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Eljárási jelzések

* Konzultációs eljárás 
egyszerű többségi szavazással

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
egyszerű többségi szavazással

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
egyszerű többségi szavazással, a közös állásfoglalás 
jóváhagyásához  
a Parlamentet alkotó Tagok többségi szavazásával a közös 
álláspont elvetéséhez vagy módosításához

*** Jóváhagyási eljárás
a Parlamentet alkotó Tagok többségi szavazásával, kivéve az EK 
Szerződés 105., 107., 161. és 300, cikkeiben, ill. az Európai Unió 
Szerződés 7. cikkében foglalt eseteket

***I Közös döntési eljárás (első olvasat)
egyszerű többségi szavazással

***II Közös döntési eljárás (második olvasat)
egyszerű többségi szavazással, a közös állásfoglalás 
jóváhagyásához
a Parlamentet alkotó Tagok többségi szavazásával a közös 
álláspont elvetéséhez vagy módosításához

***III Közös döntési eljárás (harmadik olvasat)
egyszerű többségi szavazással, a csatolt szöveg jóváhagyásához

(Az eljárás típusa függ a Bizottság által javasolt jogi alaptól)

Jogi szöveg módosítása

A Parlament által végrehajtott módosítások esetén, a javított szöveg félkövér 
dőlt betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűkkel végzett kiemelés jelzés az 
érintett osztályok számára és megadja a jogszabályi szövegnek azokat a 
részeit, amelyekre a javítást javasolták, és segít a végleges szöveg 
elkészítésében (például egy adott nyelvi verzióban kiküszöbölni a nyilvánvaló 
hibákat és kihagyásokat). Ezek a javasolt javítások függenek az érintett 
osztályok egymásközti megállapodásától.
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EURÓPAI PARLAMENTI TÖRVÉNYHOZÁSI HATÁROZATTERVEZET

az Európai Parlament és a Tanács rendeletalkotási javaslatáról a környezetvédelmi célú 
pénzügyi eszköz (LIFE +) tárgyában
(COM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Közös döntési eljárás - első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2004)0621)1,

– tekintettel az EK Szerződés 251. cikk (2) bek és 175. cikk (1) bek-ben foglaltakra, 
amelyek értelmében a Bizottság megküldte a javaslatot a Parlament részére 
(C6-0127/2004),

– tekintettel saját Eljárási Szabályainak 51. szabályára,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
jelentésére, és a Költségvetési Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, és az 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság által kiadott véleményekre (A6-0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. kéri a Bizottságot, hogy ismételten keresse meg, amennyiben ezen a javaslaton lényeges 
módosításokat óhajt eszközölni, vagy más szöveggel kívánja felváltani;

3. Utasítja Elnökét, hogy küldje meg a jelen parlamenti állásfoglalást a Tanács, és a 
Bizottság részére.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

1. módosítás
Bevezetés 2

(2) Ezek a közösségi programok nem fedik 
le az összes környezetvédelmi támogatási 
kötelezettséget, és szükség van a közösségi 
környezetvédelmi politika és jogszabályok 
támogatására, különösen a hatodik 
környezetvédelmi cselekvési programban 
meghatározott kiemelt területek esetében.

(2)  Ezek a közösségi programok messze 
nem fedeznek minden környezetvédelmi 
támogatási kötelezettséget, és szükség van 
a közösségi környezetvédelmi politika és 
jogszabályok támogatására, különösen a 
hatodik környezetvédelmi cselekvési 
programban meghatározott kiemelt 
területek esetében, ezzel járulva hozzá a 
fenntartható fejlődéshez.

  
1 Még nem jelent meg a Hivatalos Lapban.
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Indokolás

Az (1) bek-ben idézett programok nem kifejezetten környezetvédelmi vonatkozásúak, ezért 
finanszírozásuk elmaradásának mértékét a szükségletekkel kapcsolatosan kell meghatározni. 
Másrészt, fontos kiemelni és felhívni a figyelmet a fenntartható fejlődés összehangolt 
stratégiájának fontosságára, ahogy azt az Európai Tanács göteborgi ülése 2001-ben 
megfogalmazta.

