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Tarkistus 26
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Koska ympäristöön ja ilmastoon 
kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat 
usein peräisin EU:n läheisyydessä 
sijaitsevien maiden toiminnasta, EU:n 
ulkorajoihin ja kaikkein syrjäisimpiin 
alueisiin olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota, jotta varmistetaan tarvittavat 
strategiset takuut ja estetään 
ympäristövahingot.

Or. ro

Tarkistus 27
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Ympäristö- ja ilmastovaatimukset olisi 
sisällytettävä unionin politiikanaloihin ja 
toimiin. Siksi Life-ohjelman olisi 
täydennettävä unionin muita 
rahoitusohjelmia, kuten Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maatalouden tukirahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa sekä Horizon 2020 -
puiteohjelmaa. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi taattava tällainen 
täydentävyys kaikilla tasoilla. 
Täydentävyys olisi taattava unionissa 
käynnistämällä osana yhteistä 
strategiakehystä Life-ohjelman ja 

(10) Ympäristö- ja ilmastovaatimukset olisi 
sisällytettävä unionin politiikanaloihin ja 
toimiin. Siksi Life-ohjelman olisi 
täydennettävä unionin muita 
rahoitusohjelmia, kuten Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maatalouden tukirahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa sekä Horizon 2020 -
puiteohjelmaa. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi taattava tällainen 
täydentävyys kaikilla tasoilla. 
Täydentävyys olisi taattava unionissa 
käynnistämällä osana yhteistä 
strategiakehystä Life-ohjelman ja 
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yhteistyössä hallinnoitujen unionin 
rahoitusohjelmien välistä jäsenneltyä 
yhteistyötä erityisesti sellaisten 
rahoitustoimien edistämiseksi, jotka 
täydentävät integroituja hankkeita tai 
tukevat Life-ohjelmassa kehitettyjen 
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä. Life-ohjelman 
olisi myös kannustettava hyödyntämään 
Horizon 2020 -puiteohjelman ympäristö- ja 
ilmastoalaan liittyviä tutkimus- ja 
innovointituloksia. Tältä osin sen olisi 
tarjottava osarahoitusmahdollisuuksia 
hankkeille, jotka tuottavat selviä 
ympäristö- ja ilmastohyötyjä, 
synergiaetujen turvaamiseksi. 
Päällekkäisen rahoituksen ehkäiseminen 
edellyttää koordinointia.

yhteistyössä hallinnoitujen unionin 
rahoitusohjelmien välistä jäsenneltyä 
yhteistyötä erityisesti sellaisten 
rahoitustoimien edistämiseksi, jotka 
täydentävät integroituja hankkeita tai 
tukevat Life-ohjelmassa kehitettyjen 
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä. Life-ohjelman 
integroitujen hankkeiden oikeudellisen 
selkeyden ja käytännön toteutettavuuden 
varmistamiseksi yhteistyöstä unionin 
muiden rahastojen ja integroitujen 
hankkeiden välillä on säädettävä 
nimenomaisesti asetuksessa (EU) N:o 
.../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]. 
On toteutettava erityisjärjestelyjä 
yhteistyön käynnistämiseksi varhaisessa 
vaiheessa, jotta integroitujen hankkeiden 
edut otetaan huomioon laadittaessa 
kumppanuussopimuksia ja 
toimenpideohjelmia tai maaseudun 
kehittämisohjelmia. Life-ohjelman olisi 
myös kannustettava hyödyntämään 
Horizon 2020 -puiteohjelman ympäristö- ja 
ilmastoalaan liittyviä tutkimus- ja 
innovointituloksia. Tältä osin sen olisi 
tarjottava osarahoitusmahdollisuuksia 
hankkeille, jotka tuottavat selviä 
ympäristö- ja ilmastohyötyjä, 
synergiaetujen turvaamiseksi. 
Päällekkäisen rahoituksen ehkäiseminen 
edellyttää koordinointia.

Or. en

Tarkistus 28
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttäminen ja tämän 
suuntauksen kääntäminen, 

(11) Luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttäminen ja tämän 
suuntauksen kääntäminen, 
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resurssitehokkuuden parantaminen sekä 
ympäristöön ja terveyteen liittyvien 
huolenaiheiden käsittely ovat edelleen 
unionin keskeisiä haasteita. Näiden 
haasteiden vuoksi unionin on toteutettava 
lisää toimia löytääkseen ratkaisuja ja 
parhaita käytäntöjä, jotka auttavat 
saavuttamaan komission tiedonannossa 
"Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (jäljempänä 
"Eurooppa 2020 -strategia") asetetut 
tavoitteet. Lisäksi ympäristötavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää hallinnon 
parantamista erityisesti tiedotustoimin ja 
ottamalla sidosryhmät mukaan. Siksi 
Ympäristö-alaohjelman toimenpiteillä olisi 
oltava kolme painopistealuetta: ympäristö 
ja resurssitehokkuus, luonnon 
monimuotoisuus sekä ympäristöhallinto ja 
-tieto. Life-ohjelmasta rahoitettavilla 
hankkeilla olisi voitava edistää useamman 
kuin yhden painopistealueen 
erityistavoitteita sekä useamman kuin 
yhden jäsenvaltion osallistumista.

