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RÖVID INDOKOLÁS

A LIFE program a környezet és a biológiai sokféleség védelmét, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló közösségi politika legfőbb közvetlen 
finanszírozási eszköze. A többéves pénzügyi keretre irányuló bizottsági javaslat új fejezetként 
tartalmazza az éghajlatváltozás elleni intézkedéseket; ennek eredményeképpen módosul a 
célkitűzései révén az Európa 2020 stratégia középpontjában álló program átfogó pénzügyi 
keretösszege. A környezeti politikák értékének meghatározása elengedhetetlen az Unió 
fenntartható fejlődéséhez.

A vélemény előadója teljes körűen támogatja a Bizottság e célkitűzését, amely a LIFE 
program és a kohéziós politikai alapok közötti hatékonyabb szinergiákat ösztönöz többek 
között kísérleti kezdeményezések, a programozás többéves megerősítése és integrált projektek 
bevezetése révén. Az előadó mindazonáltal úgy véli, hogy az irányítási módjuk tekintetében 
jelentős különbségekkel bíró programok hatékonyabb közelítése érdekében több pontosításra 
is szükség van. 

E tekintetben az előadó úgy gondolja, hogy a héának és a személyzeti költségeknek a 
projektfinanszírozásból történő kizárása a kívánttal ellentétes hatást érne el. Mindent 
összevetve, egy ilyen intézkedés kedvezőtlenül befolyásolná a projektszervezők technikai és 
igazgatási kapacitásának egyszerűsítésére és megerősítésére irányuló célkitűzéseket. 
Mindemellett az előadó úgy látja, elengedhetetlen, hogy a lehetséges mértékben tiszteletben 
tartsák a kohéziós politika pénzügyi szabályaihoz kapcsolódó egyes alapelveket. 

A projektek kiválasztásakor érvényesülő földrajzi egyensúlyról folytatott vitában az előadó a 
különösen érzékeny ökoszisztémával rendelkező egyes hátrányos helyzetű régiók javára 
nyújtott magasabb társfinanszírozási arány mellett foglalt állást. 

Noha a LIFE programnak elismerésben kell részesítenie a helyi projektek dinamikáit, az 
integrált projektek hozzájárulhatnak e program jobb megismertetéséhez és annak az uniós 
fellépés egyéb területeivel való összehangolásához. Ennélfogva az integrált projektek esetén 
jobban kell érvényesülnie a földrajzi egyensúlynak, annak érdekében, hogy ezek előnyeiből 
valamennyi tagállam maradéktalanul részesülhessen. Ez az intézkedéstípus nagymértékben 
megerősíthetné a LIFE program tőkeáttételi hatását. Ebben az összefüggésben az előadó e 
projektekre vonatkozóan a korábbinál jóval magasabb társfinanszírozási arányt javasolt, 
valamint követelményként fogalmazta meg, hogy a közös stratégiai keret kidolgozásakor 
vegyék figyelembe a LIFE programot. 

Az előadó úgy véli, meg kell erősíteni a tengeri medencéken alapuló megközelítést, és ennek 
érdekében módosításokat nyújtott be a tengeri környezet fokozottabb bevonására, valamint az 
Unió külső fellépésének intézkedéseihez történő közelítésre vonatkozó módosításokat nyújtott 
be. E tekintetben kérte, hogy mivel a tengerentúli országok és területek (TOT-ok) 
megerősített partnerséget alakítottak ki az Európai Unióval, valamint a tagállamokhoz 
tartoznak, egyértelműen ismerjék el az ezen országokban és területeken megvalósuló 
projektek szervezőinek jogállását.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) mivel gyakran az Unióval szomszédos 
országok tevékenységei járnak káros 
környezeti és éghajlati hatásokkal, kiemelt 
figyelmet kell fordítani az Unió külső 
határaira és a legkülső régióira, annak 
érdekében, hogy biztosíthatók legyenek a 
szükséges stratégiai garanciák és meg 
lehessen előzni a környezet minőségének 
romlását; mivel Franciaország legkülső 
régiói nem tartoznak a Natura 2000-hez 
amiatt, hogy a 92/43/EK és a 2009/147/EK 
irányelvek nem veszik figyelembe és nem 
is veszik jegyzékbe e régiók állat- és 
növényvilágát és élőhelyeit; tekintettel a 
2008. júliusi „réunioni üzenetre”, illetve a 
2011. december 10-i tanácsi 
következtetések értelmében, amelyekben a 
Bizottságot és a tagállamokat arra 
ösztönzik, hogy a természetvédelemben 
továbbra is közös megközelítést 
alkalmazzanak az Unió egész területén, 
beleértve a legkülső régiókat és a 
tagállamokhoz tartozó tengerentúli 
országokat és területeket, valamint az 
„Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia” című 
bizottsági közlemény értelmében, 
amelyben a Bizottság vállalta, hogy 
kibővíti és ösztönzi a BEST-
kezdeményezést (biológiai sokféleség és 
ökoszisztéma-szolgáltatások Európa 
tengerentúli területein), e rendeletnek a
„Környezetvédelem” alprogramon belül 
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prioritásnak kell nyilvánítania az EUMSZ 
349. cikkében említett legkülső régiók 
biológiai sokféleségét és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, ezzel erősítve a 2011-ben 
indított és mindeddig nagyon sikeresnek 
mondható BEST előkészítő intézkedést; és 
ahogyan ez az Európai Közösség és a 
tengerentúli országok és területek 
társulásáról szóló 2001/822/EK tanácsi 
határozat (a „tengerentúli társulási 
határozat”)1 58. cikkében is szerepel, a 
tengerentúli országoknak és területeknek 
módjukban kellene állnia részt venni a 
programokban ez utóbbiak szabályai és 
célkitűzései, valamint az azon tagállam 
esetében érvényes rendszer szerint, amely
tagállamhoz a tengerentúli ország vagy 
terület tartozik;
_________________
1 HL L 314., 2001.11.30., 1. o.