2. módosítás
Bevezetés 2 a (új)

(2a) Az elsőbbséget élvező célkitűzések 
egyike a biológiai sokféleség csökkenésé-
nek megállítása 2010-ig és a közösségi 
jelentőségű természetvédelmi övezetek 
megóvásának szükségessége. A Natura 
2000 élőhelyek meghatározására és 
kijelölésére tett erőfeszítéseket 
folyamatosan követni és támogatni kell, 
különösen az érintett területekkel való 
gazdálkodás érdekében, hogy világosan 
járulhassanak hozzá a fenti célok 
megvalósításához. A Natura 2000 
hálózatra hatályos az 1979. április 2-i 
irányelv a vad madarak védelméről (a 
„Madár Irányelv”)1 és az 1992. május 21-i 
irányelv a természetes élőhelyek és a 
vadon élő állatok és növények védelméről 
(az „Élőhely Irányelv”) 2, amely 8. 
cikkében engedélyezi a Tagállamok és az 
Európai Unió közös finanszírozását.
1 HL L 103. sz. 1979.4.25., 1. o.
2 HL L 206.sz. 1992.7.22., 7. o.

Indokolás

Fontos emlékeztetni arra, hogy a közösségi környezetvédelmi politika magában foglalja 
nemcsak a Natura 2000 védett természetvédelmi területek meghatározását, hanem a velük 
való gazdálkodást is. Ez a hálózat lényeges a biológiai sokféleség csökkenése ellen 2010-ig 
megvalósítandó célkitűzések eléréséhez. Fontos tehát ennek a szükségességnek a kiemelése az 
új LIFE + programban, hogy a Natura 2000 garantáltan hozzájuthasson a bevezetéséhez és a 
folytatáshoz szükséges megfelelő alapokhoz.

3. módosítás
Bevezetés 2 b (új)
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(2b) 2004. májusában, Malahide-ban 
(Írország), a Tagállamok megállapodtak 
abban, hogy megállapodásokkal kell 
biztosítani a Natura 2000 hálózat 
megfelelő és garantált közösségi közös 
finanszírozását. A Bizottság becslése 
szerint a Natura 2000 éves igazgatási 
költségei 6,1 milliárd euróra tehetők, a 
tengeri természetvédelmi övezetek nélkül. 
Ez a számadat valószínűleg alábecsüli a 
teljes költséget és ezért csak a szükséges 
minimumnak tekinthető. 

Indokolás

Megadja az indokolást a Natura 2000 igazgatásának a Rendelet célkitűzései közé történő 
beillesztésével a költségvetési összeg megnöveléséhez.

4. módosítás
Bevezetés 2 c (új)

(2c) A környezetvédelemben érintett civil 
szervezetek fontos szerepet játszanak a 
demokratikus és civil társadalmi formák 
felépítésében és a jövő nemzedék 
érdekeinek képviseletében, valamint az 
európai döntéshozatal tiszta és egészséges 
környezetének kialakításában. A 
környezetvédelemben érintett civil 
szervezetek részt vesznek a szakértői 
csoportokban, az előkészítő és végrehajtó 
bizottságokban, fontos mértékben 
járulnak hozzá az európai politikához, 
programokhoz, kezdeményezésekhez és a 
többi, a környezetvédelemben érdekelt 
szereplő érdekviszonyait tekintve 
szükséges egyensúlyhoz. Tekintettel arra, 
hogy a civil szervezetek igénylik azt, hogy 
a politika egyre több területén vehessenek 
részt és hallathassák hangjukat, és mivel a 
jogosult civil szervezetek és hálózatok 
száma is nőtt és nőni fog a korábbi és 
jövőbeni bővítések következtében, tovább 
kell növelni az európai szinten is aktív 
környezetvédő civil szervezetek 
támogatására rendelkezésre álló teljes 
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összeget.

5. módosítás
Bevezetés 3 a (új)

(3a) A szakértői munkacsoport által az 
Élőhely Irányelv 8.cikke értelmében a   
Natura 2000 finanszírozásáról 2001-ben 
készített zárójelentés ajánlása szerint, 
rövid időn belül “jelentősen meg kell 
növelni a LIFE-Natura alapjuttatásait, és 
ennek az eszköznek a működtetését le  kell 
egyszerűsíteni, és könnyebben 
hozzáférhetővé kell tenni, a számos 
Natura 2000 terület tőkeigényének 
támogatása érdekében”.

6. módosítás
Bevezetés 4

(4) Az e rendelet szerinti támogatásokat a 
környezetvédelmi politika és jogszabályok 
alakítására, végrehajtására, ellenőrzésére és 
értékelésére, valamint azoknak az EU 
egész területére kiterjedő 
kommunikációjára és terjesztésére kell 
felhasználni.

