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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Programa LIFE yra pagrindinė tiesioginio Bendrijos aplinkos, biologinės įvairovės apsaugos 
ir prisitaikymo prie klimato kaitos politikos finansavimo priemonė.

Komisijos pasiūlyme dėl daugiametės finansinės programos pateikiamas naujas požiūris į 
kovos su klimato kaita veiksmus ir numatomas biudžetas šiai programai, kurios tikslai 
sutampa su esminėmis strategijos „Europa 2020“ nuostatomis. Siekiant tvaraus ES augimo 
būtina skirti didesnį dėmesį aplinkos politikai.

Nuomonės referentas visiškai palaiko šį Komisijos siekį skatinti didesnę programos LIFE 
sąveiką su sanglaudos politikos lėšomis, ypač įgyvendinant bandomuosius projektus, 
stiprinant daugiametį programavimą ar diegiant integruotuosius projektus. Tačiau jis mano, 
kad reikia tam tikrų išaiškinimų, susijusių su tuo, kaip veiksmingai susietos programos, kurios 
vis dar labai skirtingai valdomos.

Šiuo požiūriu nuomonės referentas mano, kad būtų neproduktyvu finansuojant projektą 
nepadengti PVM ir personalo išlaidų. Siekiant supaprastinimo ir projektų rengėjų techninių 
bei administravimo pajėgumų stiprinimo, tokios priemonės poveikis galiausiai būtų 
neigiamas. Be to, nuomonės referentui atrodo ypač svarbu kuo ilgiau išsaugoti tam tikrus 
pagrindinius principus, panašius į sanglaudos politikos finansavimo taisykles.

Vykstant diskusijai dėl geografinės pusiausvyros atrenkant projektus, nuomonės referentas 
pritarė nuomonei, kad bendro finansavimo norma turėtų būti padidinta tam tikriems 
geografiškai nepalankioje padėtyje esantiems regionams ir regionams, kurių ekosistemos ypač 
jautrios.

Nors programos LIFE lėšomis turėtų būti remiamas aktyvesnis vietos projektų įgyvendinimas, 
integruotieji projektai gali padėti geriau išmanyti šią programą ir suderinti ją su kitomis ES 
prioritetinėmis veiklos sritimis. Tam, kad visos valstybės narės galėtų visiškai pasinaudoti 
integruotaisiais projektais, šioje srityje reikėtų nustatyti sąžiningesnę geografinę pusiausvyrą. 
Tokios rūšies veiksmai gerokai sustiprins programos LIFE sverto poveikį. Todėl nuomonės 
referentas siūlo tokiems projektams skirti kur kas didesnį bendrą finansavimą ir ragina 
atsižvelgti į programą LIFE rengiant Bendrą strateginę programą.

Nuomonės referentas mano, kad reikia stiprinti baseinų principą, ir dėl to pateikė pakeitimus 
siekdamas pagerinti jūrų aplinkos valdymą bei skatinti glaudesnį koordinavimą su ES išorės 
veiksmais. Todėl jis pageidauja, kad būtų aiškiai pripažintas užjūrio šalių bei teritorijų 
projektų rengėjų statusas, turint mintyje, kad jie vykdo sustiprintą bendradarbiavimą su ES ir į 
tai, kad jie yra ES valstybių narių dalis.
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PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) atsižvelgiant į tai, kad žalingas 
poveikis aplinkai ir klimatui dažnai kyla 
dėl netoli Sąjungos esančių valstybių 
veiklos, ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas ES išorės sienai, užjūrio šalims 
bei teritorijoms ir atokiausiems 
regionams, kad būtų užtikrintos būtinos 
strateginės garantijos ir neleidžiama 
daryti žalos aplinkai; be to, atsižvelgiant į 
tai, kad Prancūzijos atokiausi regionai 
nepatenka į tinklą „Natura 2000“ dėl to, 
kad direktyvose 92/43/EB ir 2009/147/EB 
neatsižvelgiama į šių regionų fauną, florą 
ar buveines arba jos neįtraukiamos į 
sąrašą; atsižvelgiant į 2008 m. liepos mėn. 
Reunjono pranešimą ir 2011 m. gruodžio 
10 d. Tarybos išvadas, kuriose Komisija ir 
valstybės narės skatinamos taikyti bendrą 
požiūrį į gamtos apsaugą visoje Sąjungos 
teritorijoje, įskaitant atokiausius regionus 
ir valstybių narių užjūrio šalis ir 
teritorijas, taip pat, atsižvelgiant į 
Komisijos komunikatą „Biologinė 
įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir 
gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės 
strategija iki 2020 m.“, kuriame Komisija 
įsipareigojo išplėsti ir skatinti iniciatyvą 
„Europos užjūrio teritorijų biologinė 
įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ 
(angl. BEST). Svarbu, kad šiuo 
reglamentu Aplinkos papogramyje būtų 
išskirta speciali prioritetinė sritis, skirta 
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biologinei įvairovei ir ekosistemų 
funkcijoms atokiausiuose regionuose, 
nustatytuose SESV 349 straipsnyje, ir taip 
būtų sustiprinti iniciatyvos BEST 
parengiamieji veiksmai, kurie pradėti 
įgyvendinti 2011 m. ir sulaukė didelio 
pasisekimo; ir kaip nustatyta 2001 m. 
Tarybos sprendime 2001/822/EB dėl 
užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos 
bendrijos asociacijos (Užjūrio asociacijos 
sprendime)1, užjūrio šalys ir teritorijos 
gali dalyvauti Bendrijos programose 
pagal programų taisykles ir tikslus bei 
priemones, taikomas valstybei narei, su 
kuria šios užjūrio šalys ir teritorijos yra 
susijusios;
_________________
1 OL L 314, 2001 11 30, p. 1.

