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Tarkistus 20
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

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. 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.
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Tarkistus 21
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

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 
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sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/20061

kumoamisesta] .../... annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
säädettävä nimenomaisesti muiden 
unionin rahastojen ja integroitujen 
hankkeiden välisestä yhteistyöstä. Olisi 
toteutettava käytännön järjestelyjä 
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 edellyttää koordinointia.

____________
1 COM(2011)0615

Or. en

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 22
Kathleen Van Brempt
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Luonnonpääoma elämämme 
turvaajana: luonnon monimuotoisuutta 
koskeva EU:n strategia vuoteen 2020" 
(jäljempänä "luonnon monimuotoisuutta 
koskeva unionin strategia 2020") on 
asetettu tavoitteet luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämiselle ja tämän suuntauksen 
kääntämiselle. Näitä tavoitteita ovat muun 
muassa luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY täydellinen 
täytäntöönpano sekä ekosysteemien ja 
niiden tarjoamien hyötyjen säilyttäminen ja 
palauttaminen. Life-ohjelman olisi 
edistettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista. Siksi Luonnon 
monimuotoisuus -painopistealueessa olisi 
keskityttävä neuvoston direktiivillä 
92/43/ETY perustetun Natura 2000 
verkoston toteuttamiseen ja hallintaan, 
erityisesti siltä osin kuin kyse on kyseisen 
direktiivin 8 artiklassa tarkoitetusta 
hankkeiden toteutusjärjestyksen 
sisältävästä toimintasuunnitelmasta, 
luonnon monimuotoisuuteen ja 
direktiiveihin 2009/147/EY ja 92/43/ETY 
liittyvien parhaiden käytäntöjen 
kehittämiseen ja levittämiseen sekä 
laajempiin luonnon monimuotoisuutta 
koskeviin haasteisiin, jotka määritetään 
luonnon monimuotoisuutta koskevassa 
unionin strategiassa 2020.

(13) Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Luonnonpääoma elämämme 
turvaajana: luonnon monimuotoisuutta 
koskeva EU:n strategia vuoteen 2020" 
(jäljempänä "luonnon monimuotoisuutta 
koskeva unionin strategia 2020") on 
asetettu tavoitteet luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämiselle ja tämän suuntauksen 
kääntämiselle. Näitä tavoitteita ovat muun 
muassa luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY täydellinen 
täytäntöönpano sekä ekosysteemien ja 
niiden tarjoamien hyötyjen säilyttäminen ja 
palauttaminen. Life-ohjelman olisi 
edistettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista. Siksi Luonnon 
monimuotoisuus -painopistealueessa olisi 
keskityttävä neuvoston 
direktiivillä 92/43/ETY perustetun Natura 
2000 -verkoston toteuttamiseen ja 
hallintaan, erityisesti siltä osin kuin kyse 
on kyseisen direktiivin 8 artiklassa 
tarkoitetusta hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävästä 
toimintasuunnitelmasta, luonnon 
monimuotoisuuteen ja direktiiveihin 
2009/147/EY ja 92/43/ETY liittyvien 
parhaiden käytäntöjen kehittämiseen ja 
levittämiseen sekä laajempiin luonnon 
monimuotoisuutta koskeviin haasteisiin, 
jotka määritetään luonnon 
monimuotoisuutta koskevassa unionin 
strategiassa 2020. Life-ohjelman osuus 
luonnon monimuotoisuuden vuotuisesta 
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rahoitustarpeesta, joka on arviolta 
5,8 miljardia euroa, olisi otettava 
huomioon unionin muissa rahastoissa 
luonnon monimuotoisuutta varten 
korvamerkityissä määrissä.

Or. en

Perustelu

Natura 2000 -ohjelman rahoitustarpeen on arvioitu olevan vähintään 5,8 miljardia euroa
vuodessa. Tällaista rahoitusta on saatava kansallisista, yksityisistä ja EU:n rahastoista. 
Life-ohjelmasta saatava rahoitusosuus – ja Life-ohjelman talousarvion vastaava lisäys – on 
siksi otettava huomioon EU:n koheesiorahastossa, alueellisissa rahastoissa sekä 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahastossa. EP on pyytänyt 20. huhtikuuta 2012 
luonnon monimuotoisuutta koskevasta EU:n strategiasta vuoteen 2020 antamassaan 
päätöslauselmassa luonnon monimuotoisuuden ja Life-ohjelmien rahoituksen merkittävää 
lisäystä.

Tarkistus 23
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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, uusiutuvasta 
energiasta, energiatehokkuudesta, 
liikenteestä ja polttoaineista, 
otsonikerroksen suojelemisesta ja 
fluoratuista kaasuista.

Or. fr
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Perustelu

Hiilidioksidin varastointitekniikka on edelleen kokeiluasteella eikä ole toteuttamiskelpoinen 
ratkaisu.

