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Muudatusettepanek 26
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kuna keskkonnale ja kliimale 
avalduva kahjuliku mõju põhjusi võib 
sageli otsida ELi lähistel asuvate riikide 
tegevusest, tuleks iseäranis suurt 
tähelepanu pöörata liidu välispiiridele ja 
äärepoolseimatele piirkondadele ning 
tagada vajalikud strateegilised garantiid 
ja vältida keskkonna kahjustamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Keskkonna- ja kliimanõuded tuleks 
lõimida liidu poliitikavaldkondadesse ja 
tegevusse. Seetõttu peaks programm LIFE 
täiendama liidu teisi 
rahastamisprogramme, sealhulgas Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi, 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning 
programmi Horisont 2020. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid tagama sellise 
vastastikuse täiendavuse kõikidel 
tasanditel. Liidu tasandil tuleks 
vastastikuse täiendavuse tagamiseks seada 
sisse struktureeritud koostöö programmi 
LIFE ning ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud ühiselt hallatavate liidu 

(10) Keskkonna- ja kliimanõuded tuleks 
lõimida liidu poliitikavaldkondadesse ja 
tegevusse. Seetõttu peaks programm LIFE 
täiendama liidu teisi 
rahastamisprogramme, sealhulgas Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi, 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning 
programmi Horisont 2020. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid tagama sellise 
vastastikuse täiendavuse kõikidel 
tasanditel. Liidu tasandil tuleks 
vastastikuse täiendavuse tagamiseks seada 
sisse struktureeritud koostöö programmi 
LIFE ning ühise strateegilise raamistikuga 
hõlmatud ühiselt hallatavate liidu 
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rahastamisprogrammide vahel, eelkõige 
selleks, et edendada selliste tegevuste 
rahastamist, mis täiendavad integreeritud 
projekte või millega toetatakse programmi 
LIFE raames välja töötatud lahenduste, 
meetodite ja lähenemisviiside kasutamist. 
Programmi LIFE raames tuleks ka 
julgustada Horisont 2020 keskkonna- ja 
kliimaalase teadus- ja uuendustegevuse 
tulemuste kasutuselevõttu. Sellega seoses 
tuleks programmi raames pakkuda 
kaasrahastamise võimalust keskkonna ja 
kliima seisukohalt selgelt kasulikele 
projektidele, et tagada koostoime. 
Topeltrahastamise vältimiseks on vajalik 
kooskõlastamine.

rahastamisprogrammide vahel, eelkõige 
selleks, et edendada selliste tegevuste 
rahastamist, mis täiendavad integreeritud 
projekte või millega toetatakse programmi 
LIFE raames välja töötatud lahenduste, 
meetodite ja lähenemisviiside kasutamist. 
Programmi LIFE integreeritud projektide 
õigusliku selguse ja praktilise teostatavuse 
tagamiseks peab määruses (EL) nr .../... 
[üldsätete määrus] olema selgelt 
sätestatud teiste liidu fondide ja 
integreeritud projektide vaheline koostöö. 
Varases etapis koostöö alustamiseks 
tuleks kehtestada erikord, mille kohaselt 
partnerluslepingute ja 
tegevusprogrammide või maaelu arengu 
programmide väljatöötamisel võetakse 
arvesse integreeritud projektide eeliseid.
Programmi LIFE raames tuleks ka 
julgustada Horisont 2020 keskkonna- ja 
kliimaalase teadus- ja uuendustegevuse 
tulemuste kasutuselevõttu. Sellega seoses 
tuleks programmi raames pakkuda 
kaasrahastamise võimalust keskkonna ja 
kliima seisukohalt selgelt kasulikele 
projektidele, et tagada koostoime. 
Topeltrahastamise vältimiseks on vajalik 
kooskõlastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liidu peamisteks ülesanneteks jäävad 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
suundumuse peatamine ja 
ümberpööramine, ressursitõhususe 
suurendamine ning keskkonna ja tervisega 
seotud küsimuste käsitlemine. Need 
ülesanded nõuavad suuremaid jõupingutusi 

(11) Liidu peamisteks ülesanneteks jäävad 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
suundumuse peatamine ja 
ümberpööramine, ressursitõhususe 
suurendamine ning keskkonna ja tervisega 
seotud küsimuste käsitlemine. Need 
ülesanded nõuavad suuremaid jõupingutusi 
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liidu tasandil, et pakkuda lahendusi ja 
parimaid tavasid, mis aitavad saavutada 
komisjoni teatises „Euroopa 2020. aastal: 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (edaspidi 
„Euroopa 2020. aasta strateegia”) seatud 
eesmärgid. Keskkonnaeesmärkide 
saavutamiseks on vaja ka paremat 
juhtimist, eelkõige teadlikkuse tõstmise ja 
sidusrühmade kaasamise kaudu. Seetõttu 
tuleks keskkonna allprogrammi jaoks 
määratleda kolm prioriteetset 
tegevusvaldkonda: keskkond ja 
ressursitõhusus, bioloogiline mitmekesisus 
ning keskkonnaalane juhtimine ja teave. 
Programmi LIFE kaudu rahastatavate 
projektide kaudu peaks olema võimalik 
aidata kaasa enam kui ühe prioriteetse 
valdkonna erieesmärkide saavutamisele 
ning neis peaks saama osaleda enam kui 
üks liikmesriik.

