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LÜHISELGITUS

Programm LIFE on 1992. aastast saadik olnud uuenduslike katsetuste kasvulava ning 
keskkonnalaste teadmiste ja teadlikkuse kandja. Programm aitab parandada Euroopa 
keskkonnaalaste õigusaktide rakendamist. Seoses programmi LIFE+ kehtivusaja lõppemisega 
on tekkinud vajadus tõhusama ja praeguste keskkonnaalaste väljakutsetega paremas 
kooskõlas oleva vahendi järele.

Üldine lähenemisviis ja integreeritud projektid

Kriisist tingitud eelarvepiirangute olukorras rõõmustab arvamuse koostaja programmile LIFE 
aastateks 2014–2020 eraldatud rahaliste vahendite mõistliku ja suhtelise suurenemise üle, 
arvestades kliimamuutuste alase osa lisamist kogu eelarvesse.

Integreeritud projektid on uue programmi suur uuendus. Nimetatud ambitsioonikad 
struktuuriprojektid lähtuvad globaalsest keskkonnaalasest lähenemisviisist ja põhinevad ELi 
eelarvel, riiklikel vahenditel ja riikliku- ning erasektori lisafondide vahelisel koostoimel.

Olgugi, et integreerituse idee näib ahvatlev, võib see töötada vastu programmi lihtsustamise 
eesmärgile. Arvestades, et erinevate fondide menetlused, graafikud ja tingimused ei ole 
identsed ning et kõik fonde käsitlevad määrused ei sisalda täiendavuse mõistet, tundub 
projekti elluviimine keeruka ülesandena. Seistes silmitsi ohuga, et mõni fondidest lükkab 
taotluse tagasi, peab komisjon eraldama lisagarantiid tagamaks projektide terviku toimimise, 
rikkumata sealjuures erinevate rahastamisvahendite eraldamise menetlustega 
konkurentsieeskirju.

Integreeritud projektidega rahastatakse kohalike ja piirkondlike asutuste ulatuslikke 
meetmeid, nagu näiteks kliimakavasid. Ometi tuleb olla ettevaatlik, et sealjuures ei 
ohverdataks traditsioonilisi projekte, mis on tõestanud programmi LIFE kohapealset 
kasulikkust ning kaasa aidanud selle populaarsusele.

Programmi LIFE projektide tervikut silmas pidades peab komisjon edendama kogemuste 
vahetamist, tulemusi laiemalt levitama ja lihtsustama heade tavade vahetust, et projektid ei 
tiirleks suletud ringis.

Prioriteetsed valdkonnad

Esile võiks tõsta näiteks järgmised prioriteedid:
- ökokoridorid, prioriteetsed liigid ja elupaigad, merekeskkond, müra, linnakeskkond 
(keskkonna allprogramm)
- energiatõhusus (näiteks avalike kohtade valgustus), energiametsad, jäätmetest energia 
tootmine, kolmanda põlvkonna kütuste edendamine (kliima allprogramm).

Ökoinnovatsioon ja erasektor

Programm LIFE peab jätkama ökoinnovatsiooni rahastamist, täiendades algatust Horisont 
2020.
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Lisaks õigusaktide rakendamise eesmärgile peab programm LIFE toetama ka uusi ja 
eksperimentaalseid lähenemisviise, eriti uue kliima- ja keskkonnaalase tehnoloogia ja 
menetluste katsetamist.

Samuti tuleb anda selged suunised erasektorile, et ergutada erasektorit tipptaseme 
arendamisele ja olla seeläbi ökoinnovatsiooni taganttõukajaks, eelkõige VKEde jaoks.

Piiriülene koostöö ja ülemeremaade ja -territooriumide kaasamine

ELis väärivad piiriülesed programmi LIFE projektid eriti suurt tähelepanu. Kuna tegu on 
rahvusvahelise koostööga, tunneb arvamuse koostaja heameelt ELi naaberriikide, eriti 
Vahemere lõunaranniku riikide kaasamise üle, eriti arvestades nimetatud piirkonna 
kiireloomulist lahendust nõudvaid keskkonna- ja kliimaalaseid probleeme.

