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LYHYET PERUSTELUT

Life-ohjelma on unionin ympäristönsuojelua, biologista monimuotoisuutta ja 
ilmastonmuutokseen mukautumista koskevan politiikan tärkein suoran rahoituksen väline.

Komission ehdotuksessa monivuotisesta rahoituskehyksestä esitellään ilmastonmuutoksen 
torjuntaa koskeva toimintalohko, mikä edellyttää kokonaismäärärahojen tarkistamista Fife-
ohjelmassa, joka on Eurooppa 2020 -strategian ytimessä. Ympäristöpolitiikan merkityksen 
korostaminen on oleellisen tärkeää unionin kestävän kasvun kannalta.

Valmistelija antaa täyden tukensa komission pyrkimyksille edistää Life-ohjelman synergiaa 
koheesiorahastojen kanssa esimerkiksi pilottihankkeiden ja ohjelmasuunnittelun monivuotisen 
tehostamisen avulla ja ottamalla käyttöön integroituja hankkeita. Valmistelija katsoo 
kuitenkin, että on vielä selvennettävä, miten voidaan aidosti lähentää ohjelmia, joiden 
hallintotavassa on suuria eroja.

Valmistelija katsoo tässä yhteydessä, että arvonlisäveron ja henkilöstökulujen jättämisellä 
hankkeen rahoituksen ulkopuolelle olisi kielteinen vaikutus. Tällainen toimenpide vaikuttaisi 
kielteisesti tavoitteisiin, joiden mukaan menettelyjä on yksinkertaistettava ja hankkeesta 
vastuussa olevien teknisiä ja hallinnollisia valmiuksia on vahvistettava. Lisäksi on tärkeää 
mahdollisuuksien mukaan vaalia tiettyjä perusperiaatteita, joilla on yhteys koheesiopolitiikan 
rahoitussääntöihin.

Keskustelussa hankevalinnan maantieteellisestä tasapainosta valmistelija kannattaa 
yhteisrahoitusosuuden korottamista tietyille haittatekijöistä kärsiville alueille, joiden 
ekosysteemi on erityisen herkkä.

Life-ohjelman tehtävänä on palkita paikallisten ohjelmien tarmokkuudesta. Integroidut 
hankkeet puolestaan voivat lisätä tietoisuutta ohjelmasta ja liittää sen yhteen unionin muiden 
ensisijaisten toimien kanssa. Hankkeiden maantieteellistä tasapainoa on siis tehostettava, jotta 
kaikki jäsenvaltiot voivat hyötyä hankkeista täysimääräisesti. Tällainen toimi voisi selvästi 
lisätä Life-ohjelman vipuvaikutusta. Siksi valmistelija ehdottaa näille hankkeille selvästi 
suurempaa yhteisrahoitusosuutta ja pyytää ottamaan Life-ohjelman huomioon, kun laaditaan 
yhteisön strategiakehystä.

Valmistelija katsoo, että aluekohtaista lähestymistapaa on vahvistettava. Tämän 
saavuttamiseksi valmistelija on esittänyt tarkistuksia, joilla pyritään meriympäristön 
laajempaan tunnustamiseen ja lähentämiseen unionin ulkoisten toimintalohkojen kanssa. 
Valmistelija toivoo, että tunnustetaan selvästi merentakaisten maiden ja alueiden hankkeista 
vastuussa olevien asema tiiviimmässä kumppanuudessa EU:n kanssa ja kuulumisessa 
jäsenvaltioihin.

