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LÜHISELGITUS

Programm LIFE on peamine ühenduse keskkonnakaitse, bioloogilise mitmekesisuse ja 
kliimamuutustega kohanemise poliitika otsese rahastamise vahend. 

Komisjoni ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku kohta tutvustab tegevuskava
kliimamuutuste vastu, mille tulemuseks on käesoleva programmi kogueelarve 
ajakohastamine, mille eesmärgid on kesksel kohal strateegias „Euroopa 2020”.
Keskkonnapoliitika väärtustamine on hädavajalik jätkusuutlikuks majanduskasvuks Euroopa 
Liidus.

Arvamuse koostaja toetab täielikult komisjoni ambitsiooni, mis edendab paremaid sünergiaid
programmi LIFE ühtekuuluvuspoliitika rahaliste vahenditega, sealhulgas pilootalgatustega, 
mitmeaastase programmi tugevdamisega või integreeritud projektide kasutuselevõtuga. Kuid
arvamuse koostaja on seisukohal, et tuleb teha mitmed selgitusi programmide kohta, mille 
juhtimisviisis on suuri erinevusi.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et käibemaksu ja töötajate kulude projekti rahastamisest 
väljajätmine oleks takistav. Sellise meetme mõju näib projekti edendajate tehnilise ja 
haldussuutlikkuse lihtsustamise ja tugevdamise eesmärkide osas isegi kujunevat negatiivseks.
Lisaks sellele näib olevat oluline säilitada võimaluse korral mõned ühtekuuluvuspoliitika 
finantseeskirjadega sarnased põhimõtted. 

Geograafilise tasakaalu kohta projektide valimisel peetavas arutelus kaldub arvamuse 
koostaja toetama kaasrahastamise määra tõstmist mõnede eriti tundlike ökosüsteemidega 
ebasoodsate tingimustega piirkondades.

Kuigi programm LIFE tunnustab kohalike projektide dünaamikat, aitavad integreeritud 
projektid kaasa teadmiste parandamisele programmi kohta ja tagada kooskõla teiste Euroopa 
Liidu tegevuskavadega. Nad peavad kohalduma rangemale geograafilisele tasakaalule, nii et 
kõik liikmesriigid saaksid täiel määral kasu. Seda tüüpi tegevus võib oluliselt suurendada
programmi LIFE laiendamist. Selles suhtes on arvamuse koostaja teinud ettepaneku tõsta
nende projektide kaasfinantseerimist ja võtta ühenduse strateegilise raamistiku arendamisel 
arvesse programmi LIFE. 

Arvamuse koostaja peab vajalikuks tugevdada valgaladega seotud käsitlusviisi ja
merekeskkonna laiemat aktsepteerimist puudutavaid muudatusettepanekuid ning samuti
tihedamat koostööd välisprogrammidega. Selles mõttes soovib ta, ülemeremaade ja -
territooriumide projekti edendajate staatus oleks selgelt tunnustatud nende koostöö 
tugevdamise nimel ELiga ja liikmesriikide hulka kuuluvuse nimel.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Võttes arvesse 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 
(Bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemi 
teenused Euroopa 
ülemereterritooriumidel), nagu on 
sätestatud 27. novembri 2001. aasta otsuse 
2001/822/EÜ artikliga 58 ülemeremaade 
ja -territooriumide assotsieerimise kohta 
Euroopa Ühendusega („ülemeremaade 
assotsieerimist käsitlev otsus”) 1, võivad 
ülemeremaade riigid ja territooriumid 
kasu saada ühenduse programmide ja 
menetluste eeskirjade ja eesmärkide
kohaldamisest liikmesriigis, kuhu 
ülemeremaade riigid ja territooriumid
kuuluvad.

_________________
1 EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1.

Or. fr



PA\902387ET.doc 5/19 PE489.549v01-00

ET

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Selleks et optimeerida LIFE
programmide vahendite kasutamist, tuleks 
toetada bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
ja kliimamuutuste mõju leevendamise 
meetmete eesmärkide vahelise sünergia 
loomist, sealhulgas kohalikke 
ökosüsteeme tõhustavate projektide 
edendamise teel.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

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 jõupingutustega 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, süsiniku kogumise ja 
säilitamisega, taastuvenergiaga, 
energiatõhususega, transpordi ja kütustega, 
osoonikihi kaitsega ja fluoritud gaasidega.