Olgugi, et ELi äärepoolseimate piirkondade ligipääs LIFE projektidele on üha kasvanud, jääb 
nende osalus endiselt marginaalseks ning seda tuleb ergutada. Ülemeremaade ja -
territooriumite väljajätmine, olgugi et need on otseses sõltuvuses neljast ELi liikmesriigist, 
jääb mõistetamatuks, kuna nimetatud alad moodustavad koos ELi äärepoolseimate 
piirkondadega maailmas ainulaadse võrgustiku, mis ulatub üle kõigi ookeanite ning hõlmab 
bioloogilise mitmekesisuse varasid.

Kulude abikõlblikkus

Arvamuse koostaja mõistab huvi tunnistada käibemaks ja alalise personali kulud 
abikõlbmatuks, et lihtsustada finantsjuhtimist ja kontrollmenetluste läbiviimist. Sellegipoolest 
tekitaks see liiga suurt ebavõrdsust abisaajate vahel. Nimetatud kulude abikõlblikkuse 
kahtluse alla seadmine ei tohi piirduda programmi LIFE rahastamisvahenditega.

Alalise personali kulude rahastamise säilitamine võimaldaks muuta ametikohad pikaajaliseks 
ning selle tulemusena oleksid olemas töötajad, kellel on paremad teadmised varasematest 
töövaldkondadest. Lisaks tundub olevat keeruline sekkuda toetuse saajate töökorralduslikesse 
ja töölevõtmise valikutesse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Võttes arvesse 2008. aasta juuli 
koosoleku teadet, ja vastavalt nõukogu 10. 
detsembri 2011. aasta järeldustele, mis 
julgustavad komisjoni ja liikmesriike 
jätkama ühise lähenemisviisi edendamist 
looduse säilitamise alal kogu ELi 
territooriumil, sealhulgas 
äärepoolseimates piirkondades ning ELi 
ülemeremaades ja -territooriumitel, ning 
Euroopa komisjoni teatisele „Meie 
elukindlustus, meie looduskapital: ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
aastani 2020”, milles komisjon võtab 
ülesandeks edendada algatust BEST 
(bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemi 
teenused ELi ülemereterritooriumidel), 
peavad ülemeremaad ja -territooriumid 
saama osaleda ELi programmides 
vastavalt tingimustele, mis on kehtestatud 
nõukogu 27. novembri 2001. aasta 
otsusega 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -
territooriumide assotsieerimise kohta 
Euroopa Ühendusega1

_____________
1 EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1. Otsust on 
muudetud otsusega 2007/249/EÜ (ELT L 
105, 26.4.2007, lk 33).

Or. fr

Selgitus

Programm LIFE tuleb avada ELi ülemeremaadele tervikuna (sealhulgas äärepoolseimatele 
piirkondadele ja ülemeremaadele ja -territooriumitele), et kaitsta neid piirkondi, kus 
bioloogiline mitmekesisus on kõige suuremas ohus. 
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskava” (edaspidi 
„ressursitõhusa Euroopa tegevuskava”) on 
sätestatud vahe-eesmärgid ja meetmed, mis 
on vajalikud selleks, et suunata liit teele, 
mis viib ressursitõhusa ja jätkusuutliku 
majanduskasvuni. Seetõttu tuleks 
keskkonna ja ressursitõhususe prioriteetses 
valdkonnas toetada liidu 
keskkonnapoliitika tulemuslikku 
rakendamist avalikus ja erasektoris, 
eelkõige ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskavaga hõlmatud 
keskkonnasektorite puhul, hõlbustades uute 
lahenduste ja parimate tavade 
väljatöötamist ja jagamist. Samas tuleks 
sellest valdkonnast välja jätta need 
ökoinnovatsiooniga seotud tegevused, mis 
kattuvad programmiga Horisont 2020.

