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Pakeitimas 20
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) aplinkos ir klimato reikalavimus 
reikėtų integruoti į Sąjungos politiką ir 
veiklą. Todėl programa LIFE turėtų 
papildyti kitas Sąjungos finansavimo 
programas, įskaitant Europos regioninės 
plėtros fondą, Europos socialinį fondą, 
Sanglaudos fondą ir Europos žemės ūkio 
garantijų fondą, Europos žemės ūkio fondą 
kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondą ir programą „2020 m. 
horizontas“. Komisija ir valstybės narės 
turėtų užtikrinti tokį papildomumą visais 
lygmenimis. Norint užtikrinti 
papildomumą Sąjungos lygmeniu, būtina 
užtikrinti programos LIFE ir pagal Bendrą 
strateginę programą bendrai valdomų 
Sąjungos finansavimo programų struktūrinį 
bendradarbiavimą, visų pirma siekiant 
skatinti veiklos, kuria papildomi 
integruotieji projektai arba remiami pagal 
programą LIFE suformuluoti sprendimai, 
metodai ir principai, finansavimą. 
Programa LIFE taip pat turėtų būti 
skatinama diegti programos „2020 m. 
horizontas“ mokslinių tyrimų ir naujovių 
diegimo rezultatus. Tokiomis aplinkybėmis 
pagal ją turėtų būti siūlomos projektų, 
duodančių aiškią naudą aplinkai ir 
klimatui, bendro finansavimo galimybės, 
siekiant užtikrinti sąveiką. Būtinas 
koordinavimas, kad būtų išvengta dvigubo 
finansavimo;

(10) aplinkos ir klimato reikalavimus 
reikėtų integruoti į Sąjungos politiką ir 
veiklą. Todėl programa LIFE turėtų 
papildyti kitas Sąjungos finansavimo 
programas, įskaitant Europos regioninės 
plėtros fondą, Europos socialinį fondą, 
Sanglaudos fondą ir Europos žemės ūkio 
garantijų fondą, Europos žemės ūkio fondą 
kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondą ir programą „2020 m. 
horizontas“. Komisija ir valstybės narės 
turėtų užtikrinti tokį papildomumą visais 
lygmenimis. Norint užtikrinti 
papildomumą Sąjungos lygmeniu, būtina 
užtikrinti programos LIFE ir pagal Bendrą 
strateginę programą bendrai valdomų 
Sąjungos finansavimo programų struktūrinį 
bendradarbiavimą, visų pirma siekiant 
skatinti veiklos, kuria papildomi 
integruotieji projektai arba remiami pagal 
programą LIFE suformuluoti sprendimai, 
metodai ir principai, finansavimą. 
Programa LIFE taip pat turėtų būti 
skatinama diegti programos „2020 m. 
horizontas“ mokslinių tyrimų ir naujovių 
diegimo rezultatus. Tokiomis aplinkybėmis 
pagal ją turėtų būti siūlomos projektų, 
duodančių aiškią naudą aplinkai ir 
klimatui, bendro finansavimo galimybės, 
siekiant užtikrinti sąveiką. Būtinas 
koordinavimas, kad būtų išvengta dvigubo 
finansavimo ir reikia užtikrinti, kad 
nemažėtų šiame reglamente keliamiems 
tikslams pasiekti skiriamos grynosios 
finansinės lėšos;