Pakeitimas 2

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 

(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 
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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;

programą LIFE suformuluoti sprendimai, 
metodai ir principai, finansavimą. Siekiant 
užtikrinti programos LIFE integruotųjų 
projektų teisinį aiškumą ir praktinį 
įvykdomumą, Reglamente (ES) Nr. .../... 
[BNR] reikėtų aiškiai nustatyti Sąjungos 
fondų ir integruotųjų projektų srities 
bendradarbiavimą. Siekiant ankstyvame 
etape užmegzti bendradarbiavimą, kad 
rengiant partnerystės sutartis ir veiklos 
arba kaimo plėtros programas būtų 
atsižvelgiama į integruotųjų projektų 
teikiamus pranašumus, turėtų būti 
nustatyta konkreti tvarka. 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;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) tarp svarbiausių Sąjungos uždavinių ir 
toliau yra pastangos sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą ir ją imti didinti, išteklių 
naudojimo efektyvumo didinimas, įskaitant
aplinkos ir sveikatos problemų sprendimą. 
Norint spręsti šiuos uždavinius, reikalingos 
didesnės pastangos Sąjungos lygmeniu, 
kad būtų surasti sprendimai ir užtikrinama 
geriausia patirtis, kuri padėtų pasiekti 
Komisijos komunikato „2020 m. Europa. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“ (toliau – strategija „2020 m. 
Europa“) tikslinius rodiklius.. Be to, 
pagerėjęs valdymas, visų pirma didinant 
informuotumą ir suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą, labai svarbus norint pasiekti 

(11) tarp svarbiausių Sąjungos uždavinių ir 
toliau yra pastangos sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą ir ją imti didinti, išteklių 
naudojimo efektyvumo didinimas, įskaitant 
aplinkos ir sveikatos problemų sprendimą. 
Norint spręsti šiuos uždavinius, reikalingos 
didesnės pastangos Sąjungos lygmeniu, 
kad būtų surasti sprendimai ir užtikrinama 
geriausia patirtis, kuri padėtų pasiekti 
Komisijos komunikato „2020 m. Europa. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“ (toliau – strategija „2020 m. 
Europa“) tikslinius rodiklius. Be to, 
pagerėjęs valdymas, visų pirma didinant 
informuotumą ir suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą, labai svarbus norint pasiekti 
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aplinkos tikslus. Todėl pagal Aplinkos 
paprogramį turėtų būti numatytos trys
prioritetinės veiksmų sritys: aplinkos ir 
išteklių naudojimo efektyvumo, biologinės 
įvairovės ir aplinkos valdymo bei 
informavimo. Pagal programą LIFE 
finansuojamais projektais turėtų būti 
galima prisidėti prie konkrečių daugiau nei 
vienos iš nurodytų prioritetinių sričių tikslų 
įgyvendinimo ir užtikrinti, kad į veiklą 
įsitrauktų daugiau nei viena valstybė narė;

aplinkos tikslus. Siekiant šių tikslų svarbu, 
kad Sąjunga, suprasdama labai didelę 
biologinės įvairovės išsaugojimo svarbą 
atokiausiuose regionuose, patvirtintų 
savanorišką priemonę, skirtą skatinti 
tvariam BEST išsaugojimui ir naudojimui 
atokiausiuose regionuose, nustatytuose 
SESV 349 straipsnyje, kuriems netaikomi 
Sąjungos teisės aktai dėl aplinkos 
apsaugos (direktyvos 92/43/EB ir 
2009/147/EB), taip pat remtųsi patirtimi, 
įgyta įgyvendinant Sąjungos gamtos 
apsaugos politiką, ypač tinklą 
„Natura 2000“. Todėl pagal Aplinkos 
paprogramį turėtų būti numatytos keturios 
prioritetinės veiksmų sritys: aplinkos ir 
išteklių naudojimo efektyvumo, biologinės 
įvairovės, aplinkos valdymo bei 
informavimo ir BEST atokiausiuose 
regionuose. Pagal programą LIFE 
finansuojamais projektais turėtų būti 
galima prisidėti prie konkrečių daugiau nei 
vienos iš nurodytų prioritetinių sričių tikslų 
įgyvendinimo ir užtikrinti, kad į veiklą 
įsitrauktų daugiau nei viena valstybė narė;

Pakeitimas 4

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.“ 
(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 

(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.“ 
(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 
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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;

