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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Reglamentu (ES) Nr. 1293/2013 nustatyta 2014–2020 m. laikotarpio Aplinkos ir klimato 
politikos programa (LIFE) yra paskutinė iš pastaruosius 25 metus vykdomų Sąjungos 
programų, kuriomis remiamas aplinkos ir klimato teisės aktų ir politikos prioritetų 
įgyvendinimas, programa. Programa, atliekančia skatinamąjį vaidmenį, remiami nedidelio 
masto veiksmai, kuriais siekiama pradėti, plėsti arba paspartinti tvarią gamybos, platinimo ir 
vartojimo praktiką.

Siūlomu reglamentu siekiama laikotarpiui nuo 2021 m. nustatyti Aplinkos ir klimato politikos 
programą (LIFE) ir jis turėtų būti paremtas, atsižvelgiant į programos svarbą patenkinant 
klimato ir aplinkos srities poreikius ir sprendžiant šios srities problemas. klimato kaitos 
problemos sprendimas yra vienas iš svarbiausių pasaulinių uždavinių, kuriam spręsti reikia 
suderinto ir plataus užmojo požiūrio.

Siūlomi pakeitimai visų pirma yra susiję su toliau aprašytais aspektais.

– Bendrųjų ir konkrečių Programos tikslų išaiškinimas 

Programa turėtų padėti pereiti prie tvarios, žiedinės, efektyviai išteklius naudojančios ir 
efektyviai energiją vartojančios, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ir 
klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, be kita ko, pereinant prie labai efektyviai 
energiją vartojančios ir atsinaujinančiaisiais ištekliais paremtos energetikos sistemos. Turėtų 
būti paminėta parama tinklui „Natura 2000“ ir kova su ekosistemų būklės blogėjimu, taip pat 
aukšto lygio aplinkos apsauga ir plataus užmojo klimato politika. Programa turėtų būti 
remiamas geresnis aplinkos ir klimato valdymas visais lygmenimis, įskaitant didesnį pilietinės 
visuomenės, NVO ir vietos subjektų dalyvavimą. Į konkrečius Programos tikslus turėtų būti 
įtrauktos nuorodos į tvarų žemės ūkį ir tvarias maisto sistemas, taip pat į žemės ūkį, 
sodininkystę, miškininkystę ir žuvininkystę. Be to, Programa neturėtų trukdyti siekti kituose 
Sąjungos teisės aktuose ir politikoje užsibrėžtų tikslų;

– Programos struktūra

Į aplinkos sritį taip pat turėtų būti įtraukta tvaraus ūkininkavimo praktika, pvz., dirvožemio ir 
žemės ūkio biologinę įvairovę, anglies dioksido surinkimą, dirvožemio stebėjimą, dirvožemio 
ir vandens apsaugą;

– Skyrimo kriterijai 

Pagal Programą finansuojami projektai reikšmingai prisidės prie bent vieno iš siūlomo 
reglamento 3 straipsnyje nurodytų tikslų siekimo; jie turi nekenkti kitiems Sąjungos teisės 
aktams ir politikos prioritetams, visų pirma efektyvaus išteklių naudojimo ir maisto gamybos 
teisės aktams ir politikos prioritetams. Be to, pirmumas turi būti skiriamas projektams, 
turintiems didžiausią pilietinės visuomenės, žemės savininkų, ūkininkų, sodininkų ir 
miškininkų dalyvavimo ir pažangaus bendradarbiavimo su jais potencialą. Komisija užtikrins 
pagal programą finansuojamų projektų geografinę pusiausvyrą.

– Tinkamos finansuoti sąnaudos, susijusios su žemės pirkimu 
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Praeityje žemės ūkio plotai būdavo perkami arba nusavinami naudojant programos LIFE 
lėšas. Tai sukėlė diskusijų visuomenėje. Žemės pirkimas turėtų būti vienintelis būdas 
norimam tikslui pasiekti, jei jis taikomas. Siekiant išsaugojimo tikslų pirmenybė turėtų būti 
teikiama bendradarbiavimui su ūkininkais.

– Programavimas, stebėsena, ataskaitų teikimas ir vertinimas 

Komisija įgyvendinimo aktais priims LIFE programos daugiametes darbo programas. Tie 
įgyvendinimo aktai bus priimami laikantis naujame siūlomame straipsnyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros, laikantis dabartinės programos LIFE nuostatų. LIFE komitetas turėtų 
būti išsaugotas. Komisija užtikrins, kad rengiant darbo programas būtų tinkamai 
konsultuojamasi su teisėkūros institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais.

Prireikus sykiu su tarpiniu Programos vertinimu bus pateikiamas pasiūlymas dėl siūlomo 
reglamento dalinio keitimo. Komisija viešai skelbs tokių vertinimų rezultatus. Be to, į 
vertinimus bus įtraukti Programos ir kitų papildomų Sąjungos programų ir jų paprogramių 
sąveikos vertinimai.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjungos aplinkos, klimato ir 
susijusia švarios energijos politika bei 
teisės aktais buvo labai pagerinta aplinkos 
būklė. Vis dėlto tebėra neišspręstų didelių 
aplinkos ir klimato uždavinių, ir, jeigu jie 
nebus išspręsti, tai turės didžiulių neigiamų 
padarinių Sąjungai ir jos piliečių gerovei;

(1) Sąjungos aplinkos, klimato ir 
susijusia švarios energijos politika bei 
teisės aktais buvo labai pagerinta aplinkos 
būklė. Aplinkos apsaugos priemonės buvo 
integruotos į daugelį kitų politikos sričių, 
pavyzdžiui, žemės ūkio ir energetikos, ir 
tai pagerino aplinkos būklę. Vis dėlto 
tebėra neišspręstų didelių aplinkos ir 
klimato uždavinių, ir, jeigu jie nebus 
išspręsti, tai turės didžiulių neigiamų 
padarinių Sąjungai ir jos piliečių gerovei;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kad būtų pasiekti Sąjungos tikslai ir 
siekiniai, nustatyti aplinkos, klimato ir 
susijusiais švarios energijos srities teisės 
aktais, politika, planais ir tarptautiniais 
įsipareigojimais, Programa turėtų būti 
padedama pereiti prie švarios, žiedinės, 
energiją efektyviai vartojančios, mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ir 
klimato kaitos poveikiui atsparios 
ekonomikos, aplinkos kokybės apsaugos 
bei gerinimo ir biologinės įvairovės 
nykimo sustabdymo bei jos didinimo, 
imantis tiesioginių intervencinių priemonių 
arba remiant tų tikslų integravimą į kitų 
sričių politiką;