resurssitehokkuuden parantaminen sekä 
ympäristöön ja terveyteen liittyvien 
huolenaiheiden käsittely ovat edelleen 
unionin keskeisiä haasteita. Näiden 
haasteiden vuoksi unionin on toteutettava 
lisää toimia löytääkseen ratkaisuja ja 
parhaita käytäntöjä, jotka auttavat 
saavuttamaan komission tiedonannossa 
”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (jäljempänä 
"Eurooppa 2020 -strategia") asetetut 
tavoitteet. Lisäksi ympäristötavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää hallinnon 
parantamista erityisesti tiedotustoimin ja 
ottamalla sidosryhmät mukaan. Nämä 
tavoitteet saavuttaakseen unionin on 
tietoisena luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämisen ratkaisevasta merkityksestä 
syrjäisimmillä alueilla sovittava 
vapaaehtoisesta järjestelmästä, jolla 
pyritään edistämään luonnon 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalveluiden säilyttämistä ja 
kestävää käyttöä (BEST-hanke) 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuilla unionin syrjäisimmillä 
alueilla, joihin ei sovelleta EU:n 
luonnonsuojelua koskevaa lainsäädäntöä 
(direktiivit 92/43/EY ja 2009/147/EY), 
hyödyntämällä EU:n 
luonnonsuojelupolitiikasta, erityisesti 
Natura 2000 -verkostosta, saatuja 
kokemuksia. Siksi Ympäristö-alaohjelman 
toimenpiteillä olisi oltava neljä
painopistealuetta: ympäristö ja 
resurssitehokkuus, luonnon 
monimuotoisuus, ympäristöhallinto ja -
tieto sekä ekosysteemipalvelujen ja 
luonnon monimuotoisuuden suojelu ja 
kestävä käyttö syrjäisimmillä alueilla. 
Life-ohjelmasta rahoitettavilla hankkeilla 
olisi voitava edistää useamman kuin yhden 
painopistealueen erityistavoitteita sekä 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
osallistumista.

Or. fr
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Tarkistus 29
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Luonnonpääoma elämämme 
turvaajana: luonnon monimuotoisuutta 
koskeva EU:n strategia vuoteen 2020" 
(jäljempänä "luonnon monimuotoisuutta 
koskeva unionin strategia 2020") on 
asetettu tavoitteet luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämiselle ja tämän suuntauksen 
kääntämiselle. Näitä tavoitteita ovat muun 
muassa luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY täydellinen 
täytäntöönpano sekä ekosysteemien ja 
niiden tarjoamien hyötyjen säilyttäminen ja 
palauttaminen. Life-ohjelman olisi 
edistettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista. Siksi Luonnon 
monimuotoisuus -painopistealueessa olisi 
keskityttävä neuvoston 
direktiivillä 92/43/ETY perustetun Natura 
2000 -verkoston toteuttamiseen ja 
hallintaan, erityisesti siltä osin kuin kyse 
on kyseisen direktiivin 8 artiklassa 
tarkoitetusta hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävästä 
toimintasuunnitelmasta, luonnon 
monimuotoisuuteen ja direktiiveihin 
2009/147/EY ja 92/43/ETY liittyvien 
parhaiden käytäntöjen kehittämiseen ja 
levittämiseen sekä laajempiin luonnon 

(13) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle "Luonnonpääoma elämämme 
turvaajana: luonnon monimuotoisuutta 
koskeva EU:n strategia vuoteen 2020" 
(jäljempänä "luonnon monimuotoisuutta 
koskeva unionin strategia 2020") on 
asetettu tavoitteet luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämiselle ja tämän suuntauksen 
kääntämiselle. Näitä tavoitteita ovat muun 
muassa luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY täydellinen 
täytäntöönpano sekä ekosysteemien ja 
niiden tarjoamien hyötyjen säilyttäminen ja 
palauttaminen. Life-ohjelman olisi 
edistettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamista. Siksi Luonnon 
monimuotoisuus -painopistealueessa olisi 
keskityttävä neuvoston 
direktiivillä 92/43/ETY perustetun Natura 
2000 -verkoston toteuttamiseen ja 
hallintaan, erityisesti siltä osin kuin kyse 
on kyseisen direktiivin 8 artiklassa 
tarkoitetusta hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävästä 
toimintasuunnitelmasta, luonnon 
monimuotoisuuteen ja direktiiveihin 
2009/147/EY ja 92/43/ETY liittyvien 
parhaiden käytäntöjen kehittämiseen ja 
levittämiseen sekä laajempiin luonnon 



AM\906461FI.doc 7/31 PE492.633v01-00

FI

monimuotoisuutta koskeviin haasteisiin, 
jotka määritetään luonnon 
monimuotoisuutta koskevassa unionin 
strategiassa 2020.

monimuotoisuutta koskeviin haasteisiin, 
jotka määritetään luonnon 
monimuotoisuutta koskevassa unionin 
strategiassa 2020. Life-ohjelman osuus 
Natura 2000 -verkoston vuotuisista 
rahoitustarpeista olisi nähtävä ja 
määritettävä unionin muista rahastoista 
turvattujen luonnon monimuotoisuuteen 
liittyvien menojen yhteydessä. Euroopan 
parlamentti kehotti 20. huhtikuuta 2012 
antamassaan päätöslauselmassa 
luonnonpääomasta elämämme 
turvaajana: luonnon monimuotoisuutta 
koskeva EU:n strategia vuoteen 2020, että 
komissio ja jäsenvaltiot takaavat 
vähintään 5,8 miljardin euron 
vuosittaisen tuen EU:n ja jäsenvaltioiden 
määrärahoista ja varmistavat, että 
rahoitusta tarjotaan riittävästi esimerkiksi 
YMP:n määrärahojen, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston, koheesiorahaston ja 
vahvistetun Life+–tuen kaltaisten EU:n 
rahoitusvälineiden avulla siten, että eri 
rahastojen välistä koordinointia ja 
yhdenmukaisuutta parannetaan muun 
muassa yhdennettyjen hankkeiden 
käsitteen avulla, mikä parantaa eri 
alueiden saamien EU-tukien avoimuutta;

