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Módosítás 20
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A környezet- és éghajlatvédelmi 
követelményeket be kell illeszteni az Unió 
szakpolitikáiba és tevékenységeibe. A 
LIFE programnak ezért ki kell egészítenie 
a többi uniós támogatási programot, 
beleértve az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapot, az Európai Szociális Alapot, a 
Kohéziós Alapot, az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalapot, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapot és 
a Horizont 2020 programot. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak minden 
szinten gondoskodniuk kell e programok 
egymást kiegészítő jellegéről. Uniós 
szinten ez a kiegészítő jelleg a LIFE 
program és a megosztott irányítású uniós 
finanszírozási programok közötti, a közös 
stratégiai kereten belül megvalósított 
strukturált együttműködéssel érhető el, 
különösen az integrált projekteket 
kiegészítő tevékenységek 
finanszírozásának előmozdítása vagy a 
LIFE program keretében kidolgozott 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazása érdekében. A LIFE 
programnak ösztönöznie kell a Horizont 
2020 program környezeti és éghajlati 
vonatkozású kutatási és innovációs 
eredményeinek felhasználását. Ezzel 
összefüggésben – a szinergiák biztosítása 
érdekében – társfinanszírozási 
lehetőségeket kell kínálnia az egyértelmű 
környezeti vagy éghajlati előnyöket 
biztosító projektek számára. A kettős 
finanszírozás elkerülése érdekében 
koordinációra van szükség.

(10) A környezet- és éghajlatvédelmi 
követelményeket be kell illeszteni az Unió 
szakpolitikáiba és tevékenységeibe. A 
LIFE programnak ezért ki kell egészítenie 
a többi uniós támogatási programot, 
beleértve az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapot, az Európai Szociális Alapot, a 
Kohéziós Alapot, az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalapot, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapot és 
a Horizont 2020 programot. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak minden 
szinten gondoskodniuk kell e programok 
egymást kiegészítő jellegéről. Uniós 
szinten ez a kiegészítő jelleg a LIFE 
program és a megosztott irányítású uniós 
finanszírozási programok közötti, a közös 
stratégiai kereten belül megvalósított 
strukturált együttműködéssel érhető el, 
különösen az integrált projekteket 
kiegészítő tevékenységek 
finanszírozásának előmozdítása vagy a 
LIFE program keretében kidolgozott 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazása érdekében. A LIFE 
programnak ösztönöznie kell a Horizont 
2020 program környezeti és éghajlati 
vonatkozású kutatási és innovációs 
eredményeinek felhasználását. Ezzel 
összefüggésben – a szinergiák biztosítása 
érdekében – társfinanszírozási 
lehetőségeket kell kínálnia az egyértelmű 
környezeti vagy éghajlati előnyöket 
biztosító projektek számára. A kettős 
finanszírozás elkerülése, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy az ebben a 
rendeletben megfogalmazott célkitűzések
megvalósítására fordított nettó pénzügyi 
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befektetések ne csökkenjenek, 
koordinációra van szükség.

Or. nl

Módosítás 21
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A környezet- és éghajlatvédelmi 
követelményeket be kell illeszteni az Unió 
szakpolitikáiba és tevékenységeibe. A 
LIFE programnak ezért ki kell egészítenie 
a többi uniós támogatási programot, 
beleértve az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapot, az Európai Szociális Alapot, a 
Kohéziós Alapot, az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalapot, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapot és 
a Horizont 2020 programot. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak minden 
szinten gondoskodniuk kell e programok 
egymást kiegészítő jellegéről. Uniós 
szinten ez a kiegészítő jelleg a LIFE 
program és a megosztott irányítású uniós 
finanszírozási programok közötti, a közös 
stratégiai kereten belül megvalósított 
strukturált együttműködéssel érhető el, 
különösen az integrált projekteket 
kiegészítő tevékenységek 
finanszírozásának előmozdítása vagy a 
LIFE program keretében kidolgozott 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazása érdekében. A LIFE 
programnak ösztönöznie kell a Horizont 
2020 program környezeti és éghajlati 
vonatkozású kutatási és innovációs 
eredményeinek felhasználását. Ezzel 
összefüggésben – a szinergiák biztosítása 
érdekében – társfinanszírozási 
lehetőségeket kell kínálnia az egyértelmű 