(3) kad būtų pasiekti Sąjungos tikslai ir 
siekiniai, nustatyti aplinkos, klimato ir 
susijusiais švarios energijos srities teisės 
aktais, turi būti laikomasi politikos, planų
ir tarptautinių įsipareigojimų. Programa 
turėtų būti padedama pereiti prie švarios, 
žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, 
technologiškai pažangios, mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ir klimato 
kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, 
aplinkos kokybės apsaugos bei gerinimo ir 
biologinės įvairovės nykimo sustabdymo 
bei jos didinimo, imantis tiesioginių 
intervencinių priemonių arba remiant tų 
tikslų integravimą į kitų sričių politiką;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Programa turėtų būti prisidedama 
prie darnaus vystymosi ir padedama siekti 
Sąjungos aplinkos, klimato ir atitinkamų 
švarios energijos teisės aktų, strategijų, 
planų ir tarptautinių įsipareigojimų, visų 
pirma Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m.8, Biologinės 
įvairovės konvencijos9, Paryžiaus 
susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų 
bendrąją klimato kaitos konvenciją10

(toliau – Paryžiaus susitarimas dėl klimato 
kaitos), tikslų ir siekinių;

(5) Programa turėtų būti prisidedama 
prie darnaus vystymosi ir padedama siekti 
Sąjungos aplinkos, klimato ir atitinkamų 
švarios energijos teisės aktų, strategijų, 
planų ir tarptautinių įsipareigojimų, visų 
pirma (ir tai svarbu) Jungtinių Tautų 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030
m.8, Biologinės įvairovės konvencijos9, 
Paryžiaus susitarimo, priimto pagal 
Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos 
konvenciją10 (toliau – Paryžiaus 
susitarimas dėl klimato kaitos), tikslų ir 
siekinių;

_________________ _________________

8 Darbotvarkė iki 2030 m., JT Generalinės 
Asamblėjos rezoliucija, patvirtinta 
2015 9 25.

8 Darbotvarkė iki 2030 m., JT Generalinės 
Asamblėjos rezoliucija, patvirtinta 
2015 9 25.
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9 93/626/EEB: 1993 m. spalio 25 d. 
Tarybos sprendimas dėl Biologinės 
įvairovės konvencijos sudarymo 
(OL L 309, 1993 12 13, p. 1).

9 93/626/EEB: 1993 m. spalio 25 d. 
Tarybos sprendimas dėl Biologinės 
įvairovės konvencijos sudarymo 
(OL L 309, 1993 12 13, p. 1).

10 OL L 282, 2016 10 19, p. 4. 10 OL L 282, 2016 10 19, p. 4.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kad būtų pasiekti bendrieji tikslai, 
labai svarbu įgyvendinti žiedinės 
ekonomikos dokumentų rinkinį11, 2030 m. 
klimato ir energetikos politikos 
strategiją12,13,14, Sąjungos gamtos teisės 
aktus15 ir su tuo susijusią 
politiką16,17,18,19,20;

(6) kad būtų pasiekti bendrieji tikslai, 
labai svarbu įgyvendinti žiedinės 
ekonomikos dokumentų rinkinį11, 2030 m. 
klimato ir energetikos politikos 
strategiją12,13,14, Sąjungos gamtos teisės 
aktus15 ir susijusią politiką16,17,18,19,20, 
įskaitant bioekonomikos strategiją20a;

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final, 2015 12 2. 11 COM(2015) 614 final, 2015 12 2.

12 2030 m. klimato ir energetikos politikos 
strategija, COM(2014)15, 2014 1 22.

12 2030 m. klimato ir energetikos politikos 
strategija, COM(2014)15, 2014 1 22.

13 ES prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategija, COM(2013)216, 2013 4 16.

13 ES prisitaikymo prie klimato kaitos 
strategija, COM(2013)216, 2013 4 16.

14 Dokumentų rinkinys „Švari energija 
visiems europiečiams“, COM(2016) 860, 
2016 11 30.

14 Dokumentų rinkinys „Švari energija 
visiems europiečiams“, COM(2016) 860, 
2016 11 30.

15 Veiksmų planas gamtai, žmonėms ir 
ekonomikai, COM(2017) 198, 2017 4 27.

15 Veiksmų planas gamtai, žmonėms ir 
ekonomikai, COM(2017) 198, 2017 4 27.

16 Europos švaraus oro programa, 
COM(2013)918.

16 Europos švaraus oro programa, 
COM(2013)918.

17 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1).

17 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1).

18 Dirvožemio apsaugos teminė strategija, 
COM(2006)231.

18 Dirvožemio apsaugos teminė strategija, 
COM(2006)231.

19 Europos mažataršio judumo strategija, 
COM/2016/0501 final.

19 Europos mažataršio judumo strategija, 
COM/2016/0501 final.

20 Pagal Direktyvos 2014/94/ES 10 20 Pagal Direktyvos 2014/94/ES 10 
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straipsnio 6 dalį priimtas alternatyviųjų 
degalų infrastruktūros diegimo veiksmų 
planas, 2017 11 8.

straipsnio 6 dalį priimtas alternatyviųjų 
degalų infrastruktūros diegimo veiksmų 
planas, 2017 11 8.