TARKISTUKSET
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Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) 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 (Biodiversity 
and Ecosystem Services in Territories of 
European Overseas), ja kuten 
merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 
27 päivänä marraskuuta 2001 annetun 
neuvoston päätöksen 2001/822/EY 
("päätös merentakaisten alueiden 
assosiaatiosta") 58 artiklassa mainitaan, 
merentakaiset maat ja alueet voivat 
osallistua unionin ohjelmiin edellyttäen, 
että otetaan huomioon ohjelmien säännöt 
ja tavoitteet sekä siinä jäsenvaltiossa 
sovellettavat säännöt, johon 
merentakaiset maat ja alueet kuuluvat.
_________________
1 EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

Or. fr
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Life-ohjelman resurssien käytön 
optimoimiseksi on vahvistettava synergiaa 
biologisen monimuotoisuuden suojelun ja 
niiden toimenpiteiden välillä, joilla 
pyritään lieventämään 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia, 
esimerkiksi edistämällä hankkeita, joilla 
suojellaan paikallisia ekosysteemejä.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ilmastonmuutoksen hillitseminen -
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.

(16) Ilmastonmuutoksen hillitseminen -
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, jätteiden hyödyntämisestä ja 
biokaasusta, energiatehokkuudesta, 
liikenteestä ja polttoaineista, 
otsonikerroksen suojelemisesta ja 
fluoratuista kaasuista.

Or. fr
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Perustelu

Jätteiden hyödyntäminen on tärkeä tehtävä, josta paikallis- ja alueviranomaisten olisi 
vastattava. On edistettävä kestävää jätteiden hyötykäyttöä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Uudentyyppiset hankkeet, joissa 
painopiste asetetaan ympäristöä ja 
ilmastonmuutosta koskevan unionin 
politiikan ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoon ja jotka edellyttävät 
integroitua lähestymistapaa, ovat 
luonteeltaan sellaisia, että toimia on 
toteutettava unionin koko alueella ja 
kaikilla kohteena olevilla aloilla. Tämän 
vuoksi valintajärjestelmässä tarvitaan 
painotusta, jolla edistetään 
maantieteellistä tasapainoa.

Or. fr

Perustelu

Integroiduilla hankkeilla voidaan lisätä tietoisuutta Life-ohjelman saavutuksista ja parantaa 
sen yhteyksiä EU:n muihin ensisijaisiin toiminnan aloihin. Hankkeiden maantieteellistä 
tasapainoa on siis tehostettava, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat hyötyä hankkeista 
täysimääräisesti.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Integroitujen hankkeiden 
onnistuminen riippuu tiiviistä yhteistyöstä 
niiden kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten sekä valtiosta 
riippumattomien toimijoiden välillä, 
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joihin Life-hankkeen tavoitteet liittyvät. 
Tätä varten on välttämätöntä noudattaa 
avoimuutta ja julkistaa hankkeiden 
valmistelua, toteutusta, arviointia ja 
seurantaa koskevat päätökset.

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän ja rahoitus olisi 
kohdennettava täsmällisempiin 
menoluokkiin. Tukikelvottomien 
kustannusten tasapainottamiseksi ja Life-
ohjelman tehokkaan tukitason 
säilyttämiseksi osarahoitusosuuden olisi 
oltava pääsääntöisesti 70 prosenttia ja 
erityistapauksissa 80 prosenttia.

(26) Life-ohjelman yksinkertaistamiseksi 
sekä hakijoille ja tuensaajille aiheutuvan 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kiinteämääräisiä ja kertaluonteisia maksuja 
olisi käytettävä enemmän ilman, että 
vaarannetaan tukikelpoisuutta sellaisen 
arvonlisäveron osalta, josta ei voi saada 
palautusta valtiolta, ja vakituisista 
työntekijöistä aiheutuvien kulujen osalta.
Tukikelvottomien kustannusten 
tasapainottamiseksi ja Life-ohjelman 
tehokkaan tukitason säilyttämiseksi 
osarahoitusosuuden olisi oltava 
pääsääntöisesti 50 prosenttia ja 
erityistapauksissa 75 prosenttia.