(12) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskava” (edaspidi 
„ressursitõhusa Euroopa tegevuskava”) on 
sätestatud vahe-eesmärgid ja meetmed, mis 
on vajalikud selleks, et suunata liit teele, 
mis viib ressursitõhusa ja jätkusuutliku 
majanduskasvuni. Seetõttu tuleks 
keskkonna ja ressursitõhususe prioriteetses 
valdkonnas toetada liidu 
keskkonnapoliitika tulemuslikku 
rakendamist avalikus ja erasektoris, 
eelkõige ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskavaga hõlmatud 
keskkonnasektorite puhul, hõlbustades uute 
lahenduste ja parimate tavade 
väljatöötamist ja jagamist. Koostoimes 
algatusega Horisont 2020 ja ilma et see 
mõjutaks kummagi programmi eripärasid, 
on programmi LIFE eesmärk rahastada 
ökoinnovatsioonialaseid meetmeid ja 
tutvustamistegevust. Seeläbi aitab 
programm LIFE kaasa strateegias 
„Euroopa 2020” ette nähtud 
ökotehnoloogiasektori ja rohelise 
majanduse hoogustamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kliimamuutuste leevendamise 
prioriteetses valdkonnas tuleks aidata kaasa 

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

liidu kliimapoliitika ja kliimaalaste 
õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, eelkõige seoses 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja 
aruandlusega, maakasutust, maakasutuse 
muutust ja metsandust käsitleva 
poliitikaga, heitkogustega kauplemise 
süsteemiga, liikmesriikide jõupingutustega 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, süsiniku kogumise ja 
säilitamisega, taastuvenergiaga linna-, 
põllumajandus-, mägi- või hõredalt 
asutatud piirkondades, jäätmete 
taaskasutamise ja biogaasi tootmisega, 
energiatõhususega, avalike kohtade 
valgustusega, transpordi ja kütustega, eriti 
kolmanda põlvkonna kütustega, 
osoonikihi kaitsega ja fluoritud gaasidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopas ja mujal maailmas on juba 
näha kliimamuutuste esimesi tagajärgi, 
näiteks üleujutusi ja põuda põhjustavaid 
äärmuslikke ilmastikutingimusi ning 
temperatuuri ja merevee taseme tõusu.
Seega tuleks kliimamuutustega kohanemise 
prioriteetses valdkonnas aidata kaasa 
kirjeldatud tagajärgedega kohanemisele 
elanike seas, majandussektorites ja 
piirkondades, et konkreetsete 
kohanemismeetmete ja strateegiate abil 
tagada liidu suurem vastupidavus. Selles 
valdkonnas võetavad meetmed peaksid 
täiendama kodanikukaitse 
rahastamisvahendi raames abikõlblikke 
meetmeid.

(17) Euroopas ja mujal maailmas on juba 
näha kliimamuutuste esimesi tagajärgi, 
näiteks üleujutusi ja põuda põhjustavaid 
äärmuslikke ilmastikutingimusi ning 
temperatuuri, merevee taseme tõusu ja 
invasiivsete võõrliikide vohamist. Seega 
tuleks kliimamuutustega kohanemise 
prioriteetses valdkonnas aidata kaasa 
kirjeldatud tagajärgedega kohanemisele 
elanike seas, majandussektorites ja 
piirkondades, et konkreetsete 
kohanemismeetmete ja strateegiate abil 
tagada liidu suurem vastupidavus. Selles 
valdkonnas võetavad meetmed peaksid 
täiendama kodanikukaitse 
rahastamisvahendi ja ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias aastani 2020 
ettenähtud invasiivsete võõrliikide vastu 
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võitlemise alase uue konkreetse 
rahastamisvahendi raames abikõlblikke 
meetmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Et tagada liidu rahaliste vahendite 
parim võimalik kasutamine ja Euroopa 
tasandi lisandväärtus, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 alusel vastu 
õigusakte seoses projektide valimisel 
kohaldatavate abikõlblikkuse 
kriteeriumide, integreeritud projektide 
geograafilise tasakaalu tagamise 
kriteeriumide ja valdkondlike prioriteetide 
suhtes kohaldatavate tulemusnäitajate 
määratlemiseks. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks ettevalmistustöö käigus läbi 
vajalikud konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
sobiva edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(30) Et tagada liidu rahaliste vahendite 
parim võimalik kasutamine ja Euroopa 
tasandi lisandväärtus, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 alusel vastu 
õigusakte seoses projektide valimisel 
kohaldatavate abikõlblikkuse kriteeriumide
ja valdkondlike prioriteetide suhtes 
kohaldatavate tulemusnäitajate 
määratlemiseks. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks ettevalmistustöö käigus läbi 
vajalikud konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
sobiva edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. fr