20a Inovacijos siekiant tvaraus augimo.
Bioekonomika Europai, COM(2012) 60 
final, 2012 02 13.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekdama laikytis pagal Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos prisiimtų 
įsipareigojimų Sąjunga turi tapti energiją 
efektyviai vartojančia, mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ir klimato 
kaitos poveikiui atsparia visuomene. Tam 
reikia imtis specialiai sektoriams, labiausiai 
prisidedantiems prie dabartinio išskiriamo 
CO2 lygio ir taršos, skirtų veiksmų, kuriais 
būtų padedama įgyvendinti 2030 m. 
klimato ir energetikos politikos strategiją ir 
valstybių narių integruotus nacionalinius 
energetikos ir klimato sričių veiksmų 
planus, taip pat pasirengti Sąjungos 
ilgalaikei klimato ir energetikos strategijai, 
galiosiančiai iki amžiaus vidurio. Taip pat, 
siekiant mažinti pažeidžiamumą dėl 
neigiamo klimato kaitos poveikio, į 
Programą turėtų būti įtrauktos priemonės, 
kuriomis padedama įgyvendinti Sąjungos 
prisitaikymo prie klimato kaitos politiką;

(7) siekdama laikytis pagal Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos prisiimtų 
įsipareigojimų, o jų laikytis būtina,
Sąjunga turi tapti energiją efektyviai 
vartojančia, mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ir klimato kaitos poveikiui 
atsparia visuomene. Tam reikia imtis 
specialiai sektoriams, labiausiai 
prisidedantiems prie dabartinio išskiriamo 
CO2 lygio ir taršos, skirtų veiksmų, kuriais 
būtų padedama įgyvendinti 2030 m. 
klimato ir energetikos politikos strategiją ir 
valstybių narių integruotus nacionalinius 
energetikos ir klimato sričių veiksmų 
planus, taip pat pasirengti Sąjungos 
ilgalaikei klimato ir energetikos strategijai, 
galiosiančiai iki amžiaus vidurio. Taip pat, 
siekiant mažinti pažeidžiamumą dėl 
neigiamo klimato kaitos poveikio, į 
Programą turėtų būti įtrauktos priemonės, 
kuriomis padedama įgyvendinti Sąjungos 
prisitaikymo prie klimato kaitos politiką ir 
numatyti jos nulemtas nelaimes bei joms 
pasirengti;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) perėjimas prie švarios energijos yra (8) perėjimas prie švarios energijos yra 
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svarbus indėlis švelninant klimato kaitą ir 
juo teikiama papildomos naudos aplinkai. Į 
Programą turėtų būti integruoti gebėjimų 
stiprinimo veiksmai, kuriais remiamas 
perėjimas prie švarios energijos, iki 
2020 m. finansuojamas pagal iniciatyvą 
„Horizontas 2020“, nes tų veiksmų tikslas 
yra ne finansuoti kompetencijos didinimą ir 
kurti inovacijas, bet palengvinti jau esamų 
technologijų, kuriomis galima padėti 
švelninti klimato kaitą, naudojimą. Šią 
gebėjimų stiprinimo veiklą įtraukus į 
Programą, atsirastų paprogramių sinergijos 
potencialas ir apskritai padidėtų ES 
finansavimo nuoseklumas. Todėl turėtų 
būti renkami ir skleidžiami duomenys apie 
LIFE projektų, įskaitant programą 
„Europos horizontas“ ir prieš jas buvusias
programas, esamų mokslinių tyrimų ir 
inovacinių sprendimų naudojimą;

svarbus indėlis švelninant klimato kaitą ir 
mažinant jos poveikį, o tai teikia
papildomos naudos aplinkai. Į Programą 
turėtų būti integruoti gebėjimų stiprinimo 
veiksmai, kuriais remiamas perėjimas prie 
švarios energijos, iki 2020 m. 
finansuojamas pagal iniciatyvą „Horizontas 
2020“, nes tų veiksmų tikslas yra ne 
finansuoti kompetencijos didinimą ir kurti 
inovacijas, bet palengvinti jau esamų 
technologijų, kuriomis galima padėti 
švelninti klimato kaitą ir mažinti jos 
poveikį, naudojimą. Šią gebėjimų 
stiprinimo veiklą įtraukus į Programą ir 
paskatinus finansavimą iš įvairių šaltinių, 
atsirastų paprogramių sinergijos 
potencialas ir apskritai padidėtų ES 
finansavimo nuoseklumas. Todėl turėtų 
būti renkami ir skleidžiami duomenys apie 
LIFE projektų, įskaitant programą 
„Europos horizontas“ ir prieš jas buvusias 
programas, esamų mokslinių tyrimų ir 
inovacinių sprendimų naudojimą;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) švarios energijos teisės aktų 
poveikio vertinimuose nustatyta, kad 
Sąjungos energetikos tikslams iki 2030 m. 
pasiekti 2021–2030 m. kasmet reikės 
papildomai investuoti 177 mlrd. EUR. 
Didžiausi atotrūkiai yra susiję su 
investicijomis į pastatų priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimą (efektyvus 
energijos vartojimas ir nedidelio masto 
atsinaujinantieji energijos ištekliai), kai 
kapitalą reikia nukreipti labai įvairiose 
srityse įgyvendinamiems projektams. 
Vienas iš perėjimo prie švarios energijos 
paprogramės tikslų yra stiprinti projektų 
plėtojimo ir telkimo gebėjimus, ir tuo taip 
pat padėti panaudoti Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų lėšas bei skatinti 

