi 
LIFE raames välja töötatud lahenduste,
meetodite ja lähenemisviiside kasutamist. 
Programmi LIFE raames tuleks ka 
julgustada Horisont 2020 keskkonna- ja 
kliimaalase teadus- ja uuendustegevuse 
tulemuste kasutuselevõttu. Sellega seoses 
tuleks programmi raames pakkuda 
kaasrahastamise võimalust keskkonna ja 
kliima seisukohalt selgelt kasulikele 
projektidele, et tagada koostoime. 
Topeltrahastamise vältimiseks on vajalik 
kooskõlastamine.

(10) Keskkonna- ja kliimanõuded tuleks 
lõimida liidu poliitikavaldkondadesse ja 
tegevusse. Seetõttu peaks programm LIFE 
täiendama liidu teisi 
rahastamisprogramme, sealhulgas Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi, 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning 
programmi Horisont 2020. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid tagama sellise 
vastastikuse täiendavuse kõikidel 
tasanditel. Liidu tasandil tuleks 
vastastikuse täiendavuse tagamiseks seada 
sisse struktureeritud koostöö programmi 
LIFE ning ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud ühiselt hallatavate liidu 
rahastamisprogrammide vahel, eelkõige 
selleks, et edendada selliste tegevuste 
rahastamist, mis täiendavad integreeritud 
projekte või millega toetatakse programmi 
LIFE raames välja töötatud lahenduste, 
meetodite ja lähenemisviiside kasutamist. 
Programmi LIFE raames tuleks ka 
julgustada Horisont 2020 keskkonna- ja 
kliimaalase teadus- ja uuendustegevuse 
tulemuste kasutuselevõttu. Sellega seoses 
tuleks programmi raames pakkuda 
kaasrahastamise võimalust keskkonna ja 
kliima seisukohalt selgelt kasulikele 
projektidele, et tagada koostoime. 
Topeltrahastamise vältimiseks on vajalik 
kooskõlastamine, samuti on vaja tagada, 
et rahalised netoinvesteeringud 
käesolevas määruses määratletud 
eesmärkide saavutamiseks ei väheneks.

Or. nl
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Muudatusettepanek 21
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Keskkonna- ja kliimanõuded tuleks 
lõimida liidu poliitikavaldkondadesse ja 
tegevusse. Seetõttu peaks programm LIFE 
täiendama liidu teisi 
rahastamisprogramme, sealhulgas Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi, 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning 
programmi Horisont 2020. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid tagama sellise 
vastastikuse täiendavuse kõikidel 
tasanditel. Liidu tasandil tuleks 
vastastikuse täiendavuse tagamiseks seada 
sisse struktureeritud koostöö programmi 
LIFE ning ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud ühiselt hallatavate liidu 
rahastamisprogrammide vahel, eelkõige 
selleks, et edendada selliste tegevuste 
rahastamist, mis täiendavad integreeritud 
projekte või millega toetatakse programmi 
LIFE raames välja töötatud lahenduste, 
meetodite ja lähenemisviiside kasutamist. 
Programmi LIFE raames tuleks ka 
julgustada Horisont 2020 keskkonna- ja 
kliimaalase teadus- ja uuendustegevuse 
tulemuste kasutuselevõttu. Sellega seoses 
tuleks programmi raames pakkuda 
kaasrahastamise võimalust keskkonna ja 
kliima seisukohalt selgelt kasulikele 
projektidele, et tagada koostoime. 
Topeltrahastamise vältimiseks on vajalik 
kooskõlastamine.