Or. nl
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Pakeitimas 21
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) aplinkos ir klimato reikalavimus 
reikėtų integruoti į Sąjungos politiką ir 
veiklą. Todėl programa LIFE turėtų 
papildyti kitas Sąjungos finansavimo 
programas, įskaitant Europos regioninės 
plėtros fondą, Europos socialinį fondą, 
Sanglaudos fondą ir Europos žemės ūkio 
garantijų fondą, Europos žemės ūkio fondą 
kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondą ir programą „2020 m. 
horizontas“. Komisija ir valstybės narės 
turėtų užtikrinti tokį papildomumą visais 
lygmenimis. Norint užtikrinti 
papildomumą Sąjungos lygmeniu, būtina 
užtikrinti programos LIFE ir pagal Bendrą 
strateginę programą bendrai valdomų 
Sąjungos finansavimo programų struktūrinį 
bendradarbiavimą, visų pirma siekiant 
skatinti veiklos, kuria papildomi 
integruotieji projektai arba remiami pagal 
programą LIFE suformuluoti sprendimai, 
metodai ir principai, finansavimą. 
Programa LIFE taip pat turėtų būti 
skatinama diegti programos „2020 m. 
horizontas“ mokslinių tyrimų ir naujovių 
diegimo rezultatus. Tokiomis aplinkybėmis 
pagal ją turėtų būti siūlomos projektų, 
duodančių aiškią naudą aplinkai ir 
klimatui, bendro finansavimo galimybės, 
siekiant užtikrinti sąveiką. Būtinas 
koordinavimas, kad būtų išvengta dvigubo 
finansavimo;

(10) aplinkos ir klimato reikalavimus 
reikėtų integruoti į Sąjungos politiką ir 
veiklą. Todėl programa LIFE turėtų 
papildyti kitas Sąjungos finansavimo 
programas, įskaitant Europos regioninės 
plėtros fondą, Europos socialinį fondą, 
Sanglaudos fondą ir Europos žemės ūkio 
garantijų fondą, Europos žemės ūkio fondą 
kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondą ir programą „2020 m. 
horizontas“. Komisija ir valstybės narės 
turėtų užtikrinti tokį papildomumą visais 
lygmenimis. Norint užtikrinti 
papildomumą Sąjungos lygmeniu, būtina 
užtikrinti programos LIFE ir pagal Bendrą 
strateginę programą bendrai valdomų 
Sąjungos finansavimo programų struktūrinį 
bendradarbiavimą, visų pirma siekiant 
skatinti veiklos, kuria papildomi 
integruotieji projektai arba remiami pagal 
programą LIFE suformuluoti sprendimai, 
metodai ir principai, finansavimą. Siekiant 
užtikrinti teisinį aiškumą ir praktinį 
integruotųjų projektų įvykdomumą, 
Sąjungos fondų ir integruotųjų projektų 
bendradarbiavimas turėtų būti aiškiai 
numatytas [data] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. .../...., 
[kuriuo nustatomos Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui, Sanglaudos fondui, Europos 
žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, 
bendros nuostatos ir Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos 
bendrosios nuostatos ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006]1. 
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Konkretūs susitarimai turėtų būti 
įgyvendinti siekiant ankstyvame etape 
užmegzti bendradarbiavimą, kad rengiant 
partnerystės susitarimus ir veiklos 
programas būtų atsižvelgiama į 
integruotų projektų teikiamus 
pranašumus. Programa LIFE taip pat 
turėtų būti skatinama diegti programos 
„2020 m. horizontas“ mokslinių tyrimų ir 
naujovių diegimo rezultatus. Tokiomis 
aplinkybėmis pagal ją turėtų būti siūlomos 
projektų, duodančių aiškią naudą aplinkai 
ir klimatui, bendro finansavimo galimybės, 
siekiant užtikrinti sąveiką. Būtinas 
koordinavimas, kad būtų išvengta dvigubo 
finansavimo;

____________
1 COM(2011) 0615.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 22
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Biologinė įvairovė – mūsų 
gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES 
biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.“

(13) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Biologinė įvairovė – mūsų 
gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES 
biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.“
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(toliau – Biologinės įvairovės strategija iki 
2020 m.) nustatyti tiksliniai rodikliai, kad 
būtų sustabdytas biologinės įvairovės 
nykimas. Tie tiksliniai rodikliai, be kita ko, 
yra tokie: visapusiškas 1992 m. gegužės 21 
d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės floros bei 
faunos apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos įgyvendinimas, taip pat 
ekosistemų bei jų funkcijų išlaikymas ir 
atkūrimas. Programa LIFE turėtų padėti 
siekti šių tikslų. Todėl pagal prioritetinę 
sritį „Biologinė įvairovė“ daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti tinklo Natura 2000, 
sukurto Tarybos direktyva 92/43/EEB, 
įgyvendinimui ir valdymui (visų pirma tos 
pačios direktyvos 8 straipsnyje numatytų 
prioritetinių veiksmų programų atžvilgiu), 
geriausios patirties biologinės įvairovės 
srityje kūrimui bei sklaidai, ir Direktyvoms 
2009/147/EB bei 92/43/EB, taip pat 
platesniems biologinės įvairovės 
uždaviniams, nurodytiems Sąjungos 2020 
m. biologinės įvairovės strategijoje;