(9) švarios energijos teisės aktų 
poveikio vertinimuose nustatyta, kad 
Komisijos pasiūlytiems Sąjungos 
energetikos tikslams iki 2030 m. pasiekti 
2021–2030 m. kasmet reikės papildomai 
investuoti 177 mlrd. EUR. Šiuos tikslus 
teisėkūros institucijos nustatė baigdamos 
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
direktyvą ir Energijos vartojimo 
efektyvumo direktyvą, kad Sąjungos 
tikslai labiau atitiktų pagal Paryžiaus 
susitarimą prisiimtus įsipareigojimus.
Didžiausi atotrūkiai yra susiję su 
investicijomis į pastatų priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimą (efektyvus 
energijos vartojimas ir decentralizuoti 
nedidelio masto atsinaujinantieji energijos 
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investicijas į švarią energiją, taip pat ir 
taikant fondo „InvestEU“ finansines 
priemones;

ištekliai, visų pirma skirti šildymo ir 
vėsinimo reikmėms reikalingam energijos 
vartojimui patenkinti), kai kapitalą reikia 
nukreipti labai įvairiose srityse 
įgyvendinamiems projektams, pavyzdžiui, 
skatinant bandomuosius projektus, 
vykdomus mažuose miestų 
konglomeratuose. Vienas iš perėjimo prie 
švarios energijos paprogramės tikslų yra 
stiprinti projektų plėtojimo ir telkimo 
gebėjimus, ir tuo taip pat padėti panaudoti 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
lėšas bei skatinti investicijas į švarią 
energiją, taip pat ir taikant fondo 
„InvestEU“ finansines priemones;

Pagrindimas

Statybų sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas yra svarbus žingsnis 
siekiant ES klimato ir energetikos tikslų ir atitinkamai Paryžiaus susitarimo tikslų. Tačiau 
svarbu skirti daugiau dėmesio šildymui ir vėsinimui reikalingos energijos suvartojimui, nes ji 
sudaro didelę dalį Europoje suvartojamos energijos.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Sąjungos naujausiame aplinkos 
nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
dokumentų rinkinyje21 nurodyta, kad reikia 
didžiulės pažangos, siekiant paspartinti 
Sąjungos aplinkos acquis įgyvendinimą ir 
padidinti aplinkos ir klimato tikslų 
integravimą į kitų sričių politiką. Todėl 
Programa turėtų paskatinti reikiamą 
pažangą plėtojant, bandant ir pakartojant 
naujus metodus; remiant politikos 
plėtojimą, stebėseną ir peržiūrą; didinant 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą; 
telkiant investicijas iš įvairių Sąjungos 
investicinių programų arba kitų finansinių 
šaltinių, taip pat remiant veiksmus, kuriais 
siekiama įveikti įvairias pagrindinių planų, 
reikalaujamų aplinkos teisės aktais, 

(12) Sąjungos naujausiame aplinkos 
nuostatų įgyvendinimo peržiūros 
dokumentų rinkinyje21 nurodyta, kad reikia 
didžiulės pažangos, siekiant paspartinti 
Sąjungos aplinkos acquis įgyvendinimą ir 
padidinti aplinkos ir klimato tikslų 
integravimą į kitų sričių politiką. Todėl 
Programa turėtų būti svarbiausia paskata 
siekiant reikiamos pažangos plėtojant, 
bandant ir pakartojant naujus metodus; 
remiant politikos plėtojimą, stebėseną ir 
peržiūrą; skatinant didesnį informuotumą 
ir komunikaciją; plėtojant gerą valdymą; 
didinant suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą; telkiant investicijas iš įvairių 
Sąjungos investicinių programų arba kitų 
finansinių šaltinių, taip pat remiant 
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veiksmingo įgyvendinimo kliūtis; veiksmus, kuriais siekiama įveikti įvairias 
pagrindinių planų, reikalaujamų aplinkos 
teisės aktais, veiksmingo įgyvendinimo 
kliūtis;

_________________ _________________

21 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „ES aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūra. Bendri uždaviniai 
ir kaip bendrai siekti geresnių rezultatų“ 
(COM/2017/063 final).

21 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „ES aplinkos nuostatų 
įgyvendinimo peržiūra. Bendri uždaviniai 
ir kaip bendrai siekti geresnių rezultatų“ 
(COM/2017/063 final).

Pagrindimas

Geresnis valdymas, visų pirma didinant informuotumą ir labiau įtraukiant suinteresuotuosius 
asmenis, yra labai svarbus siekiant aplinkosaugos tikslų ir kaip prioritetas buvo ypač 
pabrėžtas ankstesnėje LIFE programoje.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant sustabdyti biologinės 
įvairovės, įskaitant jūros ekosistemas, 
nykimą ir ją didinti, reikia remti atitinkamų 
Sąjungos teisės aktų ir politikos, įskaitant 
ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 
m.22, Tarybos direktyvą 92/43/EEB23, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB24 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) 1143/201425, 
plėtojimą, įgyvendinimą, vykdymo 
užtikrinimą ir vertinimą, visų pirma 
kaupiant žinių bazę, reikalingą politikai 
plėtoti ir įgyvendinti, taip pat kaupiant, 
bandant, demonstruojant ir taikant 
geriausią patirtį ir sprendimus nedideliu 
mastu arba specialiai pritaikant juos vietos, 
regioninėms arba nacionalinėms 
aplinkybėms, įskaitant integruotą 
prioritetinių veiksmų programos, parengtos 
pagal Direktyvą 92/43/EEB, taikymą; 

(13) siekiant sustabdyti biologinės 
įvairovės, įskaitant vandenų ekosistemas, 
nykimą ir ją didinti, reikia remti atitinkamų 
Sąjungos teisės aktų ir politikos, įskaitant 
ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 
m.22, Tarybos direktyvą 92/43/EEB23, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB24 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) 1143/201425, 
plėtojimą, įgyvendinimą, vykdymo 
užtikrinimą ir vertinimą, visų pirma 
kaupiant žinių bazę, reikalingą politikai 
plėtoti ir įgyvendinti, taip pat kaupiant, 
bandant, demonstruojant ir taikant 
geriausią patirtį ir sprendimus nedideliu 
mastu arba specialiai pritaikant juos vietos, 
regioninėms arba nacionalinėms 
aplinkybėms, įskaitant integruotą 
prioritetinių veiksmų programos, parengtos 
pagal Direktyvą 92/43/EEB, taikymą; 
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vykdydama Biologinės įvairovės 
konvencija nustatytas ataskaitų teikimo 
prievoles Sąjunga turėtų stebėti su 
biologine įvairove susijusias savo išlaidas. 
Taip pat reikėtų laikytis kitų atitinkamuose 
Sąjungos teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų;

vykdydama Biologinės įvairovės 
konvencija nustatytas ataskaitų teikimo 
prievoles Sąjunga turėtų stebėti su 
biologine įvairove susijusias savo išlaidas. 
Taip pat reikėtų laikytis kitų atitinkamuose 
Sąjungos teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų;

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

23 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

24 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

24 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

25 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 
dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir 
plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 
2014 11 4, p. 35).