(10) Keskkonna- ja kliimanõuded tuleks 
lõimida liidu poliitikavaldkondadesse ja 
tegevusse. Seetõttu peaks programm LIFE 
täiendama liidu teisi 
rahastamisprogramme, sealhulgas Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi, 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning 
programmi Horisont 2020. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid tagama sellise 
vastastikuse täiendavuse kõikidel 
tasanditel. Liidu tasandil tuleks 
vastastikuse täiendavuse tagamiseks seada 
sisse struktureeritud koostöö programmi 
LIFE ning ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud ühiselt hallatavate liidu 
rahastamisprogrammide vahel, eelkõige 
selleks, et edendada selliste tegevuste 
rahastamist, mis täiendavad integreeritud 
projekte või millega toetatakse programmi 
LIFE raames välja töötatud lahenduste, 
meetodite ja lähenemisviiside kasutamist.
Õigusliku selguse ja integreeritud 
projektide praktilise teostatavuse 
tagamiseks tuleks liidu fondide ja 
integreeritud projektide vaheline koostöö 
selgesti sätestada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ../../.... määruses (EL) nr .../.... 
(millega kehtestatakse ühissätted ühisesse 
strateegilisse raamistikku kuuluvate 
fondide – Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa 
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Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1083/2006)1. Tuleks sisse seada 
konkreetne korraldus koostöö 
alustamiseks varases etapis, et 
partnerluslepingute ja 
tegevusprogrammide koostamisel saaks 
arvesse võtta integreeritud projektide 
eeliseid. Programmi LIFE raames tuleks ka 
julgustada Horisont 2020 keskkonna- ja 
kliimaalase teadus- ja uuendustegevuse 
tulemuste kasutuselevõttu. Sellega seoses 
tuleks programmi raames pakkuda 
kaasrahastamise võimalust keskkonna ja 
kliima seisukohalt selgelt kasulikele 
projektidele, et tagada koostoime. 
Topeltrahastamise vältimiseks on vajalik 
kooskõlastamine.

____________
1 COM(2011)0615

Or. en

Selgitus

Integreeritud projektid kujutavad endast väga lootustandvat ja konkreetset süvalaiendamise 
vahendit. Et see oleks ka praktikas teostatav, on juba varajases etapis vaja sisse seada tihe 
koostöö ühise strateegilise raamistiku vahendite ja LIFE projektide haldamise vahel.
Partnerluslepingute ja tegevusprogrammide väljatöötamise käigus tuleb kasutada võimalust
suurendada ELi eelarve kulutõhusust ja sidusust ning tõhustada integreeritud projektide abil 
keskkonna- ja kliimavaldkonna õigusaktide rakendamist. Arvesse võttes Euroopa Parlamendi 
korduvat palvet, et kõigis ELi rahalistes vahendites võetaks läbivalt arvesse jätkusuutlikkust, 
tuleks ühissätete määruses selgesti sätestada koostöö LIFE projektidega.

Muudatusettepanek 22
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 

(13) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
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Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Meie 
elukindlustus, meie looduskapital: ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
aastani 2020” (edaspidi „liidu bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia 2020”) on 
esitatud bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise suundumuse peatamise ja 
ümberpööramise eesmärgid. Nende 
eesmärkide hulka kuulub muu hulgas 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta täielik rakendamine, aga ka 
ökosüsteemide ja nende teenuste 
säilitamine ja taastamine. Programm LIFE 
peaks nende eesmärkide saavutamisele 
kaasa aitama. Seetõttu tuleks bioloogilise 
mitmekesisuse prioriteetses valdkonnas 
keskenduda nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ loodud Natura 2000 
võrgustiku rakendamisele ja haldamisele, 
eelkõige seoses tähtsusjärjestatud 
tegevuskavadega, mis on ette nähtud 
nimetatud direktiivi artiklis 8, bioloogilise 
mitmekesisusega seotud parimate tavade 
väljatöötamisele ja levitamisele, 
direktiividele 2009/147/EÜ ja 92/43/EMÜ, 
aga ka bioloogilise mitmekesisusega 
seotud laiematele probleemidele, mis on 
määratletud liidu bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias 2020.