Or. en

Tarkistus 30
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) Unionin syrjäisimmät alueet 
käsittävät ainutlaatuisia lajeja ja erilaisia 
ekosysteemejä, jotka ovat merkitykseltään 
ratkaisevia pyrittäessä säilyttämään 
Euroopan ja koko maailman luonnon 
monimuotoisuutta. Syrjäisimmillä alueilla 
sekä merentakaisilla mailla ja alueilla on 
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enemmän kotoperäisiä eläin- ja 
kasvilajeja kuin Manner-Euroopassa 
kokonaisuudessaan. Lisäksi on otettava 
huomioon, että Ranskan syrjäisimmät 
alueet jäävät Natura 2000 -verkoston 
ulkopuolelle, koska direktiiveissä 
92/43/EY ja 2009/147/EY ei oteta 
huomioon eikä luetella näiden alueiden 
kasvistoa, eläimistöä eikä luontotyyppejä. 
Kun otetaan huomioon heinäkuussa 2008 
esitetty "Réunionin viesti" sekä 
neuvoston 10 päivänä joulukuuta 2011 
annetut päätelmät, joissa kannustetaan 
komissiota ja jäsenvaltioita edelleen 
edistämään yhteistä toimintatapaa 
luonnonsuojelussa koko unionin alueella 
ja myös kaikkein syrjäisimmillä alueilla 
sekä jäsenvaltioiden merentakaisissa 
maissa ja alueilla, ja kun otetaan 
huomioon komission tiedonanto 
"Luonnon pääoma elämämme 
turvaajana: luonnon monimuotoisuutta 
koskeva EU:n strategia vuoteen 2020", 
jossa komissio sitoutuu laajentamaan ja 
edistämään BEST-aloitetta, tällä 
asetuksella on sisällytettävä Ympäristö-
alaohjelmaan erityinen painopistealue, 
joka koskee luonnon monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja perussopimuksen 
349 artiklassa tarkoitetuilla unionin
syrjäisimmillä alueilla, jotta vahvistetaan 
vuonna 2011 käynnistetyn BEST-aloitteen 
valmistelutoimia todellisen menestyksen 
saavuttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 31
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ilmastonmuutoksen hillitseminen - (16) Ilmastonmuutoksen hillitseminen -
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painopistealueen olisi edistettävä unionin 
ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön 
valmistelua ja täytäntöönpanoa erityisesti 
siltä osin kuin kyse on
kasvihuonekaasujen tarkkailusta ja 
raportoinnista, maankäyttöön, 
maankäytön muutoksiin ja 
metsätalouteen liittyvistä politiikoista, 
päästökauppajärjestelmästä, 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä pienentää 
kasvihuonekaasupäästöjä, hiilidioksidin
talteenotosta ja varastoinnista, 
uusiutuvasta energiasta, 
energiatehokkuudesta, liikenteestä ja 
polttoaineista, otsonikerroksen 
suojelemisesta ja fluoratuista kaasuista.

painopistealueen olisi edistettävä unionin 
ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön 
valmistelua ja täytäntöönpanoa erityisesti 
tukemalla synergioita luonnon 
monimuotoisuuden kaltaisten muiden 
ympäristötavoitteiden kanssa 
kasvihuonekaasujen tarkkailun ja niistä 
raportoinnin, maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden, luonnon 
hiilinielujen säilyttämisen ja ekosysteemin 
kannalta ystävällisten lähestymistapojen 
aloilla kehitettäessä uusiutuvaa energiaa, 
energiatehokkuutta, liikennettä ja 
polttoaineita, otsonikerroksen suojelua ja 
fluorattuja kaasuja.

Or. en

Tarkistus 32
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ilmastonmuutoksen ensimmäiset 
vaikutukset ovat jo nähtävissä Euroopassa 
ja maailmanlaajuisesti. Esimerkkinä 
mainittakoon äärimmäiset sääolot, jotka 
johtavat tulviin ja kuivuuteen, sekä 
lämpötilojen ja merenpinnan nousu. Siksi 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen -
painopistealueen olisi edistettävä 
väestöryhmien, taloudenalojen ja alueiden 
sopeutumista tällaisiin muutoksiin, jotta 
erityisillä sopeutumistoimenpiteillä ja 
strategioilla voidaan turvata unionin
parempi kestokyky. Tämän alan toimilla 
olisi täydennettävä toimia, jotka voivat 
saada tukea pelastuspalvelun 
rahoitusvälineestä.

(17) Ilmastonmuutoksen ensimmäiset 
vaikutukset ovat jo nähtävissä Euroopassa 
ja maailmanlaajuisesti. Esimerkkinä 
mainittakoon äärimmäiset sääolot, jotka 
johtavat tulviin ja kuivuuteen, sekä 
lämpötilojen ja merenpinnan nousu. Siksi 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen -
painopistealueen olisi edistettävä 
väestöryhmien, taloudenalojen ja alueiden 
sopeutumista tällaisiin muutoksiin, jotta 
erityisillä sopeutumistoimenpiteillä ja 
strategioilla voidaan turvata ympäristön 
parempi kestokyky. Tämän alan toimilla 
olisi täydennettävä toimia, jotka voivat 
saada tukea pelastuspalvelun 
rahoitusvälineestä, ja niiden olisi 
keskityttävä pääasiassa ekosysteemin 
perustuviin lähestymistapoihin, jotka 
tukevat kustannustehokkaita yhteisiä 
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etuja muiden ympäristötavoitteiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 33
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
täytäntöönpanoa voidaan parantaa ja 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet sisällyttää 
paremmin osaksi muita politiikanaloja, 
Life-ohjelmalla olisi tuettava hankkeita, 
joilla edistetään kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja ympäristö- ja ilmastoalan 
lainsäädännön ja politiikan 
täytäntöönpanoon. Ympäristö-
alaohjelmassa näissä hankkeissa olisi 
keskityttävä ensisijaisesti luonnon 
monimuotoisuutta koskevan unionin
strategian 2020 täytäntöönpanoon 
kiinnittäen erityistä huomiota neuvoston 
direktiivillä 92/43/ETY perustetun Natura 
2000 -verkoston tehokkaaseen hoitoon ja 
vahvistamiseen panemalla täytäntöön 
mainitun direktiivin 8 artiklassa tarkoitetut 
hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävät 
toimintasuunnitelmat, 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista sekä jätteitä ja 
ilmaa koskeva lainsäädäntö. Samalla, kun 
näissä hankkeissa keskitytään 
määritettyihin aiheisiin, ne muodostavat 
mekanismin, jolla pyritään saavuttamaan 
monta tavoitetta (esimerkiksi saavuttamaan 
ympäristöhyötyjä ja kehittämään 
valmiuksia) ja jonka ansiosta voidaan 
saavuttaa tuloksia muilla politiikanaloilla, 
erityisesti yhteisön meriympäristöpolitiikan 