Or. fr

Perustelu

Arvonlisäveron ja henkilöstökulujen jättämisellä hankkeen rahoituksen ulkopuolelle olisi 
kielteinen vaikutus. Tällainen toimenpide vaikuttaisi kielteisesti tavoitteisiin, joiden mukaan 
menettelyjä on yksinkertaistettava ja hankkeesta vastuussa olevien teknisiä ja hallinnollisia 
valmiuksia on vahvistettava.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Koska EU:ssa syrjäisimpien 
alueiden biologinen monimuotoisuus on 
poikkeuksellisen runsas, että niiden 
ekosysteemit ovat hauraita ja että niiden 
geofysikaaliset ominaispiirteet, jotka on 
lueteltu SEUT-sopimuksen 349 artiklassa, 
kuten saaristoluonne, vaikea 
pinnanmuodostus ja eräissä tapauksissa 
sijainti trooppisella alueella, mikä asettaa 
ne alttiiksi luonnonkatastrofeille ja siten 
erityiseen ilmastonmuutokseen liittyvään 
vaaraan, syrjäisimmillä alueilla 
toteutettavien hankkeiden 
yhteisrahoitusta voidaan lisätä yleisesti 
60 prosenttiin ja tietyissä tapauksissa 
85 prosenttiin. Myös SEUT-sopimuksen 
174 artiklassa kuvatuilla saaristo- tai 
vuoristoalueilla ja pohjoisimmilla 
alueilla, joiden väestöntiheys on erittäin 
alhainen, sijaitsevilla NUTS II -luokkaan 
kuuluvilla alueilla toteutetut hankkeet 
voivat saada samantasoista 
yhteisrahoitusta.

Or. fr

Perustelu

Korotettu yhteisrahoituksen taso on ulotettava alueille, jotka kärsivät pysyvistä 
geofysikaalisista haitoista ja ovat siten erityisen alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille ja 
vaaralle, että menetetään poikkeuksellinen biologinen monimuotoisuus Euroopassa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Unionin varojen parhaan mahdollisen (30) Unionin varojen parhaan mahdollisen 
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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.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

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 valmistellessan 
järjestää asianmukaisia kuulemisia, myös
asiantuntijoiden sekä paikallis- ja 
alueviranomaisten tasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto saavat tarvittavat 
asiakirjat samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Paikallisviranomaiset on otettava paremmin mukaan komiteoiden työhön. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta

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, kansallisesti tai 
kansainvälisesti, unionin muihin 
säädöksiin perustuvan unionin erityisen 
ympäristö- tai ilmastolainsäädännön 
edellyttämiä tai jäsenvaltioiden tai 
alueiden viranomaisten valmistelemia 
ympäristö- tai ilmastoalan strategioita tai 
toimintasuunnitelmia, ja joiden avulla 
edistetään ja mahdollisuuksien mukaan 
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koordinoidaan ja otetaan käyttöön muita 
unionin sisäiseen tai ulkoiseen toimintaan 
liittyviä rahoituksen lähteitä;

Or. fr

Perustelu

Koordinoinnin merkitystä ei voi riittävästi korostaa. Koordinointi on tarpeen EU:n kaikilla 
toiminta-aloilla ja erityisesti ulkoisessa toiminnassa, jotta tähän toimintaan voivat osallistua 
myös ne unionin naapurimaat, jotka ovat jo mukana alueellisten vesipiirien puitteissa 
tehtävässä yhteistyössä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’teknisen tuen hankkeilla’ hankkeita, 
joilla tuetaan d alakohdassa tarkoitettujen 
integroitujen hankkeiden valmistelua;

e) 'teknisen tuen hankkeilla' hankkeita, 
joilla tuetaan jäsenvaltioita ja 
alueviranomaisia d alakohdassa 
tarkoitettujen integroitujen hankkeiden
valmistelussa;

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden osallistuminen Life-
ohjelmaan

Merentakaisten maiden ja alueiden ja
kolmansien maiden osallistuminen Life-

ohjelmaan

Seuraavat maat voivat osallistua Life-
ohjelmaan:

Seuraavat maat ja alueet voivat osallistua 
Life-ohjelmaan:

-a) päätöksessä 2001/822/EY tarkoitetut 
merentakaiset maat ja alueet;

a) Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) a) Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) 
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jäsenvaltiot, jotka ovat Euroopan 
talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen 
sopimuspuolia;

jäsenvaltiot, jotka ovat Euroopan 
talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen 
sopimuspuolia;

b) ehdokasvaltiot, mahdolliset 
ehdokasvaltiot ja unioniin liittyvät valtiot;

b) ehdokasvaltiot, mahdolliset 
ehdokasvaltiot ja unioniin liittyvät valtiot;

c) Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvat maat;

c) Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvat maat;

d) maat, joista on tullut Euroopan 
ympäristökeskuksen jäseniä Euroopan 
ympäristökeskuksen sekä ympäristöä 
koskevan Euroopan tieto- ja 
seurantaverkoston perustamisesta annetun 
asetuksen (ETY) N:o 1210/90 
muuttamisesta 24 päivänä huhtikuuta 1999 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
993/1999 mukaisesti.

d) maat, joista on tullut Euroopan 
ympäristökeskuksen jäseniä Euroopan 
ympäristökeskuksen sekä ympäristöä 
koskevan Euroopan tieto- ja 
seurantaverkoston perustamisesta annetun 
asetuksen (ETY) N:o 1210/90 
muuttamisesta 24 päivänä huhtikuuta 1999 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
993/1999 mukaisesti.

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

Osallistumisessa noudatetaan ehtoja, jotka 
vahvistetaan päätöksessä 2001/822/EY,
kahdenvälisissä tai monenvälisissä 
sopimuksissa yleisistä periaatteista, jotka 
ohjaavat näiden maiden ja alueiden
osallistumista unionin ohjelmiin.

Or. fr

Perustelu

Vaikka merentakaiset maat ja alueet saisivat etua unionin ulkoisesta toiminnasta, ne voivat 
silti olla myös täysimääräisesti osa unionin jäsenvaltiota. Niillä on lisäksi ainutlaatuinen 
biologinen monimuotoisuus, jota unionin on suojeltava ja vaalittava. On siis tärkeää, että 
nämä alueet voivat hyötyä tästä ohjelmasta samoilla ehdoilla kuin unioniin assosioituneet 
maat.

Tarkistus 12

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 

3. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
vastuualueidensa rajoissa Life-ohjelman ja 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
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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.

maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja 
kalastusrahaston välisen koordinoinnin 
synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun 
kyse on 18 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetuista integroiduista hankkeista,
paikallisten toimijoiden toteuttamista 
paikallisista kehityshankkeista ja
asetuksen (EU) N:o ……….. (yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus) 28 ja 
29 artiklassa mainituista alueellisista 
kehitysstrategioista, ja Life-ohjelman 
yhteydessä kehitettyjen ratkaisujen, 
menetelmien ja lähestymistapojen käytön 
tukemiseksi. Unionissa koordinointi 
tapahtuu osana asetuksen (EU) N:o ...
(yhteisiä säännöksiä koskeva asetus) 
10 artiklassa tarkoitettua yhteistä 
strategiakehystä.. Jäsenvaltioiden on 
asetuksen (EU) N:o XXX/xxx (yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus) 14 artiklassa 
tarkoitetuissa kumppanuussopimuksissa 
määriteltävä kansallisen ja alueellisen 
tason mekanismit, jotka mahdollistavat 
Life-ohjelman ja asetuksessa (EU) N:o 
XXX/xxxx (yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus) tarkoitettujen muiden rahastojen 
välisen koordinoinnin.