liidu tasandil, et pakkuda lahendusi ja 
parimaid tavasid, mis aitavad saavutada 
komisjoni teatises „Euroopa 2020. aastal: 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (edaspidi 
„Euroopa 2020. aasta strateegia”) seatud 
eesmärgid. Keskkonnaeesmärkide 
saavutamiseks on vaja ka paremat 
juhtimist, eelkõige teadlikkuse tõstmise ja 
sidusrühmade kaasamise kaudu. Nende 
eesmärkide saavutamiseks on vaja, et 
Euroopa Liit, tunnustades 
äärepoolseimates piirkondades 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise 
olulisust, toetaks vabatahtlikku kava, 
mille eesmärk on edendada bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste 
(BEST) kaitset ja säästlikku kasutamist 
äärepoolseimates piirkondades, millele on 
osutatud aluslepingu artiklis 349 ning 
mille suhtes ELi õigusakte looduskaitse 
valdkonnas (direktiivid 92/43/EÜ ja 
2009/147/EÜ) ei kohaldata, lähtudes ELi 
looduskaitsepoliitika, eelkõige Natura 
2000 raames omandatud kogemustest.
Seetõttu tuleks keskkonna allprogrammi 
jaoks määratleda neli prioriteetset 
tegevusvaldkonda: keskkond ja 
ressursitõhusus, bioloogiline mitmekesisus,
keskkonnaalane juhtimine ja teave ning 
BEST äärepoolseimates piirkondades. 
Programmi LIFE kaudu rahastatavate 
projektide kaudu peaks olema võimalik 
aidata kaasa enam kui ühe prioriteetse 
valdkonna erieesmärkide saavutamisele 
ning neis peaks saama osaleda enam kui 
üks liikmesriik.

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Meie 
elukindlustus, meie looduskapital: ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
aastani 2020” (edaspidi „liidu bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia 2020”) on 
esitatud bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise suundumuse peatamise ja 
ümberpööramise eesmärgid. Nende 
eesmärkide hulka kuulub muu hulgas 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta täielik rakendamine, aga ka 
ökosüsteemide ja nende teenuste 
säilitamine ja taastamine. Programm LIFE 
peaks nende eesmärkide saavutamisele 
kaasa aitama. Seetõttu tuleks bioloogilise 
mitmekesisuse prioriteetses valdkonnas 
keskenduda nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ loodud Natura 2000 
võrgustiku rakendamisele ja haldamisele, 
eelkõige seoses tähtsusjärjestatud 
tegevuskavadega, mis on ette nähtud 
nimetatud direktiivi artiklis 8, bioloogilise 
mitmekesisusega seotud parimate tavade 
väljatöötamisele ja levitamisele, 
direktiividele 2009/147/EÜ ja 92/43/EMÜ, 
aga ka bioloogilise mitmekesisusega 
seotud laiematele probleemidele, mis on 
määratletud liidu bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias 2020.

(13) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Meie 
elukindlustus, meie looduskapital: ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
aastani 2020” (edaspidi „liidu bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia 2020”) on 
esitatud bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise suundumuse peatamise ja 
ümberpööramise eesmärgid. Nende 
eesmärkide hulka kuulub muu hulgas 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta täielik rakendamine, aga ka 
ökosüsteemide ja nende teenuste 
säilitamine ja taastamine. Programm LIFE 
peaks nende eesmärkide saavutamisele 
kaasa aitama. Seetõttu tuleks bioloogilise 
mitmekesisuse prioriteetses valdkonnas 
keskenduda nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ loodud Natura 2000 
võrgustiku rakendamisele ja haldamisele, 
eelkõige seoses tähtsusjärjestatud 
tegevuskavadega, mis on ette nähtud 
nimetatud direktiivi artiklis 8, bioloogilise 
mitmekesisusega seotud parimate tavade 
väljatöötamisele ja levitamisele, 
direktiividele 2009/147/EÜ ja 92/43/EMÜ, 
aga ka bioloogilise mitmekesisusega 
seotud laiematele probleemidele, mis on 
määratletud liidu bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias 2020. 
Programmi LIFE panust Natura 2000 
võrgustiku iga-aastastesse 
rahastamisvajadustesse tuleks vaadelda ja
see määratleda teistest liidu rahalistest 
vahenditest tulevate tagatud bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulude 
kontekstis. Oma 20. aprilli 2012. aasta 
resolutsioonis „Meie elukindlustus, meie 
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looduskapital: ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia aastani 2020” 
kutsus Euroopa Parlament komisjoni ja 
liikmesriike üles tagama Natura 2000 
võrgustiku piisava rahastamise 
kindlustamiseks aastas vähemalt 
5,8 miljardi euro eraldamise ELi ja 
liikmesriikide rahalistest vahenditest ning 
et kättesaadavad oleksid piisavad 
rahalised vahendid mitmesugustest ELi 
rahalistest vahenditest (nt ÜPP vahendid, 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, 
tõukefondid ja LIFE+ fond) ning 
sealjuures oleks tagatud nende fondide 
parem koordineeritus ja sidusus, muu 
hulgas integreeritud projektide põhimõtet 
rakendades, millega ELi rahaliste 
vahendite saamine muudetakse eri 
piirkondadele läbipaistvamaks.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Liidu äärepoolseimad piirkonnad 
on ainulaadne erinevate liikide ja 
ökosüsteemide reserv, mis on Euroopa ja 
maailma tasandil bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamise jaoks olulise 
tähtsusega. Äärepoolseimad piirkonnad 
ning samuti ülemeremaad ja -
territooriumid on koduks rohkematele 
pärismaistele looma- ja taimeliikidele kui 
kogu Euroopa mandriosa. Arvestades 
lisaks, et Prantsusmaa äärepoolseimad 
piirkonnad on võrgustikust Natura 2000 
välja jäetud ning et direktiivides 92/43/EÜ 
ja 2009/147/EÜ ei võeta arvesse ja ei 
loetleta nende piirkondade loomastikku, 
taimestikku ja elupaiku. Võttes arvesse 
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2008. aasta juuli koosoleku teadet ja 
kooskõlas nõukogu 10. detsembri 
2011. aasta järeldustega, milles 
ergutatakse komisjoni ja liikmesriike 
jätkama ühise lähenemisviisi edendamist 
looduse säilitamise alal kogu ELi 
territooriumil, sealhulgas 
äärepoolseimates piirkondades ning ELi 
ülemeremaades ja -territooriumidel, ning 
Euroopa komisjoni teatisega „Meie 
elukindlustus, meie looduskapital: ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
aastani 2020”, milles komisjon võtab 
ülesandeks edendada algatust BEST. 
Seetõttu on asjakohane, et käesolevas 
määruses tagatakse keskkonna 
allprogrammis konkreetne prioriteetne 
valdkond, mis on suunatud bioloogilisele 
mitmekesisusele ja ökosüsteemi teenustele 
aluslepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimates piirkondades, olles 
samas kooskõlastatud 2011. aastal 
algatatud algatuse BEST ettevalmistavate 
tegevustega ning mis on saavutanud 
tõelist edu.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kliimamuutuste leevendamise 
prioriteetses valdkonnas tuleks aidata kaasa 
liidu kliimapoliitika ja kliimaalaste 
õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, eelkõige seoses
kasvuhoonegaaside heiteseire ja 
aruandlusega, maakasutust, maakasutuse 
muutust ja metsandust käsitleva 
poliitikaga, heitkogustega kauplemise 
süsteemiga, liikmesriikide 