(4) Az e rendelet szerinti támogatásokat az
összes európai politikán belül, a 
környezetvédelmi politika és jogszabályok 
alakítására, végrehajtására, ellenőrzésére és 
értékelésére, valamint azoknak az EU 
egész területére kiterjedő 
kommunikációjára és terjesztésére kell 
felhasználni.

Indokolás

Ez a módosítás kiemeli annak szükségességét, hogy a környezetvédelem elválaszthatatlanul 
része legyen a Közösség ágazati politikái összességének, még hozzá transzverzálisan, 
ahogyan azt az Európai Tanács cardiffi ülése kifejtette 1998. júniusában.

7. módosítás
Bevezetés 8

(8) Mindazonáltal zavartalan átmenetre van 
szükség, valamint folytatni kell a jelenlegi 
programok keretében finanszírozott 
tevékenységek monitorozását és auditálását 
azok lejárta után is.

(8) Mindazonáltal zavartalan átmenetre van 
szükség, valamint folytatni kell a jelenlegi 
programok keretében finanszírozott 
tevékenységek monitorozását, auditálását 
és minőségi értékelését azok lejárta után is.



PR\556664HU.doc 9/26 PE 335.348v01-00

Külső fordítás

HU

Indokolás

A könyvvizsgálat vagy a QM-auditálás, nem elegendő a LIFE + program keretében 
finanszírozott tevékenységek hatékonyságának kellő átláthatóságához; a minőségi értékelés 
átfogóbb áttekintést adhat, és jobban felméri a finanszírozott tevékenységek kihatásait.

8. módosítás
Bevezetés 12

(12) A 6. környezetvédelmi cselekvési 
program közösségi szinten meghatározott 
céljait a tagállamok egyedi intézkedéseivel 
nem lehetne megfelelő módon elérni, ezért 
indokolt a közösségi támogatás nyújtása, 
feltéve, ha azok nem lépnek túl az említett 
célok eléréséhez szükséges mértéken,

(12) A 6. környezetvédelmi cselekvési 
program közösségi szinten meghatározott 
céljait a tagállamok egyedi intézkedéseivel 
nem lehetne megfelelő módon elérni, ezért 
feltétlenül szükséges a közösségi 
támogatás nyújtása: az Európai Unió viseli 
a felelősséget a közösségi 
környezetvédelmi politika támogatásáért 
és végrehajtásáért.

Indokolás

A környezet védelme nem állhat meg az államhatároknál, mert a környezetvédelem kérdései 
nemzetekfelettiek. A környezetvédelem hatékony és ambiciózus politikájának tehát 
mindenekelőtt közösséginek kell lennie: és nem csak szükséges, "indokolt", hanem egyben 
kulcsfontosságú is. Ezért az Európai Uniónak meg kell őriznie vezető szerepét a végrehajtási 
felelősség tekintetében.

9. módosítás
1. cikk, (2) bek

A LIFE+ általános célja hogy 
hozzájáruljon a Közösség 
környezetpolitikája és környezetvédelmi 
jogszabályai fejlesztéséhez és 
végrehajtásához, ezzel is hozzájárulva a 
fenntartható fejlődés előmozdításához. 

A LIFE+ általános célja hogy 
hozzájáruljon a Natura 2000 élőhelyek 
gazdálkodásához, továbbá a Közösség 
környezetpolitikája és környezetvédelmi 
jogszabályai fejlesztéséhez és 
végrehajtásához, mint a fenntartható 
fejlődést előmozdító azon hajtóerő, 
amelynek a környezetvédelem az egyik 
pillére a három közül.

Indokolás

Magában foglalja a Natura 2000 élőhelyek irányításának közös finanszírozását, mint a 
LIFE+ Rendelet célkitűzését.

10. módosítás
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1. cikk, (3) bek, 2. francia bekezdés

- az üvegházhatást okozó gázok 
koncentrációjának stabilizálása a 
légkörben egy olyan szinten, amivel 
megelőzhető az éghajlattal történő 
veszélyes antropogén kölcsönhatás, 

- az üvegházhatást okozó gázok 
koncentrációjának drasztikus csökkentése 
a légkörben, amíg el nem ér egy olyan 
stabilitási szintet, amivel megelőzhető az 
éghajlattal történő veszélyes antropogén 
kölcsönhatás, és az esetleges gazdasági, 
társadalmi és környezeti katasztrófa.