Módosítás 2

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 

(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 
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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.

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. Az integrált LIFE 
projektek jogi érthetősége és gyakorlati 
megvalósíthatósága biztosításának 
érdekében a(z) …/…/EU rendeletnek 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet -
CPR] egyértelműen elő kell írnia az egyéb 
uniós alapok és az integrált projektek 
közötti együttműködést. Külön 
rendelkezéseket kell életbe léptetni az 
együttműködés korai szakaszban történő 
megteremtése céljából, hogy figyelembe 
vegyék az integrált projektek előnyeit a 
partnerségi szerződésekben, valamint az 
operatív, illetve vidékfejlesztési programok 
kidolgozása során. 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.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A biológiai sokféleség csökkenésének 
megállítása és visszafordítása, valamint az 
erőforrás-hatékonyság javítása a környezeti 
és egészségügyi problémák kezelésével 
együtt továbbra is jelentős kihívás az Unió 
számára. Ezek a kihívások fokozott uniós 
erőfeszítéseket tesznek szükségessé olyan 

(11) A biológiai sokféleség csökkenésének 
megállítása és visszafordítása, valamint az 
erőforrás-hatékonyság javítása a környezeti 
és egészségügyi problémák kezelésével 
együtt továbbra is jelentős kihívás az Unió 
számára. Ezek a kihívások fokozott uniós 
erőfeszítéseket tesznek szükségessé olyan 
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megoldások és bevált gyakorlatok 
kidolgozása céljából, amelyek 
hozzájárulhatnak az „Európa 2020: Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című bizottsági 
közleményben (a továbbiakban: az 
Európa 2020 stratégia) szereplő célok 
eléréséhez.. Ezenfelül a környezetvédelmi 
célkitűzések megvalósításához 
nélkülözhetetlen a – különösen a 
tudatosságnövelés és az érdekeltek 
bevonása révén megvalósuló – jobb 
irányítás. A Környezetvédelem 
alprogramnak ezért három kiemelt 
cselekvési területet kell tartalmaznia: 
Környezet és erőforrás-hatékonyság, 
Biodiverzitás és Környezetvédelmi 
irányítás és tájékoztatás. Lehetővé kell 
tenni, hogy a LIFE programból 
finanszírozott projektek e három közül 
egynél több prioritási terület konkrét 
célkitűzéseinek az eléréséhez járuljanak 
hozzá, és hogy egynél több tagállam 
részvételét foglalják magukban.

megoldások és bevált gyakorlatok 
kidolgozása céljából, amelyek 
hozzájárulhatnak az „Európa 2020: Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című bizottsági 
közleményben (a továbbiakban: az 
Európa 2020 stratégia) szereplő célok 
eléréséhez.. Ezenfelül a környezetvédelmi 
célkitűzések megvalósításához 
nélkülözhetetlen a – különösen a 
tudatosságnövelés és az érdekeltek 
bevonása révén megvalósuló – jobb 
irányítás. E célok eléréséhez az Uniónak –
amely tudatában van annak, hogy a
biológiai sokféleség megőrzése elsődleges 
fontosságú a legkülső régiókban – jóvá 
kell hagynia a biológiai sokféleség és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzésének 
és fenntartható használatának 
támogatására (BEST) irányuló önkéntes 
rendszert a Szerződés 349. cikkében 
említett azon legkülső régiókban, 
amelyekre nem vonatkoznak az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok (a 
92/43/EK és a 2009/147/EK irányelv), 
ekképpen is hasznosítva az EU 
természetvédelmi politikájának, többek 
között a Natura 2000-nek köszönhetően 
szerzett tapasztalatot. A Környezetvédelem 
alprogramnak ezért négy kiemelt 
cselekvési területet kell tartalmaznia: A 
Környezetvédelem alprogramnak ezért
három kiemelt cselekvési területet kell 
tartalmaznia: Környezet és erőforrás-
hatékonyság, Biodiverzitás és 
Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás, 
illetve a legkülső régiókban a BEST (a 
biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-
szolgáltatások megőrzésének és 
fenntartható használatának támogatása).
Lehetővé kell tenni, hogy a LIFE 
programból finanszírozott projektek e 
három közül egynél több prioritási terület 
konkrét célkitűzéseinek az eléréséhez 
járuljanak hozzá, és hogy egynél több 
tagállam részvételét foglalják magukban.
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Módosítás 4