(10) A környezet- és éghajlatvédelmi 
követelményeket be kell illeszteni az Unió 
szakpolitikáiba és tevékenységeibe. A 
LIFE programnak ezért ki kell egészítenie 
a többi uniós támogatási programot, 
beleértve az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapot, az Európai Szociális Alapot, a 
Kohéziós Alapot, az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalapot, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapot és 
a Horizont 2020 programot. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak minden 
szinten gondoskodniuk kell e programok 
egymást kiegészítő jellegéről. Uniós 
szinten ez a kiegészítő jelleg a LIFE 
program és a megosztott irányítású uniós 
finanszírozási programok közötti, a közös 
stratégiai kereten belül megvalósított 
strukturált együttműködéssel érhető el, 
különösen az integrált projekteket 
kiegészítő tevékenységek 
finanszírozásának előmozdítása vagy a 
LIFE program keretében kidolgozott 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazása érdekében. A jogi 
egyértelműség és az integrált projektek 
gyakorlati megvalósíthatóságának 
biztosítása érdekében a más uniós alapok 
és az integrált projektek közötti 
együttműködést kifejezetten elő kell írni [a 
Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 



AM\900465HU.doc 5/19 PE487.977v01-00

HU

környezeti vagy éghajlati előnyöket 
biztosító projektek számára. A kettős 
finanszírozás elkerülése érdekében 
koordinációra van szükség.

Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről]1

szóló ....-i ..../..../EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben. Az együttműködés 
korai szakaszban történő kialakítása 
érdekében konkrét intézkedéseket kell 
kialakítani azért, hogy az integrált 
projektek előnyeit már a partnerségi 
szerződések kidolgozása és az operációs 
programok során figyelembe lehessen 
venni. A LIFE programnak ösztönöznie 
kell a Horizont 2020 program környezeti és 
éghajlati vonatkozású kutatási és 
innovációs eredményeinek felhasználását. 
Ezzel összefüggésben – a szinergiák 
biztosítása érdekében – társfinanszírozási 
lehetőségeket kell kínálnia az egyértelmű 
környezeti vagy éghajlati előnyöket 
biztosító projektek számára. A kettős 
finanszírozás elkerülése érdekében 
koordinációra van szükség.

____________
1 COM(2011)0615.

Or. en

Indokolás

Az integrált projektek nagyon ígéretes, konkrét érvényesítési eszközök. A gyakorlati 
megvalósítás érdekében már a korai szakaszban szilárd együttműködésre van szükség a CSF-
alapok igazgatása és a LIFE projektek között. A költséghatékonyság és az uniós költségvetés 
koherenciájának növelését, valamint a környezetvédelemre és az éghajlatváltozásra irányuló 
jogszabályok integrált projektek révén történő végrehajtásának javítását nyújtó lehetőséget a 
partnerségi szerződések és az operációs programok kidolgozásakor kell megragadni.   A 
fenntarthatóság szempontjainak az összes uniós alapban való érvényesítésére irányuló 
ismételt parlamenti kérések alapján, a LIFE programmal való együttműködést egyértelműen 
rögzíteni kell a közös rendelkezésekről szóló rendeletben.
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Módosítás 22
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának benyújtott, 
„Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia” című 
közlemény (a továbbiakban: a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia) meghatározta a 
biológiai sokféleség csökkenésének 
megállítására és visszafordítására irányuló 
célokat. Ezek többek között a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv és a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv teljes körű 
végrehajtása, valamint az ökoszisztémák és 
szolgáltatásaik fenntartása és helyreállítása. 
A LIFE programnak elő kell segítenie e 
célok megvalósítását. Mindezek alapján a 
Biodiverzitás prioritási területnek előtérbe 
kell helyeznie a 92/43/EGK tanácsi 
irányelvvel létrehozott Natura 2000 hálózat 
végrehajtását és igazgatását, különösen az 
említett irányelv 8. cikkében előirányzott 
fontossági sorrendben történő végrehajtási 
tervekkel összefüggésben, a biológiai 
sokféleséghez, illetve a 2009/147/EK és a 
92/43/EGK irányelvhez kapcsolódó bevált 
gyakorlatok kidolgozását és terjesztését, 
valamint a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós 
stratégiában meghatározott, a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos kihívások 
szélesebb körét.