Or. fr

Perustelu

Integroitujen hankkeiden ja muiden rahastojen varhaisessa vaiheessa tehtävä tarkastelu sen 
integroidun lähestymistavan mukaisesti, josta säädetään yhteisiä säännöksiä koskevassa 
asetuksessa, auttaa optimoimaan synergioita Life-ohjelman tavoitteiden ja EU:n alueellisten 
kehitysstrategioiden välillä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio turvaa myös 
johdonmukaisuuden ja synergiaedut ja 

4. Komissio turvaa myös 
johdonmukaisuuden ja synergiaedut ja 
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välttää Life-ohjelman ja unionin muiden 
politiikkojen ja välineiden, erityisesti 
Horizon 2020 -puiteohjelman ja unionin 
ulkoiseen toimintaan sisältyvien 
politiikkojen ja välineiden, välisiä 
päällekkäisyyksiä.

välttää Life-ohjelman ja unionin muiden 
politiikkojen ja välineiden, erityisesti 
Horizon 2020 -puiteohjelman ja unionin 
ulkoiseen toimintaan sisältyvien 
politiikkojen ja välineiden, välisiä 
päällekkäisyyksiä erityisesti osana unionin 
naapuruuspolitiikkaa, syrjäisimpien 
alueiden lähialueita koskevaa politiikkaa 
ja yhteisten meri-, joki- ja 
vuoristoalueiden hallintaa.

Or. fr

Perustelu

On korostettava ulkoisen toiminnan yhteydessä tehtävää koordinointia, jotta toimintaan 
voivat osallistua myös ne unionin naapurimaat, jotka ovat jo mukana alueellisten vesipiirien 
puitteissa tehtävässä yhteistyössä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Hankkeille annettavaan tekniseen 
tukeen on kuuluttava avustuksina 
annettavaa rahoitustukea, jonka 
tarkoituksena on auttaa ehdokkaita 
valmistelemaan integroituja hankkeita, ja 
erityisesti sillä on varmistettava, että 
näissä hankkeissa noudatetaan Life-
ohjelman ja 3 kohdassa lueteltujen 
hakkeiden teknisiä ja rahoituksellisia 
vaatimuksia ja määräaikoja.

Or. fr

Perustelu

Integroiduille hankkeille on annettava teknistä tukea erityisesti alueilla, joiden 
hallintorakenteilla on niistä vain vähän kokemusta, jotta voidaan varmistaa, että kaikkialla 
EU:ssa hankkeet pannaan täytäntöön parhaalla mahdollisella tavalla.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ympäristö-alaohjelmassa 
hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin 
kohdennetuista budjettivaroista vähintään
50 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, joilla 
tuetaan luonnon ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä.

2. Ympäristö-alaohjelmassa 
hankeavustuksilla tuettuihin hankkeisiin 
kohdennetuista budjettivaroista vähintään
75 prosenttia osoitetaan hankkeisiin, joilla 
tuetaan luonnon ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä.

Or. fr

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukea unionin ympäristöpolitiikan ja -
lainsäädännön mukaisten suunnitelmien ja 
ohjelmien täytäntöönpanoa koskevien 
integroitujen lähestymistapojen 
soveltamista, kehittämistä, testaamista ja 
esittelyä erityisesti veden, jätteen ja ilman 
alalla;

b) tukea unionin ympäristöpolitiikan ja -
lainsäädännön mukaisten suunnitelmien ja 
ohjelmien täytäntöönpanoa koskevien 
integroitujen lähestymistapojen 
soveltamista, kehittämistä, testaamista ja 
esittelyä erityisesti veden, meriympäristön, 
maaperän, jätteen ja ilman alalla;

Or. fr

Perustelu

Integroidun meripolitiikan mukaisesti parempi tietoisuus merialueista johtaa kattavampaan 
strategiaan. Tämän lisäksi monilla alueilla on erittäin suuri tarve puuttua maaperän 
pilaantumiseen, joka on läheisesti yhteydessä veden pilaantumiseen ja jätteiden tuottamiseen.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) parantaa tietopohjaa, jota tarvitaan 
valmisteltaessa, arvioitaessa ja seurattaessa 
unionin ympäristöpolitiikkaa ja -
lainsäädäntöä sekä arvioitaessa ja 
seurattaessa osatekijöitä, painetekijöitä ja 
reaktioita, jotka vaikuttavat ympäristöön 
unionissa ja sen ulkopuolella.

c) parantaa tietopohjaa, jota tarvitaan 
valmisteltaessa, toteutettaessa, arvioitaessa 
ja seurattaessa unionin 
ympäristöpolitiikkaa ja -lainsäädäntöä sekä 
arvioitaessa ja seurattaessa osatekijöitä, 
painetekijöitä ja reaktioita, jotka 
vaikuttavat ympäristöön unionissa ja sen 
ulkopuolella.