(21) Jotta ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
täytäntöönpanoa voidaan parantaa ja 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet sisällyttää 
paremmin osaksi muita politiikanaloja, 
Life-ohjelmalla olisi tuettava hankkeita, 
joilla edistetään kokonaisvaltaisia 
lähestymistapoja ympäristö- ja ilmastoalan 
lainsäädännön ja politiikan 
täytäntöönpanoon. Ympäristö-
alaohjelmassa näissä hankkeissa olisi 
keskityttävä ensisijaisesti luonnon 
monimuotoisuutta koskevan unionin 
strategian 2020 täytäntöönpanoon 
kiinnittäen erityistä huomiota neuvoston 
direktiivillä 92/43/ETY perustetun Natura 
2000 -verkoston tehokkaaseen hoitoon ja 
vahvistamiseen panemalla täytäntöön 
mainitun direktiivin 8 artiklassa tarkoitetut 
hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävät 
toimintasuunnitelmat, 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista sekä jätteitä ja 
ilmaa koskeva lainsäädäntö. Samalla, kun 
näissä hankkeissa keskitytään 
määritettyihin aiheisiin, ne muodostavat 
mekanismin, jolla pyritään saavuttamaan 
monta tavoitetta (esimerkiksi saavuttamaan 
ympäristöhyötyjä ja kehittämään 
valmiuksia) ja jonka ansiosta voidaan 
saavuttaa tuloksia muilla politiikanaloilla, 
erityisesti yhteisön meriympäristöpolitiikan 
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puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) alalla. 
Tämäntyyppisiä hankkeita voitaisiin 
suunnitella muillakin ympäristöaloilla. 
Ilmastotoimet-alaohjelmassa näissä 
hankkeissa olisi keskityttävä erityisesti 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
vähentämistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskeviin strategioihin ja 
toimintasuunnitelmiin. Tällaisilla 
hankkeilla olisi tuettava vain tiettyjä 
erityistoimia ja -toimenpiteitä, kun taas 
muita toimia, jotka täydentävät 
hankkeeseen sisältyviä toimia, olisi 
rahoitettava muista unionin 
rahoitusohjelmista sekä kansallisin, 
alueellisin ja yksityisen sektorin varoin. 
Life-ohjelman rahoituksessa olisi 
hyödynnettävä synergiaetuja ja taattava 
unionin eri rahoituslähteiden välinen 
johdonmukaisuus keskittymällä 
strategisesti ympäristö- ja ilmastoasioihin.

puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) alalla. 
Tämäntyyppisiä hankkeita voitaisiin 
suunnitella muillakin ympäristöaloilla. 
Ilmastotoimet-alaohjelmassa näissä 
hankkeissa olisi keskityttävä erityisesti 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
vähentämistä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskeviin strategioihin ja 
toimintasuunnitelmiin. Tällaisilla 
hankkeilla olisi tuettava vain tiettyjä 
erityistoimia ja -toimenpiteitä, kun taas 
muita toimia, jotka täydentävät 
hankkeeseen sisältyviä toimia, olisi 
rahoitettava muista unionin 
rahoitusohjelmista sekä kansallisin, 
alueellisin ja yksityisen sektorin varoin. 
Life-ohjelman rahoituksessa olisi 
hyödynnettävä synergiaetuja ja taattava 
unionin eri rahoituslähteiden välinen 
johdonmukaisuus keskittymällä 
strategisesti ympäristö- ja ilmastoasioihin.
Integroidut hankkeet hyötyvät muista 
rahastoista, kun parannetaan niiden 
vastaanottokykyä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvien menojen osalta. Koska 
integroitujen hankkeiden lähestymistapa 
on uusi eikä siitä vielä ole laajaa 
kokemusta, sidosryhmiä on tarvittaessa 
tuettava korotetulla yhteisrahoitusasteella 
ja valmisteluvaiheessa tarjottavalla 
teknisellä avulla. Lisäksi kaksivaiheisella 
valintamenettelyllä olisi kevennettävä 
hakuvaihetta. Menestyksekkäitä 
integroituja hankkeita koskevaa vaihtoa 
on helpotettava, ja siihen on otettava 
mukaan kaikki asianomaiset hallinnon 
alat ja sidosryhmät. Integroitujen 
hankkeiden sujuvan toiminnan ja 
menestyksen kannalta määräävät tekijät 
on analysoitava ensimmäisten 
ohjelmavuosien kokemusten perusteella. 
Integroitujen hankkeiden soveltamisalaan 
voidaan tämän analyysin perusteella ja 
saatavilla olevasta rahoituksesta riippuen 
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lisätä uusia aloja.

Or. en

Tarkistus 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Arvonlisäveron kompensointi on 
tärkeää, jos halutaan turvata LIFE-
hankkeiden toteuttamisen mahdollisuus 
myös pienemmille toimijoille, kuten 
kansalaisjärjestöille tai paikallisella ja 
alueellisella tasoilla toimiville laitoksille. 

Or. lt

Tarkistus 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Unionin varojen parhaan mahdollisen 
käytön turvaamiseksi ja eurooppalaisen 
lisäarvon varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti hankkeiden 
valinnassa käytettävien 
tukikelpoisuuskriteereiden, integroitujen 
hankkeiden maantieteellisen tasapainon 
soveltamiskriteereiden ja erityisiin 
alakohtaisiin painopisteisiin sovellettavien 
tulosindikaattoreiden osalta. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan järjestää asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla. 

(30) Unionin varojen parhaan mahdollisen 
käytön turvaamiseksi ja eurooppalaisen 
lisäarvon varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti hankkeiden 
valinnassa käytettävien 
tukikelpoisuuskriteereiden, integroitujen 
hankkeiden maantieteellisen tasapainon 
soveltamiskriteereiden ja erityisiin 
alakohtaisiin painopisteisiin sovellettavien 
tulosindikaattoreiden osalta. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan järjestää asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla. 
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Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.
Delegoituja säädöksiä on kuitenkin 
annettava vain tarvittaessa, ja Euroopan 
parlamentin oikeus vastustaa komission 
toimenpiteitä on turvattava.