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. 
Programos LIFE įnašas prisidedant prie 
tinklo „Natura 2000“ metinių 
finansavimo poreikių turėtų būti 
vertinamas ir nustatomas atsižvelgiant į 
su biologine įvairove susijusių išlaidų 
finansavimą iš kitų Sąjungos fondų. 
2012 m. balandžio 20 d. rezoliucijoje 
„Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės 
draudimas ir gamtos turtas. ES biologinės 
įvairovės strategija iki 2020 m.“ Europos 
Parlamentas paragino Komisiją ir 
valstybes nares užtikrinti, kad mažiausiai 
5 800 mln. EUR per metus būtų skiriama 
Sąjungos ir valstybių narių finansavimu 
ir kad atitinkamas finansavimas būtų 
gaunamas iš įvairių Sąjungos fondų (pvz., 
BŽŪP fondų, Europos jūrų ir 
žuvininkystės fondo, Sanglaudos fondų ir 
sustiprinto programos LIFE+ fondo), 
užtikrinant geresnį šių fondų 
koordinavimą ir suderinamumą, be kita 
ko, pasitelkiant integruotųjų projektų 
koncepciją, drauge didinant įvairių 
Sąjungos finansavimą gaunančių regionų 
skaidrumą;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant optimizuoti programos 
LIFE išteklių panaudojimą, reikėtų 
skatinti biologinės įvairovės apsaugos 
veiksmų ir klimato kaitos mažinimo 
priemonių sąveiką, visų pirma remiant 
vietos ekosistemų išsaugojimo projektus;

Pakeitimas 6

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 remiant 
sąveiką su kitais aplinkos tikslais, pvz., 
biologine įvairove, šiltnamio dujų 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo, su žemės 
naudojimu susijusios politikos, žemės 
paskirties keitimo ir miškininkystės, 
gamtinių anglies dioksido absorbentų 
išsaugojimo, ekosistemai nekenksmingų 
metodų taikymo vystant atsinaujinančią 
energiją, atliekų naudojimo ir biodujų 
gamybos, energijos naudojimo 
efektyvumo, transporto ir kuro, ozono 
sluoksnio apsaugos ir fluorintų dujų 
srityse;

Pagrindimas

Atliekų naudojimas yra svarbi užduotis, už kurią atsakomybę turėtų prisiimti vietos ir regionų 
valdžios institucijos. Taip pat reikėtų skatinti tvarų atliekų naudojimą.

Pakeitimas 7
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pirmieji klimato kaitos padariniai jau 
matomi Europoje ir visame pasaulyje, pvz., 
ekstremalios oro sąlygos, dėl kurių kyla 
potvyniai ir sausros, kylanti temperatūra ir 
jūros lygis. Todėl pagal prioritetinę sritį 
„Prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
gyventojams, ekonomikos sektoriams ir 
regionams turėtų būti padedama prisitaikyti 
prie tokio poveikio, siekiant didinti 
Sąjungos atsparumą, tuo tikslu taikant 
specialias prisitaikymo priemones ir 
strategijas. Šioje srityje įgyvendinamais 
veiksmais turėtų būti papildyti veiksmai, 
kurie gali būti finansuojami pagal civilinės 
saugos finansinę priemonę;

(17) pirmieji klimato kaitos padariniai jau 
matomi Europoje ir visame pasaulyje, pvz., 
ekstremalios oro sąlygos, dėl kurių kyla 
potvyniai ir sausros, kylanti temperatūra ir 
jūros lygis. Todėl pagal prioritetinę sritį 
„Prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
gyventojams, ekonomikos sektoriams ir 
regionams turėtų būti padedama prisitaikyti 
prie tokio poveikio, siekiant didinti 
aplinkos atsparumą, tuo tikslu taikant 
specialias prisitaikymo priemones ir 
strategijas. Šioje srityje įgyvendinamais 
veiksmais turėtų būti papildyti veiksmai, 
kurie gali būti finansuojami pagal civilinės 
saugos finansinę priemonę, ir jais 
didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas 
ekosistema grindžiamiems metodams,
remiant kartu su kitais aplinkosaugos 
tikslais kuriamą ekonomiškai efektyvią 
bendrą naudą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų geriau įgyvendinama 
aplinkos ir klimato politika ir didinama 
klimato ir aplinkos tikslų integracija į kitas 
politikos sritis, programa LIFE turėtų būti 
remiami projektai, kuriais aplinkos ir 
klimato srities teisės aktų bei politikos 
įgyvendinimui remiamos integruotos 
priemonės. Pagal Aplinkos paprogramį 
tokiuose projektuose visų pirma turėtų būti 
siekiama, kad būtų įgyvendinama Sąjungos 
biologinės įvairovės strategija iki 2020 m., 
ypatingai atsižvelgiant į Tarybos 
direktyva 92/43/EEB sukurto tinklo 
Natura 2000 veiksmingą valdymą ir 

