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Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) ***I
Az Európai Parlament 2013. november 21-i jogalkotási állásfoglalása a környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0874),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 
bekezdésére és 192. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0498/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) 
bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i 
véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2012. július 19-i véleményére2,

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. július 17-i írásbeli kötelezettségvállalására, 
amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, továbbá a Költségvetési Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0294/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 HL C 191., 2012.6.29., 111. o.
2 HL C 277, 2012.9.13., 61. o.
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Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. november 21-én került 
elfogadásra a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 
614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló .../2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 
végleges jogalkotási aktussal, 1293/2013/EU rendelet.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

Az egyes integrált projekteknek juttatható maximális összeg

A Bizottság – annak érdekében, hogy a lehető legtöbb integrált projektet tudja finanszírozni, és 
hogy biztosítsa az integrált projektek tagállamok közötti kiegyensúlyozott eloszlását – nagy 
hangsúlyt helyez a források integrált projektek közötti arányos elosztására. Ezzel 
összefüggésben a Bizottság a munkaprogram tervezetének a LIFE bizottság tagjaival történő 
megvitatása során javaslatot fog tenni az egyes integrált projekteknek juttatható maximális 
összegre. A javaslat a többéves munkaprogram részeként elfogadandó projektkiválasztási 
módszertan részeként kerül majd benyújtásra.

A biológiai sokféleség tengerentúli országokban és területeken történő finanszírozásának 
helyzete

A Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít a környezet és a biológiai sokféleség védelmének a 
tengerentúli országokban és területeken, amint ezt a tengerentúli társulási határozatra irányuló 
javaslat is mutatja, amely az említett témaköröket is felveszi az Európai Unió és a tengerentúli 
országok és területek közötti együttműködés területei közé, és felvázolja azokat a különféle 
intézkedéseket, amelyek e téren jogosultak lehetnek európai uniós finanszírozásra.

A BEST előkészítő intézkedés sikeres kezdeményezés volt: csatlakoztak hozzá a tengerentúli 
országok és területek, és kézzelfogható eredményekkel járt a biológiai sokféleség és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások terén. A BEST hamarosan véget ér, és a Bizottság komolyan 
mérlegeli, hogy valamelyik új eszköz, nevezetesen a Fejlesztési Együttműködési Eszköz körébe 
tartozó globális közjavak és kihívások program keretében folytassa azt.

A biológiai sokféleség tengerentúli országokban és területeken történő finanszírozásának e 
konkrét lehetőségét a LIFE program 6. cikkében a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan 
kínált lehetőségek egészítik majd ki.”