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 programnak a 
Natura 2000 hálózat éves finanszírozási 
szükségleteihez való hozzájárulását a 
biológiai sokféleség kapcsán más uniós 
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alapokból biztosított kiadások 
összefüggésében kell figyelembe venni és 
meghatározni. Az „Életbiztosításunk, 
természeti tőkénk: a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia” című, 2012. 
április 20-i állásfoglalásában kérte a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
Natura 2000 hálózat megfelelő 
finanszírozása érdekében legalább évi 
5800 millió euró összegű finanszírozást 
uniós és tagállami forrásokból 
biztosítsanak, hogy különböző uniós 
alapokból (például a KAP-alapokból, az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapból, 
a kohéziós alapokból és a megerősített 
LIFE+ alapból) megfelelő finanszírozást 
bocsássanak rendelkezésre, növelve az 
ezen alapok közötti koordinációt és 
koherenciát többek között az integrált 
projektek koncepciója révén, ezáltal 
növelve az átláthatóságot a különböző 
régiók számára az uniós finanszírozásban 
való részesülés tekintetében;

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A LIFE program forrásainak 
optimálisabb felhasználása érdekében 
ösztönözni kell a biológiai sokféleség 
védelmére irányuló célkitűzések és az 
éghajlatváltozás hatásainak mérséklését 
célzó intézkedések közötti szinergiák 
kialakítását, többek között a helyi 
ökoszisztémák értékét elismerő projektek 
támogatásával.
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Módosítás 6

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 más, a biológiai 
sokféleséghez hasonló környezetvédelmi 
célokkal való szinergiák támogatása által
az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
nyomon követése és az arra vonatkozó 
jelentéstétel, a földhasználat, a 
földhasználat megváltoztatása és az
erdőgazdálkodás, a természetes szén-
dioxid-megkötők, a megújuló energiák
fejlesztésének ökoszisztéma-barát 
megközelítései, a hulladékgazdálkodás, 
illetve a biogáztermelés, az 
energiahatékonyság, a közlekedés és az 
üzemanyagok, az ózonréteg védelme és a 
fluortartalmú gázok tekintetében.

Indokolás

A hulladékgazdálkodás és -hasznosítás a helyi és regionális hatóságok fontos feladata. 
Ösztönözni kell e tevékenység fenntartható jellegű irányítását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Európában és világszerte is már most 
érezhetők az éghajlatváltozás első 
következményei, úgymint az áradásokat és 
aszályt okozó szélsőséges időjárási 
viszonyok, illetve az emelkedő 
hőmérséklet és tengerszint. Az 
Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz 
prioritási területnek célzott alkalmazkodási 

(17) Európában és világszerte is már most 
érezhetők az éghajlatváltozás első 
következményei, úgymint az áradásokat és 
aszályt okozó szélsőséges időjárási 
viszonyok, illetve az emelkedő 
hőmérséklet és tengerszint. Az 
Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz 
prioritási területnek célzott alkalmazkodási 
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intézkedések és stratégiák révén elő kell 
segítenie a lakosság, a gazdasági ágazatok 
és a régiók ilyen hatásokhoz való 
alkalmazkodását, hogy ezáltal javítsa az 
Unió ellenálló képességét. Az e területen 
hozott intézkedéseknek ki kell egészíteniük 
a polgári védelmi pénzügyi eszköz 
keretében támogatható intézkedéseket.

intézkedések és stratégiák révén elő kell 
segítenie a lakosság, a gazdasági ágazatok 
és a régiók ilyen hatásokhoz való 
alkalmazkodását, hogy ezáltal javítsa a 
környezet ellenálló képességét. Az e 
területen hozott intézkedéseknek ki kell 
egészíteniük a polgári védelmi pénzügyi 
eszköz keretében támogatható 
intézkedéseket és főként az ökoszisztémán 
alapuló, a más környezetvédelmi célokkal 
közös, költséghatékony előnyöket 
támogató megközelítéseket kell szem előtt 
tartaniuk.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A környezetvédelmi és éghajlat-
politika végrehajtásának javítása, illetve a 
környezet- és éghajlatvédelmi célkitűzések 
más szakpolitikákba történő 
beillesztésének előmozdítása érdekében a 
LIFE programnak olyan projekteket kell 
támogatnia, amelyek hozzájárulnak a 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok és politika végrehajtására 
irányuló integrált megközelítéshez. A 
Környezetvédelem alprogram esetében e 
projekteknek mindenekelőtt a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia végrehajtására 
kell összpontosítaniuk, különös tekintettel 
a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel 
létrehozott Natura 2000 hálózat 
eredményes igazgatására és 
megerősítésére, az említett irányelv 8. 
cikkében előirányzott fontossági 
sorrendben történő végrehajtási tervek, a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 
hulladékokról és a levegőről szóló 