(21) kad būtų geriau įgyvendinama 
aplinkos ir klimato politika ir didinama 
klimato ir aplinkos tikslų integracija į kitas 
politikos sritis, programa LIFE turėtų būti 
remiami projektai, kuriais aplinkos ir 
klimato srities teisės aktų bei politikos 
įgyvendinimui remiamos integruotos 
priemonės. Pagal Aplinkos paprogramį 
tokiuose projektuose visų pirma turėtų būti 
siekiama, kad būtų įgyvendinama Sąjungos 
biologinės įvairovės strategija iki 2020 m., 
ypatingai atsižvelgiant į Tarybos 
direktyva 92/43/EEB sukurto tinklo 
Natura 2000 veiksmingą valdymą ir 
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konsolidavimą, tuo tikslu įgyvendinant tos 
direktyvos 8 straipsnyje numatytas 
prioritetines veiksmų programas; 2000 m. 
spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus; taip pat atliekų ir oro klausimus 
reglamentuojantys teisės aktai. Nors tokiais 
projektais daugiausia dėmesio bus skiriama 
nustatytoms temoms, juos įgyvendinant 
taikomas daugiatikslis įgyvendinimo 
mechanizmas (pvz., siekiama naudos 
aplinkai ir gebėjimų ugdymo), kad būtų 
pasiekti rezultatai kitose politikos srityse, 
visų pirma pagal 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2008/56/EB, nustatančią 
Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos 
srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva). Šių rūšių projektus galima būtų 
numatyti kitose aplinkai skirtose srityse. 
Klimato politikos paprogramio atveju tie 
projektai daugiausia turėtų būti susiję su 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jo strategijomis bei veiksmų planais. 
Tokio pobūdžio projektais turėtų būti 
remiamos tik tam tikrų rūšių veikla ir 
priemonės, o kita veikla, kuria papildoma į 
projektą įtraukta veikla, turėtų būti 
finansuojama iš kitų Sąjungos finansavimo 
programų, taip pat ir nacionalinėmis, 
regionų ir privačiojo sektoriaus lėšomis. 
Teikiant finansavimą pagal programą LIFE 
turėtų būti išnaudojama įvairių Sąjungos 
finansavimo šaltinių sąveika ir 
užtikrinamas jų nuoseklumas, strategiškai 
sutelkiant dėmesį į aplinką ir klimatą;

konsolidavimą, tuo tikslu įgyvendinant tos 
direktyvos 8 straipsnyje numatytas 
prioritetines veiksmų programas; 2000 m. 
spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus; taip pat atliekų ir oro klausimus 
reglamentuojantys teisės aktai. Nors tokiais 
projektais daugiausia dėmesio bus skiriama 
nustatytoms temoms, juos įgyvendinant 
taikomas daugiatikslis įgyvendinimo 
mechanizmas (pvz., siekiama naudos 
aplinkai ir gebėjimų ugdymo), kad būtų 
pasiekti rezultatai kitose politikos srityse, 
visų pirma pagal 2008 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2008/56/EB, nustatančią 
Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos 
srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų 
direktyva). Šių rūšių projektus galima būtų 
numatyti kitose aplinkai skirtose srityse. 
Klimato politikos paprogramio atveju tie 
projektai daugiausia turėtų būti susiję su 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jo strategijomis bei veiksmų planais. 
Tokio pobūdžio projektais turėtų būti 
remiamos tik tam tikrų rūšių veikla ir 
priemonės, o kita veikla, kuria papildoma į 
projektą įtraukta veikla, turėtų būti 
finansuojama iš kitų Sąjungos finansavimo 
programų, taip pat ir nacionalinėmis, 
regionų ir privačiojo sektoriaus lėšomis. 
Teikiant finansavimą pagal programą LIFE 
turėtų būti išnaudojama įvairių Sąjungos 
finansavimo šaltinių sąveika ir 
užtikrinamas jų nuoseklumas, strategiškai 
sutelkiant dėmesį į aplinką ir klimatą;
integruotieji projektai bus naudingi 
kitiems fondams, nes bus didinami 
gebėjimai panaudoti jų lėšas su 
aplinkosauga ir klimato kaita susijusioms 
išlaidoms. Atsižvelgiant į tai, kad visa tai 
yra nauja, ir darbo patirties, susijusios su 
integruotaisiais projektais, stoką, 
suinteresuotieji subjektai, jei reikia, turėtų 
būti remiami taikant didesnę bendro 
finansavimo normą ir parengiamojo etapo 
metu turėtų gauti techninę pagalbą. Be to, 
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dviejų etapų atrankos procedūra turėtų 
palengvinti paraiškų teikimo etapą. 
Turėtų būti skatinamas keitimasis 
sėkmingais integruotais metodais, 
įtraukiant visus atitinkamus 
administravimo sektorius ir 
suinteresuotuosius subjektus. Remiantis 
pirmųjų programavimo metų patirtimi, 
turėtų būti analizuojami sklandų 
integruotųjų projektų veikimą ir sėkmę 
lemiantys veiksniai. Remiantis atlikta 
analize ir atsižvelgiant į turimą 
finansavimą, į integruotųjų projektų 
taikymo sritį gali būti įtrauktos 
papildomos sritys;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) integruotųjų projektų sėkmė 
priklauso nuo glaudaus nacionalinių, 
regionų ir vietos institucijų 
bendradarbiavimo su nevalstybiniais 
subjektais, kuriuos domina programos 
LIFE tikslai. Taigi projektų rengimo, 
įgyvendinimo, vertinimo ir stebėsenos 
etapais reikėtų laikytis skaidrumo ir 
sprendimų viešumo principų;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) PVM kompensavimas yra svarbus, 
norint užtikrinti galimybę programos 
LIFE projektus įgyvendinti ir mažesnes 
finansines galimybes turintiems 
subjektams, pvz., nevyriausybinėms 
organizacijoms, vietos ir regioniniu lygiu 
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veikiančioms institucijoms;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) kad Sąjungos lėšos būtų 
panaudojamos kuo geriausiai ir kad Europa 
gautų papildomos naudos, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
priimti aktus, susijusius su projektų 
atrankai taikomais tinkamumo kriterijais, 
geografinės pusiausvyros taikymo 
integruotiesiems projektams kriterijais ir 
veiklos rodikliais, taikomais konkretiems 
teminiams prioritetams. Labai svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, 
atitinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais. Rengdama deleguotuosius 
teisės aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
Europos Parlamentui ir Tarybai būtų vienu 
metu ir laiku tinkamai perduodami 
atitinkami dokumentai;