Indokolás

A célkitűzésnek ambiciózusabbnak kell lennie, mint az üvegházhatást okozó gázok 
koncentrációjának egyszerű "stabilizálása". Mivel küszöbön áll az éghajlati válság, a 
változásokat mindenki saját bőrén érezheti, ezért a kibocsátások drasztikus csökkentését kell 
célul kitűzni. Csak ílymódon lehet távol tartani a klimatikus változások miatt bekövetkezhető 
gazdasági, társadalmi és környezeti felfordulásokat.

11. módosítás
1. cikk, (3) bek, 3. francia bekezdés

- a természetes rendszerek, természetes 
élőhelyek, a vadon élő flóra és fauna 
védelme, megőrzése, visszaállítása és 
működésük elősegítése, az elsivatagosodás 
leállítása és a biodiverzitás csökkenésének 
megelőzése céljából,

- a természetes környezet, természetes 
élőhelyek, különösen a Natura 2000 
hálózat által védett övezetekben vadon élő 
flóra és fauna védelme, megőrzése, 
visszaállítása és működésük elősegítése, az 
elsivatago-sodás leállítása és a 
biodiverzitás csökkenésének megelőzése 
céljából,

12. módosítás
1. cikk, (3) bek, 5. francia bekezdés

- stratégiai megközelítések kifejlesztése a 
politika alakítására, végrehajtására és 
integrációjára, beleértve a 
környezetvédelmi kormányzás javítását és 
a tudatosság fejlesztését.

- stratégiai megközelítések kifejlesztése a 
politika alakítására, végrehajtására és 
integrációjára, beleértve a 
környezetvédelmi kormányzás javítását, a 
tájékoztatást, a tudatos és behatóbb 
meggyőzést a jogokról és 
kötelezettségekről, a költségekről és 
haszonról, arról a hozzáadott értékről, 
amelyet az élő környezet képvisel az 
ágazati politikában.
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Indokolás

Fontos, hogy több információt kapjon az európai állampolgár, hogy jobban érzékeltessék vele 
az élő környezetnek az összes európai ágazati politikában megjelenő hozzáadott értékét.

13. módosítás
1. cikk, (3)  bek, 5 a (új) francia bekezdés

- az európai állampolgárok egyre növekvő 
bevonása a környezetvédelem céljainak 
eléréséhez.

Indokolás

Az állampolgárok nemcsak társak lehetnek a környezetvédelmi célok megvalósításában, 
hanem ebben aktív szerepet kell játszaniuk: a LIFE+ programnak szerkezetileg vagy 
pénzügyileg támogatnia kell a részvételüket.

14. módosítás
2. cikk, (1) bek, 1. albekezdés

Az 1. cikkben megfogalmazott 
környezetvédelmi célkitűzések teljesítése 
érdekében a LIFE+ két tematikus területet 
foglal magában.

Az 1. cikkben megfogalmazott 
környezetvédelmi célkitűzések teljesítése 
érdekében a LIFE+ három tematikus 
területet foglal magában.

Indokolás

További tematikus területként a "Natura 2000 hálózat gazdálkodását" csatolták a 2. cikkhez.

15. módosítás
2. cikk, (1) bek, 1 a albekezdés (új)

A "Natura 2000 hálózat gazdálkodása" 
tematikus terület:
- hozzájárul a Natura 2000 élőhelyek 
létesítéséhez, hálózatba iktatásához és a 
hozzátartozó gyakorlat és ismeretek 
kölcsönös cseréjéhez;
- a 79/409/EGK és a 92/43/EGK 
irányelvekben foglaltak végrehajtása 
során hozzájárul ezen élőhelyek 
gazdálkodásához, és ezzel hozzájárul a 
biodiverzitás csökkenésének 2010-ig 
történő megállítására hozott célkitűzések 
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megvalósításához.

Indokolás

A "Natura 2000 hálózat gazdálkodása" tematikus terület lehetővé teszi a Natura 2000 
élőhelyek gazdálkodásának és létrehozásának újra felvételét a LIFE + programba. Fontos 
annak garantálása, hogy ezt a gazdálkodást az Európai Unió és a Tagállamok közösen 
finanszírozzák, mivel nagymértékben járul hozzá a biodiverzitás csökkenésének 
megállításához, az Unió 2010-re kitűzött céljának eléréséhez. Ez a hálózat a Madár és az 
Élőhely irányelvekre támaszkodik, és fennmaradását veszélyezteti, hogy a Bizottság részéről 
még nem érkezett javaslat a hatékony finanszírozásának garantálására, még akkor is, ha a 
92/43/EGK irányelv 8. cikke erről kifejezetten rendelkezik. Az új tematikus terület lehetővé 
teszi annak garantálását, hogy a Natura 2000 megfelelő finanszírozáshoz jusson a 
jövendőbeni európai költségvetésben.