(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 jõupingutustega 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, süsiniku kogumise ja 
säilitamisega, taastuvenergiaga, jäätmete 
taaskasutamise ja biogaasi tootmisega,
energiatõhususega, transpordi ja kütustega, 
osoonikihi kaitsega ja fluoritud gaasidega.

Or. fr
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Selgitus

Jäätmekäitlus ja taaskasutamine on oluline kohalike ja piirkondlike omavalitsuste pädevusse 
kuuluv vastus. Tuleks ergutada kõnealuse tegevuse säästvat majandamist.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Integreeritud käsitlusviisi 
hõlmavate projektide olemus, kui uut 
tüüpi projekt, mis keskendub Euroopa 
Liidu keskkonna- ja kliimamuutuste
poliitika ja õigusaktide rakendamisele, 
nõuab teostamist kogu Euroopa Liidu 
territooriumil ja kõigis sihtsektorites. See
toob esile valiku süsteemi kaalumise 
vajaduse, et lihtsustada geograafilist
kapitaliosalust.

Or. fr

Selgitus

Integreeritud projektid aitavad parandada teadmisi programmi LIFE saavutuste kohta ja 
kooskõla teiste liidu tegevussuundadega. Nad peavad kohalduma rangemale geograafilisele 
tasakaalule, nii et kõik liikmesriigid saaksid täiel määral kasu.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Integreeritud projektide edu tuleb 
tiheda koostöö kaudu programmi LIFE 
eesmärkidega seotud riiklike, 
piirkondlike, kohalike omavalitsuste ja 
valitsusväliste osalejatega. Projektide
väljatöötamist, rakendamist, hindamist ja 
järelevalvet käsitlevad otsuste 
läbipaistvuse ja avalikustamise
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põhimõtted on väga olulise tähtsusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid ning rahastamine peaks 
keskenduma konkreetsematele 
kululiikidele. Abikõlbmatute kulude 
korvamiseks ja programmiga LIFE 
antavate toetuste tulemusliku taseme 
tagamiseks peaks kaasrahastamise määr 
üldiselt olema 70 % ja erijuhtudel 80 %.

(26) Programmi LIFE lihtsustamist ning 
taotlejate ja abisaajate halduskoormuse 
vähendamist silmas pidades tuleks rohkem 
kasutada kindlasummalisi ja ühekordseid 
makseid, seadmata ohtu hüvitamatu 
käibemaksu abikõlblikkust mitteriiklike
asutuste ja koosseisulistele töötajate 
kulude hulgas. Abikõlbmatute kulude 
korvamiseks ja programmiga LIFE 
antavate toetuste tulemusliku taseme 
tagamiseks peaks kaasrahastamise määr 
üldiselt olema 50% ja erijuhtudel 75%.

Or. fr

Selgitus

Käibemaksu- ja töötajate kulude projekti rahastamisest väljajätmine oleks takistava mõjuga.
Sellise meetme mõju näib projekti edendajate tehnilise ja haldussuutlikkuse lihtsustamise ja
tugevdamise eesmärkide osas olevat lõpuks negatiivne.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Võttes arvesse nende erakordset
rikkust Euroopa Liidus bioloogilise 
mitmekesisuse, ökosüsteemide hapruse ja
geofüüsikaliste omaduste poolest, mis on 
sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 349, sealhulgas nende 
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territooriumide isoleeritus, väiksus ja
paiknemine sisetroopilises kliimas, millel 
on suur kokkupuude looduslike 
ohuteguritega, mis võimendavad 
kliimamuutuste negatiivseid tagajärgi 
veelgi, on Euroopa Liidu
äärepoolseimates piirkondades elluviidud
projektide kaasrahastamise määr 60 % 
üldistest kuludest ja erijuhtudel 85 %. 
Sarnaselt NUTS II kategooria
territooriumil teostatud projektidega 
saartel, mägi- ja kõige põhjapoolsema
hõreda asustusega piirkondades saavad
sama kaasrahastamise määra, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis
174.

Or. fr

Selgitus

Kaasrahastamise määra tuleks suurendada piirkondades, kus on püsivalt ebasoodsad
geofüüsikalised tingimused, mis teeb neid veelgi vastuvõtlikumaks kliimamuutuste 
tagajärgedele ja ainulaadse bioloogilise mitmekesisuse kaotusele Euroopas.