(30) kad Sąjungos lėšos būtų 
panaudojamos kuo geriausiai ir kad Europa 
gautų papildomos naudos, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
priimti aktus, susijusius su projektų 
atrankai taikomais tinkamumo kriterijais, 
geografinės pusiausvyros taikymo 
integruotiesiems projektams kriterijais ir 
veiklos rodikliais, taikomais konkretiems 
teminiams prioritetams. Labai svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, 
atitinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais bei vietos ir regionų valdžios 
institucijomis. Rengdama deleguotuosius 
teisės aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
Europos Parlamentui ir Tarybai būtų vienu 
metu ir laiku tinkamai perduodami 
atitinkami dokumentai; tačiau deleguotieji 
aktai turėtų būti priimami tik jei jų reikia, 
užtikrinant Europos Parlamento teisę 
prieštarauti Komisijos patvirtintoms 
priemonėms;

Pagrindimas

Vietos savivaldos institucijos turi būti labiau įtrauktos į komitologijos procesą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bandomieji projektai – projektai, kuriuos 
vykdant taikoma dar netaikyta arba 

a) bandomieji projektai – projektai, kuriuos 
vykdant taikoma dar netaikyta arba 
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neišbandyta technika ar metodas ir kuriuos 
vykdant gali būti užtikrinta nauda aplinkos 
ar klimato srityje, palyginti su esama 
geriausia patirtimi;

neišbandyta technika ar metodas ir kuriuos 
vykdant gali būti užtikrinta nauda aplinkos 
ar klimato srityje, palyginti su esama 
geriausia patirtimi, ir kurie vėliau
panašiomis aplinkybėmis gali būti taikomi 
didesniu mastu;

Pagrindimas

Bandomųjų projektų rezultatai gali būti pavyzdys, kuriuo sektų kitos vietos ir regionų valdžios 
institucijos arba naudojami tarpvalstybiniams bendradarbiavimo projektams.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) integruotieji projektai – projektai, 
kuriuos vykdant didelėje teritorijoje (visų 
pirma regioniniu, keleto regionų arba
nacionaliniu mastu) darniai įgyvendinamos 
aplinkos arba klimato strategijos ar 
veiksmų planai, kurių reikalaujama pagal 
konkrečius Sąjungos aplinkos ar klimato 
srities teisės aktus ar pagal kitus Sąjungos
teisės aktus arba kuriuos parengia valstybių 
narių institucijos;

d) integruotieji projektai – projektai, 
kuriuos vykdant didelėje teritorijoje (visų 
pirma regioniniu, keleto regionų,
nacionaliniu arba tarptautiniu mastu) 
darniai įgyvendinamos aplinkos arba 
klimato strategijos ar veiksmų planai, kurių 
reikalaujama pagal konkrečius Sąjungos 
aplinkos ar klimato srities teisės aktus ar 
pagal kitus Sąjungos teisės aktus arba 
kuriuos parengia valstybių narių ar 
regionų institucijos, ir kurie padeda, jeigu 
galima, paskatinti naudoti, koordinuoti ir 
mobilizuoti kitų Sąjungos, nacionalinių ir 
privačių fondų finansavimą siekiant 
aplinkosaugos ar klimato kaitos politikos 
tikslų ir sprendžiant pagrindines vidaus ar 
išorės veiksmų įgyvendinimo metu 
kylančias problemas;

Pagrindimas

Svarbiausia pabrėžti koordinavimo pastangas, kurios reikalingos visose ES veiklos srityse, 
ypač išorės veiksmų srityje, kuri turi padėti įtraukti ES kaimynines šalis, pagal 
bendradarbiavimo politiką jau dalyvaujančias valdant regioninius baseinus.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) techninės pagalbos projektai – projektai, 
kuriuos vykdant siekiama padėti pasirengti 
šio straipsnio d punkte nurodytų 
integruotųjų projektų vykdymui;

e) techninės pagalbos projektai – projektai, 
kuriuos vykdant siekiama padėti 
valstybėms narėms ir regionų valdžios 
institucijoms pasirengti šio straipsnio d 
punkte nurodytų integruotųjų projektų 
vykdymui;

Pakeitimas 15

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 
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.

3. Pagal joms tenkančias atitinkamas 
atsakomybės sritis Komisija ir valstybės 
narės aktyviai ir bendromis pastangomis
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 ir 
suderintos procedūros, visų pirma 
įgyvendinant 18 straipsnio d punkte 
nurodytus integruotuosius projektus, 
įgyvendinamus kaip vietos plėtros 
projektus, kuriuos vykdo vietos 
suinteresuotieji subjektai pagal vietos 
plėtros strategijas, nurodytas Reglamento 
(ES) Nr. ... (bendrųjų nuostatų 
reglamento) 28 ir 29 straipsniuose, 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. ... 
(bendrųjų nuostatų reglamento)
10 straipsnyje. Valstybės narės turi savo 
sudaromose bendradarbiavimo sutartyse, 
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minimose Reglamento (ES) Nr.°XXX/xxx 
(bendrųjų nuostatų reglamento) 14 
straipsnyje, nustatyti nacionalinio ir 
regionų lygmens priemones, kurios 
padėtų užtikrinti programos LIFE ir kitų 
Reglamente (ES) Nr.°XXX/xxxx 
(bendrųjų nuostatų reglamente) nurodytų 
fondų koordinavimą.