25 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 
dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir 
plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 
2014 11 4, p. 35).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad būtų galima skatinti žiedinę 
ekonomiką, turi keistis mentalitetas ir 
požiūris į medžiagų bei produktų, įskaitant 
plastiką, projektavimą, gamybą, vartojimą 
ir šalinimą. Programa turėtų būti padedama 
pereiti prie žiedinės ekonomikos modelio –
turėtų būti teikiama finansinė parama, 
skirta įvairiems subjektams (įmonėms, 
viešojo sektoriaus institucijoms ir 
vartotojams), visų pirma taikant, plėtojant 
ir kartojant geriausias technologijas, 
praktiką ir sprendimus, specialiai pritaikant 
juos vietos, regioninėms arba 
nacionalinėms aplinkybėms, taip pat ir 
laikantis integruoto požiūrio į atliekų 
tvarkymo ir prevencijos planų 

(16) kad būtų galima skatinti žiedinę 
ekonomiką, turi keistis mentalitetas ir 
požiūris į medžiagų bei produktų, įskaitant 
plastiką, projektavimą, gamybą, vartojimą 
ir šalinimą. Programa turėtų būti padedama 
pereiti prie žiedinės ekonomikos modelio –
turėtų būti teikiama finansinė parama, 
skirta įvairiems subjektams (įmonėms, 
viešojo sektoriaus institucijoms ir 
vartotojams), visų pirma taikant, plėtojant 
ir kartojant geriausias technologijas, 
praktiką ir sprendimus, specialiai pritaikant 
juos vietos, regioninėms arba 
nacionalinėms aplinkybėms, taip pat ir 
laikantis integruoto požiūrio į atliekų 
tvarkymo ir prevencijos planų 



PE623.976v02-00 12/25 AD\1162174LT.docx

LT

įgyvendinimą. Remiant plastiko strategijos 
įgyvendinimą, visų pirma gali būti imamasi 
veiksmų į jūrą išmestų šiukšlių problemai 
spręsti;

įgyvendinimą. Remiant plastiko strategijos 
įgyvendinimą, visų pirma gali būti imamasi 
veiksmų į vandens aplinką išmestų šiukšlių 
problemai spręsti;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) jūros aplinkos apsauga ir atkūrimas 
yra vienas bendrų Sąjungos aplinkos 
politikos tikslų. Pagal programą turėtų būti 
remiamas biologinės įvairovės ir jūrų
ekosistemų, visų pirma tinklo „Natura 
2000“ jūrų teritorijų, valdymas, 
išsaugojimas, atkūrimas ir stebėsena, ir 
rūšių apsauga pagal prioritetinių veiksmų 
programas, parengtas pagal Direktyvą 
92/43/EEB, geros aplinkos būklės siekimas 
laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/56/EB28, švarių ir sveikų 
jūrų skatinimas, Europos plastiko žiedinėje 
ekonomikoje strategijos įgyvendinimas, 
visų pirma siekiant spręsti jūroje išmestų 
žvejybos įrankių ir į jūrą išmestų šiukšlių 
problemą, taip pat Sąjungos dalyvavimo 
tarptautiniu mastu valdant vandenynus 
skatinimas – tai labai svarbu siekiant 
Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m. tikslų ir 
ateinančioms kartoms išsaugant sveikus 
vandenynus. Programos strateginiuose 
integruotuosiuose projektuose ir 
strateginiuose gamtos projektuose turėtų 
būti atitinkamų veiksmų, kuriais siekiama 
apsaugoti jūrų aplinką;

(19) vandenų aplinkos apsauga ir 
atkūrimas yra vienas iš bendrų Sąjungos 
aplinkos politikos tikslų. Pagal Programą 
turėtų būti remiami šie veiksmai:
biologinės įvairovės ir vandenų
ekosistemų, visų pirma tinklo „Natura 
2000“ jūrų teritorijų, valdymas, 
išsaugojimas, atkūrimas ir stebėsena, ir 
rūšių apsauga pagal prioritetinių veiksmų 
programas, parengtas pagal Direktyvą 
92/43/EEB; geros aplinkos būklės siekimas 
laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/56/EB28; švarių ir sveikų 
jūrų skatinimas; Europos plastiko žiedinėje 
ekonomikoje strategijos įgyvendinimas, 
visų pirma siekiant spręsti išmestų 
žvejybos įrankių ir į jūrą išmestų šiukšlių 
problemą; taip pat Sąjungos dalyvavimo 
tarptautiniu mastu valdant vandenynus 
skatinimas – tai labai svarbu siekiant 
Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m. tikslų ir 
ateinančioms kartoms išsaugant sveikus 
vandenynus. Programos strateginiuose 
integruotuosiuose projektuose ir 
strateginiuose gamtos projektuose turėtų 
būti atitinkamų veiksmų, kuriais siekiama 
apsaugoti vandenų aplinką;

_________________ _________________

28 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 
(Jūrų strategijos pagrindų direktyva) 
(OL L 164, 2008 6 25, p. 19).