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Meie 
elukindlustus, meie looduskapital: ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
aastani 2020” (edaspidi „liidu bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia 2020”) on 
esitatud bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise suundumuse peatamise ja 
ümberpööramise eesmärgid. Nende 
eesmärkide hulka kuulub muu hulgas 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta täielik rakendamine, aga ka 
ökosüsteemide ja nende teenuste 
säilitamine ja taastamine. Programm LIFE 
peaks nende eesmärkide saavutamisele 
kaasa aitama. Seetõttu tuleks bioloogilise 
mitmekesisuse prioriteetses valdkonnas 
keskenduda nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ loodud Natura 2000 
võrgustiku rakendamisele ja haldamisele, 
eelkõige seoses tähtsusjärjestatud 
tegevuskavadega, mis on ette nähtud 
nimetatud direktiivi artiklis 8, bioloogilise 
mitmekesisusega seotud parimate tavade 
väljatöötamisele ja levitamisele, 
direktiividele 2009/147/EÜ ja 92/43/EMÜ, 
aga ka bioloogilise mitmekesisusega 
seotud laiematele probleemidele, mis on 
määratletud liidu bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias 2020. LIFE osa 
bioloogilise mitmekesisuse aastases
rahastamisvajaduses, mis on 
prognoositud ligilähedaselt 5,8 miljardi 
euro suuruseks, tuleks vaadelda 
võrrelduna teistes liidu vahendites 
bioloogilise mitmekesisuse tarbeks ette 
nähtud summadega.

Or. en

Selgitus

Natura 2000 rahastamisvajadust on hinnatud vähemalt 5,8 miljardile eurole aastas. See 
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rahastamine peab toimuma riiklikest, era- ja ELi vahenditest. Seetõttu tuleb seda osa 
rahastusest, mis tuleb LIFEst – koos LIFE eelarve vastava suurenemisega – vaadelda 
võrrelduna bioloogilise mitmekesisuse rahastamisega, mis toimub ELi Ühtekuuluvusfondist, 
Regionaalarengu Fondist ning Põllumajanduse ja Maaelu Arendamise Fondist. Euroopa 
Parlament palus oma 20. aprilli 2012. aasta resolutsioonis (mis käsitleb ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegiat aastani 2020) oluliselt suurendada bioloogilise mitmekesisuse ja 
LIFE rahastamist.

Muudatusettepanek 23
Yves Cochet
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kliimamuutuste leevendamise 
prioriteetses valdkonnas tuleks aidata kaasa 
liidu kliimapoliitika ja kliimaalaste 
õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, eelkõige seoses 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja 
aruandlusega, maakasutust, maakasutuse 
muutust ja metsandust käsitleva 
poliitikaga, heitkogustega kauplemise 
süsteemiga, liikmesriikide jõupingutustega 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, süsiniku kogumise ja 
säilitamisega, taastuvenergiaga, 
energiatõhususega, transpordi ja kütustega, 
osoonikihi kaitsega ja fluoritud gaasidega.

(16) Kliimamuutuste leevendamise 
prioriteetses valdkonnas tuleks aidata kaasa 
liidu kliimapoliitika ja kliimaalaste 
õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, eelkõige seoses 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja 
aruandlusega, maakasutust, maakasutuse 
muutust ja metsandust käsitleva 
poliitikaga, heitkogustega kauplemise 
süsteemiga, liikmesriikide jõupingutustega 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, taastuvenergiaga, 
energiatõhususega, transpordi ja kütustega, 
osoonikihi kaitsega ja fluoritud gaasidega.

Or. fr

Selgitus

Süsiniku säilitamise tehnoloogia on alles katsetamisjärgus ja see ei ole otstarbekas lahendus.

Muudatusettepanek 24
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kliimamuutuste leevendamise 
prioriteetses valdkonnas tuleks aidata kaasa 
liidu kliimapoliitika ja kliimaalaste 
õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, eelkõige seoses 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja 
aruandlusega, maakasutust, maakasutuse 
muutust ja metsandust käsitleva 
poliitikaga, heitkogustega kauplemise 
süsteemiga, liikmesriikide jõupingutustega 
kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähendamiseks, süsiniku kogumise ja 
säilitamisega, taastuvenergiaga,
energiatõhususega, transpordi ja
kütustega, osoonikihi kaitsega ja fluoritud 
gaasidega.