(21) A környezetvédelmi és éghajlat-
politika végrehajtásának javítása, illetve a 
környezet- és éghajlatvédelmi célkitűzések 
más szakpolitikákba történő 
beillesztésének előmozdítása érdekében a 
LIFE programnak olyan projekteket kell 
támogatnia, amelyek hozzájárulnak a 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok és politika végrehajtására 
irányuló integrált megközelítéshez. A 
Környezetvédelem alprogram esetében e 
projekteknek mindenekelőtt a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia végrehajtására 
kell összpontosítaniuk, különös tekintettel 
a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel 
létrehozott Natura 2000 hálózat 
eredményes igazgatására és 
megerősítésére, az említett irányelv 8. 
cikkében előirányzott fontossági 
sorrendben történő végrehajtási tervek, a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 
hulladékokról és a levegőről szóló 
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jogszabályok végrehajtása révén. E 
projektek, noha a meghatározott 
témakörökre összpontosítanak majd, 
egyben többcélú végrehajtási 
mechanizmusként fognak működni (azaz 
egyszerre törekednek a környezeti 
előnyökre és a kapacitásépítésre), lehetővé 
téve ezáltal eredmények elérését más 
szakpolitikai területeken, különös 
tekintettel a tengeri környezetvédelmi 
politika területén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. 
június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre (a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv). Ilyen 
típusú projektek a környezetvédelem más 
területein is megvalósíthatók. Az Éghajlat-
politika alprogram esetében e projektek 
tárgya elsősorban az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklését és az azokhoz való 
alkalmazkodást célzó stratégiák és 
cselekvési tervek kell, hogy legyenek. Az 
ilyen projektek támogatását egy sor 
konkrét tevékenységre és intézkedésre kell 
korlátozni, míg az ezeket kiegészítő egyéb 
intézkedéseket más uniós támogatási 
programokból, valamint nemzeti, 
regionális és magánszférabeli forrásokból 
kell finanszírozni. A LIFE program 
keretében nyújtott finanszírozással –
stratégiailag a környezet- és 
éghajlatvédelemre összpontosítva – ki kell 
aknázni a különböző uniós finanszírozási 
források közötti szinergiákat, és biztosítani 
kell azok következetességét.

jogszabályok végrehajtása révén. E 
projektek, noha a meghatározott 
témakörökre összpontosítanak majd, 
egyben többcélú végrehajtási 
mechanizmusként fognak működni (azaz 
egyszerre törekednek a környezeti 
előnyökre és a kapacitásépítésre), lehetővé 
téve ezáltal eredmények elérését más 
szakpolitikai területeken, különös 
tekintettel a tengeri környezetvédelmi 
politika területén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. 
június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre (a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv). Ilyen 
típusú projektek a környezetvédelem más 
területein is megvalósíthatók. Az Éghajlat-
politika alprogram esetében e projektek 
tárgya elsősorban az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklését és az azokhoz való 
alkalmazkodást célzó stratégiák és 
cselekvési tervek kell, hogy legyenek. Az 
ilyen projektek támogatását egy sor 
konkrét tevékenységre és intézkedésre kell 
korlátozni, míg az ezeket kiegészítő egyéb 
intézkedéseket más uniós támogatási 
programokból, valamint nemzeti, 
regionális és magánszférabeli forrásokból 
kell finanszírozni. A LIFE program 
keretében nyújtott finanszírozással –
stratégiailag a környezet- és 
éghajlatvédelemre összpontosítva – ki kell 
aknázni a különböző uniós finanszírozási 
források közötti szinergiákat, és biztosítani 
kell azok következetességét. Az integrált 
projektek úgy szolgálják más alapok javát, 
hogy fokozzák azoknak a 
környezetvédelemmel és éghajlattal 
kapcsolatos kiadások tekintetében 
meglévő felvevőképességét. Az „integrált 
projektekkel” kapcsolatos megközelítés 
újszerűsége, továbbá az azzal kapcsolatos 
széles körű tapasztalatok hiánya miatt az 
érdekelteket az előkészítő szakaszban 
szükség esetén fokozott társfinanszírozási 
aránnyal és technikai tanácsadással kell 
támogatni. Ezen túlmenően kétlépcsős 
kiválasztási eljárásnak kell 
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megkönnyítenie a pályázati szakaszt. A 
sikeres integrált megközelítésekkel 
kapcsolatos, valamennyi releváns 
igazgatási ágazat és az összes érdekelt 
bevonásával történő tapasztalatcseréket 
elő kell segíteni. Az első programozási 
évek során szerzett tapasztalatok alapján 
elemezni kell az integrált projektek 
zökkenőmentes működését és sikerét 
meghatározó tényezőket. Ezen elemzés 
alapján és a rendelkezésre álló 
finanszírozástól függően az integrált 
projektek hatókörét további területekkel 
lehet kiegészíteni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Az integrált projektek sikerének 
záloga a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, valamint a LIFE programban 
előirányzott célkitűzésekkel foglalkozó 
nem kormányzati szereplők közötti szoros 
együttműködés. Ezért érvényesíteni kell a 
projektek kidolgozásával, végrehajtásával, 
értékelésével és nyomon követésével 
kapcsolatos határozatok átláthatóságának 
és nyilvánosságának elvét.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A héa-visszatérítés fontos eszköz, 
amely biztosítja, hogy a nem kormányzati 
szervezetekhez és a helyi és regionális 
testületekhez hasonló, aránylag 
korlátozott pénzügyi forrásokkal 
rendelkező gazdálkodó egységek is 
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képesek legyenek a LIFE projektek 
megvalósítására.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az uniós források legmegfelelőbb 
felhasználása és az európai többletérték 
biztosítása érdekében a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően fel kell 
hatalmazni jogi aktusok elfogadására a 
projektek kiválasztására vonatkozó 
támogathatósági kritériumok, a földrajzi 
egyensúly „integrált projektekre” történő 
alkalmazására vonatkozó kritériumok, 
valamint az egyes tematikus prioritások 
terén alkalmazandó teljesítménymutatók 
pontosabb meghatározása tekintetében.
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

(30) Az uniós források legmegfelelőbb 
felhasználása és az európai többletérték 
biztosítása érdekében a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően fel kell 
hatalmazni jogi aktusok elfogadására a 
projektek kiválasztására vonatkozó 
támogathatósági kritériumok, a földrajzi 
egyensúly „integrált projektekre” történő 
alkalmazására vonatkozó kritériumok, 
valamint az egyes tematikus prioritások 
terén alkalmazandó teljesítménymutatók 
pontosabb meghatározása tekintetében.
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is, valamint a szociális 
partnerekkel, továbbá a helyi és regionális 
hatóságokkal is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról. Felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat azonban –
fenntartva az Európai Parlament azon 
jogát, hogy a Bizottság által elfogadott 
intézkedések ellen kifogást emeljen – csak 
megfelelő esetben szabad hozni.