Muudatusettepanek 8

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 oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 

(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. On eriti oluline, et
ettevalmistustöö ajal korraldab komisjon 
asjakohase konsulteerimise, sealhulgas 
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sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning sobiva edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

ekspertide ja kohalike ning piirkondlike 
omavalitsuste tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
sobiva edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. fr

Selgitus

Kohalikud omavalitsused peaksid olema paremini kaasatud komiteemenetluse protsessi. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – 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 
kohaselt või liidu teiste õigusaktide alusel 
või mille on välja töötanud liikmesriikide 
ametiasutused;

(d) „integreeritud projektid” – suure 
territoriaalse ulatusega projektid, mis 
hõlmavad üht või mitut piirkonda, tervet 
riiki või on riikidevahelised ning mille 
raames rakendatakse püsivalt keskkonna-
või kliimastrateegiaid või keskkonna- või 
kliimaalaseid tegevuskavasid, mis on 
nõutavad keskkonna- või kliimaalaste 
õigusaktide kohaselt või liidu teiste 
õigusaktide alusel või mille on välja 
töötanud liikmesriikide ametiasutused; või 
piirkondlikud omavalitsused ja mis 
võimaldavad edendada võimaluse korral 
liidusiseste või -väliste tegevusliinide 
koordineerimist ja teiste 
rahastamisallikate kaasamist; 

Or. fr
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Selgitus

Oluline on nõuda jõupingutusi koordineerimise alal, mida läheb vaja kõigil ELi 
tegevusaladel, sealhulgas välisprogrammid, mis võimaldavad kaasata juba ammu 
koostööpoliitikasse kaasatud naaberriike piirkondlike valgalade haldamisse.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „tehnilise abi projektid” – projektid, 
mille eesmärk on toetada punktis d 
osutatud integreeritud projektide 
ettevalmistamist;

(e) „tehnilise abi projektid” – projektid, 
mille eesmärk on toetada punktis d 
osutatud liikmesriike ja piirkondlikke 
omavalitsusi integreeritud projektide 
ettevalmistamisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandate riikide osalemine programmis 
LIFE

Kolmandate riikide ning ülemeremaade ja 
-territooriumide osalemine programmis 

LIFE
Programmis LIFE võivad osaleda 
järgmised riigid:

Programmis LIFE võivad osaleda 
järgmised riigid ja territooriumid:

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

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

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

(b) kandidaatriigid, võimalikud 
kandidaatriigid ning liiduga ühinevad 
riigid;

(b) kandidaatriigid, võimalikud 
kandidaatriigid ning liiduga ühinevad 
riigid;

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

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

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

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

Or. fr

Selgitus

Ülemeremaad ja -territooriumid võivad olla osa ELi liikmesriigist, kuigi tegevusvaldkond on
väljaspool ELi. Lisaks sellele on neil ainulaadne bioloogiline mitmekesisus, mida Euroopa 
Liit peab kaitsma ja tugevdama. Seetõttu on oluline, et need territooriumid võivad taotleda 
käesoleva programmi raames samu tingimusi, mis teised Euroopa Liiduga seotud riigid.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

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 

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,
kohalike osalejate poolt juhitud kohaliku 
arengu raames ja määruse (EL) 
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lähenemisviiside kasutamist. Liidu tasandil 
toimub kooskõlastamine määruse (EL) 
nr …artiklis 10 osutatud ühise strateegilise 
raamistiku põhjal.

nr........artiklites 28 ja 29 osutatud 
kohalike arengustrateegiate raames 
(üldmäärus), ning et toetada programmi 
LIFE raames välja töötatud lahenduste, 
meetodite ja lähenemisviiside kasutamist. 
Liidu tasandil toimub kooskõlastamine 
määruse (EL) nr …artiklis 10 osutatud 
ühise strateegilise raamistiku põhjal. 
Liikmesriigid peavad määruse (EL) nr 
XXX / XXX (üldmäärus) artiklis 14
osutatud partnerluslepingutes kindlaks 
tegema riikliku ja piirkondliku tasandi 
mehhanismid, et tagada määrusega (EL) 
nr XXX / XXXX (üldmäärus) hõlmatud 
programmi LIFE ja muude rahaliste 
vahendite koordineerimine.