Pagrindimas

Pagal bendrųjų nuostatų reglamento 28 ir 29 straipsniuose išdėstytą integruotą požiūrį iš 
anksto susiejus integruotuosius projektus ir kitus fondus, bus lengviau optimizuoti programos 
LIFE tikslų įgyvendinimo sąveikas taikant ES regionines plėtros strategijas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Skiriant techninę pagalbą 
įgyvendinant projektus teikiama finansinė 
parama dotacijomis, kurios turi padėti 
kandidatams rengti integruotuosius 
projektus, ir ypač užtikrinti, kad šie 
projektai atitiktų programos LIFE ir 
3 dalyje išvardytų programų techninius ir 
finansinius reikalavimus bei terminus.

Pagrindimas

Siekiant gerinti integruotųjų projektų įgyvendinimą visoje ES teritorijoje, reikalinga techninė 
pagalba, ypač regionams, kurių administravimo įstaigos turi mažai darbo su šios rūšies 
projektais patirties.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bent 50 proc. biudžeto išteklių, 
numatytų projektams, kurie pagal Aplinkos 

2. Bent 75 proc. biudžeto išteklių, 
numatytų projektams, kurie pagal Aplinkos 



AD\909161LT.doc 17/26 PE489.549v02-00

LT

paprogramį remiami veiklos dotacijomis, 
skiriama projektams, kuriais remiamas 
gamtos ir biologinės įvairovės 
išsaugojimas.

paprogramį remiami veiklos dotacijomis, 
skiriama projektams, kuriais remiamas 
gamtos ir biologinės įvairovės 
išsaugojimas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti planų ir programų įgyvendinimo 
pagal Sąjungos aplinkos politiką ir teisės 
aktus integruotų principų taikymą, 
plėtojimą, bandymą ir demonstravimą, visų 
pirma vandens, atliekų ir oro klausimais;

b) remti planų ir programų įgyvendinimo 
pagal Sąjungos aplinkos politiką ir teisės 
aktus integruotų principų taikymą, 
plėtojimą, bandymą ir demonstravimą, visų 
pirma vandens, jūrų aplinkos, dirvožemio,
atliekų ir oro klausimais;

Pagrindimas

Platesnis jūrų aplinkos suvokimas ir integruota jūrų politika turėtų paskatinti kurti bendresnę 
strategiją. Be to, daugelyje regionų ypač svarbu kovoti su dirvožemio tarša, kuri yra glaudžiai 
susijusi su vandens tarša ir atliekų susidarymu.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti žinių bazę Sąjungos aplinkos 
politikos ir teisės aktų kūrimo, vertinimo, 
stebėjimo ir vertinimo srityse, taip pat 
veiksnių, poveikio ir reakcijos, turinčios 
įtakos aplinkai Sąjungoje ir už jos ribų, 
vertinimo ir stebėjimo srityse.

c) gerinti žinių bazę Sąjungos aplinkos 
politikos ir teisės aktų kūrimo, 
įgyvendinimo, vertinimo, stebėjimo ir 
vertinimo srityse, taip pat veiksnių, 
poveikio ir reakcijos, turinčios įtakos 
aplinkai Sąjungoje ir už jos ribų, vertinimo 
ir stebėjimo srityse.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti žinių bazę Sąjungos biologinės 
įvairovės politikos ir teisės aktų kūrimo, 
vertinimo, stebėjimo ir vertinimo srityse, 
taip pat veiksnių, poveikio ir reakcijos, 
turinčios įtakos biologinei įvairovei 
Sąjungoje ir už jos ribų, vertinimo ir 
stebėjimo srityse.

c) gerinti žinių bazę Sąjungos biologinės 
įvairovės politikos ir teisės aktų kūrimo, 
įgyvendinimo, vertinimo, stebėjimo ir 
vertinimo srityse, taip pat veiksnių, 
poveikio ir reakcijos, turinčios įtakos 
biologinei įvairovei Sąjungoje ir už jos 
ribų, vertinimo ir stebėjimo srityse.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti aplinkos srities informacijos 
perdavimą, valdymą ir sklaidą, padėti 
keistis žiniomis apie sėkmingus aplinkos 
sprendimus ir praktiką, įskaitant 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo 
platformų kūrimą ir mokymą;

b) remti aplinkos srities informacijos 
perdavimą, valdymą ir sklaidą, padėti 
keistis žiniomis apie sėkmingus aplinkos 
sprendimus ir praktiką, įskaitant 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo 
platformų kūrimą ir visų amžiaus grupių ir 
ekonominių ir socialinių kategorijų
mokymą;