28 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 
(Jūrų strategijos pagrindų direktyva) 
(OL L 164, 2008 6 25, p. 19).
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant geriau valdyti aplinkos, 
klimato kaitos ir atitinkamus perėjimo prie 
švarios energijos klausimus, reikia įtraukti 
pilietinę visuomenę, o tam reikia geriau 
informuoti visuomenę, įtraukti vartotojus
ir plėsti suinteresuotųjų subjektų, įskaitant 
nevyriausybines organizacijas, dalyvavimą
vykstant konsultacijoms dėl atitinkamos 
politikos ir įgyvendinant tą politiką;

(20) siekiant geriau valdyti aplinkos, 
klimato kaitos ir atitinkamus perėjimo prie 
švarios energijos klausimus, reikia įtraukti 
pilietinę visuomenę, o tam reikia geriau 
informuoti visuomenę, parengti 
komunikacijos strategiją, kuria 
atsižvelgiama į naujas technologijas ir 
socialinius tinklus ir pagal kurią 
didinamas vartotojų ir suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimas, įskaitant 
nevyriausybines organizacijas, vykstant 
konsultacijoms dėl atitinkamos politikos ir 
ją įgyvendinant;

Pagrindimas

Svarbu patikslinti, kad reikia naudotis naujomis komunikavimo priemonėmis.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) įgyvendinant Programą turėtų būti 
rengiami ir remiami rinkos dalyviai, 
gebantys pereiti prie švarios, žiedinės, 
energiją efektyviai vartojančios, mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ir 
klimatui atsparios ekonomikos, – tam 
reikėtų bandyti naujas verslo galimybes, 
atnaujinti profesinius įgūdžius, suteikti 
vartotojams galimybių gauti tvarius 
produktus ir paslaugas, įtraukti ir įgalinti 
įtaką darančius asmenis ir bandyti naujus 
metodus, kuriais būtų galima pritaikyti 
esamus procesus ir verslo aplinką. Siekiant 
remti platesnį tvarių sprendimų taikymą 

(22) įgyvendinant Programą turėtų būti 
rengiami ir remiami rinkos dalyviai, 
gebantys pereiti prie švarios, žiedinės, 
energiją efektyviai vartojančios, mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ir 
klimatui atsparios ekonomikos, – tam
turėtų būti tvariai naudojami esami 
gamtos ištekliai ir reikėtų bandyti naujas 
verslo galimybes, atnaujinti profesinius 
įgūdžius, suteikti vartotojams galimybių 
gauti tvarius produktus ir paslaugas, 
įtraukti ir įgalinti įtaką darančius asmenis ir 
bandyti naujus metodus, kuriais būtų 
galima pritaikyti esamus procesus ir verslo 
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rinkoje, reikėtų skatinti plačiosios 
visuomenės pritarimą ir vartotojų 
įtraukimą;

aplinką. Siekiant remti platesnį tvarių 
sprendimų taikymą rinkoje, visų pirma 
novatoriškų atsinaujinančiosios energijos 
technologijų diegimą, reikėtų skatinti 
plačiosios visuomenės pritarimą ir 
vartotojų įtraukimą;

Pagrindimas

Technologijų ir rinkos vystymosi dėka ir (taip pat) turint visuomenės pritarimą novatoriškų 
atsinaujinančiosios energijos technologijų diegimo sąnaudos per pastarąjį dešimtmetį labai 
sumažėjo. Turime toliau dirbti šia kryptimi, kad būtų atskleistas visas Europos energetikos 
potencialas: turi būti vertinami alternatyvūs energijos šaltiniai, kurie kol kas naudojami labai 
mažai (pavyzdžiui, jūrų arba geoterminė energija), ir turi būti siekiama ES energetinės 
nepriklausomybės nuo trečiųjų šalių.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad svarbu
spręsti klimato kaitos klausimus, laikantis
Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir siekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų, šia
Programa bus padedama integruoti 
klimato politiką ir pasiekti tikslą, kad
25 proc. viso biudžeto būtų skirta 
išlaidoms, kuriomis remiami klimato 
politikos tikslai. Tikimasi, kad pagal šią 
Programą 61 proc. viso programai skirto 
finansinio paketo bus skirta klimato 
tikslams. Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
Programą rengiant ir įgyvendinant, vėliau 
jie bus pakartotinai įvertinti vykstant 
vertinimo ir peržiūros procesams;

(24) klimato kaitos problemos 
sprendimas yra vienas iš svarbiausių 
pasaulinių uždavinių, kuriam spręsti 
reikia suderinto ir plataus užmojo 
požiūrio. Sąjunga turi spręsti klimato 
kaitos problemą laikydamasi Sąjungos 
įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus. Ši Programa 
padės integruoti klimato ir aplinkos 
politikos veiksmus ir siekti bendro tikslo
25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato 
ir aplinkos politikos tikslams pasiekti. 
Tikimasi, kad pagal šią Programą 61 proc. 
viso programai skirto finansinio paketo bus 
skirta klimato tikslams. Atitinkami 
veiksmai bus nustatyti Programą rengiant ir 
įgyvendinant, vėliau jie bus pakartotinai 
įvertinti vykstant vertinimo ir peržiūros 
procesams;

Pakeitimas 15
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) įgyvendinant Programą deramą 
dėmesį reikėtų skirti atokiausių regionų 
strategijai30, atsižvelgiant į SESV 349 
straipsnį ir specifinius tų regionų poreikius 
bei pažeidžiamumą. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti ne tik į aplinkos, klimato ir 
atitinkamą perėjimo prie švarios energijos, 
bet į kitų sričių Sąjungos politiką;

(25) įgyvendinant Programą deramą 
dėmesį reikėtų skirti atokiausių regionų 
strategijai30, atsižvelgiant į SESV 349 
straipsnį ir specifinius tų regionų poreikius 
bei pažeidžiamumą. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti ne tik į aplinkos, klimato, 
žiedinės ekonomikos ir atitinkamą 
perėjimo prie švarios energijos politiką, bet
ir į kitų sričių Sąjungos politiką;