(16) Kliimamuutuste leevendamise 
prioriteetses valdkonnas tuleks aidata kaasa 
liidu kliimapoliitika ja kliimaalaste 
õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, eelkõige seoses 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja 
aruandlusega, maakasutust, maakasutuse 
muutust ja metsandust käsitleva 
poliitikaga, heitkogustega kauplemise 
süsteemiga, liikmesriikide jõupingutustega 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, süsiniku kogumise ja 
säilitamisega, taastuvenergiaga,
energiatõhususe ja energia säästmisega, 
transpordi ja säästlike uudsete 
biokütustega, osoonikihi kaitsega ja 
fluoritud gaasidega.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kliimamuutuste leevendamise 
prioriteetses valdkonnas tuleks aidata kaasa 
liidu kliimapoliitika ja kliimaalaste 
õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, eelkõige seoses 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja 
aruandlusega, maakasutust, maakasutuse 
muutust ja metsandust käsitleva 
poliitikaga, heitkogustega kauplemise 
süsteemiga, liikmesriikide jõupingutustega 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, süsiniku kogumise ja 
säilitamisega, taastuvenergiaga, 
energiatõhususega, transpordi ja kütustega, 
osoonikihi kaitsega ja fluoritud gaasidega.

(16) Kliimamuutuste leevendamise 
prioriteetses valdkonnas tuleks aidata kaasa 
liidu kliimapoliitika ja kliimaalaste 
õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, eelkõige seoses 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja
aruandlusega, maakasutust, maakasutuse 
muutust ja metsandust käsitleva 
poliitikaga, heitkogustega kauplemise 
süsteemiga, liikmesriikide jõupingutustega 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, kliimameetmetega 
linnades, taastuvenergiaga, 
energiatõhususega, transpordi ja kütustega, 
osoonikihi kaitsega ja fluoritud gaasidega.
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Or. nl

Muudatusettepanek 26
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid ning rahastamine peaks 
keskenduma konkreetsematele 
kululiikidele. Abikõlbmatute kulude 
korvamiseks ja programmiga LIFE 
antavate toetuste tulemusliku taseme 
tagamiseks peaks kaasrahastamise määr 
üldiselt olema 70 % ja erijuhtudel 80 %.

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid ning rahastamine peaks 
keskenduma konkreetsematele 
kululiikidele. Abikõlbmatute kulude 
korvamiseks ja programmiga LIFE 
antavate toetuste tulemusliku taseme 
tagamiseks peaks kaasrahastamise määr 
üldiselt olema 50 % ja erijuhtudel 60 %.

Or. nl

Muudatusettepanek 27
Yves Cochet
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) aidata kaasa ressursitõhusa, vähese 
CO2-heitega ja kliimamuutustele 
vastupanuvõimelise majanduse 
saavutamisele, keskkonna kaitsmisele ja 
keskkonna kvaliteedi parandamisele ning 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
suundumuse peatamisele ja 
ümberpööramisele;

a) aidata kaasa ressursitõhusa ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise 
majanduse saavutamisele, keskkonna 
kaitsmisele ja keskkonna kvaliteedi 
parandamisele ning bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise suundumuse 
peatamisele ja ümberpööramisele;

Or. fr
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Selgitus

See mõiste kustutati, kuna see on ülearune, sest ressursitõhusa majanduse korral väheneb 
CO2 heide niikuinii.