Selgitus

Tuleks eelistada väärtuspõhist, mitte geograafilisel tasakaalul põhinevat valikusüsteemi, et 
tagada õiglane ja tõeline konkurents Euroopa tasandil, mis soosib kõrge lisandväärtusega 
projekte, mille tulemustest saaks kasu EL tervikuna.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Programmi LIFE rakendamise 
rahastamispakett moodustab 
3 618 000 000 eurot. Vähemalt 78% LIFE 
eelarvevahenditest kasutatakse projektide 
tegevustoetuseks.

Or. fr

Selgitus

Turvalisuse ja loetavuse huvides peab perioodi 2014–2020 eelarve jaotus eri 
rahastamisliikide (tegevustoetus, valitsusväliste organisatsioonide toetused ja programmi 
tegevuseelarve) vahel olema esitatud määruses, nagu see praegu on.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandate riikide osalemine programmis 
LIFE

Kolmandate riikide ning ülemeremaade ja 
-territooriumite osalemine programmis 
LIFE

Programmis LIFE võivad osaleda 
järgmised riigid:

Programmis LIFE võivad osaleda 
järgmised riigid ja territooriumid:

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

a) Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 
lepingu osalisteks olevad Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) 
riigid;

a) Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 
lepingu osalisteks olevad Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) 
riigid;

b) kandidaatriigid, võimalikud 
kandidaatriigid ning liiduga ühinevad 
riigid;

b) kandidaatriigid, võimalikud 
kandidaatriigid ning liiduga ühinevad 
riigid;

c) Euroopa Liidu naabruspoliitikaga 
hõlmatud riigid;

c) Euroopa Liidu naabruspoliitikaga 
hõlmatud riigid;

d) riigid, mis on saanud Euroopa d) riigid, mis on saanud Euroopa 
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Keskkonnaameti liikmeks vastavalt 
nõukogu 29. aprilli 1999. aasta määrusele 
(EÜ) nr 993/1999, millega muudetakse 
määrust (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa 
Keskkonnaagentuuri ning Euroopa 
keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu 
asutamise kohta.

Keskkonnaameti liikmeks vastavalt 
nõukogu 29. aprilli 1999. aasta määrusele 
(EÜ) nr 993/1999, millega muudetakse 
määrust (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa 
Keskkonnaagentuuri ning Euroopa 
keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu 
asutamise kohta.

Osalemine peab vastama tingimustele, mis 
on sätestatud vastavates kahepoolsetes või 
mitmepoolsetes lepingutes, millega 
nähakse ette liidu programmides osalemise 
üldpõhimõtted.

Osalemine peab vastama tingimustele, mis 
on sätestatud otsuses 2001/822/EÜ,
vastavates kahepoolsetes või 
mitmepoolsetes lepingutes, millega 
nähakse ette liidu programmides osalemise 
üldpõhimõtted.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- bioloogiline mitmekesisus, - loodus ja bioloogiline mitmekesisus,

Or. fr

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toetada terviklike lähenemisviiside 
kasutamist, väljatöötamist, katsetamist ja 
tutvustamist liidu keskkonnapoliitika ja 
keskkonnaalaste õigusaktide alusel kavade 
ja programmide rakendamiseks, eelkõige 
sellistes valdkondades nagu vesi, jäätmed 
ja õhk;

b) toetada terviklike lähenemisviiside 
kasutamist, väljatöötamist, katsetamist ja 
tutvustamist liidu keskkonnapoliitika ja 
keskkonnaalaste õigusaktide alusel kavade 
ja programmide rakendamiseks, eelkõige 
sellistes valdkondades nagu vesi, jäätmed, 
õhk, müra ja linnakeskkond;

Or. fr
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Bioloogilise mitmekesisuse prioriteetse 
valdkonna erieesmärgid

Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse 
prioriteetse valdkonna erieesmärgid

Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonna allprogrammi bioloogilise 
mitmekesisuse prioriteetse valdkonna 
erieesmärgid on eelkõige alljärgnevad:

Keskkonna allprogrammi looduse ja 
bioloogilise mitmekesisuse prioriteetse 
valdkonna erieesmärgid on eelkõige 
alljärgnevad:

Or. fr

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toetada direktiivi 92/43/EMÜ artikli 3 
alusel loodud Natura 2000 võrgustiku 
edasist arendamist, rakendamist ja 
haldamist, eelkõige direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklis 8 osutatud tähtsusjärjestatud 
tegevuskavade rakendamiseks terviklike 
lähenemisviiside kasutamist, 
väljatöötamist, katsetamist ja tutvustamist;

b) toetada direktiivi 92/43/EMÜ artikli 3 
alusel loodud Natura 2000 võrgustiku 
edasist arendamist, rakendamist ja 
haldamist, eelkõige direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklis 8 osutatud tähtsusjärjestatud 
tegevuskavade rakendamiseks terviklike 
lähenemisviiside kasutamist, 
väljatöötamist, katsetamist ja tutvustamist; 
kaasa aidata ökokoridoride kaitsmisele;
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Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) arendada Natura 2000 
merevõrgustikku koostoimes Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi meetmetega 
ning direktiiviga 2008/56/EÜ;

Or. fr

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) integreeritud projektid peamiselt 
looduse, vee, jäätmete, õhu, 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kliimamuutustega kohanemise valdkonnas,

d) integreeritud projektid peamiselt 
looduse, vee, jäätmete, õhu, müra, 
linnakeskkonna, kliimamuutuste 
leevendamise ja kliimamuutustega 
kohanemise valdkonnas,

Or. fr

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab integreeritud projektide 
rahastamise otsustamisel geograafilise 
tasakaalu vastavalt ülesannete jagamise 
ja solidaarsuse põhimõtetele. Komisjonil 
on õigus võtta vastu delegeeritud 

Komisjon tagab integreeritud projektide 
rahastamise otsustamisel projektide 
väljavalimise väärtuspõhise süsteemi 
alusel.
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õigusakte vastavalt artiklile 30, et 
vajaduse korral määrata kindlaks 
geograafilise tasakaalu kriteeriumid, 
mida kohaldatakse artikli 18 punktis d 
osutatud teemavaldkondade suhtes.

Or. fr

Selgitus

Tuleks eelistada väärtuspõhist, mitte geograafilisel tasakaalul põhinevat valikusüsteemi, et 
tagada õiglane ja tõeline konkurents Euroopa tasandil, mis soosib kõrge lisandväärtusega 
projekte, mille tulemustest saaks kasu EL tervikuna.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artiklis 18 osutatud projektide puhul 
käsitatakse käibemaksu ja alaliste 
töötajatega seotud personalikulusid
abikõlbliku kuluna.

Or. fr

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) iga allprogrammi puhul rahaliste 
vahendite jaotus prioriteetsete 
valdkondade vahel ja eri rahastamisliikide 
vahel;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Rahaliste vahendite eraldamine ei tohi olla ette määratud, et mitte jätta teatud valdkondi 
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vahenditest ilma. Tuleb eelistada paindlikumat lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) mitmeaastase tööprogrammiga hõlmatud 
ajavahemiku vältel rahastatavate projektide 
temaatilised prioriteedid;

c) mitmeaastase tööprogrammiga hõlmatud 
ajavahemiku vältel rahastatavate projektide 
temaatilised soovituslikud prioriteedid;

Or. fr

Selgitus

Rahaliste vahendite eraldamine ei tohi olla ette määratud, et mitte jätta teatud valdkondi 
vahenditest ilma. Tuleb eelistada paindlikumat lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb korrapäraselt avalikkusele 
kättesaadavaks programmi LIFE raames 
rahastatud erinevate projektide kõige 
kõnekamad tulemused, et lihtsustada 
kogemuste ja heade tavade vahetust 
Euroopa Liidus.

Or. fr