(13) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának benyújtott, 
„Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia” című 
közlemény (a továbbiakban: a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia) meghatározta a 
biológiai sokféleség csökkenésének 
megállítására és visszafordítására irányuló 
célokat. Ezek többek között a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló, 1992. május 
21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv és a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv teljes körű 
végrehajtása, valamint az ökoszisztémák és 
szolgáltatásaik fenntartása és helyreállítása. 
A LIFE programnak elő kell segítenie e 
célok megvalósítását. Mindezek alapján a 
Biodiverzitás prioritási területnek előtérbe 
kell helyeznie a 92/43/EGK tanácsi 
irányelvvel létrehozott Natura 2000 hálózat 
végrehajtását és igazgatását, különösen az 
említett irányelv 8. cikkében előirányzott 
fontossági sorrendben történő végrehajtási 
tervekkel összefüggésben, a biológiai 
sokféleséghez, illetve a 2009/147/EK és a 
92/43/EGK irányelvhez kapcsolódó bevált 
gyakorlatok kidolgozását és terjesztését, 
valamint a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós 
stratégiában meghatározott, a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos kihívások 
szélesebb körét. A LIFE hozzájárulását a 
biológiai sokféleséget érintő finanszírozás 
éves szükségleteihez – amelynek becsült 
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összege 5,8 milliárd eurót tesz ki – a más 
uniós alapokban a biológiai sokféleség 
számára elkülönített összegek fényében 
kell vizsgálni.

Or. en

Indokolás

A Natura 2000 finanszírozási igényét 5,8 milliárd euró/évben állapították meg. Ezt a 
támogatást nemzeti, magán- és uniós alapokból kell majd fizetni. A LIFE-ból származó 
finanszírozási részt – és a LIFE költségvetésének ennek megfelelő növekedését – ezért az EU 
kohéziós, regionális, mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapja keretében a biológiai 
sokféleséget érintő finanszírozással összefüggésben kell szemlélni. Az EP a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégiáról szóló 2012. április 20-i 
állásfoglalásában kérte a biológiai sokféleség és a LIFE finanszírozásának jelentős emelését.

Módosítás 23
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklése elnevezésű prioritási terület 
támogatja az éghajlati vonatkozású uniós 
politikák és jogszabályok kidolgozását és 
végrehajtását, különösen az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának nyomon követése és 
az arra vonatkozó jelentéstétel, a 
földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó politikák, 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentését célzó tagállami erőfeszítések, 
a szén-dioxid-leválasztás és tárolás, a
megújuló energiák, az energiahatékonyság, 
a közlekedés és az üzemanyagok, az 
ózonréteg védelme és a fluortartalmú 
gázok tekintetében.

(16) Az Éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklése elnevezésű prioritási terület 
támogatja az éghajlati vonatkozású uniós 
politikák és jogszabályok kidolgozását és 
végrehajtását, különösen az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának nyomon követése és 
az arra vonatkozó jelentéstétel, a 
földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó politikák, 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentését célzó tagállami erőfeszítések, 
a megújuló energiák, az 
energiahatékonyság, a közlekedés és az 
üzemanyagok, az ózonréteg védelme és a 
fluortartalmú gázok tekintetében.

Or. fr
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Indokolás

A szén-dioxid-tárolással kapcsolatos technológia még kísérleti szakaszban van és nem jelent 
használható megoldást.