Or. en

Tarkistus 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’pilottihankkeilla’ hankkeita, joissa 
käytetään tekniikkaa tai menetelmää, jota 
ei ole käytetty tai testattu aikaisemmin tai 
muualla, ja jotka tuottavat mahdollisia 
ympäristö- tai ilmastohyötyjä vallitsevaan 
parhaaseen käytäntöön verrattuna;

(a) ’pilottihankkeilla’ hankkeita, joissa 
käytetään tekniikkaa tai menetelmää, jota 
ei ole käytetty tai testattu aikaisemmin tai 
muualla, ja jotka tuottavat mahdollisia 
ympäristö- tai ilmastohyötyjä vallitsevaan 
parhaaseen käytäntöön verrattuna sekä 
joita voidaan myöhemmin hyödyntää 
laajemmin vastaavissa tilanteissa;

Or. ro

Perustelu

Pilottihankkeiden tulokset voivat toimia esimerkkinä muille paikallisille tai alueellisille 
viranomaisille tai rajat ylittävissä yhteistyöhankkeissa.

Tarkistus 37
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) 'integroiduilla hankkeilla' hankkeita, 
joissa toteutetaan kestävällä tavalla ja 
laajalla alueella, erityisesti alueellisesti, 
monella alueella tai kansallisesti, unionin 
muihin säädöksiin perustuvan unionin 
erityisen ympäristö- tai 
ilmastolainsäädännön edellyttämiä tai 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
valmistelemia ympäristö- tai ilmastoalan 
strategioita tai toimintasuunnitelmia;

(d) 'integroiduilla hankkeilla' hankkeita, 
joissa toteutetaan kestävällä tavalla ja 
laajalla alueella, erityisesti alueellisesti, 
monella alueella tai kansallisesti, unionin 
muihin säädöksiin perustuvan unionin 
erityisen ympäristö- tai 
ilmastolainsäädännön edellyttämiä tai 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
valmistelemia ympäristö- tai ilmastoalan 
strategioita tai toimintasuunnitelmia; Niillä 
pyritään sisällyttämään ympäristö- ja 
ilmastopolitiikka muihin politiikanaloihin 
erityisesti edistämällä muiden unionin, 
kansallisten ja yksityisten varojen 
koordinoitua käyttöä ympäristö- tai 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja 
merkittäviin täytäntöönpanohaasteisiin 
vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 38
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden osallistuminen Life-
ohjelmaan

Merentakaisten maiden ja alueiden ja 
kolmansien maiden osallistuminen Life-
ohjelmaan

Or. fr

Tarkistus 39
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale



AM\906461FI.doc 15/31 PE492.633v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Seuraavat maat voivat osallistua Life-
ohjelmaan:

Seuraavat maat ja alueet voivat osallistua 
Life-ohjelmaan:

Or. fr

Tarkistus 40
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 
27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyssä 
neuvoston päätöksessä 2001/822/EY, jota 
muutettiin 19 päivänä maaliskuuta 2007 
tehdyllä päätöksellä 2007/249/EY, 
tarkoitetut merentakaiset maat ja alueet;
( Maurice Ponga toivoo, että tarkistus tulee 
uuteen a alakohtaan.)

Or. fr

Tarkistus 41
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumisessa noudatetaan ehtoja, jotka 
vahvistetaan kahdenvälisissä tai 
monenvälisissä sopimuksissa yleisistä 
periaatteista, jotka ohjaavat näiden maiden 
osallistumista unionin ohjelmiin.

Osallistumisessa noudatetaan ehtoja, jotka 
vahvistetaan merentakaisten maiden ja 
alueiden assosiaatiosta tehdyssä 
päätöksessä, kahdenvälisissä tai 
monenvälisissä sopimuksissa yleisistä 
periaatteista, jotka ohjaavat näiden maiden 
osallistumista unionin ohjelmiin.
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Or. fr

Tarkistus 42
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
vastuualueidensa rajoissa Life-ohjelman ja 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalastusrahaston välisen koordinoinnin 
synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun 
kyse on 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetuista integroiduista hankkeista, ja 
Life-ohjelman yhteydessä kehitettyjen 
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käytön tukemiseksi. 
Unionissa koordinointi tapahtuu osana 
asetuksen (EU) N:o ... (yhteistä strategista 
viitekehystä koskeva asetus) 10 artiklassa 
tarkoitettua yhteistä strategiakehystä. 

3. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
aktiivisesti ja yhteistyössä
vastuualueidensa rajoissa Life-ohjelman ja 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston,
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalastusrahaston välisen koordinoinnin 
synergiaetujen luomiseksi ja menettelyjen 
yhdenmukaistamiseksi, erityisesti kun 
kyse on 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetuista integroiduista hankkeista 
sekä ottamalla käyttöön direktiivin 
92/43/EY 8 artiklassa tarkoitetut 
hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävät 
toimintasuunnitelmat, ja Life-ohjelman 
yhteydessä kehitettyjen ratkaisujen, 
menetelmien ja lähestymistapojen käytön 
tukemiseksi. Unionissa koordinointi 
tapahtuu osana asetuksen (EU) N:o ... 
(yhteistä strategista viitekehystä koskeva 
asetus) 10 artiklassa tarkoitettua yhteistä 
strategiakehystä. 

Or. en

Tarkistus 43
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Ympäristö-alaohjelmassa on kolme
painopistealuetta:

1. Ympäristö-alaohjelmassa on neljä 
painopistealuetta:

Or. fr

Tarkistus 44
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– luonnon monimuotoisuus ja 
ekosysteemipalvelut unionin 
syrjäisimmillä alueilla

Or. fr

Tarkistus 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää ympäristöasioita koskevan 
tietoisuuden lisääntymistä ja muun muassa 
hankkia yleisöltä ja sidosryhmiltä tukea 
unionin päätöksenteolle ympäristöalalla 
sekä edistää kestävää kehitystä koskevaa 
valistusta;

(a) käynnistää ympäristöasioita koskeva 
tiedotus- ja tietoisuuden 
lisäämiskampanja ja muun muassa 
hankkia yleisöltä ja sidosryhmiltä tukea 
unionin päätöksenteolle ympäristöalalla 
sekä edistää kestävää kehitystä koskevaa 
valistusta;

Or. ro

Perustelu

Yleisölle suunnattu tiedotus lisää tietoisuutta ohjelmasta ja varmistaa, että se on 
yhdenmukainen EU:n muiden toimien kanssa.
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Tarkistus 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tukea tiedottamista, tiedonhallintaa ja 
tiedonlevitystä ympäristöalalla ja edistää 
onnistuneita ympäristöratkaisuja ja -
käytäntöjä koskevan tiedon jakamista, 
myös kehittämällä sidosryhmien välisiä 
yhteistyöjärjestelmiä ja koulutusta;

(b) tukea tiedottamista, tiedonhallintaa ja 
tiedonlevitystä ympäristöalalla ja edistää 
onnistuneita ympäristöratkaisuja ja -
käytäntöjä koskevan tiedon jakamista, 
myös kehittämällä sidosryhmien välisiä 
yhteistyöjärjestelmiä ja koulutusta, joka on 
suunnattu kaikille ikä-, taloudellisille ja 
sosiaaliryhmille;

Or. ro

Perustelu

Kansalaisten saaminen mukaan koulutustasosta tai iästä riippumatta auttaa lisäämään tietoa 
tästä ohjelmasta ja osallistumista siihen liittyviin aloitteisiin.