(toliau – Biologinės įvairovės strategija iki 
2020 m.) nustatyti tiksliniai rodikliai, kad 
būtų sustabdytas biologinės įvairovės 
nykimas. Tie tiksliniai rodikliai, be kita ko, 
yra tokie: visapusiškas 1992 m. gegužės 21 
d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės floros bei 
faunos apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos įgyvendinimas, taip pat 
ekosistemų bei jų funkcijų išlaikymas ir 
atkūrimas. Programa LIFE turėtų padėti 
siekti šių tikslų. Todėl pagal prioritetinę 
sritį „Biologinė įvairovė“ daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti tinklo Natura 2000, 
sukurto Tarybos direktyva 92/43/EEB, 
įgyvendinimui ir valdymui (visų pirma tos 
pačios direktyvos 8 straipsnyje numatytų 
prioritetinių veiksmų programų atžvilgiu), 
geriausios patirties biologinės įvairovės 
srityje kūrimui bei sklaidai, ir Direktyvoms 
2009/147/EB bei 92/43/EB, taip pat 
platesniems biologinės įvairovės 
uždaviniams, nurodytiems Sąjungos 2020 
m. biologinės įvairovės strategijoje. LIFE 
programos indėlis įgyvendinant biologinės 
įvairovės finansavimo, kuris siekia 
5,8 mlrd. EUR, metinius reikalavimus 
turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į 
kituose Sąjungos fonduose numatytas 
biologinei įvairovei skiriamas lėšas;

Or. en

Pagrindimas

Nustatyta, kad tinklo „Natura 2000“ finansavimo poreikis siekia mažiausiai 5,8 mlrd. EUR 
per metus. Šis finansavimas turės būti teikiamas iš nacionalinių, privačių ir ES lėšų. Todėl iš 
LIFE programos gaunamo finansavimo dalis – ir atitinkamas LIFE programos biudžeto 
didėjimas – turi būti vertinamas atsižvelgiant į biologinės įvairovės finansavimą, kuris 
užtikrinamas pagal ES sanglaudos, regioninius, žemės ūkio ir kaimo plėtros fondus. 2012 m. 
balandžio 20 d. rezoliucijoje dėl 2020 m. ES biologinės įvairovės strategijos Europos 
Parlamentas prašo gerokai padidinti biologinės įvairovės ir LIFE programos finansavimą.



AM\900465LT.doc 7/18 PE487.977v01-00

LT

Pakeitimas 23
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) pagal prioritetinę sritį „Klimato kaitos 
švelninimas“ turėtų būti padedama rengti ir 
įgyvendinti su klimatu susijusią Sąjungos 
politiką ir teisės aktus, visų pirma šiltnamio 
dujų stebėjimo ir ataskaitų teikimo, su 
žemės naudojimu susijusios politikos, 
žemės paskirties keitimo ir miškininkystės, 
prekybos taršos leidimais sistemos, 
valstybių narių pastangų mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakas, anglies 
dioksido sugavimo ir saugojimo, 
atsinaujinančiosios energijos, energijos 
naudojimo efektyvumo, transporto ir kuro, 
ozono sluoksnio apsaugos ir fluorintų dujų 
srityse;