Módosítás 24
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklése elnevezésű prioritási terület 
támogatja az éghajlati vonatkozású uniós 
politikák és jogszabályok kidolgozását és 
végrehajtását, különösen az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának nyomon követése és 
az arra vonatkozó jelentéstétel, a 
földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó politikák, 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentését célzó tagállami erőfeszítések, 
a szén-dioxid-leválasztás és tárolás, a 
megújuló energiák, az energiahatékonyság, 
a közlekedés és az üzemanyagok, az 
ózonréteg védelme és a fluortartalmú 
gázok tekintetében.

(16) Az Éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklése elnevezésű prioritási terület 
támogatja az éghajlati vonatkozású uniós 
politikák és jogszabályok kidolgozását és 
végrehajtását, különösen az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának nyomon követése és 
az arra vonatkozó jelentéstétel, a 
földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó politikák, 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentését célzó tagállami erőfeszítések, 
a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás, a 
megújuló energiák, az energiahatékonyság
és az energiamegtakarítás, a közlekedés és
a fenntartható fejlett bioüzemanyagok, az 
ózonréteg védelme és a fluortartalmú 
gázok tekintetében.

Or. en

Módosítás 25
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Éghajlatváltozás hatásainak (16) Az Éghajlatváltozás hatásainak 
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mérséklése elnevezésű prioritási terület 
támogatja az éghajlati vonatkozású uniós 
politikák és jogszabályok kidolgozását és 
végrehajtását, különösen az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának nyomon követése és 
az arra vonatkozó jelentéstétel, a 
földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó politikák, 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentését célzó tagállami erőfeszítések, 
a szén-dioxid-leválasztás és tárolás, a 
megújuló energiák, az energiahatékonyság, 
a közlekedés és az üzemanyagok, az 
ózonréteg védelme és a fluortartalmú 
gázok tekintetében.

mérséklése elnevezésű prioritási terület 
támogatja az éghajlati vonatkozású uniós 
politikák és jogszabályok kidolgozását és 
végrehajtását, különösen az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának nyomon követése és 
az arra vonatkozó jelentéstétel, a 
földhasználathoz, a földhasználat 
megváltoztatásához és az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó politikák, 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentését célzó tagállami erőfeszítések,
az éghajlattal kapcsolatos intézkedések a
városokban, a megújuló energiák, az 
energiahatékonyság, a közlekedés és az 
üzemanyagok, az ózonréteg védelme és a 
fluortartalmú gázok tekintetében.

Or. nl

Módosítás 26
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A LIFE program egyszerűsítése és a 
pályázókra és a kedvezményezettekre 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében gyakrabban kell 
alkalmazni az átalánydíjakat és -
összegeket, a finanszírozást pedig 
pontosabban körülhatárolt 
költségkategóriák szerint kell biztosítani. A 
nem elszámolható költségekért járó 
ellentételezésként és a LIFE program 
keretében nyújtott támogatás hatékony 
szintjének fenntartása érdekében a 
társfinanszírozási arányt általános szabály 
szerint 70 %-ra, egyes esetekben pedig 
80 %-ra kell emelni.

(26) A LIFE program egyszerűsítése és a 
pályázókra és a kedvezményezettekre 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében gyakrabban kell 
alkalmazni az átalánydíjakat és -
összegeket, a finanszírozást pedig 
pontosabban körülhatárolt 
költségkategóriák szerint kell biztosítani. A 
nem elszámolható költségekért járó 
ellentételezésként és a LIFE program 
keretében nyújtott támogatás hatékony 
szintjének fenntartása érdekében a 
társfinanszírozási arányt általános szabály 
szerint 50 %-ra, egyes esetekben pedig 
60 %-ra kell emelni.

Or. nl
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Módosítás 27
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az erőforrás-hatékony, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes 
gazdaságra való átállás, a környezet 
minősége védelmének és javításának, 
valamint a biológiai sokféleség csökkenése 
megállításának és visszafordításának 
elősegítése;

a) az erőforrás-hatékony és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes gazdaságra való átállás, a 
környezet minősége védelmének és 
javításának, valamint a biológiai sokféleség 
csökkenése megállításának és 
visszafordításának elősegítése;

Or. fr

Indokolás

A törölt kifejezés felesleges, mivel egy erőforrás-hatékony gazdaságban a szén-dioxid-
kibocsátásnak a lehető legkisebbre kell csökkennie.