Tarkistus 47
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tukea tiedottamista, tiedonhallintaa ja 
tiedonlevitystä ympäristöalalla ja edistää 
onnistuneita ympäristöratkaisuja ja -
käytäntöjä koskevan tiedon jakamista, 
myös kehittämällä sidosryhmien välisiä 
yhteistyöjärjestelmiä ja koulutusta;

(b) tukea tiedottamista, tiedonhallintaa ja 
tiedonlevitystä ympäristöalalla ja edistää 
onnistuneita ympäristöratkaisuja ja -
käytäntöjä koskevan tiedon jakamista, 
myös kehittämällä sidosryhmien välisiä 
alueellisia yhteistyöjärjestelmiä ja 
koulutusta;

Or. ro
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Tarkistus 48
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) edistää unionin ympäristölainsäädännön 
noudattamista tehokkaammin ja sen 
valvontaa erityisesti edistämällä parhaiden 
käytäntöjen ja poliittisten 
lähestymistapojen kehittämistä ja 
levittämistä;

(c) edistää unionin ympäristölainsäädännön 
noudattamista tehokkaammin ja sen 
valvontaa erityisesti edistämällä parhaiden 
käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä;

Or. de

Perustelu

Ei tulisi syntyä epäilystä, että Life-ohjelman varoja käytetään poliittiseen tukemiseen.

Tarkistus 49
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistää ympäristöhallinnon kehittämistä 
lisäämällä sidosryhmien, myös 
kansalaisjärjestöjen, osallistumista 
politiikkaa koskeviin kuulemisiin ja 
politiikan toteutukseen.

(d) edistää ympäristöhallinnon kehittämistä 

Or. de

Perustelu

Juuri ympäristöalalla toimivilla kansalaisjärjestöillä on useimmiten hyvä varallisuustaso. 
Life-ohjelman varat ovat hyvin rajalliset. Life-ohjelman varat tulisi sen vuoksi käyttää 
erityisesti hallinnon, mukaanlukien rakennerahastovarojen hallinnoinnin, parantamiseen 
paikallisten ympäristöhankkeiden toteuttamiseksi (useimmat toteutumatta jäävät hankkeet 
kaatuvat puutteelliseen hallintoon).
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Tarkistus 50
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Luonnon monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja unionin 

syrjäisimmillä alueilla koskevan 
painopistealueen erityiset tavoitteet

Ympäristö-alaohjelman luonnon 
monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja unionin 
syrjäisimmillä alueilla koskevan 
painopistealueen erityistavoitteena on 
erityisesti
a) edistää suojeltujen meri- ja maa-
alueiden luomista EU:n syrjäisimmillä 
alueilla ja rohkaista niiden hyvään 
hallintoon ottaen huomioon olemassa 
olevat suojelualueet
b) panna täytäntöön meren ja maan 
luonnonvarojen kestävä hoito, jolla 
edistetään näin osaltaan merkittävien 
luontotyyppien, lajien ja 
ekosysteemitoimintojen suojelua 
suojelualueiden ulkopuolelle;
c) parantaa luonnon monimuotoisuuden 
ja ekosysteemipalveluiden säilyttämistä ja 
kestävää käyttöä EU:n syrjäisimmillä 
alueilla:
i) pyrkimällä vähentämään yleisesti 
ilmastonmuutoksen vaikutusta 
ekosysteemeihin seuraamalla 
ekosysteemien hyvää tilaa ja 
vastustuskykyä sekä suosimalla vihreää 
infrastruktuuria ja ekosysteemiin 
perustuvia lähestymistapoja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 
sen lieventämiseen, koska näistä on usein 
moninaista hyötyä;
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ii) vahvistamalla valmiuksia paikallisella 
ja alueellisella tasolla, myös 
naapurimaissa, rohkaisemalla tietojen ja 
hyvien käytäntöjen vaihtoon kaikkien 
toimijoiden kesken muun muassa 
paikallishallinto, maanomistajat, 
yksityinen sektori, tutkijat ja 
kansalaisyhteiskunta mukaan luettuina;
iii) vahvistamalla nykyisiä 
luonnonsuojeluohjelmia sekä pyrkimyksiä 
suojelualueiden sisä- ja ulkopuolella;
iv) laajentamalla tietopohjaa ja 
täyttämällä sen aukot, erityisesti 
mittaamalla ekosysteemitoimintojen ja -
palveluiden arvoa;
d) rohkaisemalla rajat ylittäviin 
hankkeisiin ja helpottamalla niitä; 
tutkimalla tulokaslajeihin, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja 
kansainvälisten yleissopimusten 
täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia. 
Näitä sopimuksia ovat erityisesti CITES-
yleissopimus (uhanalaisten lajien 
kansainvälistä kauppaa koskeva 
yleissopimus) ja kolme Rion 
yleissopimusta (biologista 
monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, 
ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimus ja 
aavikoitumisen estämistä koskeva 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimus);
e) kehittämällä mekanismeja resurssien 
lisäämiseksi "ekosysteemipalvelujen 
maksujärjestelmä" mukaan luettuna.