16. módosítás
2. cikk, (1) bek, 2. albekezdés, 1. francia bekezdés

- hozzájárulni az innovatív politikai 
megközelítések és eszközök 
kifejlesztéséhez és demonstrációjához;

- hozzájárulni az innovatív politikai 
megközelítések és eszközök 
kifejlesztéséhez és demonstrációjához, a 
demonstráció keretében bemutatva a 
környezetvédelem részére nyújtott 
hozzáadott értéküket is;

Indokolás

Fontos, hogy a támogatott megközelítések és eszközök hasznossága vitán felül álljon, és 
minőségileg járuljanak hozzá a környezetvédelemhez.

17. módosítás
2. cikk, (1) bek, 2. albekezdés, 5. francia bekezdés

- a jobb környezetvédelmi kormányzás 
támogatása, az érintett felek szélesebb körű 
bevonása a szakpolitikai konzultációkba és 
a végrehajtásba, beleértve a nem 
kormányzati szervezeteket is 

- a jobb környezetvédelmi kormányzás 
támogatása, az érintett felek szélesebb körű 
bevonása az európai szakpolitikai 
konzultációkba és a végrehajtásba, 
beleértve a nem kormányzati szervezeteket 
is.

18. módosítás
2. cikk, (1) bek, (3) albek, 1 a  francia bekezdés (új)

- tudatosítja ennek a megközelítésnek a 
hasznát az ágazati politika számára, 
ezáltal érthetővé téve a fenntartható 
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fejlődés koncepcióját;

Indokolás

Szükséges az európai állampolgárok tájékoztatása annak a hasznáról, hogy számításba veszik 
a környezetvédelmet az Európai Unió ágazati politikájában, és általánosabban a közösségi 
környezetvédelmi politika hozzájárulásáról a fenntartható fejlődéshez.

19. módosítás
2. cikk, (1) bek, (3) albek, 2. francia bekezdés

- az ide tartozó kiegészítő intézkedések 
támogatása (pl. információszolgáltatás, 
kommunikáció, kampányok, konferenciák, 
stb.).

- az ide tartozó olyan kiegészítő 
intézkedések támogatása (pl. 
információszolgáltatás, kommunikáció, 
kampányok, konferenciák, stb.), melyek 
gyarapítják az európai hozzáadott értéket.

Indokolás

Mivel a finanszírozási lehetőségek korlátozottak, a támogatott intézkedéseknek a 
prioritásokra kell koncentrálniuk és világos hozzáadott értékkel kell rendelkezniük.

20. módosítás
3. cikk, (2 a) bek (új)

2a. A Natura 2000 élőhelyek 
gazdálkodásához nyújtott közösségi 
támogatások közös finanszírozás formáját 
öltik. Az élőhelyek gazdálkodási 
költségeinek közös finanszírozása 50%-os, 
és maximum 75%-ig terjedhet. Az 
élőhelyek 50%-nál magasabb pénzügyi 
hozzájárulásra jogosultságának 
különleges kritériumait a többéves 
programok határozzák meg.

Indokolás

A Madarak és Élőhelyek irányelveinek 8. cikke, amely szabályozza a Natura 2000 hálózatot, 
rendelkezik a Tagállamok és az Európai Unió közös finanszírozásának megosztásáról. Mint 
más alapjuttatások esetében is, a közös finanszírozás mértéke 50%, és nem haladhatja meg a 
75%-ot.

21. módosítás
4. cikk, (1) bek
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1. A finanszírozás a Bizottság által 
elfogadott többéves stratégiai programokat 
támogatja. Ezek a programok határozzák 
meg az 1. cikkben meghatározott célokhoz 
kapcsolódó közösségi finanszírozás fő cél-
kitűzéseit, kiemelt tevékenységi területeit, 
tevékenységi típusait és várt eredményeit, 
valamint a lehetőségekhez mérten 
indikatív pénzügyi becsléseket is 
tartalmaznak.

1. A finanszírozás a Bizottság által az 
Európai Parlamenttel összhangban 
elfogadott többéves stratégiai programokat 
támogatja. Ezek a programok határozzák 
meg az 1. cikkben meghatározott célokhoz 
kapcsolódó közösségi finanszírozás fő cél-
kitűzéseit, kiemelt tevékenységi területeit, 
tevékenységi típusait és várt eredményeit, 
valamint a lehetőségekhez mérten 
tájékoztató pénzügyi becsléseket is 
tartalmaznak.