Módosítás 28
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a közvélemény, a civil társadalom és 
az üzleti szféra tájékoztatásához, 
fogékonnyá tételéhez és irányításához 
való hozzájárulás azzal kapcsolatosan, 
hogy hogyan lehet az éghajlatváltozás 
okait és hatásait csökkenteni, és hogyan 
tud mindegyikük ehhez hozzájárulni;

Or. ro
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Módosítás 29
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 30. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
teljesítménymutatókra vonatkozóan, e 
mutatóknak a 24. cikkben említett 
többéves munkaprogramok szerinti 
tematikus prioritásokra történő 
alkalmazása érdekében.

törölve

Or. ro

Módosítás 30
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A LIFE program végrehajtására 
biztosított pénzügyi keretösszeg 
3 618 000 000 EUR. 

(1) A LIFE program végrehajtására 
biztosított pénzügyi keretösszeg 
12 000 000 000 EUR.

Or. fr

Indokolás

A 2014–2020-as időszak költségvetésének támogatását a közösségi költségvetés 1%-ára kell 
növelni.

Módosítás 31
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 2001/822/EK határozatban szereplő 
tengerentúli országok és területek;

Or. en

Indokolás

Tekintve a tengerentúli országok és területek gyakran egyedülálló és gazdag biológiai 
sokféleségét, ezeknek a területeknek is részesülniük kell a LIFE programból.

Módosítás 32
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot a LIFE program 
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 
az Európai Szociális Alap, a Kohéziós 
Alap, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap között, 
különösen a 18. cikk d) pontjában említett 
integrált projektekkel összefüggő 
szinergiák kialakítása, valamint a LIFE 
program keretében kidolgozott 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazásának támogatása érdekében. 
Uniós szinten a koordináció a(z) …/EU 
rendelet (a közös stratégiai keretről szóló 
rendelet) 10. cikkében említett közös 
stratégiai kereten belül valósul meg.

(3) A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot a LIFE program 
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 
az Európai Szociális Alap, a Kohéziós 
Alap, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap között, 
különösen a 18. cikk d) pontjában említett 
integrált projektekkel összefüggő 
szinergiák kialakítása – többek között a 
92/43/EGK irányelv 8. cikke értelmében 
az intézkedések fontossági sorrendben 
történő végrehajtási tervének kialakítása 
révén –, valamint a LIFE program 
keretében kidolgozott megoldások, 
módszerek és megközelítések 
alkalmazásának támogatása érdekében. 
Uniós szinten a koordináció a(z) …/EU 
rendelet (a közös stratégiai keretről szóló 
rendelet) 10. cikkében említett közös 
stratégiai kereten belül valósul meg.

Or. fr
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Indokolás

A LIFE programnak stratégiailag hozzá kell járulnia a Natura 2000 támogatásához. Fontos 
az intézkedések fontossági sorrendben történő végrehajtásához nemzeti és regionális terveket 
kialakítani, ahogyan azt az élőhelyvédelmi irányelv megköveteli.

Módosítás 33
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a környezeti kihívásokra irányuló, 
sokszorosításra, átadásra vagy más 
területeken történő érvényesítésre alkalmas 
szakpolitikai vagy irányítási 
megközelítések, bevált gyakorlatok és 
megoldások kidolgozása, vizsgálata és 
demonstrációja, a környezet és az egészség 
közötti összefüggésre is figyelemmel és 
támogatva az erőforrás-hatékonysággal 
kapcsolatos politikákat és jogszabályokat, 
az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervét is ideértve;

a) a környezeti kihívásokra irányuló, 
sokszorosításra, átadásra vagy más 
területeken történő érvényesítésre alkalmas 
szakpolitikai vagy irányítási 
megközelítések, bevált gyakorlatok és 
megoldások kidolgozása, vizsgálata és 
demonstrációja az energia világpiaci 
árának ingadozása és a szaporodó ellátási 
hiányok fényében, a környezet és az 
egészség közötti összefüggésre is 
figyelemmel és támogatva az erőforrás-
hatékonysággal kapcsolatos politikákat és 
jogszabályokat, az erőforrás-hatékony 
Európa megvalósításának ütemtervét is 
ideértve, figyelembe véve a föld alatti 
természeti erőforrások kimerülését;