Or. fr

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukea direktiivin 92/43/ETY 3 artiklalla 
perustetun Natura 2000 -verkoston 
jatkokehitystä, täytäntöönpanoa ja hoitoa ja 
erityisesti direktiivin 92/43/ETY 
8 artiklassa tarkoitettujen hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävien 
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa 
koskevien integroitujen hankkeiden 
soveltamista, kehittämistä, testaamista ja 
esittelyä;

b) tukea direktiivin 92/43/ETY 3 artiklalla 
perustetun Natura 2000 -verkoston 
jatkokehitystä, täytäntöönpanoa ja hoitoa ja 
erityisesti direktiivin 92/43/ETY 
8 artiklassa tarkoitettujen periaatteiden 
mukaisesti laadittujen 
toimintasuunnitelmien, jotka sisältävät
hankkeiden toteutusjärjestyksen,
täytäntöönpanoa koskevien integroitujen 
hankkeiden soveltamista, kehittämistä, 
testaamista ja esittelyä;

Or. fr
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) parantaa tietopohjaa, jota tarvitaan 
valmisteltaessa, arvioitaessa ja seurattaessa 
luonnon monimuotoisuutta koskevaa 
unionin politiikkaa ja -lainsäädäntöä sekä 
arvioitaessa ja seurattaessa osatekijöitä, 
painetekijöitä ja reaktioita, jotka 
vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen 
unionissa ja sen ulkopuolella.

c) parantaa tietopohjaa, jota tarvitaan 
valmisteltaessa, toteutettaessa, arvioitaessa 
ja seurattaessa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa unionin politiikkaa ja -
lainsäädäntöä sekä arvioitaessa ja 
seurattaessa osatekijöitä, painetekijöitä ja 
reaktioita, jotka vaikuttavat luonnon 
monimuotoisuuteen unionissa ja sen 
ulkopuolella.

Or. fr

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Life-ohjelman määrärahoista 
vähintään 70 prosenttia osoitetaan 
rahoitusvälineisiin ja hankeavustuksiin.

Or. fr

Perustelu

Life-ohjelman tärkeintä tavoitetta, joka siis on hankkeiden rahoittaminen, on vahvistettava 
osoittamalla tietty tuen vähimmäisosuus 18 artiklassa mainittuihin toimiin.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) integroidut hankkeet, joita toteutetaan 
ensisijaisesti luonnon, veden, jätteiden, 
ilman sekä ilmastonmuutoksen 

d) integroidut hankkeet, joita toteutetaan 
ensisijaisesti luonnon, veden,
meriympäristön, maaperän, jätteiden, 
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hillitsemisen ja siihen sopeutumisen 
aloilla;

ilman sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja siihen sopeutumisen 
aloilla;

Or. fr

Perustelu

Kts. tarkistus 13.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. 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.

3. Sidosryhmillä on oltava pääsy 18 
artiklan d alakohdassa tarkoitettuihin 
integroituihin hankkeisiin, joihin 
sidosryhmiä myös otetaan tarvittaessa 
mukaan ja joilla mahdollisuuksien mukaan
edistetään koordinointia unionin muiden 
rahoituslähteiden kanssa ja unionin muiden 
rahoituslähteiden käyttöä.