(16) pagal prioritetinę sritį „Klimato kaitos 
švelninimas“ turėtų būti padedama rengti ir 
įgyvendinti su klimatu susijusią Sąjungos 
politiką ir teisės aktus, visų pirma šiltnamio 
dujų stebėjimo ir ataskaitų teikimo, su 
žemės naudojimu susijusios politikos, 
žemės paskirties keitimo ir miškininkystės, 
prekybos taršos leidimais sistemos, 
valstybių narių pastangų mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakas, 
atsinaujinančiosios energijos, energijos 
naudojimo efektyvumo, transporto ir kuro, 
ozono sluoksnio apsaugos ir fluorintų dujų 
srityse;

Or. fr

Pagrindimas

Anglies dioksidas saugomas naudojant technologiją, kuri dar yra eksperimentinė; naudoti ją 
nėra tvarus sprendimas.

Pakeitimas 24
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) pagal prioritetinę sritį „Klimato kaitos 
švelninimas“ turėtų būti padedama rengti ir 
įgyvendinti su klimatu susijusią Sąjungos 
politiką ir teisės aktus, visų pirma šiltnamio 
dujų stebėjimo ir ataskaitų teikimo, su 
žemės naudojimu susijusios politikos, 

(16) pagal prioritetinę sritį „Klimato kaitos 
švelninimas“ turėtų būti padedama rengti ir 
įgyvendinti su klimatu susijusią Sąjungos 
politiką ir teisės aktus, visų pirma šiltnamio 
dujų stebėjimo ir ataskaitų teikimo, su 
žemės naudojimu susijusios politikos, 
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žemės paskirties keitimo ir miškininkystės, 
prekybos taršos leidimais sistemos, 
valstybių narių pastangų mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakas, anglies 
dioksido sugavimo ir saugojimo, 
atsinaujinančiosios energijos, energijos 
naudojimo efektyvumo, transporto ir kuro, 
ozono sluoksnio apsaugos ir fluorintų dujų 
srityse;

žemės paskirties keitimo ir miškininkystės, 
prekybos taršos leidimais sistemos, 
valstybių narių pastangų mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakas, anglies 
dioksido sugavimo ir saugojimo, 
atsinaujinančiosios energijos, energijos 
naudojimo efektyvumo ir energijos 
taupymo, transporto ir tvaraus pažangaus 
biokuro, ozono sluoksnio apsaugos ir 
fluorintų dujų srityse;

Or. en

Pakeitimas 25
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) pagal prioritetinę sritį „Klimato kaitos 
švelninimas“ turėtų būti padedama rengti ir 
įgyvendinti su klimatu susijusią Sąjungos 
politiką ir teisės aktus, visų pirma šiltnamio 
dujų stebėjimo ir ataskaitų teikimo, su 
žemės naudojimu susijusios politikos, 
žemės paskirties keitimo ir miškininkystės, 
prekybos taršos leidimais sistemos, 
valstybių narių pastangų mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakas, anglies 
dioksido sugavimo ir saugojimo, 
atsinaujinančiosios energijos, energijos 
naudojimo efektyvumo, transporto ir kuro, 
ozono sluoksnio apsaugos ir fluorintų dujų 
srityse;

(16) pagal prioritetinę sritį „Klimato kaitos 
švelninimas“ turėtų būti padedama rengti ir 
įgyvendinti su klimatu susijusią Sąjungos 
politiką ir teisės aktus, visų pirma šiltnamio 
dujų stebėjimo ir ataskaitų teikimo, su 
žemės naudojimu susijusios politikos, 
žemės paskirties keitimo ir miškininkystės, 
prekybos taršos leidimais sistemos, 
valstybių narių pastangų mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakas, kovos su 
klimato kaita priemonių miestuose, 
atsinaujinančiosios energijos, energijos 
naudojimo efektyvumo, transporto ir kuro, 
ozono sluoksnio apsaugos ir fluorintų dujų 
srityse; 

Or. nl

Pakeitimas 26
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) siekiant supaprastinti programą LIFE 
ir sumažinti pareiškėjams bei paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą, 
reikėtų dažniau taikyti vienodo dydžio 
normas ir vienkartines sumas, o 
finansavimas turėtų būti sutelktas į 
konkretesnes sąnaudų kategorijas. Siekiant 
kompensuoti netinkamas finansuoti 
sąnaudas ir išlaikyti veiksmingą paramos 
lygį, kurį užtikrina programa LIFE, bendro 
finansavimo norma pagal bendrą taisyklę 
turėtų būti 70 proc., o ypatingais atvejais –
80 proc.;