(16) Kliimamuutuste leevendamise 
prioriteetses valdkonnas tuleks aidata kaasa 
liidu kliimapoliitika ja kliimaalaste 
õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, toetades eelkõige 
koostoimet teiste keskkonnaeesmärkidega, 
näiteks bioloogilise mitmekesisusega, 
sellistes valdkondades nagu
kasvuhoonegaaside heite seire ja 
aruandlus, maakasutus, maakasutuse 
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jõupingutustega kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks, süsiniku 
kogumise ja säilitamisega, 
taastuvenergiaga, energiatõhususega, 
transpordi ja kütustega, osoonikihi 
kaitsega ja fluoritud gaasidega.

muutus ja metsandus, looduslike CO2
sidujate kaitse, ökosüsteemiga arvestav 
arendustegevus taastuvenergia, 
energiatõhususe, transpordi ja kütuste, 
osoonikihi kaitse ja fluoritud gaaside 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Euroopas ja mujal maailmas on juba 
näha kliimamuutuste esimesi tagajärgi, 
näiteks üleujutusi ja põuda põhjustavaid 
äärmuslikke ilmastikutingimusi ning 
temperatuuri ja merevee taseme tõusu. 
Seega tuleks kliimamuutustega kohanemise 
prioriteetses valdkonnas aidata kaasa 
kirjeldatud tagajärgedega kohanemisele 
elanike seas, majandussektorites ja 
piirkondades, et konkreetsete 
kohanemismeetmete ja strateegiate abil 
tagada vastupanuvõimelisem keskkond. 
Selles valdkonnas võetavad meetmed 
peaksid täiendama kodanikukaitse 
rahastamisvahendi raames abikõlblikke 
meetmeid ning keskenduma peamiselt 
ökosüsteemil põhinevatele 
lähenemisviisidele, toetades teiste 
keskkonnaeesmärkidega kaasnevat 
kulutõhusat kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Nikos Chrysogelos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et parandada keskkonna- ja 
kliimapoliitika rakendamist ning 
suurendada keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide lõimimist teistesse 
poliitikavaldkondadesse, tuleks programmi 
LIFE raames soodustada projekte, mis 
toetavad terviklikke lähenemisviise 
keskkonna- ja kliimaalaste õigusaktide ja 
poliitika rakendamisele. Keskkonna 
allprogrammi puhul peaksid need projektid 
ennekõike olema suunatud liidu 
2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia rakendamisele, pöörates erilist 
tähelepanu nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ loodud Natura 2000 
võrgustiku tulemuslikule haldamisele ja 
tugevdamisele sama direktiivi artiklis 8 ette 
nähtud tähtsusjärjestatud tegevuskavade, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, ning jäätmeid ja õhku 
käsitlevate õigusaktide rakendamise kaudu. 
Kuigi need projektid keskenduvad 
kindlaksmääratud teemadele, on nende 
näol tegemist mitmeotstarbeliste 
rakendusmehhanismidega (olles suunatud 
näiteks keskkonnakasule ja suutlikkuse 
tõstmisele), võimaldades saavutada 
tulemusi ka teistes poliitikavaldkondades, 
eelkõige seoses Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiviga 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv). Seda liiki projekte võiks 
kavandada teistes keskkonnavaldkondades. 
Kliimameetmete allprogrammi puhul 
peaksid need projektid olema ennekõike 
suunatud kliimamuutuste leevendamise ja 
kliimamuutustega kohanemise 
strateegiatele ja tegevuskavadele. Seda liiki 