Indokolás

A helyi közösségeknek fokozottabban részt kell venniük a komitológiai eljárásban. 
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „kísérleti projekt”: korábban vagy 
máshol még nem alkalmazott vagy 
kipróbált technikát vagy módszert 
alkalmazó projekt, amely a hatályos bevált 
gyakorlatokkal összehasonlítva környezeti 
és éghajlati előnyökkel járhat;

a) „kísérleti projekt”: korábban vagy 
máshol még nem alkalmazott vagy 
kipróbált technikát vagy módszert 
alkalmazó projekt, amely a hatályos bevált 
gyakorlatokkal összehasonlítva környezeti 
és éghajlati előnyökkel járhat, és amely a 
továbbiakban, hasonló helyzetekben, 
szélesebb körben alkalmazható;

Indokolás

A kísérleti projektek eredménye követendő példa lehet a más helyi és regionális hatóságok, 
vagy a határon átnyúló együttműködési projektek számára.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „integrált projekt”: az egyes uniós 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok által előírt, más uniós jogi 
aktusok szerinti vagy a tagállami hatóságok 
által kidolgozott környezet- és 
éghajlatvédelmi stratégiákat vagy 
cselekvési terveket fenntartható módon és 
nagy területen, különösen regionális, több 
régiót érintő vagy nemzeti szinten 
végrehajtó projekt;

d) „integrált projekt”: az egyes uniós 
környezet- és éghajlatvédelmi 
jogszabályok által előírt, más uniós jogi 
aktusok szerinti vagy a tagállami vagy 
regionális hatóságok által kidolgozott és
környezet- és éghajlatvédelmi stratégiákat 
vagy cselekvési terveket fenntartható 
módon és nagy területen, különösen 
regionális, több régiót érintő, nemzeti vagy
transznacionális szinten végrehajtó 
projekt, amely más uniós finanszírozási 
forrásokat, állami és magánjellegű 
alapokat is előmozdít és lehetőség szerint 
a környezetvédelmi vagy az 
éghajlatváltozással összefüggő 
célkitűzések javára, illetve a belső és külső 
fellépések megvalósításánál fellépő 
legnagyobb kihívások megoldása 
érdekében koordinál és mozgósít ;
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Indokolás

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a koordináció fontosságát; az uniós fellépés valamennyi 
területén szükség van a koordinációs munkára, elsősorban a külső fellépés vonatkozásában, 
az együttműködési politikákban már részt vevő szomszédos országoknak a regionális 
vízgyűjtő-gazdálkodási tevékenységekbe való bevonása érdekében.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „technikai segítségnyújtási projekt”: a d) 
pontban említett integrált projektek
előkészítésének támogatását célzó projekt;

e) „technikai segítségnyújtási projekt”: a
tagállamoknak és a regionális 
hatóságoknak a d) pontban említett 
integrált projektek előkészítése során 
történő támogatását célzó projekt;

Módosítás 15

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
aktív és összehangolt erőfeszítéssel
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
és helyi szereplők által a(z) …/…/EU 
rendelet (a közös rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet) 28. és 29. 
cikkében említett helyi fejlesztési 
stratégiák alapján helyi fejlesztési 
projektként működtetett integrált 
projektekkel összefüggő szinergiák 
kialakítása és az eljárások összehangolása,
továbbá a 29/43/EGK irányelv 28. 



AD\909161HU.doc 17/27 PE489.549v02-00

HU

cikkében meghatározott elsőbbséget élvező 
cselekvési keretek létesítése, valamint a 
LIFE program keretében kidolgozott 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazásának támogatása érdekében.
Uniós szinten a koordináció a(z) …/EU 
rendelet (az általános rendelkezésekről
szóló rendelet) 10. cikkében említett közös 
stratégiai kereten belül valósul meg. A 
tagállamok a(z) XXX/xxx/EU rendelet (az 
általános rendelkezésekről szóló rendelet) 
14. cikkében előírt partnerségi 
szerződéseikben kötelesek meghatározni 
azokat a nemzeti és regionális szintű 
mechanizmusokat, amelyek lehetővé 
teszik a LIFE program és a(z) 
XXX/xxxx/EU rendeletben (az általános 
rendelkezésekről szóló rendeletben) 
említett többi alap közötti összhang 
biztosítását.