Muudatusettepanek 28
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) pakkuda avalikkusele, 
kodanikuühiskonnale ja äriringkondadele 
kasulikku teavet, suurendada nende 
teadlikkust ja jagada nõuandeid vajaduse 
kohta vähendada kliimamuutuse 
põhjuseid ja tagajärgi ning viiside kohta, 
kuidas nad saaksid sellele kaasa aidata;

Or. ro

Muudatusettepanek 29
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 30 tulemusnäitajate kohta, mida 
kohaldatakse artiklis 24 osutatud 
mitmeaastastes tööprogrammides 
määratletud valdkondlike prioriteetide 
suhtes.

välja jäetud

Or. ro
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Muudatusettepanek 30
Yves Cochet
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi LIFE rakendamise 
rahastamispakett moodustab 
3 618 000 000 eurot. 

1. Programmi LIFE rakendamise 
rahastamispakett moodustab 12 000 000 
000 eurot.

Or. fr

Selgitus

Rahastamist tuleks 2014–2020. aasta eelarveperioodiks suurendada 1 protsendini ühenduse 
eelarvest.

Muudatusettepanek 31
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) otsuses 2001/822/EÜ osutatud 
ülemeremaad ja -territooriumid;

Or. en

Selgitus

Arvestades ülemeremaade ja -territooriumite sageli ainulaadse ja rikkaliku bioloogilise 
mitmekesisusega, peaks LIFE programm olema juurdepääsetav ka ülemeremaadele ja -
territooriumitele.

Muudatusettepanek 32
Yves Cochet
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
vastavalt oma sellekohastele kohustustele 
programmi LIFE kooskõla Euroopa 
Regionaalarengu Fondiga, Euroopa 
Sotsiaalfondiga, Ühtekuuluvusfondiga, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondiga ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondiga, et tekitada 
koostoime, eriti artikli 18 punktis d 
osutatud integreeritud projektide puhul, 
ning et toetada programmi LIFE raames 
välja töötatud lahenduste, meetodite ja 
lähenemisviiside kasutamist. Liidu tasandil 
toimub kooskõlastamine määruse (EL) 
nr … (ühise strateegilise raamistiku 
määrus) artiklis 10 osutatud ühise 
strateegilise raamistiku põhjal..

3. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
vastavalt oma sellekohastele kohustustele 
programmi LIFE kooskõla Euroopa 
Regionaalarengu Fondiga, Euroopa 
Sotsiaalfondiga, Ühtekuuluvusfondiga, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondiga ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondiga, et tekitada 
koostoime, eriti artikli 18 punktis d 
osutatud integreeritud projektide puhul, 
kaasa arvatud direktiivi 92/43/EEC artikli 
8 kohaselt tähtsuse järjekorda pandud 
tegevuskava loomine, ning et toetada 
programmi LIFE raames välja töötatud 
lahenduste, meetodite ja lähenemisviiside 
kasutamist. Liidu tasandil toimub 
kooskõlastamine määruse (EL) nr … (ühise 
strateegilise raamistiku määrus) artiklis 10 
osutatud ühise strateegilise raamistiku 
põhjal. 

Or. fr

Selgitus

LIFE programm peaks aitama strateegiliselt kaasa Natura 2000 rahastamisele. On oluline 
luua riiklikud ja piirkondlikud tähtsuse järjekorda pandud tegevuskavad, nagu nõutakse 
elupaikade direktiivis.

Muudatusettepanek 33
Yves Cochet
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötada välja, katsetada ja tutvustada 
kopeerimiseks, ülekandmiseks või läbivaks 
arvessevõtmiseks sobilikke poliitika- või 
juhtimiskäsitusi, parimaid tavasid ja 
keskkonnaprobleemide lahendusi, 
sealhulgas keskkonna ja tervise vahelise 

a) võttes arvesse maailmaturu kõikuvaid 
energiahindu ja kasvavaid tarneraskusi, 
töötada välja, katsetada ja tutvustada 
kopeerimiseks, ülekandmiseks või läbivaks 
arvessevõtmiseks sobilikke poliitika- või 
juhtimiskäsitusi, parimaid tavasid ja 
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seose vallas, ning selleks, et toetada 
ressursitõhususega seotud poliitikat ja 
õigusakte, kaasa arvatud ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskava;

keskkonnaprobleemide lahendusi, 
sealhulgas keskkonna ja tervise vahelise 
seose vallas, ning selleks, et toetada 
ressursitõhususega seotud poliitikat ja 
õigusakte, kaasa arvatud ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskava, ning teha seda 
viisil, mis arvestaks maapõue looduslike 
ressursside ammendumisega;