Or. fr

Indokolás

Össze kell kapcsolni a környezetet és az energiával kapcsolatos kérdéseket. A 
környezetvédelmi politikák finanszírozására irányuló programoknak foglalkozniuk kell az 
erőforrások kimerülésének problémájával.

Módosítás 34
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan projektek esetében, amelyek az 
éghajlat-politika alprogram részét 
képezik, mindent meg kell tenni annak 
érdekében, hogy maximális szinergia 
jöjjön létre a többi környezetvédelmi 
célkitűzéssel, különösen az éghajlattal és 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
egyidejű fellépés tekintetében.

Or. nl

Módosítás 35
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 30. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdés a) pontjában szereplő kritérium 
alkalmazására vonatkozó feltételekre 
vonatkozóan, annak érdekében, hogy ezt a 
kritériumot a 9. és 13. cikk szerinti egyedi 
prioritási területekhez igazítsa.

törölve

Or. ro

Módosítás 36
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18. cikk d) pontjában említett integrált 
projektekben adott esetben az érdekelt 
felek is közreműködnek, és e projektek 

A 18. cikk d) pontjában említett integrált 
projektekben az érdekelt felek is 
közreműködnek, és e projektek lehetőség 
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lehetőség szerint előmozdítják más uniós 
finanszírozási források igénybevételét és az 
azokkal való összhangot.

szerint előmozdítják más uniós 
finanszírozási források igénybevételét és az 
azokkal való összhangot.

Or. nl

Módosítás 37
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
70 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben a 18. cikk d) és f) 
pontjaiban említett projektek elszámolható 
költségeinek legfeljebb 80 %-a 
finanszírozható.

(1) A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
70 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben a 18. cikk d) és f) 
pontjaiban említett projektek elszámolható 
költségeinek legfeljebb 80 %-a, a 9. cikk 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
említett projektek elszámolható 
költségeinek pedig 75 %-a 
társfinanszírozható. 

Or. lv

Módosítás 38
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
70 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben a 18. cikk d) és f) 
pontjaiban említett projektek elszámolható 
költségeinek legfeljebb 80 %-a 
finanszírozható.

(1) A 18. cikkben említett projektek 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
50 %-áig nyújtható társfinanszírozás. 
Kivételes esetben a 18. cikk d) és f) 
pontjaiban említett projektek elszámolható 
költségeinek legfeljebb 60 %-a 
társfinanszírozható.

A közös rendelkezésekről szóló 
rendeletben meghatározottak értelmében 
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a társfinanszírozást 75 %-ra lehet növelni 
a kevésbé fejlett régiók esetében.

Or. en

Indokolás

Mivel a LIFE aránylag kis eszköznek tekinthető és közvetlen uniós többletértékhez kell hogy 
vezessen, a héának és az állandó személyzetnek a LIFE költségvetéséből történő 
finanszírozását csökkenteni kell. A közigazgatás alapvető feladata a közjavak, mint természet 
és környezet kezelése, ezért kizárólag a kifejezetten a LIFE projekthez felvett kiegészítő 
személyzethez kapcsolódó költségek támogathatók. A különösen az integrált projektek révén 
megvalósuló gördülékeny együttműködés biztosítása érdekében a LIFE támogathatóságát 
össze kell hangolni a többi alap szabályaival. 

Módosítás 39
Yves Cochet
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 18. cikkben felsorolt projektek 
esetében a HÉA nem minősül 
elszámolható költségnek.

törölve

Or. fr

Indokolás

A héának elszámolható költségnek kell maradnia, különben fennáll a veszélye annak, hogy sok 
lehetséges kedvezményezettet kizárnak a programból.  