Indokolás

Az általános rendelkezésekről szóló rendelet 28. és 29. cikkében előirányzott integrált 
megközelítés részeként az integrált projektek és az egyéb alapok korai szakaszban történő 
figyelembevétele lehetővé teszi a LIFE program egyes célkitűzéseinek végrehajtása közötti 
optimálisabb szinergiák kialakítását a nemzeti fejlesztési stratégiákban.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A projektekhez nyújtott szakmai 
segítségnyújtás keretében támogatások 
formájában biztosított pénzügyi 
hozzájárulást kell nyújtani, amely segíti a 
pályázókat az integrált projektek 
előkészítésében és különösen annak 
ellenőrzésében, hogy ezek a projektek 
megfelelnek-e a LIFE program, valamint 
a (3) bekezdésben említett programok 
technikai, pénzügyi és határidőkre 
vonatkozó előírásainak.
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Indokolás

Az integrált projekteknek az Európai Unió egész területén történő optimálisabb végrehajtása 
érdekében célzott technikai segítségnyújtásra van szükség különösen azon régiók számára, 
amelyeknek közigazgatási struktúrájában kevéssé ismert az ilyen jellegű projekt. 

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Környezetvédelem alprogram 
keretében nyújtott projekttámogatásra 
előirányzott költségvetési források legalább
50 %-át a természet és biodiverzitás 
megőrzését támogató projektekhez kell 
hozzárendelni.

(2) A Környezetvédelem alprogram 
keretében nyújtott projekttámogatásra 
előirányzott költségvetési források legalább
75 %-át a természet és biodiverzitás 
megőrzését támogató projektekhez kell 
hozzárendelni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az uniós – különösen a vízzel, a 
hulladékokkal és a levegővel kapcsolatos –
környezetvédelmi politika és jogszabályok 
által előírt tervek és programok 
végrehajtására szolgáló integrált 
megközelítések alkalmazásának, 
kidolgozásának, vizsgálatának és 
demonstrációjának támogatása;

b) az uniós – különösen a vízzel, a tengeri 
környezettel, a talajjal, a hulladékokkal és 
a levegővel kapcsolatos –
környezetvédelmi politika és jogszabályok 
által előírt tervek és programok 
végrehajtására szolgáló integrált 
megközelítések alkalmazásának, 
kidolgozásának, vizsgálatának és 
demonstrációjának támogatása;

Indokolás

A tengeri területek fokozott figyelembe vételének célja, hogy az integrált tengerpolitika 
szellemében előmozdítsa egy átfogóbb stratégia kialakítását. Ezenkívül számos régióban 
kiemelt jelentőséggel bír a talajszennyezés problémájának kezelése, amely megítélés szerint 
szoros összefüggésben áll a vízvédelemmel és a hulladékképződés megelőzésével.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az uniós környezetvédelmi politika és 
jogszabályok kidolgozásához, 
felméréséhez, nyomon követéséhez és 
értékeléséhez, valamint az Unión belül és 
kívül a környezetet érintő tényezők, 
terhelések és válaszlépések vizsgálatához 
és nyomon követéséhez szükséges 
tudásalap javítása.

c) az uniós környezetvédelmi politika és 
jogszabályok kidolgozásához, 
felméréséhez, végrehajtásához, nyomon 
követéséhez és értékeléséhez, valamint az 
Unión belül és kívül a környezetet érintő 
tényezők, terhelések és válaszlépések 
vizsgálatához és nyomon követéséhez 
szükséges tudásalap javítása.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
uniós szakpolitika és jogszabályok 
fejlesztéséhez, felméréséhez, nyomon 
követéséhez és értékeléséhez, valamint az 
Unión belül és kívül a biológiai 
sokféleséget érintő tényezők, terhelések és 
válaszlépések vizsgálatához és nyomon 
követéséhez szükséges tudásalap javítása.

c) a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
uniós szakpolitika és jogszabályok 
fejlesztéséhez, felméréséhez,
végrehajtásához, nyomon követéséhez és 
értékeléséhez, valamint az Unión belül és 
kívül a biológiai sokféleséget érintő 
tényezők, terhelések és válaszlépések 
vizsgálatához és nyomon követéséhez 
szükséges tudásalap javítása.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a környezeti ügyekkel kapcsolatos 
kommunikáció, irányítás és 
információterjesztés támogatása, valamint 
a sikeres környezetvédelmi megoldásokkal 
és gyakorlatokkal kapcsolatos tudás 
megosztásának megkönnyítése, többek 

b) a környezeti ügyekkel kapcsolatos 
kommunikáció, irányítás és 
információterjesztés támogatása, valamint 
a sikeres környezetvédelmi megoldásokkal 
és gyakorlatokkal kapcsolatos tudás 
megosztásának megkönnyítése, többek 
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között érdekelti együttműködési fórumok 
létrehozása és képzés révén;

között érdekelti együttműködési fórumok 
létrehozása és minden korosztály és 
gazdasági-társadalmi kategória számára 
nyújtott képzés révén;