Or. fr

Selgitus

Keskkonna- ja energiaküsimused tuleb omavahel siduda. Kõik keskkonnapoliitika rahastamise 
programmid peavad sisaldama kavasid looduslike ressursside ammendumise probleemiga 
tegelemiseks.

Muudatusettepanek 34
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste projektide puhul, mis 
moodustavad osa kliimameetmete 
allprogrammist, tuleks püüelda 
võimalikult suure sünergia poole 
keskkonna-alaste eesmärkidega, eelkõige 
samaaegse tegevuse osas kliima ja 
bioloogilise mitmekesisuse alal.

Or. nl

Muudatusettepanek 35
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta vastu välja jäetud
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delegeeritud õigusakte vastavalt 
artiklile 30 seoses lõike 1 punktis a 
osutatud kriteeriumi kohaldamise 
tingimustega, et kohandada seda 
kriteeriumi konkreetsetele artiklites 9 ja 3 
määratletud prioriteetsetele 
valdkondadele.

Or. ro

Muudatusettepanek 36
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 18 punktis d osutatud integreeritud 
projektidesse tuleb vajaduse korral kaasata 
sidusrühmad ning need peavad võimalusel 
edendama kooskõla liidu teiste 
rahastamisallikatega ja nende allikate 
kasutusele võtmist.

Artikli 18 punktis d osutatud integreeritud 
projektidesse tuleb kaasata sidusrühmad 
ning need peavad võimalusel edendama 
kooskõla liidu teiste rahastamisallikatega ja 
nende allikate kasutusele võtmist.

Or. nl

Muudatusettepanek 37
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70 % 
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 80 % 
abikõlblikest kuludest.

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70 % 
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 80 % 
abikõlblikest kuludest ning artikli 9 lõike 1 
esimeses taandes osutatud valdkonna 
projektide kaasrahastamise määr 
moodustab abikõlblikest kuludest 75 %.
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Or. lv

Muudatusettepanek 38
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70 %
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 80 % 
abikõlblikest kuludest.

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 50 %
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 60 % 
abikõlblikest kuludest.

Ühissätete määruses määratletud 
vähemarenenud piirkondade puhul on 
kaasrahastamise määra lubatud tõsta 
kuni 75 protsendini.

Or. en

Selgitus

LIFE on väikesemahuline vahend ja sellest peaks tulenema otsene ELi lisandväärtus, nii et 
käibemaksu finantseerimist ja LIFE eelarve kohast täiskohaga personali tuleks vähendada. 
Avaliku halduse üks keskseid ülesandeid on avalike hüvede, nagu looduse ja keskkonna 
haldamine. Abikõlblikud peaksid niisiis olema ainult kulutused konkreetselt LIFE projektiks 
tööle võetud täiendavale personalile. Sujuva koostöö tagamiseks, eelkõige integreeritud 
projektide raames, tuleks LIFE projekti abikõlblikkuse kriteeriumid viia kooskõlla teiste 
fondide eeskirjadega.

Muudatusettepanek 39
Yves Cochet
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 18 osutatud projektide puhul ei 
käsitata käibemaksu abikõlbliku kuluna.

välja jäetud
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Or. fr

Selgitus

Käibemaks peaks jääma abikõlblikuks kuluks. Vastasel juhul on oht, et suur hulk 
potentsiaalseid abisaajaid võib kõrvale jääda.