Tarkistus 24
Fiona Hall

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, energiatehokkuudesta ja 
energian säästöstä, liikenteestä ja pitkälle 
kehitetyistä kestävistä biopolttoaineista, 
otsonikerroksen suojelemisesta ja 
fluoratuista kaasuista.

Or. en

Tarkistus 25
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ilmastonmuutoksen hillitseminen 
-painopistealueen olisi edistettävä unionin 
ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön 

(16) Ilmastonmuutoksen hillitseminen 
-painopistealueen olisi edistettävä unionin 
ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön 
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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.

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, kaupunkien 
ilmastotoimista, hiilidioksidin talteenotosta 
ja varastoinnista, uusiutuvasta energiasta, 
energiatehokkuudesta, liikenteestä ja 
polttoaineista, otsonikerroksen 
suojelemisesta ja fluoratuista kaasuista.

Or. nl

Tarkistus 26
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän ja rahoitus olisi 
kohdennettava täsmällisempiin 
menoluokkiin. Tukikelvottomien 
kustannusten tasapainottamiseksi ja 
Life-ohjelman tehokkaan tukitason 
säilyttämiseksi osarahoitusosuuden olisi 
oltava pääsääntöisesti 70 prosenttia ja 
erityistapauksissa 80 prosenttia.

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän ja rahoitus olisi 
kohdennettava täsmällisempiin 
menoluokkiin. Tukikelvottomien 
kustannusten tasapainottamiseksi ja 
Life-ohjelman tehokkaan tukitason 
säilyttämiseksi osarahoitusosuuden olisi 
oltava pääsääntöisesti 50 prosenttia ja 
erityistapauksissa 60 prosenttia.

Or. nl

Tarkistus 27
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää siirtymistä kohti 
resurssitehokasta, vain vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa ja
ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, 
ympäristön laadun suojelua ja parantamista 
sekä luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttämistä ja tämän 
suuntauksen kääntämistä;

a) edistää siirtymistä kohti 
resurssitehokasta, ilmastonmuutoksen 
kestävää taloutta, ympäristön laadun 
suojelua ja parantamista sekä luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 
kääntämistä;

Or. fr

Perustelu

Poistettu ilmaus on tarpeeton, koska hiilidioksidipäästöjen määrä vähenee minimiin 
"resurssitehokkaassa" taloudessa.

Tarkistus 28
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) lisätä kansalaisia, 
kansalaisyhteiskuntaa ja liike-elämää 
hyödyttävää tiedottamista, tietoisuutta ja 
opastusta ilmastonmuutoksen syiden ja 
vaikutusten lieventämisen tarpeesta ja 
tavoista, joilla kukin niistä voi vaikuttaa 
tämän tavoitteen saavuttamiseen;

Or. ro

Tarkistus 29
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti tulosindikaattoreiden osalta, 
jotta niitä voidaan soveltaa 24 artiklassa 
tarkoitetuissa monivuotisissa 
työohjelmissa määriteltyihin alakohtaisiin 
painopisteisiin.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 30
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Life-ohjelman täytäntöönpanoon varatut 
määrärahat ovat 3 618 000 000 euroa. 48

1. Life-ohjelman täytäntöönpanoon varatut 
määrärahat ovat 12 000 000 000 euroa. 48

Or. fr

Perustelu

Kauden 2014–2020 talousarvion rahoitus olisi nostettava prosenttiin unionin talousarviosta.

Tarkistus 31
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

Merentakaisilla mailla ja alueilla olisi oltava pääsy Life-ohjelmaan ottaen huomioon näiden 
alueiden luonnon ainutlaatuisen ja rikkaan monimuotoisuuden.

Tarkistus 32
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

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.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 33
Yves Cochet
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kehittää, testata ja esitellä 
menettelytapoja tai hallintotapoja, parhaita 
käytäntöjä ja ratkaisuja 
ympäristöhaasteisiin, jotka soveltuvat 
toistettaviksi, siirrettäviksi tai 
valtavirtaistettaviksi, ottaen myös 
huomioon ympäristön ja terveyden välisen 
yhteyden sekä tukien resurssitehokkuuteen 
liittyvää politiikkaa ja lainsäädäntöä, myös 
etenemissuunnitelmaa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa;

a) kehittää, testata ja esitellä 
menettelytapoja tai hallintotapoja, parhaita 
käytäntöjä ja ratkaisuja 
ympäristöhaasteisiin, jotka soveltuvat 
toistettaviksi, siirrettäviksi tai 
valtavirtaistettaviksi energian 
maailmanmarkkinahintojen vaihteluiden 
ja lisääntyvien toimitusvaikeuksien takia, 
ottaen myös huomioon ympäristön ja 
terveyden välisen yhteyden sekä tukien 
resurssitehokkuuteen liittyvää politiikkaa ja 
lainsäädäntöä, myös etenemissuunnitelmaa 
kohti resurssitehokasta Eurooppaa, ja 
ottaen huomioon maanalaisten 
luonnonvarojen ehtymisen;

Or. fr

Perustelu

Ympäristö- ja energiakysymysten välille on luotava yhteys. Kaikkiin ympäristötoimenpiteiden 
rahoitusohjelmiin on sisällytettävä luonnonvarojen ehtymistä koskevat suunnitelmat.