Pagrindimas

Piliečių dalyvavimas, nesvarbu, koks jų parengimo lygis ar amžius, padės pagerinti žinias 
apie šią programą ir padidinti dalyvavimą jos iniciatyvose.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti aplinkos srities informacijos 
perdavimą, valdymą ir sklaidą, padėti 
keistis žiniomis apie sėkmingus aplinkos 

b) remti aplinkos srities informacijos 
perdavimą, valdymą ir sklaidą, padėti 
keistis žiniomis apie sėkmingus aplinkos 
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sprendimus ir praktiką, įskaitant 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo 
platformų kūrimą ir mokymą;

sprendimus ir praktiką, įskaitant 
suinteresuotųjų subjektų regioninio
bendradarbiavimo platformų kūrimą ir 
mokymą;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padėti įgyvendinti ir plėtoti Sąjungos 
klimato kaitos švelninimo politiką ir teisės 
aktus, įskaitant integravimą į visas 
politikos sritis, visų pirma kuriant, bandant 
ir demonstruojant klimato kaitos 
švelninimo politikos arba valdymo 
principus, geriausią praktiką ir sprendimus;

a) padėti įgyvendinti ir plėtoti Sąjungos 
klimato kaitos švelninimo politiką ir teisės 
aktus, įskaitant integravimą į visas 
politikos sritis, visų pirma remiant sąveiką 
su kitais aplinkos tikslais, pvz., biologinės 
įvairovės, ir kuriant, bandant ir 
demonstruojant klimato kaitos švelninimo 
politikos arba valdymo principus, geriausią 
praktiką ir sprendimus;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prisidėti prie Sąjungos prisitaikymo 
politikos ir teisės aktų kūrimo ir 
įgyvendinimo, įskaitant integravimą visose 
politikos srityse, visų pirma kuriant, 
bandant ir demonstruojant prisitaikymo 
prie klimato kaitos politikos arba valdymo 
principus, geriausią praktiką ir sprendimus;

a) prisidėti prie Sąjungos prisitaikymo 
politikos ir teisės aktų kūrimo ir 
įgyvendinimo, įskaitant integravimą visose 
politikos srityse, visų pirma remiant 
sąveiką su kitais aplinkos tikslais, pvz., 
biologinės įvairovės, ir kuriant, bandant ir 
demonstruojant ekosistema grindžiamos
prisitaikymo prie klimato kaitos politikos 
arba valdymo principus, geriausią praktiką 
ir sprendimus;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti žinių bazę veiksmingų 
prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų ir 
priemonių kūrimo, vertinimo, stebėjimo ir 
įgyvendinimo srityse, taip pat didinti 
gebėjimą tas žinias taikyti praktiškai;

b) gerinti žinių bazę veiksmingų 
ekosistema grindžiamų prisitaikymo prie 
klimato kaitos veiksmų ir priemonių 
kūrimo, vertinimo, stebėjimo ir 
įgyvendinimo srityse, taip pat didinti 
gebėjimą tas žinias taikyti praktiškai;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padėti kurti ir įgyvendinti integruotus 
principus, pvz., taikytinus prisitaikymo prie 
klimato kaitos strategijoms ir veiksmų 
planams vietos, regioniniu arba 
nacionaliniu lygmeniu;

c) padėti kurti ir įgyvendinti ekosistema 
grindžiamus integruotus principus, pvz., 
taikytinus prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategijoms ir veiksmų planams vietos, 
regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prisidėti prie naujoviškų prisitaikymo 
prie klimato kaitos technologijų, sistemų, 
metodų ir priemonių, kurie yra tinkami 
atkartoti, perduoti ar integruoti, kūrimo ir 
demonstravimo.

d) prisidėti prie naujoviškų prisitaikymo 
prie klimato kaitos technologijų, sistemų, 
metodų ir priemonių, kurie yra tinkami 
atkartoti, perduoti ar integruoti ir kuriais 
dėmesys telkiamas į ekosistema 
grindžiamus metodus, kūrimo ir 
demonstravimo.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti informacijos klimato srityje 
perdavimą, valdymą ir sklaidą, taip pat 
padėti dalytis žiniomis apie sėkmingus 
klimato sprendimus ir praktiką, įskaitant 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo 
platformų kūrimą, ir rengti mokymus;

b) remti informacijos klimato srityje 
perdavimą, valdymą ir sklaidą, taip pat 
padėti dalytis žiniomis apie sėkmingus 
klimato sprendimus ir praktiką, įskaitant 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo 
platformų kūrimą, ir rengti visų amžiaus 
grupių ir ekonominių ir socialinių 
kategorijų mokymus;

Pagrindimas

Piliečių dalyvavimas, nesvarbu, koks jų parengimo lygis ar amžius, padės pagerinti žinias 
apie šią programą ir padidinti dalyvavimą jos iniciatyvose.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Mažiausiai 78 proc. programos LIFE 
biudžeto išteklių skiriama finansinėms 
priemonėms ir projektų dotacijoms.

Pagrindimas

Pagrindinė programos LIFE paskirtis – projekto finansavimas – turi būti konsoliduota 
minimaliai nukreipiant jos veiklą į 18 straipsnyje nurodytas sritis.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) integruotieji projektai, visų pirma 
gamtos, vandens, atliekų, oro ir klimato 
kaitos švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
srityse;

d) integruotieji projektai, visų pirma 
gamtos, vandens, jūrų aplinkos, 
dirvožemio, atliekų, oro ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 



PE489.549v02-00 22/26 AD\909161LT.doc

LT

srityse;

Pagrindimas

Toks pats kaip 13 pakeitimo.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) politiniu požiūriu jie neutralūs.