Muudatusettepanek 40
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 18 osutatud projektide puhul ei 
käsitata käibemaksu abikõlbliku kuluna.

2. Artiklis 18 osutatud projektide puhul ei 
käsitata käibemaksu abikõlbliku kuluna, 
välja arvatud juhul, kui see ei ole 
siseriikliku käibemaksu käsitlevate 
õigusaktide alusel tagastatav ning seda 
maksab abisaaja, kes ei ole 
mittemaksukohustuslane, nagu seda 
määratletakse direktiivi 2006/112/EÜ 
artikli 13 lõike 1 esimeses lõigus. 

Or. en

Selgitus

LIFE on väikesemahuline vahend ja sellest peaks tulenema otsene ELi lisandväärtus, nii et 
käibemaksu finantseerimist ja LIFE eelarve kohast täiskohaga personali tuleks vähendada. 
Avaliku halduse üks keskseid ülesandeid on avalike hüvede, nagu looduse ja keskkonna 
haldamine. Abikõlblikud peaksid niisiis olema ainult kulutused konkreetselt LIFE projektiks 
tööle võetud täiendavale personalile. Sujuva koostöö tagamiseks, eelkõige integreeritud 
projektide raames, tuleks LIFE projekti abikõlblikkuse kriteeriumid viia kooskõlla teiste 
fondide eeskirjadega.

Muudatusettepanek 41
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 18 osutatud projektide puhul 
loetakse kulutused personalile 
abikõlblikeks kuludeks ulatuses, milles 
nad on seotud kulutustega sellistele 
tegevustele, mida abisaaja ei oleks ette 
võtnud, kui asjaomast projekti ei oleks 
käivitatud. Kõnealune personal peab 
olema konkreetselt asjaomase projekti 
jaoks tööle võetud. Kulutusi 
riigiteenistujate palgale ei loeta 
abikõlblikuks.

Or. en

Selgitus

LIFE on väikesemahuline vahend ja sellest peaks tulenema otsene ELi lisandväärtus, nii et 
käibemaksu finantseerimist ja LIFE eelarve kohast täiskohaga personali tuleks vähendada.
Avaliku halduse üks keskseid ülesandeid on avalike hüvede, nagu looduse ja keskkonna 
haldamine. Abikõlblikud peaksid niisiis olema ainult kulutused konkreetselt LIFE projektiks 
tööle võetud täiendavale personalile. Sujuva koostöö tagamiseks, eelkõige integreeritud 
projektide raames, tuleks LIFE projekti abikõlblikkuse kriteeriumid viia kooskõlla teiste 
fondide eeskirjadega.

Muudatusettepanek 42
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kontrollib korrapäraselt
programmi LIFE ja selle allprogrammide 
rakendamist, sealhulgas kliimaga ja 
bioloogilise mitmekesisusega seotud 
kulutuste summat, ning teavitab neist.
Samuti uurib komisjon programmi LIFE ja 
liidu teiste, täiendavate programmide 
vahelist koostoimet ning eelkõige 
programmi LIFE allprogrammide vahelist 
koostoimet.

1. Komisjon kontrollib iga-aastaselt
programmi LIFE ja selle allprogrammide 
rakendamist, sealhulgas kliimaga ja 
bioloogilise mitmekesisusega seotud 
kulutuste summat, ning teavitab neist
Euroopa Parlamenti. Samuti uurib 
komisjon programmi LIFE ja liidu teiste, 
täiendavate programmide vahelist 
koostoimet ning eelkõige programmi LIFE 
allprogrammide vahelist koostoimet.
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Or. ro

Muudatusettepanek 43
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 2 ning artikli 19 
lõigetes 1 ja 3 osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise volitused antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].

2. Artikli 19 lõikes osutatud delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise volitused antakse 
komisjonile seitsmeks aastaks [käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast]. Komisjon 
koostab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
seitsmeaastase ajavahemiku lõppu. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Or. ro