Or. fr

Selgitus

Integreeritud projektide ja muude vahendite eelhindamine üldmääruse artiklitega 28 ja 29 
sätestatud tervikliku lähenemisviisi raames, mis võimaldab optimeerida programmi LIFE 
eesmärkide rakendamise sünergiat regionaalarengu strateegia raames.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon tagab samuti kooskõla ja 
koostoime ning väldib kattuvust 
programmi LIFE ning liidu muude 
tegevuspõhimõtete ja vahendite, eelkõige 
Horisont 2020 ja liidu välistegevuse alla 
kuuluvate tegevuspõhimõtete ja vahendite 
vahel.

4. Komisjon tagab samuti kooskõla ja 
koostoime ning väldib kattuvust 
programmi LIFE ning liidu muude 
tegevuspõhimõtete ja vahendite, eelkõige 
Horisont 2020 ja liidu välistegevuse alla 
kuuluvate tegevuspõhimõtete ja vahendite 
vahel eriti seoses Euroopa 
naabruspoliitika, laiema naabruse või
ühiste valgalade haldamisega mere-, jõe-
või mägisalade ümbruses.

Or. fr
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Selgitus

Oluline on nõuda jõupingutusi koordineerimise alal välisprogrammides, mis võimaldavad 
kaasata juba ammu koostööpoliitikasse kaasatud naaberriigid piirkondlike valgalade 
haldamisse.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Projektide tehniline abi annab
rahalist toetust, mis aitab kandidaatidel 
koostada integreeritud projekte ja
eelkõige tagada, et need järgivad tehnilisi, 
rahalisi ja tähtajalisi programmi LIFE ja
lõikes 3 loetletud programmide nõudeid.

Or. fr

Selgitus

Selleks et optimeerida integreeritud projektide rakendamist kogu Euroopa territooriumil, on
vajalik spetsiaalne tehniline tugi, eriti neile piirkondadele, mis esindavad haldusstruktuuri, 
mille jaoks on seda tüüpi projekt võõras.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähemalt 50 % keskkonna allprogrammi 
raames meetmetoetuste kaudu 
rahastatavatele projektidele ette nähtud 
eelarvevahenditest eraldatakse projektidele, 
mis toetavad looduskaitset ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset.

2. Vähemalt 75% keskkonna allprogrammi 
raames meetmetoetuste kaudu 
rahastatavatele projektidele ette nähtud 
eelarvevahenditest eraldatakse projektidele, 
mis toetavad looduskaitset ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset.

Or. fr
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Laialdasema merepiirkondade tunnustamise eesmärgiks on soodustada üldisemast strateegiat
kooskõlas integreeritud merenduspoliitikaga. Veelgi enam, paljudes piirkondades on
äärmiselt oluline tegeleda mullasaastega, mis on hinnanguliselt otseselt seotud veekaitsekava
ja jäätmete tootmise vältimisega.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada alusteadmisi liidu 
keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste 
õigusaktide väljatöötamiseks, hindamiseks, 
järelevalveks ja kontrollimiseks ning liidus 
ja väljaspool liitu keskkonda mõjutavate 
tegurite, survete ja vastumeetmete 
hindamiseks ja jälgimiseks.

(c) parandada alusteadmisi liidu 
keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste 
õigusaktide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks, hindamiseks, järelevalveks 
ja kontrollimiseks ning liidus ja väljaspool 
liitu keskkonda mõjutavate tegurite, 
survete ja vastumeetmete hindamiseks ja 
jälgimiseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada alusteadmisi liidu 
bioloogilise mitmekesisuse poliitika ja 
bioloogilist mitmekesisust käsitlevate 
õigusaktide väljatöötamiseks, hindamiseks, 
järelevalveks ja kontrollimiseks ning liidus 
ja väljaspool liitu bioloogilist 
mitmekesisust mõjutavate tegurite, survete 
ja vastumeetmete hindamiseks ja 
jälgimiseks.