(21) Selleks et parandada keskkonna- ja 
kliimapoliitika rakendamist ning 
suurendada keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide lõimimist teistesse 
poliitikavaldkondadesse, tuleks programmi 
LIFE raames soodustada projekte, mis 
toetavad terviklikke lähenemisviise 
keskkonna- ja kliimaalaste õigusaktide ja 
poliitika rakendamisele. Keskkonna 
allprogrammi puhul peaksid need projektid 
ennekõike olema suunatud liidu 
2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia rakendamisele, pöörates erilist 
tähelepanu nõukogu direktiiviga 
92/43/EMÜ loodud Natura 2000 
võrgustiku tulemuslikule haldamisele ja 
tugevdamisele sama direktiivi artiklis 8 ette 
nähtud tähtsusjärjestatud tegevuskavade, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, ning jäätmeid ja õhku 
käsitlevate õigusaktide rakendamise kaudu. 
Kuigi need projektid keskenduvad 
kindlaksmääratud teemadele, on nende 
näol tegemist mitmeotstarbeliste 
rakendusmehhanismidega (olles suunatud 
näiteks keskkonnakasule ja suutlikkuse 
tõstmisele), võimaldades saavutada 
tulemusi ka teistes poliitikavaldkondades, 
eelkõige seoses Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiviga 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv). Seda liiki projekte võiks 
kavandada teistes keskkonnavaldkondades. 
Kliimameetmete allprogrammi puhul 
peaksid need projektid olema ennekõike 
suunatud kliimamuutuste leevendamise ja 
kliimamuutustega kohanemise 
strateegiatele ja tegevuskavadele. Seda liiki 
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projektide puhul tuleks toetada vaid 
teatavaid tegevusi ja meetmeid, samas kui 
projekti tegevusi toetavaid muid tegevusi 
peaks rahastama liidu teistest 
rahastamisprogrammidest, aga ka riiklikest, 
piirkondlikest ja erasektori rahalistest 
vahenditest. Programmi LIFE alusel 
eraldatavate rahaliste vahenditega tuleks 
kasutada ära koostoimet ja tagada sidusus 
liidu eri rahastamisallikate vahel, 
kindlustades strateegilise rõhuasetuse 
keskkonnale ja kliimale.

projektide puhul tuleks toetada vaid 
teatavaid tegevusi ja meetmeid, samas kui 
projekti tegevusi toetavaid muid tegevusi 
peaks rahastama liidu teistest 
rahastamisprogrammidest, aga ka riiklikest, 
piirkondlikest ja erasektori rahalistest 
vahenditest. Programmi LIFE alusel 
eraldatavate rahaliste vahenditega tuleks 
kasutada ära koostoimet ja tagada sidusus 
liidu eri rahastamisallikate vahel, 
kindlustades strateegilise rõhuasetuse 
keskkonnale ja kliimale. Integreeritud 
projektid toovad kasu teistele fondidele, 
suurendades nende suutlikkust võtta vastu 
toetusi keskkonna ja kliimaga seotud 
kulude katteks. Võttes arvesse 
integreeritud projektide lähenemisviisi 
uudsust ja laiaulatuslike kogemuste 
puudumist, tuleks sidusrühmi 
ettevalmistusfaasis vajaduse korral 
toetada suurema kaasrahastamise määra 
ja tehnilise abiga. Lisaks peaks 
kaheetapiline valimisprotsess lihtsustama 
rakendamisfaasi. Edukate integreeritud 
lähenemisviisidega seotud teabe 
vahetamist tuleks hõlbustada, kaasates 
sellesse kõik asjakohased haldussektorid 
ja sidusrühmad. Esimeste programmitöö 
perioodi aastate kogemuse põhjal tuleks 
analüüsida neid tegureid, mis on 
integreeritud projektide sujuva toimimise 
ja edukuse jaoks määrava tähtsusega. 
Nimetatud analüüsi alusel ja 
olemasolevatest rahalistest vahenditest 
sõltuvalt võib integreeritud projektide 
kohaldamisalasse lisada uusi valdkondi.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)



PE492.633v01-00 12/31 AM\906461ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) käibemaksu hüvitamine on oluline, 
et ka vähemate finantsvõimalustega 
subjektidel (nt valitsusvälistel 
organisatsioonidel, kohalikel ja 
piirkondlikel institutsioonidel) oleks 
võimalus programmi LIFE projekte ellu 
viia.

Or. lt

Muudatusettepanek 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „katseprojektid” – projektid, mille 
raames kasutatakse tehnikat või meetodit, 
mida ei ole varem või mujal kasutatud või 
katsetatud, ning mis pakuvad 
olemasolevate parimate tavadega võrreldes 
potentsiaalseid keskkonna või kliimaga 
seotud eeliseid;

(a) „katseprojektid” – projektid, mille 
raames kasutatakse tehnikat või meetodit, 
mida ei ole varem või mujal kasutatud või 
katsetatud, ning mis pakuvad 
olemasolevate parimate tavadega võrreldes 
potentsiaalseid keskkonna või kliimaga 
seotud eeliseid ja mida saab hiljem 
sarnastes olukordades üldisemas plaanis 
rakendada;

Or. ro

Selgitus

Katseprojektide tulemused võivad olla eeskujuks kohalikele ja piirkondlikele ametiasutustele 
või piiriülestele koostööprojektidele.

Muudatusettepanek 37
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „integreeritud projektid” – suure 
territoriaalse ulatusega projektid, mis 
hõlmavad üht või mitut piirkonda või 
tervet riiki ning mille raames rakendatakse 
püsivalt keskkonna- või kliimastrateegiaid 
või keskkonna- või kliimaalaseid 
tegevuskavasid, mis on nõutavad 
keskkonna- või kliimaalaste õigusaktide 

(d) „integreeritud projektid” – suure 
territoriaalse ulatusega projektid, mis 
hõlmavad üht või mitut piirkonda või 
tervet riiki ning mille raames rakendatakse 
püsivalt keskkonna- või kliimastrateegiaid 
või keskkonna- või kliimaalaseid 
tegevuskavasid, mis on nõutavad 
keskkonna- või kliimaalaste õigusaktide 
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kohaselt või liidu teiste õigusaktide alusel 
või mille on välja töötanud liikmesriikide 
ametiasutused;

kohaselt või liidu teiste õigusaktide alusel 
või mille on välja töötanud liikmesriikide 
ametiasutused. Nende eesmärk on 
parandada keskkonna- ja kliimapoliitika 
lõimimist muudesse 
poliitikavaldkondadesse, tagades eelkõige 
liidu muude rahaliste vahendite ning 
riiklike ja erasektori vahendite 
kooskõlastatud kasutuselevõtu 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide 
saavutamiseks ja peamiste rakendamisega 
seotud probleemide lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandate riikide osalemine programmis 
LIFE