(26) siekiant supaprastinti programą LIFE 
ir sumažinti pareiškėjams bei paramos 
gavėjams tenkančią administracinę naštą, 
reikėtų dažniau taikyti vienodo dydžio 
normas ir vienkartines sumas, o 
finansavimas turėtų būti sutelktas į 
konkretesnes sąnaudų kategorijas. Siekiant 
kompensuoti netinkamas finansuoti 
sąnaudas ir išlaikyti veiksmingą paramos 
lygį, kurį užtikrina programa LIFE, bendro 
finansavimo norma pagal bendrą taisyklę 
turėtų būti 50 proc., o ypatingais atvejais –
60 proc.;

Or. nl

Pakeitimas 27
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padėti pereiti prie klimatui atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio ir efektyvaus 
išteklių naudojimo ekonomikos, aplinkos 
kokybės apsaugos bei gerinimo ir 
biologinės įvairovės nykimo sustabdymo;

a) padėti pereiti prie klimatui atsparios 
efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos, 
aplinkos kokybės apsaugos bei gerinimo ir 
biologinės įvairovės nykimo sustabdymo;

Or. fr

Pagrindimas

Manome, kad šis apibūdinimas perteklinis, nes efektyvaus išteklių naudojimo ekonomika 
reiškia, kad išmetamo anglies dioksido kiekis labai mažinamas.

Pakeitimas 28
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) prisidėti prie informacijos, geresnio 
informavimo ir konsultavimo siekiant 
padėti visuomenei, pilietinei visuomenei ir 
verslo bendruomenei patenkinti poreikį 
panaikinti klimato kaitos priežastis ir 
sumažinti jos poveikį bei pasiūlyti būdus, 
kaip kiekvienas iš jų gali padėti tai 
pasiekti;

Or. ro

Pakeitimas 29
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 30 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl veiklos 
rodiklių, atsižvelgiant į jų taikymą 
teminiams prioritetams, apibrėžtiems 24 
straipsnyje nurodytose daugiametėse 
darbo programose.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 30
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos LIFE įgyvendinimo 
finansinis paketas yra 

1. Programos LIFE įgyvendinimo 
finansinis paketas yra 12 000 000 000 
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3 618 000 000 EUR48. EUR48.

Or. fr

Pagrindimas

2014–2020 m. biudžetas turėtų būti padidintas, kad būtų pasiektas 1 proc. Bendrijos biudžeto.

Pakeitimas 31
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užjūrio šalys ir teritorijos, kaip 
nurodyta Sprendime 2001/822/EB;

Or. en

Pagrindimas

LIFE programa turėtų būti prieinama užjūrio šalims ir teritorijoms (UŠT), turint omenyje tai, 
kad šių vietovių biologinė įvairovė dažnai būna savotiška ir gausi. 

Pakeitimas 32
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal joms tenkančias atitinkamas 
atsakomybės sritis Komisija ir valstybės 
narės užtikrina programos LIFE ir Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo, Sanglaudos fondo, 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 
koordinavimą, kad būtų sukurta sąveika, 
visų pirma įgyvendinant 18 straipsnio 
d punkte nurodytus integruotuosius 

3. Pagal joms tenkančias atitinkamas 
atsakomybės sritis Komisija ir valstybės 
narės užtikrina programos LIFE ir Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo, Sanglaudos fondo, 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 
koordinavimą, kad būtų sukurta sąveika, 
visų pirma įgyvendinant 18 straipsnio 
d punkte nurodytus integruotuosius 
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projektus, ir būtų remiamas sprendimų, 
metodų ir požiūrių, sukurtų pagal programą 
LIFE, taikymas. Sąjungos lygmeniu 
koordinavimas turi vykti pagal bendrąją 
strateginę programą, nurodytą Reglamento 
(ES) Nr. ... (BSP reglamentas) 10
straipsnyje.