Or. fr

Tarkistus 51
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
koskevan unionin politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
valmistelua, myös sen valtavirtaistamista 
eri politiikanaloilla, erityisesti kehittämällä, 
testaamalla ja esittelemällä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä 
menettelytapoja tai hallintatapoja, parhaita 
käytäntöjä ja ratkaisuja;

(a) edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
koskevan unionin politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
valmistelua, myös sen valtavirtaistamista 
eri politiikanaloilla, erityisesti tukemalla 
synergioita luonnon monimuotoisuuden 
kaltaisten ympäristötavoitteiden kanssa ja 
kehittämällä, testaamalla ja esittelemällä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä 
menettelytapoja tai hallintatapoja, parhaita 
käytäntöjä ja ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 52
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevan unionin politiikan 
ja lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
valmistelua, myös sen valtavirtaistamista 
eri politiikanaloilla, erityisesti kehittämällä, 
testaamalla ja esittelemällä 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyviä menettelytapoja tai hallintatapoja, 
parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja;

(a) edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
koskevan unionin politiikan ja 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
valmistelua, myös sen valtavirtaistamista 
eri politiikanaloilla, erityisesti tukemalla 
synergioita luonnon monimuotoisuuden 
kaltaisten ympäristötavoitteiden kanssa ja 
kehittämällä, testaamalla ja esittelemällä 
ekosysteemiin perustuvia
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä 
menettelytapoja tai hallintatapoja, parhaita 
käytäntöjä ja ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 53
Nikos Chrysogelos
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) parantaa tietopohjaa, jota tarvitaan 
kehitettäessä, arvioitaessa, seurattaessa ja 
toteutettaessa tehokkaita sopeutumistoimia 
ja -toimenpiteitä, sekä parantaa valmiuksia 
soveltaa tätä tietoa käytännössä;

(b) parantaa tietopohjaa, jota tarvitaan 
kehitettäessä, arvioitaessa, seurattaessa ja 
toteutettaessa tehokkaita ekosysteemiin 
perustuvia sopeutumistoimia ja -
toimenpiteitä, sekä parantaa valmiuksia 
soveltaa tätä tietoa käytännössä;

Or. en

Tarkistus 54
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) edistää integroitujen lähestymistapojen, 
kuten sopeutumisstrategioihin ja -
toimintasuunnitelmiin liittyvien 
lähestymistapojen, kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa paikallisesti, alueellisesti 
tai kansallisesti;

(c) edistää ekosysteemiin perustuvien
integroitujen lähestymistapojen, kuten 
sopeutumisstrategioihin ja -
toimintasuunnitelmiin liittyvien 
lähestymistapojen, kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa paikallisesti, alueellisesti 
tai kansallisesti;

Or. en

Tarkistus 55
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistää toistettaviksi, siirrettäviksi tai 
valtavirtaistettaviksi soveltuvien, 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
tähtäävien innovatiivisten tekniikoiden, 

(d) edistää toistettaviksi, siirrettäviksi tai 
valtavirtaistettaviksi soveltuvien, 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
tähtäävien ja ekosysteemiin perustuviin 
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järjestelmien, menetelmien ja välineiden 
kehittämistä ja esittelyä.

lähestymistapoihin keskittyvien
innovatiivisten tekniikoiden, järjestelmien, 
menetelmien ja välineiden kehittämistä ja 
esittelyä.

Or. en

Tarkistus 56
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää ilmastoasioita koskevan 
tietoisuuden lisääntymistä ja muun muassa 
hankkia yleisöltä ja sidosryhmiltä tukea 
unionin päätöksenteolle ilmastoalalla sekä 
edistää kestävää kehitystä koskevaa 
valistusta;

(a) käynnistää ilmastoasioita koskeva 
tiedotus- ja tietoisuuden 
lisäämiskampanja ja muun muassa 
hankkia yleisöltä ja sidosryhmiltä tukea 
unionin päätöksenteolle ilmastoalalla sekä 
edistää kestävää kehitystä koskevaa 
valistusta;

Or. ro

Perustelu

Yleisölle suunnattu tiedotus lisää tietoisuutta ohjelmasta ja varmistaa, että se on 
yhdenmukainen EU:n muiden toimien kanssa.

Tarkistus 57
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää ilmastoasioita koskevan 
tietoisuuden lisääntymistä ja muun muassa 
hankkia yleisöltä ja sidosryhmiltä tukea 
unionin päätöksenteolle ilmastoalalla sekä 
edistää kestävää kehitystä koskevaa 
valistusta;

(a) edistää ilmastoasioita koskevan, 
kriittisenkin, tietoisuuden lisääntymistä ja 
muun muassa yleisöltä ja sidosryhmiltä 
saatavan tuen hankintaa unionin 
päätöksenteolle ilmastoalalla sekä edistää 
kestävää kehitystä koskevaa valistusta;
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Or. de

Tarkistus 58
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tukea tiedottamista, tiedonhallintaa ja 
tiedonlevitystä ilmastoalalla ja edistää 
onnistuneita ilmastoratkaisuja ja -
käytäntöjä koskevan tiedon jakamista, 
myös kehittämällä sidosryhmien välisiä 
yhteistyöjärjestelmiä ja koulutusta;

(b) tukea tiedottamista, tiedonhallintaa ja 
tiedonlevitystä ilmastoalalla ja edistää 
onnistuneita ilmastoratkaisuja ja -
käytäntöjä koskevan tiedon jakamista, 
myös kehittämällä sidosryhmien välisiä 
yhteistyöjärjestelmiä ja koulutusta, joka on 
suunnattu kaikille ikä-, taloudellisille ja 
sosiaaliryhmille;

Or. ro

Perustelu

Kansalaisten saaminen mukaan koulutustasosta tai iästä riippumatta auttaa lisäämään tietoa 
tästä ohjelmasta ja osallistumista siihen liittyviin aloitteisiin.

Tarkistus 59
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) edistää unionin ilmastolainsäädännön 
noudattamista tehokkaammin ja sen 
valvontaa erityisesti edistämällä parhaiden 
käytäntöjen ja poliittisten 
lähestymistapojen kehittämistä ja 
levittämistä;

(c) edistää unionin ilmastolainsäädännön 
noudattamista tehokkaammin ja sen 
valvontaa erityisesti edistämällä parhaiden 
käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä;

Or. de
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Perustelu

Ei tulisi syntyä epäilystä, että Life-ohjelman varoja käytetään poliittiseen tukemiseen.