Indokolás

A polgárok bevonása – képzettségtől és életkoruktól függetlenül – hozzájárul a program jobb 
megismertetéséhez és a programbeli kezdeményezésekhez való részvételük fokozásához.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a környezeti ügyekkel kapcsolatos 
kommunikáció, irányítás és 
információterjesztés támogatása, valamint 
a sikeres környezetvédelmi megoldásokkal 
és gyakorlatokkal kapcsolatos tudás 
megosztásának megkönnyítése, többek 
között érdekelti együttműködési fórumok 
létrehozása és képzés révén;

b) a környezeti ügyekkel kapcsolatos 
kommunikáció, irányítás és 
információterjesztés támogatása, valamint 
a sikeres környezetvédelmi megoldásokkal 
és gyakorlatokkal kapcsolatos tudás 
megosztásának megkönnyítése, többek 
között regionális érdekelti együttműködési 
fórumok létrehozása és képzés révén;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mérsékléssel kapcsolatos uniós 
szakpolitika és jogszabályok 
végrehajtásának és fejlesztésének 
elősegítése, ideértve a más szakpolitikai 
területeken történő érvényesítést is, 
különösen az éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklését célzó szakpolitikai vagy 
irányítási megközelítések, bevált 
gyakorlatok és megoldások kidolgozása, 
vizsgálata és demonstrációja révén;

a) a mérsékléssel kapcsolatos uniós 
szakpolitika és jogszabályok 
végrehajtásának és fejlesztésének 
elősegítése, ideértve a más szakpolitikai 
területeken történő érvényesítést is, 
különösen az egyéb környezetvédelmi 
célokkal, többek között a biológiai 
sokféleséggel való szinergiák támogatása 
vagy az éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklését célzó szakpolitikai vagy 
irányítási megközelítések, bevált 
gyakorlatok és megoldások kidolgozása, 
vizsgálata és demonstrációja révén;
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alkalmazkodással kapcsolatos uniós 
szakpolitika és jogszabályok
kidolgozásának és végrehajtásának
elősegítése, ideértve a más szakpolitikai 
területeken történő érvényesítést is, 
különösen az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodást célzó szakpolitikai vagy 
irányítási megközelítések, bevált 
gyakorlatok és megoldások kidolgozása, 
vizsgálata és demonstrációja révén;

a) a mérsékléssel kapcsolatos uniós 
szakpolitika és jogszabályok
végrehajtásának és fejlesztésének
elősegítése, ideértve a más szakpolitikai 
területeken történő érvényesítést is, 
különösen az egyéb környezetvédelmi 
célokkal, többek között a biológiai 
sokféleséggel való szinergiák támogatása 
vagy az éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklését célzó, ökoszisztéma-alapú
szakpolitikai vagy irányítási 
megközelítések, bevált gyakorlatok és 
megoldások kidolgozása, vizsgálata és 
demonstrációja révén;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatékony alkalmazkodási 
tevékenységek és intézkedések 
kidolgozásához, felméréséhez, nyomon 
követéséhez, értékeléséhez és 
végrehajtásához szükséges tudásalap 
javítása, valamint az e tudás gyakorlati 
alkalmazására való képesség megerősítése;

b) a hatékony, ökoszisztéma-alapú
alkalmazkodási tevékenységek és 
intézkedések kidolgozásához, 
felméréséhez, nyomon követéséhez, 
értékeléséhez és végrehajtásához szükséges 
tudásalap javítása, valamint az e tudás 
gyakorlati alkalmazására való képesség 
megerősítése;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) többek között az alkalmazkodást célzó 
stratégiákra és cselekvési tervekre irányuló 
integrált megközelítések kidolgozásának és 
végrehajtásának elősegítése helyi, 
regionális vagy nemzeti szinten;

c) többek között az alkalmazkodást célzó 
stratégiákra és cselekvési tervekre irányuló, 
ökoszisztéma-alapú integrált 
megközelítések kidolgozásának és 
végrehajtásának elősegítése helyi, 
regionális vagy nemzeti szinten;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hozzájárulás az alkalmazkodást célzó, 
sokszorosításra, átadásra vagy más 
területeken történő érvényesítésre alkalmas 
innovatív technológiák, rendszerek, 
módszerek és eszközök kifejlesztéséhez és 
demonstrációjához.

d) hozzájárulás az alkalmazkodást célzó, 
sokszorosításra, átadásra vagy más 
területeken történő érvényesítésre alkalmas
ökoszisztéma-alapú megközelítésekre 
összpontosító innovatív technológiák, 
rendszerek, módszerek és eszközök 
kifejlesztéséhez és demonstrációjához.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos 
kommunikáció, irányítás és 
információterjesztés támogatása, valamint 
a sikeres éghajlat-politikai megoldásokkal 
és gyakorlatokkal kapcsolatos tudás 
megosztásának megkönnyítése, többek 
között érdekelti együttműködési fórumok 
létrehozása és képzés révén;

b) az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos 
kommunikáció, irányítás és 
információterjesztés támogatása, valamint 
a sikeres éghajlat-politikai megoldásokkal 
és gyakorlatokkal kapcsolatos tudás 
megosztásának megkönnyítése, többek 
között érdekelti együttműködési fórumok 
létrehozása és minden korosztály és 
gazdasági-társadalmi kategória számára 
nyújtott képzés révén;

Indokolás

A polgárok bevonása – képzettségtől és életkoruktól függetlenül – hozzájárul a program jobb 
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megismertetéséhez és a programbeli kezdeményezésekhez való részvételük fokozásához.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A LIFE program költségvetési 
forrásainak legalább 78%-át a pénzügyi 
eszközökre és a projekttámogatásokra kell 
elkülöníteni.