projektus, taip pat rengiant prioritetinių 
veiksmų bendrųjų priemonių programą 
pagal Direktyvos 92/43/EEB 8 straipsnį, ir 
būtų remiamas sprendimų, metodų ir 
požiūrių, sukurtų pagal programą LIFE, 
taikymas. Sąjungos lygmeniu 
koordinavimas turi vykti pagal bendrąją 
strateginę programą, nurodytą Reglamento 
(ES) Nr. ... (BSP reglamentas) 10 
straipsnyje.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 33
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) formuoti, bandyti ir demonstruoti su 
aplinkos srities uždaviniais susijusią 
politiką arba valdymo principus, geriausią 
patirtį ir sprendimus, kurie tinkami kartoti, 
perduoti ar integruoti (taip pat ir aplinkos ir 
sveikatos ryšio atžvilgiu), ir kuriuos taikant 
remiama efektyvaus išteklių naudojimo 
politika ir teisės aktai, įskaitant Efektyviai 
išteklius naudojančios Europos veiksmų 
planą;

a) formuoti, bandyti ir demonstruoti su 
aplinkos srities uždaviniais susijusią 
politiką arba valdymo principus, geriausią 
patirtį ir sprendimus, kurie, kintant 
energijos kainoms pasaulio rinkose ir 
daugėjant tiekimo problemų, tinkami 
kartoti, perduoti ar integruoti (taip pat ir 
aplinkos ir sveikatos ryšio atžvilgiu), ir 
kuriuos taikant remiama efektyvaus 
išteklių naudojimo politika ir teisės aktai, 
įskaitant Efektyviai išteklius naudojančios 
Europos veiksmų planą, atsižvelgiant į tai, 
kad iš žemės gaunamų žaliavų mažėja;

Or. fr
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Pagrindimas

Aplinkos klausimas turi būti susietas su energetikos problemomis. Aplinkos politikos 
finansavimo programos schemose neturi būti pamirštas išteklių mažėjimas.

Pakeitimas 34
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. nl

Pakeitimas 35
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 30 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl šio 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto 
kriterijaus taikymo sąlygų, siekiant šį 
kriterijų pritaikyti konkrečioms 
prioritetinėms sritims, apibrėžtoms 9 ir 13 
straipsniuose.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 36
Kathleen Van Brempt
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į 18 straipsnio d punkte nurodytų 
integruotųjų projektų įgyvendinimą, jei 
taikytina, įtraukiami suinteresuotieji 
subjektai ir, jei įmanoma, tokius projektus 
vykdant skatinamas koordinavimas su 
kitais Sąjungos finansavimo šaltiniais ir tų 
kitų šaltinių sutelkimas.

Į 18 straipsnio d punkte nurodytų 
integruotųjų projektų įgyvendinimą 
įtraukiami suinteresuotieji subjektai ir, jei 
įmanoma, tokius projektus vykdant 
skatinamas koordinavimas su kitais 
Sąjungos finansavimo šaltiniais ir tų kitų 
šaltinių sutelkimas.

Or. nl

Pakeitimas 37
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 70 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų.

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 70 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų, o 9 straipsnio 1 dalies antroje 
įtraukoje nurodyta projektų bendro 
finansavimo norma yra 75 proc. tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. lv

Pakeitimas 38
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 70 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų.

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 50 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka 
didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 60 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Mažiau išsivysčiusiems regionams 
projektų bendro finansavimo norma gali 
būti padidinta iki 75 proc. tinkamų 
finansuoti išlaidų, kaip apibrėžta bendrų 
nuostatų reglamente.