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) įvertinus šį reglamentą bus gauta 
informacijos, reikalingos sprendimų 
priėmimo procese, kad prireikus būtų 
galima patobulinti šią Programą. Turėtų 
būti vertinamas ne tik Programos tikslų 
įgyvendinimas pagal šio reglamento 3 
straipsnį, bet ir specialus dėmesys turėtų 
būti skiriamas taikymo procesui, kad būtų 
galima užtikrinti, jog lėšos skiriamos 
visiems aktualiems projektams. Ypač 
svarbu užtikrinti, kad vietos 
bendruomenių ir pilietinės visuomenės 
dalyvavimas būtų praktiškai 
įgyvendinamas ir nesudėtingas;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1) strateginiai gamtos projektai –
projektai, kuriuos vykdant remiamas 
Sąjungos gamtos ir biologinės įvairovės 
tikslų siekimas, valstybėse narėse 
įgyvendinant nuoseklias veiksmų 
programas, kuriomis šie tikslai ir prioritetai 
integruojami į kitų sričių politiką ir 
finansines priemones, be kita ko, 
koordinuotai įgyvendinant pagal Direktyvą 
92/43/EEB nustatytas prioritetinių veiksmų 
programas;

1) strateginiai gamtos projektai –
projektai, kuriuos vykdant remiamas 
Sąjungos gamtos ir biologinės įvairovės 
tikslų siekimas, visų pirma nustatytas 
Direktyvoje 2009/147/EB ir Tarybos 
direktyvoje 92/43/EEB, valstybėse narėse 
įgyvendinant nuoseklias veiksmų 
programas, kuriomis šie tikslai ir prioritetai 
integruojami į kitų sričių politiką ir 
finansines priemones, be kita ko, 
koordinuotai įgyvendinant pagal Direktyvą 
92/43/EEB nustatytas prioritetinių veiksmų 
programas;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) standartiniai veiksmų projektai –
projektai (išskyrus strateginius 
integruotuosius projektus, strateginius 
gamtos projektus arba techninės pagalbos 
projektus), kuriais siekiama 3 straipsnio 2 
dalyje nustatytų konkrečių Programos 
tikslų;

4) standartiniai veiksmų projektai –
projektai (išskyrus strateginius 
integruotuosius projektus, strateginius 
gamtos projektus arba techninės pagalbos 
projektus), pavyzdžiui, bendruomenės 
inicijuoti projektai (CLLD), kuriais 
siekiama 3 straipsnio 2 dalyje nustatytų 
konkrečių Programos tikslų;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis Programos tikslas –
padėti pereiti prie švarios, žiedinės, 
energiją efektyviai vartojančios, mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ir 
klimato kaitos poveikiui atsparios 
ekonomikos, be kita ko, pereinant prie 
švarios energijos, saugoti aplinką ir gerinti 
jos kokybę, stabdyti biologinės įvairovės 
nykimą ir ją didinti ir taip prisidėti prie 
darnaus vystymosi.

1. Bendrasis Programos tikslas –
padėti pereiti prie tvarios, žiedinės,
išteklius ir energiją efektyviai vartojančios, 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ir klimato kaitos poveikiui atsparios 
ekonomikos, be kita ko, pereinant prie 
labai efektyviu energijos vartojimu ir 
atsinaujinančiąja energija visiškai 
pagrįstos energetikos sistemos, saugoti 
aplinką ir gerinti jos kokybę, stabdyti 
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biologinės įvairovės nykimą ir ją didinti, be 
kita ko, remiant tinklą „Natura 2000“ ir 
kovojant su ekosistemų būklės blogėjimu,
ir taip prisidėti prie aukšto lygio aplinkos 
apsaugos ir plataus užmojo klimato 
veiksmų. Programa taip pat turėtų būti 
remiamas geresnis aplinkos ir klimato 
valdymas visais lygmenimis, įskaitant 
didesnį pilietinės visuomenės, NVO ir 
vietos subjektų dalyvavimą;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) plėtoti, demonstruoti ir skatinti 
naujoviškus būdus ir metodus Sąjungos 
aplinkos ir klimato politikos ir teisės aktų 
tikslams siekti, įskaitant perėjimą prie 
švarios energijos, ir padėti taikyti su gamta 
ir biologine įvairove susijusią geriausią 
patirtį;

a) plėtoti, demonstruoti ir skatinti 
naujoviškus būdus ir metodus Sąjungos 
aplinkos ir klimato politikos ir teisės aktų 
tikslams siekti, įskaitant perėjimą prie 
švarios energijos, ir remti su gamta ir 
biologine įvairove susijusios geriausios 
patirties ir tvarių ūkininkavimo bei maisto 
gamybos sistemų taikymą;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėti plėtoti, įgyvendinti, stebėti 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus bei 
politiką ir užtikrinti jų vykdymą, be kita 
ko, gerinant valdymą didinant viešųjų ir 
privačiųjų subjektų gebėjimus ir įtraukiant 
pilietinę visuomenę;

b) padėti plėtoti, įgyvendinti, stebėti
atitinkamus Sąjungos teisės aktus bei 
politiką ir užtikrinti jų vykdymą, be kita 
ko, gerinant valdymą didinant viešųjų ir 
privačiųjų subjektų gebėjimus, įskaitant 
žemės ūkį, sodininkystę, miškininkystę ir 
žuvininkystę, ir įtraukiant pilietinę 
visuomenę;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Programa neturėtų trukdyti siekti 
kituose Sąjungos teisės aktuose ir 
politikoje užsibrėžtų tikslų;