Pagrindimas

Neturėtų kilti politinio subsidijavimo programos LIFE lėšomis įtarimo.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 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.

3. Į 18 straipsnio d punkte nurodytų 
integruotųjų projektų, kurie turi būti 
prieinami, įgyvendinimą visuose etapuose 
įtraukiami suinteresuotieji subjektai ir 
tokius projektus vykdant skatinamas 
koordinavimas su kitais Sąjungos 
finansavimo šaltiniais ir tų kitų šaltinių 
sutelkimas.

Pakeitimas 33

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 

1. Didžiausia 18 straipsnyje nurodytų 
projektų finansavimo norma yra 50 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų. Išimties tvarka:
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didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 80 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų.

– didžiausia 18 straipsnio d ir f punktuose 
nurodytų projektų bendro finansavimo 
norma yra 75 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų;

– SESV 349 straipsnyje apibrėžtuose 
atokiausiuose regionuose, salų ir 
kalnuotose vietovėse bei labai retai 
apgyvendintuose toliausiai į šiaurę 
esančiuose regionuose, kurie minimi 
SESV 174 straipsnyje, įgyvendinamiems 
18 straipsnio a, b, c, e, f, g, h punktuose 
nurodytiems projektams skiriama 
didžiausia bendro finansavimo norma yra 
60 proc., o 18 straipsnio d punkte ir 
12 straipsnio a punkte nurodytiems 
projektams – 85 proc. išlaidų.

Pagrindimas

Jei nesugrąžinamas PVM ir darbuotojų sąnaudos išliks tinkamomis finansuoti išlaidomis, 
galima užtikrinti reikiamą finansinę pusiausvyrą ir projektų įvairovę. Integruotiesiems 
projektams skiriamos normos didinimas 25 proc. turi būti atliekamas kartu aiškiai siekiant 
sustiprinti programos LIFE sverto efektą ir integruotumą. Be to, nepalankioje geografinėje 
padėtyje esantiems regionams turi būti skiriama padidinta bendro finansavimo norma.

Pakeitimas 34

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 laikomas tinkamomis finansuoti 
išlaidomis, jei jis sumokėtas galutinio 
paramos gavėjo, kaip nustatyta 
Direktyvos 2006/112/EB 13 straipsnyje, ir 
jei jo negalima susigrąžinti pagal 
nacionalinę PVM grąžinimo tvarką. Bet 
kokie prašymai laikyti tinkamomis 
finansuoti išlaidomis turi būti teikiami 
kartu su tinkamais valstybių narių 
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kompetentingų audito arba sertifikavimo 
įstaigų išduotais pagrindžiamaisiais 
dokumentais.

Pagrindimas

Dėl Komisijos pasiūlymo pripažinti PVM išlaidas netinkamomis finansuoti kyla pavojus, kad 
programoje LIFE negalės dalyvauti didžioji dalis galimų lėšų gavėjų, taip pat šiuo pasiūlymu 
sukuriamos nevienodos sąlygos valstybėse narėse, nes jose skiriasi PVM tarifas ir galimybės 
susigrąžinti PVM. Be to, šis pokytis paskatintų mažiau vykdyti veiklą, iš kurios gaunamas 
PVM, pavyzdžiui, informacijos platinimo ir matomumo didinimo veiklą (rengti seminarus, 
spausdinti medžiagą ir kt.).

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuolatinio personalo išlaikymo 
išlaidos gali būti laikomos tinkamomis 
finansuoti išlaidomis, tiek kiek yra 
susijusios su projekto įgyvendinimo 
veiklos sąnaudomis.

Pagrindimas

Europos Komisija reglamento aiškinamajame memorandume siūlo riboti išlaidų, susijusių su 
konkrečiai projektui neįdarbintais nuolatiniais darbuotojais, tinkamumą finansuoti arba 
pripažinti jas netinkamomis finansuoti, siekiant sumažinti problemas, susijusias su stebėjimu 
ir ataskaitų teikimu. Tai turėtų neigiamą poveikį projektų kokybei ir įvykdomumui, ypač tų 
projektų, kuriuos vykdo mažesnės vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos, kurioms 
labai svarbus nuolatinių darbuotojų ir jų kompetencijos tęstinumas ir kurių darbuotojai 
dažnai vienu metu dirba ne visą darbo dieną keliuose projektuose.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą LIFE gali būti 
finansuojami viešieji ir privatieji subjektai.

Pagal programą LIFE gali būti 
finansuojami viešieji subjektai.
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Pagrindimas

Užtikrinamas veiksmingas ir objektyvus lėšų panaudojimas siekiant kuo didesnės papildomos 
naudos regionui, o ne pavienių asmenų interesams.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima programos LIFE 
daugiametes darbo programas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami 
vadovaujantis 29 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta nagrinėjimo tvarka.

1. Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl programos LIFE daugiamečių darbo 
programų priėmimo ir Komisija užtikrina, 
kad rengiant daugiametes darbo 
programas būtų tinkamai 
konsultuojamasi su suinteresuotaisiais 
subjektais.
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