Or. en

Pagrindimas

LIFE programa yra smulki priemonė ir ji turėtų padėti tiesiogiai sukurti ES pridėtinę vertę, 
taigi PVM ir nuolatinių darbuotojų finansavimas iš LIFE programos biudžeto turėtų būti 
sumažintas. Pagrindinė viešojo administravimo institucijų užduotis – valdyti viešąsias 
gėrybes, pvz., gamtą ir aplinką, todėl tinkamomis finansuoti turėtų būti laikomos tik išlaidos 
papildomiems darbuotojams, kurie konkrečiai įdarbinti LIFE projektui įgyvendinti. LIFE 
programos tinkamumas finansuoti turėtų būti suderintas su kitų fondų taisyklėmis siekiant 
užtikrinti sklandų bendradarbiavimą, visų pirma, vykdant integruotuosius projektus.

Pakeitimas 39
Yves Cochet
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM nelaikomas tinkamomis finansuoti 
išlaidomis.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

PVM turėtų būti ir toliau įtraukiamas į tinkamas finansuoti išlaidas. Priešingai, didelė dalis
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galimų paramos gavėjų negalės dalyvauti programoje.

Pakeitimas 40
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM nelaikomas tinkamomis finansuoti 
išlaidomis.

2. 18 straipsnyje nurodytų projektų atveju 
PVM nelaikomas tinkamomis finansuoti 
išlaidomis, išskyrus atvejus, kai pagal 
nacionalinius PVM reglamentuojančius 
teisės aktus jis negrąžinamas ir jį moka 
paramos gavėjai, kurie nelaikomi 
neapmokestinamais asmenimis pagal 
Direktyvos 2006/112/EB 13 straipsnio 1 
dalies pirmą pastraipą.

Or. en

Pagrindimas

LIFE programa yra smulki priemonė ir ji turėtų padėti tiesiogiai sukurti ES pridėtinę vertę, 
taigi PVM ir nuolatinių darbuotojų finansavimas iš LIFE programos biudžeto turėtų būti 
sumažintas. Pagrindinė viešojo administravimo institucijų užduotis – valdyti viešąsias 
gėrybes, pvz., gamtą ir aplinką, todėl tinkamomis finansuoti turėtų būti laikomos tik išlaidos 
papildomiems darbuotojams, kurie konkrečiai įdarbinti LIFE projektui įgyvendinti. LIFE 
programos tinkamumas finansuoti turėtų būti suderintas su kitų fondų taisyklėmis siekiant 
užtikrinti sklandų bendradarbiavimą, visų pirma, vykdant integruotuosius projektus.

Pakeitimas 41
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbuotojų atlyginimams mokėti 
patiriamos išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti projektų išlaidomis pagal 18 
straipsnį tik tada, jeigu jos susijusios su 
veiklos, kurios paramos gavėjas nebūtų 
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atlikęs, jeigu nebūtų vykdomas 
atitinkamas projektas, išlaidomis. Susiję 
darbuotojai konkrečiai bus perkelti 
susijusiam projektui vykdyti. Valstybės 
tarnautojų algos nelaikomos tinkamomis 
finansuoti išlaidomis.

Or. en

Pagrindimas

LIFE programa yra smulki priemonė ir ji turėtų padėti tiesiogiai sukurti ES pridėtinę vertę, 
taigi PVM ir nuolatinių darbuotojų finansavimas iš LIFE programos biudžeto turėtų būti 
sumažintas. Pagrindinė viešojo administravimo institucijų užduotis – valdyti viešąsias 
gėrybes, pvz., gamtą ir aplinką, todėl tinkamomis finansuoti turėtų būti laikomos tik išlaidos 
papildomiems darbuotojams, kurie konkrečiai įdarbinti LIFE projektui įgyvendinti. LIFE 
programos tinkamumas finansuoti turėtų būti suderintas su kitų fondų taisyklėmis siekiant 
užtikrinti sklandų bendradarbiavimą, visų pirma, vykdant integruotuosius projektus.

Pakeitimas 42
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 43
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnio 2 dalyje, 19 straipsnio 1 ir 3 
dalyse nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [šio 
reglamento įsigaliojimo diena].

2. 19 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami septynerių metų 
laikotarpiui nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo diena]. Komisija parengia 
ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne 
vėliau kaip devyniems mėnesiams iki 
septynerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų suteikimas pratęsiamas tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

Or. ro