(c) parandada alusteadmisi liidu 
bioloogilise mitmekesisuse poliitika ja 
bioloogilist mitmekesisust käsitlevate 
õigusaktide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks, hindamiseks, järelevalveks 
ja kontrollimiseks ning liidus ja väljaspool 
liitu bioloogilist mitmekesisust mõjutavate 
tegurite, survete ja vastumeetmete 
hindamiseks ja jälgimiseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vähemalt 78 % programmi LIFE 
eelarve vahenditest eraldatakse rahaliste
vahendite ja projektitoetuste tarbeks.

Or. fr

Selgitus

Programmi LIFE peamine eesmärk, mis on teatavasti projekti rahastamine, tuleb koondada
lõppeesmärgiga tegevuste minimaalse tähistamise kaudu, mida kirjeldatakse artiklis 18.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Sama mis muudatusettepanek 13.
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Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 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.

3. Artikli 18 punktis d osutatud 
integreeritud projektid peavad olema 
ligipääsetavad ja neisse tuleb vajaduse 
korral kaasata sidusrühmad ning need 
peavad edendama kooskõla liidu teiste 
rahastamisallikatega ja nende allikate 
kasutusele võtmist. 

Or. fr

Muudatusettepanek 23

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 
projektide kaasrahastamise määr kuni 80 % 
abikõlblikest kuludest.

1. Artiklis 18 osutatud projektide 
kaasrahastamise määr on kuni 50 %
abikõlblikest kuludest. Erandkorras:

– artikli 18 punktides d ja f osutatud 
projektide kaasrahastamise määr kuni 75 % 
abikõlblikest kuludest.

– kaasrahastamise määr äärepoolseimates 
piirkondades, nagu on määratletud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis
349 ja ka saarestike ja kõige 
põhjapoolsemate väga hõreda asustusega 
mägistes piirkondades, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis
174, artikli 18 punktides a, b, c, e, f, g, h
osutatud projektidel kuni 60 % ja artikli
18 punktis d osutatud projektidel kuni
85 %.
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Or. fr

Selgitus

Säilitades käibemaksu abikõlblikkuse ja isiklikud kulud tagastamatuna, kuid kehtestades
esialgse kaasrahastamise määra, võib rajada vajaliku finantstasakaalu ja mitmekesiseid 
projekte. Integreeritud projektide määra tõstmine 25 % peab toetama ettepanekut tugevdada 
programmi LIFE võimendavat mõju ja ühtset olemust. Seevastu geofüüsikaliselt alaliselt 
ebasoodsate piirkondade kaasrahastamise määr peaks tõusma.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artiklis 18 osutatud projektide puhul 
käsitletakse käibemaksu abikõlbliku 
kuluna, tingimusel seda toetab lõplik 
abisaaja vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ
artiklile 13 ja see ei kuulu riigisiseste 
käibemaksu puudutavate õigusaktide 
kohaselt hüvitamisele. Iga abikõlblikkuse 
taotlust tuleb toetada asjakohaste 
tõendavate dokumentidega, mida annavad 
välja liikmesriikide auditeerimis- või
sertifitseerimisasutused.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepanek arvata abikõlblikkusest välja käibemaksu kulud ohustab välja jätta suure 
osa potentsiaalseid programmi LIFE toetuse saajaid ja loob ebavõrdse kohtlemise kõigis 
liikmesriikides erinevate käibemaksumäärade ja erinevate käibemaksu tagasinõudmise
võimaluste tõttu. Lisaks sellele oleks see muudatus ajendiks teha vähem tegevusi, mis 
toodavad käibemaksu, näiteks levitamine ja avalikkusele nähtavad tegevused (seminarid, 
materjalide trükkimine jne).
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Alalise personaliga seotud kulud
võivad olla abikõlblikud kulud sellises 
ulatuses, mis on seotud projekti 
elluviimise tegevuskuludega.

Or. fr

Selgitus

Komisjon teeb määruse „selgitavas memos” ettepaneku piirata otseselt projekti kaasamata 
alalise personali kulude abikõlblikkust või välistada otseselt projekti kaasamata alalise 
personali kulude abikõlblikkus, et vähendada seire ja aruandluse probleeme. See avaldaks
negatiivset mõju projektide kvaliteedile ja teostatavusele eriti väiksemates riiklikes ja
valitsusvälistes organisatsioonides, kes sõltuvad alaliste töötajate järjepidevusest ning nende 
ametialastest teadmistest ja kelle töötajad töötavad sageli osalise tööajaga mitmes projektis
korraga.