Ülemeremaade ja -territooriumide ning 
kolmandate riikide osalemine programmis 
LIFE

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis LIFE võivad osaleda 
järgmised riigid:

Programmis LIFE võivad osaleda 
järgmised riigid ja territooriumid:

Or. fr
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Muudatusettepanek 40
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) nõukogu 27. novembri 2001. aasta 
otsuses 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -
territooriumide assotsieerimise kohta 
Euroopa Ühendusega, mida muudeti 
19. märtsi 2007. aasta otsusega 
2007/249/EÜ, määratletud ülemeremaad 
ja -territooriumid;
(Maurice Ponga soovib, et tema 
muudatusettepanek oleks a (uus))

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Osalemine peab vastama tingimustele, mis 
on sätestatud ülemeremaade ja -
territooriumide assotsieerimise otsuses,
vastavates kahepoolsetes või 
mitmepoolsetes lepingutes, millega 
nähakse ette nende maade ja 
territooriumide liidu programmides 
osalemise üldpõhimõtted.

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
vastavalt oma sellekohastele kohustustele 
programmi LIFE kooskõla Euroopa 
Regionaalarengu Fondiga, Euroopa 
Sotsiaalfondiga, Ühtekuuluvusfondiga, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondiga ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondiga, et tekitada 
koostoime, eriti artikli 18 punktis d 
osutatud integreeritud projektide puhul, 
ning et toetada programmi LIFE raames 
välja töötatud lahenduste, meetodite ja 
lähenemisviiside kasutamist. Liidu tasandil 
toimub kooskõlastamine määruse (EL) nr 
.... (ühise strateegilise raamistiku määrus) 
artiklis 10 osutatud ühise strateegilise 
raamistiku põhjal.

3. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
aktiivse ja ühise jõupingutusega vastavalt 
oma sellekohastele kohustustele 
programmi LIFE kooskõla Euroopa 
Regionaalarengu Fondiga, Euroopa 
Sotsiaalfondiga, Ühtekuuluvusfondiga, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondiga ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondiga, et tekitada 
koostoime ja ühtlustada menetlust, eriti 
artikli 18 punktis d osutatud integreeritud 
projektide puhul ning samuti direktiivi 
92/43/EMÜ artiklis 8 osutatud 
tähtsusjärjestatud tegevuskavade kaudu, 
ning et toetada programmi LIFE raames 
välja töötatud lahenduste, meetodite ja 
lähenemisviiside kasutamist. Liidu tasandil 
toimub kooskõlastamine määruse (EL) nr 
.... (ühise strateegilise raamistiku määrus) 
artiklis 10 osutatud ühise strateegilise 
raamistiku põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keskkonna allprogramm hõlmab kolme
prioriteetset valdkonda:

1. Keskkonna allprogramm hõlmab nelja
prioriteetset valdkonda:

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Younous Omarjee
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– bioloogiline mitmekesisus ja 
ökosüsteemi teenused liidu 
äärepoolseimates piirkondades.

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada teadlikkuse tõstmist
keskkonnaküsimustes, sealhulgas 
saavutada üldsuse ja sidusrühmade toetus 
liidu poliitika kujundamisele 
keskkonnavaldkonnas, ja edendada 
säästvat arengut toetavat haridust;

(a) käivitada keskkonnaküsimustes 
teabejagamise ja teadlikkuse tõstmise 
kampaania, sealhulgas saavutada üldsuse 
ja sidusrühmade toetus liidu poliitika 
kujundamisele keskkonnavaldkonnas, ja 
edendada säästvat arengut toetavat 
haridust;

Or. ro

Selgitus

Avalikkuse teavitamine suurendab teadlikkust programmist ning tagab selle kooskõla teiste 
ELi meetmetega.

Muudatusettepanek 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetada keskkonnavaldkonnas teabe 
edastamist, haldamist ja levitamist ning 

(b) toetada keskkonnavaldkonnas teabe 
edastamist, haldamist ja levitamist ning 
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soodustada teadmiste jagamist edukate 
keskkonnaga seotud lahenduste ja tavade 
kohta, muu hulgas sidusrühmade vahelise
koostöö platvormide arendamise ja 
koolituse kaudu;

soodustada teadmiste jagamist edukate 
keskkonnaga seotud lahenduste ja tavade 
kohta, muu hulgas sidusrühmadevahelise
koostöö platvormide arendamise ja 
koolituse kaudu, mis on ette nähtud 
kõikidele vanuserühmadele ja igasuguse 
majandusliku ja sotsiaalse taustaga 
inimestele;

Or. ro

Selgitus

Kodanike kaasamine sõltumata nende teadmiste tasemest või vanusest aitab suurendada 
teadmisi antud programmi kohta ning edendab selle algatustes osalemist.

.

Muudatusettepanek 47
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetada keskkonnavaldkonnas teabe 
edastamist, haldamist ja levitamist ning 
soodustada teadmiste jagamist edukate 
keskkonnaga seotud lahenduste ja tavade 
kohta, muu hulgas sidusrühmade vahelise
koostöö platvormide arendamise ja 
koolituse kaudu;

(b) toetada keskkonnavaldkonnas teabe 
edastamist, haldamist ja levitamist ning 
soodustada teadmiste jagamist edukate 
keskkonnaga seotud lahenduste ja tavade 
kohta, muu hulgas sidusrühmadevahelise 
piirkondliku koostöö platvormide 
arendamise ja koolituse kaudu;

Or. ro

Muudatusettepanek 48
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – esimene lõik – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendada ja toetada liidu 
keskkonnaalaste õigusaktide 
tulemuslikumat täitmist ja jõustamist, 
eelkõige parimate tavade ja poliitiliste 
lähenemisviiside väljatöötamise ja 
levitamise edendamise teel;

(c) edendada ja toetada liidu 
keskkonnaalaste õigusaktide 
tulemuslikumat täitmist ja jõustamist, 
eelkõige parimate tavade väljatöötamise ja 
levitamise edendamise teel;

Or. de

Selgitus

Ei tohiks tekkida kahtlus, et programmi LIFE vahenditest jagatakse poliitilisi toetusi. 