Pagrindimas

Deja, kai kuriose valstybėse narėse per pastaruosius metus dėl LIFE projektų kilo nesutarimų 
ir konfliktų, nes buvo nusavinti šeimų ūkiai. Turi būti siekiama išvengti konfliktų, kylančių dėl 
LIFE programos įgyvendinimo sykiu su kitais Sąjungos teisės aktais ir politika, pavyzdžiui, 
BŽŪP ir jaunųjų ūkininkų ir šeimos ūkių išsaugojimo politika. LIFE fondo reglamente turi 
būti stiprinamas bendradarbiavimas su ūkininkais ir žemės savininkais, taip pat MVĮ ir 
privačiuoju sektoriumi.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) tvaraus ūkininkavimo praktika, 
įskaitant dirvožemio ir žemės ūkio 
biologinę įvairovę, anglies dioksido 
surinkimą, dirvožemio stebėjimą, 
dirvožemio ir vandens apsaugą;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) pagal programą finansuojami 
projektai reikšmingai prisidės prie bent 
vieno iš 3 straipsnyje nurodytų tikslų 
siekimo;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
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13 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal Programą finansuojami 
projektai turi nekelti pavojaus Programos 
aplinkos, klimato politikos ar 
atitinkamiems švarios energijos tikslams, 
ir, kai įmanoma, jais turi būti skatinamas 
žaliasis viešasis pirkimas;

a) pagal Programą finansuojami 
projektai turi nekelti pavojaus Programos 
aplinkos, klimato politikos ar 
atitinkamiems švarios energijos tikslams, ir
kiek įmanoma dažniau jais turi būti 
skatinamas žaliasis viešasis pirkimas;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pagal Programą finansuojami 
projektai turi nekelti pavojaus kitiems 
Sąjungos teisės aktams ir politikos 
prioritetams, visų pirma efektyvaus 
išteklių naudojimo ir maisto gamybos 
teisės aktams ir politikos prioritetams;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pirmumas turi būti skiriamas 
projektams, turintiems didžiausią 
pilietinės visuomenės, žemės savininkų, 
ūkininkų, sodininkų ir miškininkų 
dalyvavimo ir pažangaus 
bendradarbiavimo su jais potencialą;

Pagrindimas

Kaip rodo ankstesnė patirtis, sėkmingam programos LIFE projektų įgyvendinimui labai 
svarbus pilietinės visuomenės, žemės savininkų, ūkininkų, sodininkų ir miškininkų įtraukimas 
ir pažangus bendradarbiavimas, kad būtų galima plėtoti, demonstruoti ir skatinti naudoti 
naujoviškas technologijas ir vadovautis inovatyviu požiūriu vykdant klimato srities veiksmus, 
įskaitant perėjimą prie atsinaujinančiosios energijos, ir prisidedant prie geriausios patirties 
taikymo gamtos ir biologinės įvairovės srityse bei ją taikant.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Komisija užtikrina pagal programą 
finansuojamų projektų geografinę 
pusiausvyrą;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tam tikrais atvejais ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas projektams 
geografinėse teritorijose, kuriose esama 
specifinių poreikių arba kurios yra 
pažeidžiamos, pavyzdžiui, teritorijose, 
kuriose kyla specifinių aplinkos uždavinių 
arba esama gamtinių kliūčių, 
tarpvalstybinėse teritorijose arba 
atokiausiuose regionuose.

f) tam tikrais atvejais ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas projektams 
geografinėse teritorijose, kuriose esama 
specifinių poreikių arba kurios yra 
pažeidžiamos, pavyzdžiui, teritorijose, 
kuriose kyla specifinių aplinkos uždavinių 
arba esama gamtinių kliūčių, 
tarpvalstybinėse teritorijose arba 
atokiausiuose regionuose, jei tie projektai 
duoda naudos aplinkai.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) žemės įsigijimas yra vienintelis 
arba ekonomiškai efektyviausias būdas 
pasiekti norimą išsaugojimo rezultatą;

b) žemės įsigijimas yra vienintelis 
būdas planuojamam apsaugos rezultatui 
pasiekti;

Pagrindimas

Praeityje žemės ūkio plotai būdavo perkami arba nusavinami naudojant programos LIFE 
lėšas. Tai sukėlė diskusijų visuomenėje. Žemės pirkimas turėtų būti vienintelis būdas norimam 
tikslui pasiekti, jei jis taikomas. Siekiant išsaugojimo tikslų pirmenybė turėtų būti teikiama 
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bendradarbiavimui su ūkininkais.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija įgyvendinimo aktais 
priima LIFE programos daugiametes 
darbo programas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 21a straipsnyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Ši LIFE komiteto procedūra atitinka dabartinį LIFE reglamentą. Valstybės narės turėtų 
dalyvauti rengiant darbo programas.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija užtikrina, kad rengiant 
darbo programas būtų tinkamai 
konsultuojamasi su teisėkūros 
institucijomis ir suinteresuotaisiais 
subjektais.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarpinis Programos vertinimas 
atliekamas, kai yra pakankamai 
informacijos apie Programos 
įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip 
ketveriems metams nuo Programos 

2. Tarpinis Programos vertinimas 
atliekamas, kai yra pakankamai 
informacijos apie Programos 
įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip 
ketveriems metams nuo Programos 
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įgyvendinimo pradžios. įgyvendinimo pradžios. Į jį įtraukiamas 
vertinimas pagal 18 straipsnio 5 dalį.
Prireikus sykiu su tarpiniu vertinimu 
pateikiamas pasiūlymas dėl šio 
reglamento pakeitimo.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Baigiant įgyvendinti Programą, bet 
praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams 
po 1 straipsnio antroje pastraipoje nurodyto 
laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka 
galutinį Programos vertinimą.

3. Baigiant įgyvendinti Programą, bet 
praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams 
po 1 straipsnio antroje pastraipoje nurodyto 
laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka 
galutinį Programos vertinimą ir įtraukia 
vertinimus pagal 18 straipsnio 5 dalį. 

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vertinimo išvadas ir savo pastabas 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

4. Vertinimo išvadas ir savo pastabas 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui. 
Komisija viešai skelbia tokių vertinimų 
rezultatus.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda LIFE aplinkos ir 
klimato politikos programos komitetas.
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Tas komitetas – tai komitetas, kaip 
nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Jeigu komitetas nuomonės nepateikia, 
Komisija įgyvendinimo akto projekto 
nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 
182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia 
pastraipa.

Pagrindimas

Komiteto procedūra atitinka dabartinės LIFE programos taisykles. Turi būti išlaikytas 
tinkamas Komisijos bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis. LIFE komitetas turėtų būti 
išsaugotas.
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