Or. fr

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

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
50 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista. Poikkeuksellisesti

– edellä 18 artiklan d ja f alakohdassa 
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tarkoitettujen hankkeiden 
osarahoitusosuus on enintään 
75 prosenttia tukikelpoisista 
kustannuksista
– syrjäisimmillä alueilla, sellaisina kuin 
ne on määritelty SEUT-sopimuksen 
349 artiklassa, sekä SEUT-sopimuksen 
174 artiklassa kuvatuilla saaristo- ja 
vuoristoalueilla ja pohjoisimmilla 
alueilla, joiden väestöntiheys on erittäin 
alhainen, 18 artiklan a, b, c, e, f, g ja h 
kohdassa tarkoitettujen hankkeiden 
rahoitusosuus on enintään 60 prosenttia 
ja 18 artiklan d kohdassa tarkoitettujen 
hankkeiden 85 prosenttia.

Or. fr

Perustelu

Jos arvonlisävero, josta ei voi saada palautusta, ja työntekijöistä aiheutuvat kulut säilyvät 
tukikelpoisina kustannuksina, voidaan saavuttaa tarvittava rahoituksen tasapaino ja 
varmistaa hankkeiden monimuotoisuus. Integroitujen hankkeiden rahoitusosuuden 
lisäämiseen 25 prosentilla on liityttävä ehdotus, jonka selkeänä tavoitteena on vahvistaa Life-
ohjelman vipuvaikutusta ja integroitua vaikutusta. Lisäksi alueiden, jotka kärsivät pysyvistä 
geofysikaalisista haitoista, on voitava saada korotettua yhteisrahoitusta.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvonlisäveroa ei katsota
tukikelpoiseksi kustannukseksi 18 
artiklassa tarkoitetuissa hankkeissa.

2. Arvonlisävero katsotaan tukikelpoiseksi 
kustannukseksi 18 artiklassa tarkoitetuissa 
hankkeissa edellyttäen, että sen maksaa 
direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 
mukaisesti lopullinen edunsaaja ja että se 
voimassa olevan kansallisen 
arvonlisäverolainsäädännön mukaisesti 
on palautukseen oikeuttamaton. Kaikkiin 
tukikelpoisuutta koskeviin pyyntöihin on 
liitettävä jäsenvaltion toimivaltaisten 
tilintarkastus- tai 
sertifiointiviranomaisten toimittamat 
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asianmukaiset tositteet.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotus arvonlisäverokustannusten jättämisestä tukikelpoisuuden ulkopuolelle 
saattaa merkitä sitä, että suuri osa Life-ohjelman potentiaalisista edunsaajista joutuu 
tukikelpoisuuden ulkopuolelle. Se merkitsee myös eriarvoisuutta jäsenvaltioiden välillä, koska 
arvonlisäverotaso ja mahdollisuudet arvonlisäveron palautukseen vaihtelevat. Lisäksi tämä 
muutos kannustaisi vähentämään toimintaa, joka synnyttää arvonlisäveroja, kuten tiedotus ja 
markkinointitoimia (seminaarit, painotuotteiden valmistus, jne.).

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Pysyvästä henkilöstöstä aihetuvat 
menot voivat olla tukikelpoisia mikäli ne 
liittyvät hankkeen 
toteuttamiskustannuksiin.

Or. fr

Perustelu

Komission perusteluissa ehdotetaan tukikelpoisuuden rajoittamista tai poistamista sellaisesta 
pysyvästä henkilöstöstä aiheutuvista kustannuksista, jota ei ole otettu palvelukseen erityisesti 
hanketta varten, jotta voidaan vähentää seuranta- ja raportointiongelmia. Tämä vaikuttaisi 
negatiivisesti hankkeiden laatuun ja toteutettavuuteen erityisesti pienempien hallituksista 
riippuvien ja hallituksista riippumattomien organisaatioiden osalta, jotka ovat riippuvaisia 
pysyvän henkilöstön jatkuvuudesta ja asiantuntemuksesta ja joiden työntekijät työskentelevät 
usein osa-aikaisesti samaan aikaan useissa hankkeissa.