Muudatusettepanek 49
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada paremat keskkonnaalast 
juhtimist, laiendades sidusrühmade,
sealhulgas vabaühenduste osalemist 
poliitikaalastes konsultatsioonides ja 
poliitika rakendamises.

(d) edendada paremat keskkonnaalast 
juhtimist.

Or. de

Selgitus

Keskkonnavaldkonnas on eelkõige vabaühendused enamasti hästi vahenditega varustatud. 
Programmi LIFE vahendid on väga piiratud. Programmi LIFE vahendid tuleks seetõttu 
investeerida eelkõige haldamise, ka struktuurifondide vahendite haldamise parandamisse, et 
kohapeal oleks tegelikkuses võimalik tagada keskkonnaprojektide tõhus rakendamine (suurem 
osa teostumata jäävatest projektidest ebaõnnestub puuduliku haldamise tõttu).

Muudatusettepanek 50
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Liidu äärepoolseimates piirkondades 

bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi 
teenuste prioriteetse valdkonna 

konkreetsed eesmärgid
Keskkonna allprogrammi konkreetsed 
eesmärgid seoses prioriteetse valdkonnaga 
„Bioloogiline mitmekesisus ja 
ökosüsteemi teenused liidu 
äärepoolseimates piirkondades” on 
eelkõige:
a) edendada merealasid ja maismaad 
hõlmavate kaitsealade loomist ELi 
äärepoolseimates piirkondades ning 
julgustada nende nõuetekohast haldamist, 
võttes seejuures arvesse juba 
olemasolevaid kaitsealasid;
b) rakendada mere- ja maismaa 
ressursside säästvat haldamist, aidates 
kaitsta olulisi elupaiku, liike ning 
ökosüsteemide funktsioone väljaspool 
kaitsealasid;
c) parandada bioloogilise mitmekesisuse 
ja ökosüsteemi teenuste säilitamist ja 
kasutamist ELi äärepoolseimates 
piirkondades:
i) üritades vähendada kliimamuutuste 
üldist mõju ökosüsteemidele, tagades 
ökosüsteemide hea seisukorra ja 
vastupidavuse ning soodustades rohelist 
infrastruktuuri ja kliimamuutustega 
kohanemise ja nende leevendamise 
ökosüsteemide lähenemisviise, mis 
annavad sageli mitmekordset kasu;
ii) kooskõlastades suutlikkused kohalikul 
ja piirkondlikul tasandil, sh 
naaberriikides, julgustades teabe ja heade 
tavade vahetamist kõikide sidusrühmade, 
sh kohalike ametiasutuste, maaomanike, 
erasektori, teadlaste ja 
kodanikuühiskonna jne vahel;
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iii) tugevdades olemasolevaid 
looduskaitseprogramme ning kaitsealadel 
ja nendest väljaspool kooskõlastatud 
püüdlusi;
iv) laiendades teadmiste baasi ja täites 
sellega seotud lünki, kvantifitseerides 
muu hulgas ökosüsteemi funktsioonide ja 
teenuste väärtust;
d) julgustada ja lihtsustada piiriüleseid 
töid; uurida invasiivsete võõrliikide, 
kliimamuutuste mõju ja rahvusvaheliste 
konventsioonide, sh CITESi (loodusliku 
loomastiku ja taimestiku ohustatud 
liikidega rahvusvahelise kaubanduse 
konventsioon) ja kolme Rio konventsiooni 
(bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, 
ÜRO kliimamuutuste konventsioon ja 
ÜRO konventsioon, mis käsitleb 
kõrbestumise tõkestamist) rakendamisega 
seotud probleeme;
e) töötada välja mehhanisme ressursside 
suurendamiseks, sh „maksed 
ökosüsteemile osutatud teenuste eest”.

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa kliimamuutuste 
leevendamist käsitleva liidu poliitika ja 
vastavate õigusaktide rakendamisele ja 
väljatöötamisele, sealhulgas läbivale 
arvessevõtmisele teistes 
poliitikavaldkondades, eelkõige 
kliimamuutuste leevendamisega seotud 
poliitiliste või juhtimisalaste 
lähenemisviiside, parimate tavade ja 
lahenduste väljatöötamise, katsetamise ja 

(a) aidata kaasa kliimamuutuste 
leevendamist käsitleva liidu poliitika ja 
vastavate õigusaktide rakendamisele ja 
väljatöötamisele, sealhulgas läbivale 
arvessevõtmisele teistes 
poliitikavaldkondades, eelkõige sünergia 
toetamise teel muude keskkonnaalaste 
eesmärkidega, nagu bioloogiline 
mitmekesisus, ning kliimamuutuste 
leevendamisega seotud poliitiliste või 
juhtimisalaste lähenemisviiside, parimate 
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tutvustamise teel; tavade ja lahenduste väljatöötamise, 
katsetamise ja tutvustamise teel;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa kliimamuutustega 
kohanemist käsitleva liidu poliitika ja 
vastavate õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, sealhulgas läbivale 
arvessevõtmisele teistes 
poliitikavaldkondades, eelkõige 
kliimamuutustega kohanemisega seotud 
poliitiliste või juhtimisalaste 
lähenemisviiside, parimate tavade ja 
lahenduste väljatöötamise, katsetamise ja 
tutvustamise teel;