Módosítás 40
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 18. cikkben felsorolt projektek 
esetében a HÉA nem minősül elszámolható 

(2) A 18. cikkben felsorolt projektek 
esetében a héa nem minősül elszámolható 
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költségnek. költségnek, kivéve, amikor a héára 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
értelmében nem igényelhető vissza, és azt 
a 2006/112/EK irányelv 13. cikke (1) 
bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott, adóalanynak nem 
minősülő kedvezményezett fizeti.

Or. en

Indokolás

Mivel a LIFE aránylag kis eszköznek tekinthető és közvetlen uniós többletértékhez kell hogy 
vezessen, a héának és az állandó személyzetnek a LIFE költségvetéséből történő 
finanszírozását csökkenteni kell. A közigazgatás alapvető feladata a közjavak, mint természet 
és környezet kezelése, ezért kizárólag a kifejezetten a LIFE projekthez felvett kiegészítő 
személyzethez kapcsolódó költségek támogathatók. A különösen az integrált projektek révén 
megvalósuló gördülékeny együttműködés biztosítása érdekében a LIFE támogathatóságát 
össze kell hangolni a többi alap szabályaival 

Módosítás 41
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyzeti költségek elszámolható 
költségeknek tekintendők a 18. cikkben 
említett projektek esetében, amennyiben 
azok olyan tevékenységek költségeihez 
kapcsolódnak, amelyeket a 
kedvezményezett nem valósított volna 
meg, ha az adott projektbe nem fogott 
volna bele. A szóban forgó személyzetet 
kifejezetten az adott projekthez rendelik 
ki. A köztisztviselők fizetésével kapcsolatos 
költségek nem tekintendők 
elszámolhatónak.

Or. en

Indokolás

Mivel a LIFE aránylag kis eszköznek tekinthető és közvetlen uniós többletértékhez kell hogy 
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vezessen, a héának és az állandó személyzetnek a LIFE költségvetéséből történő 
finanszírozását csökkenteni kell. A közigazgatás alapvető feladata a közjavak, mint természet 
és környezet kezelése, ezért kizárólag a kifejezetten a LIFE projekthez felvett kiegészítő 
személyzethez kapcsolódó költségek támogathatók. A különösen az integrált projektek révén 
megvalósuló gördülékeny együttműködés biztosítása érdekében a LIFE támogathatóságát 
össze kell hangolni a többi alap szabályaival 

Módosítás 42
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság rendszeresen nyomon 
követi a LIFE program és alprogramjai 
végrehajtását és jelentést tesz arról, 
ideértve az éghajlathoz és a biológiai 
sokféleséghez kapcsolódó kiadások 
összegét is. Ezenfelül megvizsgálja a LIFE 
program és más kiegészítő uniós 
programok, illetve különösen a két LIFE 
alprogram közötti szinergiákat.

(1) A Bizottság nyomon követi a LIFE 
program és alprogramjai végrehajtását és 
évente jelentést tesz arról az Európai 
Parlamentnek, ideértve az éghajlathoz és a 
biológiai sokféleséghez kapcsolódó 
kiadások összegét is. Ezenfelül 
megvizsgálja a LIFE program és más 
kiegészítő uniós programok, illetve 
különösen a két LIFE alprogram közötti 
szinergiákat.
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Módosítás 43
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság [az e rendelet 
hatálybalépését követő naptól] kezdődően
határozatlan időre szóló felhatalmazást 
kap a 3. cikk (2) bekezdésében, valamint a
19. cikk (1) és (3) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
elfogadására.

(2) A 19. cikk (3) bekezdésében említett,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
elfogadásának hatáskörét e rendelet 
hatálybalépésétől számított hétéves 
időszakra a Bizottságra kell ruházni. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a 
hétéves időtartam vége előtt jelentést 
készít a felhatalmazás gyakorlásáról. A 
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felhatalmazás meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
kivéve, ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács – legkésőbb az adott időszak vége 
előtt három hónappal – kifogást emel a 
meghosszabbítás ellen.
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