Indokolás

A LIFE program elsődleges feladatát, azaz a projektek finanszírozását egységessé kell tenni 
azáltal, hogy a tevékenységeket minimális mértékben a 18. cikkben felsorolt tevékenységekre 
korlátozzák.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) integrált projektek elsősorban a 
természet-, víz- és levegővédelem, a 
hulladékgazdálkodás, valamint az 
éghajlatváltozás hatásainak mérséklése és 
az azokhoz való alkalmazkodás területén;

d) integrált projektek elsősorban a 
természet-, víz- és levegővédelem, a
tengeri környezet védelme és a 
talajvédelem, a hulladékgazdálkodás, 
valamint az éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklése és az azokhoz való 
alkalmazkodás területén;

Indokolás

Azonos a 13. módosítással.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) politikai szempontból semlegesek.

Indokolás

El kell kerülni a LIFE eszközzel való politikai támogatás gyanúját.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A 18. cikk d) pontjában említett 
integrált projektek elérhetők az érdekelt 
felek számára és az érdekelt felek 
valamennyi szakaszban közreműködnek, 
és e projektek lehetőség szerint 
előmozdítják más uniós finanszírozási 
források igénybevételét és az azokkal való 
összhangot.

Módosítás 33

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 75 %-a társfinanszírozható.
- az EUMSZ 349. cikkében említett 
legkülső régiókban, illetve az EUMSZ 
174. cikke szerinti szigeti, hegyvidéki és a 
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legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiókban található térségekben 
végrehajtott projektek 18. cikk a), b), c), 
e), f), g) és h) pontjaiban említett 
projektek elszámolható költségeinek 
legfeljebb 60 %-a társfinanszírozható, a 
18. cikk d) és a 12. cikk a) pontjában 
említett projektek elszámolható 
költségeinek legfeljebb 85 %-a 
társfinanszírozható.

Indokolás

A vissza nem térítendő héa és a személyzeti költségek elszámolhatóságának fenntartásával 
együtt a kezdeti társfinanszírozási arány visszaállítása lehetővé tenné a szükséges pénzügyi 
egyensúly megteremtését és a projektek változatosságának elérését. Az integrált projektekre 
vonatkozó 25%-os emeléssel olyan javaslatot kell támogatni, amelynek egyértelmű célja a 
LIFE program tőkeáttételi hatásának és integrált jellegének megerősítése. Ezzel szemben az 
állandó geofizikai hátrányokkal küzdő térségeknek magasabb társfinanszírozásban kell 
részesülniük.

Módosítás 34

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.

(2) A 18. cikkben felsorolt projektek 
esetében a HÉA nem minősül elszámolható 
költségnek, feltéve, hogy a végső 
kezdeményezett fizeti a 2006/112/EK 
irányelv 13. cikkének megfelelően és hogy 
más alkalmazható nemzeti HÉA-rendszer 
szerint nem igényelhető vissza. Az 
elszámolásra irányuló kérelmet a 
tagállamok illetékes ellenőrző vagy 
igazoló hatóságai által kiállított megfelelő 
igazoló dokumentumokkal kell 
alátámasztani.

Indokolás

A héának az elszámolható költségek köréből történő kizárására irányuló bizottsági javaslat 
azzal a veszéllyel jár, hogy a lehetséges kedvezményezettek nagy része számára elérhetetlenné 
teszi a LIFE programot, és az eltérő héakulcsok és héa-visszaigénylési lehetőségek miatt 
egyenlőtlen elbánásban részesíti az egyes tagállamokat. Továbbá, ez a változás visszatartó 
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erővel bírna a héavonzattal járó tevékenységek, például az információterjesztési és 
népszerűsítő tevékenységek (szemináriumok, tájékoztatók nyomtatása stb.) tekintetében.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az állandó személyzeti költségekhez 
kapcsolódó kiadások elszámolható 
költségnek minősülhetnek, amennyiben 
összefüggnek a projekt végrehajtása során 
elvégzett tevékenységek költségeivel. 

Indokolás

A rendelet indokolásában az Európai Bizottság a nyomon követési és jelentéstételi nehézségek 
enyhítése érdekében javaslatot tesz a nem kifejezetten a projekthez felvett állandó 
alkalmazottakhoz kapcsolódó személyzeti költségek elszámolhatóságának korlátozására vagy 
kizárására. Ez kedvezőtlenül érintené a projektek színvonalát és megvalósíthatóságát, 
különösen a kisebb kormányzati és nem kormányzati szervezetek esetében, ahol alapvető 
szükség van az állandó alkalmazottakra és az ő szakértelmükre, és ahol ezek az alkalmazottak 
munkaidejükben gyakran egyszerre több projekten dolgoznak.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A LIFE program keretében állami és 
magánszervezetek támogathatók.

A LIFE program keretében állami
szervezetek támogathatók.

Indokolás

Annak biztosítása céljából, hogy a pénzeszközök felhasználása hatékony és semleges legyen, 
továbbá a lehető legnagyobb hozzáadott értéket nyújtsa a régió és nem az egyéni érdekek 
számára.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a LIFE programra 
vonatkozóan többéves munkaprogramokat 
fogad el. E végrehajtási aktusok a 29. cikk
(2) bekezdésében említett vizsgálati eljárás
szerint kerülnek elfogadásra.

(1) A Bizottság a 30. cikk szerint jogosult 
a LIFE program többéves 
munkaprogramjaira vonatkozóan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
elfogadni, és a többéves munkaprogramok 
összeállításakor biztosítja az érdekelt 
felekkel történő megfelelő konzultációt.
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