Tarkistus 34
Kathleen Van Brempt

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.

Or. nl
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Tarkistus 35
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuutetaan antamaan 
delegoituja säädöksiä 30 artiklan 
mukaisesti 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun kriteerin soveltamisehtojen 
osalta, jotta kyseinen kriteeri voidaan 
mukauttaa 9 ja 13 artiklassa 
määritettyihin erityisiin 
painopistealueisiin.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 36
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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.

Or. nl

Tarkistus 37
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja f 
alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista, ja 9 artiklan 1 kohdan 
toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen 
alojen hankkeiden osarahoitusosuus on 
75 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. 

Or. lv

Tarkistus 38
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 60 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

Osarahoitusosuutta voidaan nostaa 
75 prosenttiin vähiten kehittyneiden 
alueiden osalta yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Life-ohjelma on rajallinen väline, ja EU:n olisi saatava siitä suoraa lisäarvoa, joten 
arvonlisäveron ja pysyvän henkilöstön rahoittamista Life-ohjelman talousarviosta olisi 
vähennettävä. Julkishallinnon tärkein tehtävä on hallinnoida julkisia hyödykkeitä kuten 
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luontoa ja ympäristöä – vain erityisesti Life-hanketta varten palkatun lisähenkilöstön 
kustannusten olisi siksi oltava tukikelpoisia. Life-ohjelman mukainen tukikelpoisuus olisi 
yhdenmukaistettava muiden rahastojen sääntöjen kanssa, jotta varmistetaan moitteeton 
yhteistyö erityisesti integroitujen hankkeiden avulla.

Tarkistus 39
Yves Cochet
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Arvonlisäveron olisi oltava edelleen tukikelpoinen kustannus. Muuten on olemassa vaara, että 
suuri joukko mahdollisia tuensaajia jää ulkopuolelle. 

Tarkistus 40
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Arvonlisäveroa ei katsota 
tukikelpoiseksi kustannukseksi 
18 artiklassa tarkoitetuissa hankkeissa, 
paitsi jos ne ovat kansallisen 
arvonlisäverolainsäädännön mukaisesti 
palautukseen oikeuttamattomia ja 
maksajana on tuensaaja, joka ei ole 
direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
olevan määritelmän mukainen 
verovelvollinen.
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Or. en

Perustelu

Life-ohjelma on rajallinen väline, ja EU:n olisi saatava siitä suoraa lisäarvoa, joten 
arvonlisäveron ja pysyvän henkilöstön rahoittamista Life-ohjelman talousarviosta olisi 
vähennettävä. Julkishallinnon tärkein tehtävä on hallinnoida julkisia hyödykkeitä kuten 
luontoa ja ympäristöä – vain erityisesti Life-hanketta varten palkatun lisähenkilöstön 
kustannusten olisi siksi oltava tukikelpoisia. Life-ohjelman mukainen tukikelpoisuus olisi 
yhdenmukaistettava muiden rahastojen sääntöjen kanssa, jotta varmistetaan moitteeton 
yhteistyö erityisesti integroitujen hankkeiden avulla.

Tarkistus 41
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Henkilöstömenot katsotaan 
tukikelpoisiksi kustannuksiksi 
18artiklassa tarkoitetuissa hankkeissa 
siltä osin kuin ne liittyvät kustannuksiin, 
jotka aiheutuvat toimista, joita edunsaaja 
ei olisi toteuttanut, jos asianomaiseen 
hankkeeseen ei olisi ryhdytty. Kyseisen 
henkilöstön on oltava varta vasten 
hankkeeseen siirrettyä. Virkamiesten 
palkkakustannuksia ei pidetä 
tukikelpoisina.

Or. en

Perustelu

Life-ohjelma on rajallinen väline, ja EU:n olisi saatava siitä suoraa lisäarvoa, joten 
arvonlisäveron ja pysyvän henkilöstön rahoittamista Life-ohjelman talousarviosta olisi 
vähennettävä. Julkishallinnon tärkein tehtävä on hallinnoida julkisia hyödykkeitä kuten 
luontoa ja ympäristöä – vain erityisesti Life-hanketta varten palkatun lisähenkilöstön 
kustannusten olisi siksi oltava tukikelpoisia. Life-ohjelman mukainen tukikelpoisuus olisi 
yhdenmukaistettava muiden rahastojen sääntöjen kanssa, jotta varmistetaan moitteeton 
yhteistyö erityisesti integroitujen hankkeiden avulla.
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Tarkistus 42
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Tarkistus 43
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle siirretään 
määräämättömäksi ajaksi [tämän 
asetuksen voimaantulosta] lukien valta 
antaa 3 artiklan 2 kohdassa sekä 
19 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta komissiolle seitsemäksi 
vuodeksi [tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä]. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen seitsemän vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. ro
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