(a) aidata kaasa kliimamuutustega 
kohanemist käsitleva liidu poliitika ja 
vastavate õigusaktide väljatöötamisele ja 
rakendamisele, sealhulgas läbivale 
arvessevõtmisele teistes 
poliitikavaldkondades, eelkõige sünergia 
toetamise teel muude keskkonnaalaste 
eesmärkidega, nagu bioloogiline 
mitmekesisus ning kliimamuutustega 
kohanemisega seotud ökosüsteemil 
põhinevate poliitiliste või juhtimisalaste 
lähenemisviiside, parimate tavade ja 
lahenduste väljatöötamise, katsetamise ja 
tutvustamise teel;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) parandada tulemuslike 
kohanemismeetmete väljatöötamiseks, 
hindamiseks, järelevalveks, 
kontrollimiseks ja rakendamiseks 
alusteadmisi ning suurendada suutlikkust 
neid teadmisi praktikas kasutada;

(b) parandada tulemuslike ökosüsteemil 
põhinevate kohanemismeetmete 
väljatöötamiseks, hindamiseks, 
järelevalveks, kontrollimiseks ja 
rakendamiseks alusteadmisi ning 
suurendada suutlikkust neid teadmisi 
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praktikas kasutada;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hõlbustada terviklike lähenemisviiside 
väljatöötamist ja rakendamist, näiteks 
seoses kohanemist käsitlevate strateegiate 
ja tegevuskavadega, kohalikul, 
piirkondlikul või riiklikul tasandil;

(c) hõlbustada terviklike ökosüsteemil 
põhinevate lähenemisviiside väljatöötamist 
ja rakendamist, näiteks seoses kohanemist 
käsitlevate strateegiate ja tegevuskavadega, 
kohalikul, piirkondlikul või riiklikul 
tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) aidata kaasa kopeerimiseks, 
ülekandmiseks või läbivaks 
arvessevõtmiseks sobilike uuenduslike 
kohanemistehnoloogiate, -süsteemide, -
meetodite ja -vahendite väljatöötamisele ja 
tutvustamisele.

(d) aidata kaasa kopeerimiseks, 
ülekandmiseks või läbivaks 
arvessevõtmiseks sobilike ning 
ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi 
raskuspunktiga uuenduslike 
kohanemistehnoloogiate, -süsteemide, -
meetodite ja -vahendite väljatöötamisele ja 
tutvustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Vasilica Viorica Dăncilă
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada teadlikkuse tõstmist 
kliimaküsimustes, sealhulgas saavutada 
üldsuse ja sidusrühmade toetus liidu 
poliitika kujundamisele kliimavaldkonnas, 
ja edendada säästvat arengut toetavat 
haridust;

(a) käivitada kliimaküsimustes
teabejagamise ja teadlikkuse tõstmise 
kampaania, sealhulgas saavutada üldsuse 
ja sidusrühmade toetus liidu poliitika 
kujundamisele kliimavaldkonnas, ja 
edendada säästvat arengut toetavat 
haridust;

Or. ro

Selgitus

Avalikkuse teavitamine suurendab teadlikkust programmist ning tagab selle kooskõla teiste 
ELi meetmetega.

Muudatusettepanek 57
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada teadlikkuse tõstmist 
kliimaküsimustes, sealhulgas saavutada
üldsuse ja sidusrühmade toetus liidu 
poliitika kujundamisele kliimavaldkonnas, 
ja edendada säästvat arengut toetavat 
haridust;

(a) toetada teadlikkuse tõstmist ka kriitilist 
laadi kliimaküsimustes, sealhulgas üldsuse 
ja sidusrühmade toetus liidu poliitika 
kujundamisel kliimavaldkonnas, ja 
edendada säästvat arengut toetavat 
haridust;

Or. de

Muudatusettepanek 58
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – esimene lõik – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetada kliimavaldkonnas teabe 
edastamist, haldamist ja levitamist ning 
soodustada teadmiste jagamist edukate 
kliimaga seotud lahenduste ja tavade kohta, 
muu hulgas sidusrühmadevahelise koostöö 
platvormide arendamise ja koolituse 
kaudu;

(b) toetada kliimavaldkonnas teabe 
edastamist, haldamist ja levitamist ning 
soodustada teadmiste jagamist edukate 
kliimaga seotud lahenduste ja tavade kohta, 
muu hulgas sidusrühmadevahelise koostöö 
platvormide arendamise ja koolituse kaudu, 
mis on ette nähtud kõikidele 
vanuserühmadele ja igasuguse 
majandusliku ja sotsiaalse taustaga 
inimestele;

Or. ro

Selgitus

Kodanike kaasamine sõltumata nende teadmiste tasemest või vanusest aitab suurendada 
teadmisi antud programmi kohta ning edendab selle algatustes osalemist.

Muudatusettepanek 59
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendada ja toetada liidu kliimaalaste 
õigusaktide tulemuslikumat täitmist ja 
jõustamist, eelkõige parimate tavade ja 
poliitiliste lähenemisviiside väljatöötamise 
ja levitamise edendamise teel;

(c) edendada ja toetada liidu kliimaalaste 
õigusaktide tulemuslikumat täitmist ja 
jõustamist, eelkõige parimate tavade 
väljatöötamise ja levitamise edendamise 
teel;

Or. de

Selgitus

Ei tohiks tekkida kahtlus, et programmi LIFE vahenditest jagatakse poliitilisi toetusi. 

Muudatusettepanek 60
Markus Pieper
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada paremat kliimaalast juhtimist, 
laiendades sidusrühmade, sealhulgas 
vabaühenduste osalemist poliitikaalastes 
konsultatsioonides ja poliitika 
rakendamises.