Tarkistus 60
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistää ilmastohallinnon kehittämistä 
lisäämällä sidosryhmien, myös 
kansalaisjärjestöjen, osallistumista 
politiikkaa koskeviin kuulemisiin ja 
politiikan toteutukseen.

(d) edistää ilmastohallinnon kehittämistä 

Or. de

Perustelu

Juuri ympäristöalalla toimivilla kansalaisjärjestöillä on useimmiten hyvä varallisuustaso. 
Life-ohjelman varat ovat hyvin rajalliset. Life-ohjelman varat tulisi sen vuoksi käyttää 
erityisesti hallinnon, mukaanlukien rakennerahastovarojen hallinnoinnin, parantamiseen 
paikallisten ympäristöhankkeiden toteuttamiseksi (useimmat toteutumatta jäävät hankkeet 
kaatuvat puutteelliseen hallintoon).

Tarkistus 61
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) niiden on oltava poliittisesti 
puolueettomia

Or. de

Perustelu

Ei tulisi syntyä epäilystä, että Life-ohjelman varoja käytetään poliittiseen tukemiseen.
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Tarkistus 62
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitettuihin integroituihin hankkeisiin 
otetaan tarvittaessa mukaan sidosryhmiä ja 
niillä edistetään mahdollisuuksien mukaan 
koordinointia unionin muiden 
rahoituslähteiden kanssa ja unionin muiden 
rahoituslähteiden käyttöä.

Edellä 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitettuihin integroituihin hankkeisiin 
otetaan mukaan sidosryhmiä kaikissa 
vaiheissa ja niillä edistetään 
mahdollisuuksien mukaan koordinointia 
unionin muiden rahoituslähteiden kanssa ja 
unionin muiden rahoituslähteiden käyttöä.

Or. en

Tarkistus 63
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio varmistaa, että 
jäsenvaltioissa toteutetuille ja 18 artiklan 
a, b, c ja g alakohdissa tarkoitetuille 
hankkeille ("alhaalta ylöspäin etenevän 
lähestymistavan hankkeet") osoitettuja 
vuotuisia määrärahoja ei vähennetä vaan 
lisätään asteittain vuoden 2013 tasoon 
nähden.

Or. en

Tarkistus 64
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista.

1. Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen 
hankkeiden osarahoitusosuus on enintään 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 18 artiklan d ja 
f alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on poikkeuksellisesti 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Edellä 12 a artiklassa 
tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on enintään 
95 prosenttia.

Or. fr

Tarkistus 65
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonlisäveroa ei katsota tukikelpoiseksi 
kustannukseksi 18 artiklassa tarkoitetuissa 
hankkeissa.

Arvonlisävero katsotaan tukikelpoiseksi 
kustannukseksi 18 artiklassa tarkoitetuissa 
hankkeissa sillä edellytyksellä, että sitä ei 
palauteta ja se on unionin 
arvonlisäverolainsäädännön mukainen.

Or. ro

Tarkistus 66
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonlisäveroa ei katsota tukikelpoiseksi 
kustannukseksi 18 artiklassa tarkoitetuissa 
hankkeissa.

Arvonlisävero katsotaan tukikelpoiseksi 
kustannukseksi 18 artiklassa tarkoitetuissa 
hankkeissa.
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Or. en

Tarkistus 67
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tiedotus ja viestintä, myös tietoisuuden 
lisäämiseen tähtäävät kampanjat. Tämän 
asetuksen nojalla tiedotustoimiin 
kohdennettujen varojen on katettava myös 
unionin poliittisia painopisteitä koskeva 
toimielinten tiedotustoiminta;

Poistetaan

Or. de

Perustelu

Life-ohjelman varat tulisi käyttää erityisesti hallinnon, mukaanlukien rakennerahastovarojen 
hallinnoinnin, parantamiseen paikallisten ympäristöhankkeiden toteuttamiseksi (useimmat 
toteutumatta jäävät hankkeet kaatuvat puutteelliseen hallintoon).

Tarkistus 68
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
23 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Life-ohjelmasta voidaan myöntää 
rahoitusta julkisille ja yksityisille elimille.

Life-ohjelmasta voidaan myöntää 
rahoitusta julkisille elimille.

Or. de

Perustelu

Turvataan varojen tehokas ja puolueeton käyttö sekä syntyvän lisäarvon kohdistuminen 
alueeseen eikä yksityisiin etuihin.
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Tarkistus 69
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy Life-ohjelmalle 
monivuotiset työohjelmat. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio valtuutetaan antamaan 
30 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä Life-ohjelman monivuotisten 
työohjelmien hyväksymisestä, ja se 
varmistaa, että sidosryhmiä kuullaan 
asianmukaisesti monivuotisia työohjelmia 
kehitettäessä.

Or. en

Tarkistus 70
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) varojen jakaminen kunkin alaohjelman 
eri painopistealueiden välillä ja eri 
rahoitustyyppien välillä;

(b) varojen jakaminen kunkin alaohjelman 
eri painopistealueiden välillä ja eri 
rahoitustyyppien välillä samalla kun 
18 artiklan a, b, c ja g alakohdissa 
tarkoitettuihin hankkeisiin saatavilla 
olevia varoja lisätään asteittain;

Or. en

Perustelu

Alhaalta ylöspäin etenevän lähestymistavan hankkeisiin osoitettavia varoja on lisättävä.

Tarkistus 71
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) varojen jakaminen kunkin alaohjelman 
eri painopistealueiden välillä ja eri 
rahoitustyyppien välillä;

b) varojen jakaminen kunkin alaohjelman 
eri painopistealueiden välillä ja eri 
rahoitustyyppien välillä sekä erityinen 
merentakainen osuus syrjäisimmille 
alueille ja merentakaisille maille ja 
alueille;

Or. fr

Tarkistus 72
Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) avustusten valinta- ja 
myöntämiskriteerit;

e) avustusten valinta- ja myöntämiskriteerit 
– erityistä huomiota kiinnitetään 
syrjäisimpiin alueisiin ja merentakaisiin 
maihin ja alueisiin niiden tehokkaan 
osallistumisen varmistamiseksi;

Or. fr