(d) edendada paremat kliimaalast juhtimist

Or. de

Selgitus

Keskkonnavaldkonnas on eelkõige vabaühendused enamasti hästi vahenditega varustatud. 
Programmi LIFE vahendid on väga piiratud. Programmi LIFE vahendid tuleks seetõttu 
investeerida eelkõige haldamise, ka struktuurifondide vahendite haldamise parandamisse, et 
kohapeal oleks tegelikkuses võimalik tagada keskkonnaprojektide tõhus rakendamine (suurem 
osa teostumata jäävatest projektidest ebaõnnestub puuduliku haldamise tõttu).

Muudatusettepanek 61
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) nad peavad olema poliitiliselt 
neutraalsed;

Or. de

Selgitus

Ei tohiks tekkida kahtlus, et programmi LIFE vahenditest jagatakse poliitilisi toetusi. 

Muudatusettepanek 62
Nikos Chrysogelos

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



AM\906461ET.doc 27/31 PE492.633v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 18 punktis d osutatud integreeritud 
projektidesse tuleb vajaduse korral
kaasata sidusrühmad ning need peavad 
võimalusel edendama kooskõla liidu teiste 
rahastamisallikatega ja nende allikate 
kasutusele võtmist.

Artikli 18 punktis d osutatud integreeritud 
projektid peavad olema juurdepääsetavad 
ja kaasavad kõikide tasandite 
sidusrühmadele ning need peavad 
võimalusel edendama kooskõla liidu teiste 
rahastamisallikatega ja nende allikate 
kasutusele võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon tagab, et liikmesriikides 
läbiviidavate ja artikli 18 punktides a, b, c 
ja g osutatud projektide (nn alt-üles 
lähenemisega projektide) jaoks iga-
aastaselt eraldatud vahendeid mitte ei 
vähendataks, vaid suurendatakse järk-
järgult võrreldes nende 2013. aasta 
tasemega.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70 %
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 70%
abikõlblikest kuludest. Erandkorras on 
artikli 18 punktides d ja f osutatud 



PE492.633v01-00 28/31 AM\906461ET.doc

ET

projektide kaasrahastamise määr kuni 80 %
abikõlblikest kuludest.

projektide kaasrahastamise määr kuni 80%
abikõlblikest kuludest. Artiklis 12 a 
osutatud projektide kaasrahastamise määr 
on kuni 95%.

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Petru Constantin Luhan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 18 osutatud projektide puhul ei 
käsitata käibemaksu abikõlbliku kuluna.

Artiklis 18 osutatud projektide puhul 
käsitatakse käibemaksu abikõlbliku 
kuluna, eeldusel et see on tagastamisele 
mittekuuluv ja kooskõlas käibemaksu 
käsitlevate liidu õigusaktidega.

Or. ro

Muudatusettepanek 66
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 18 osutatud projektide puhul ei 
käsitata käibemaksu abikõlbliku kuluna.

Artiklis 18 osutatud projektide puhul 
käsitatakse käibemaksu abikõlbliku 
kuluna.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – esimene lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teave ja teavitamine, sealhulgas 
teadlikkuse tõstmise kampaaniad. 
Käesoleva määruse alusel 
teavitustegevuseks eraldatavad rahalised 
vahendid hõlmavad ka liidu poliitilisi 
prioriteete käsitlevat institutsioonide 
teavitustegevust;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Programmi LIFE vahendid tuleks investeerida eelkõige haldamise, ka struktuurifondide 
vahendite haldamise parandamisse, et kohapeal oleks tegelikkuses võimalik tagada 
keskkonnaprojektide tõhus rakendamine (suurem osa teostumata jäävatest projektidest 
ebaõnnestub puuduliku haldamise tõttu).

Muudatusettepanek 68
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi LIFE raames võib rahastada 
avaliku või erasektori asutusi.

Programmi LIFE raames võib rahastada 
avaliku sektori asutusi.

Or. de

Selgitus

Vahendite tõhusa ja neutraalse kasutamise tagamine suurima võimaliku lisandväärtusega 
regiooni ja mitte üksikhuvide jaoks.

Muudatusettepanek 69
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab programmi LIFE jaoks 
vastu mitmeaastased tööprogrammid. 
Sellised rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 29 lõikes 2 viidatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

1. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 30 programmi LIFE 
mitmeaastaste tööprogrammidega seoses
vastu delegeeritud õigusakte ning 
komisjon tagab, et mitmeaastaste 
tööprogrammide väljatöötamisel 
konsulteeritakse põhjalikult ka 
huvirühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Nikos Chrysogelos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) iga allprogrammi puhul rahaliste 
vahendite jaotus prioriteetsete valdkondade 
vahel ja eri rahastamisliikide vahel, 
suurendades järk-järgult artikli 18 
punktides a, b, c ja g osutatud projektide 
jaoks ette nähtud iga-aastaseid 
rahastamisvahendeid;

Or. en

Selgitus

Nn alt-üles lähenemisega projektide jaoks ette nähtud rahastamisvahendeid tuleb 
suurendada.

Muudatusettepanek 71
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) iga allprogrammi puhul rahaliste 
vahendite jaotus prioriteetsete valdkondade 
vahel ja eri rahastamisliikide vahel, kus on 
spetsiaalne ülemere jagu äärepoolseimate 
piirkondade ja ülemeremaade ja -
territooriumide jaoks;

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) projektide valimise ja toetuste 
määramise kriteeriumid;

(e) projektide valimise ja toetuste 
määramise kriteeriumid – erilist 
tähelepanu pööratakse äärepoolseimatele 
piirkondadele ning ülemeremaadele ja -
territooriumidele, et tagada nende tõhus 
osalemine;

Or. fr