Indokolás

Az Európai Parlamentnek, az egyetlen közösségi szervnek, ahol az európai állampolgárok 
közvetlenül képviseltetik magukat, oda kell figyelnie, és be kell tudnia avatkozni a LIFE + 
többéves stratégiai programjaira vonatkozó döntések meghozatalába.

22. módosítás
4. cikk, (2 a) bek (új)

2 a. A többéves programokat az EK 
Szerződés 251. cikke értelmében fogadják 
el. 

Indokolás

Az Európai Parlamentnek, az egyetlen közösségi szervnek, ahol az európai állampolgárok 
közvetlenül képviseltetik magukat, oda kell figyelnie, és be kell tudnia avatkozni a LIFE +
többéves stratégiai programjaira vonatkozó döntések meghozatalába.

23. módosítás
4. cikk, (3)  bek

3. A többéves és éves programokat a 12. 
cikkben meghatározott eljárások szerint 
fogadják majd el. Ha a körülmények 
szükségessé teszik, a többéves és éves 
programokat ugyanezen eljárások 
betartásával a végrehajtási időszak alatt is 
módosítani lehet.

3. Az éves programokat a 12. cikkben 
meghatározott eljárások szerint fogadják 
majd el. Ha a körülmények szükségessé 
teszik, a többéves és éves programokat 
ugyanezen eljárások betartásával a 
végrehajtási időszak alatt is módosítani 
lehet.

Indokolás

Lásd a 22. módosítást.
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24. módosítás
4. cikk, (3 a)  bek (új)

3a. Éves vagy többéves támogatások révén 
fogják finanszírozni azokat a Civil 
Szervezeteket, amelyek elsősorban a 
környezet európai szintű védelmében és 
értéke növelésében aktívak, a 3a melléklet 
(új) rendelkezései értelmében.

Indokolás

A Bizottság javaslata nem garantál olyan pénzügyi támogatást a civil szervezetek részére, 
amelyre azok jogot formálhatnának a környezetvédelmi politika meghatározásában és 
végrehajtásában játszott aktív szerepük alapján. Ez a bekezdés lehetővé teszi annak az elvnek 
a rögzítését, hogy a LIFE + keretében allokálhassanak támogatást, és ugyanakkor aláhúzza 
annak szükségességét is, hogy a költségvetés vegye számításba az allokálásnál az Európai 
Unió tényleges bővítését (a tíz új tagállam belépését), és a jövőbenit (a közeljövőben 
Románia, Bulgária).

25. módosítás
5. cikk, (2) bek

2. A Bizottság dönthet úgy is, hogy a 
Költségvetési rendelet 54. cikke (2) 
bekezdés c) pontjában meghatározott 
rendelkezések alapján a költségvetés egy 
részének végrehajtásával nemzeti 
közszektorbeli szerveket, vagy a magánjog 
hatálya alá tartozó közszolgálati 
feladatokat ellátó szerveket bíz meg, a 3. 
mellékletben meghatározott kiválasztási 
feltételek szerint. 

2. A LIFE + programból történő 
finanszírozásra jogosult projektek 
kiválasztását kivéve, a Bizottság dönthet 
úgy is, hogy a Költségvetési rendelet 54. 
cikke (2) bekezdés c) pontjában 
meghatározott rendelkezések alapján a 
költségvetés egy részének végrehajtásával 
nemzeti vagy regionális állami szektorbeli 
szerveket, vagy közszolgáltatási 
feladatokat ellátó magánjogi szerveket bíz-
e meg, a 3. mellékletben meghatározott 
kiválasztási feltételek n szerint. 
Mindazonáltal, a Bizottság feladata a 
tevékenység nyomon követése, érvényesítő 
ellenőrzése (validálása) és kiértékelése, 
amelyről be kell számolnia az Európai 
Parlament részére.

Indokolás

A Bizottságnak meg kell tartania a LIFE + programból történő finanszírozásra jogosult 
projektek kiválasztása felett az ellenőrzést, mert ha a kiválasztás jogát elbirtokolják a 
Tagállamok, semmiféle garancia nem lesz a projektek európai értékére, sem a különböző 
európai országokból származó lehetséges kedvezményezettek közötti egyenlő elbánásra nézve. 
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Másrészt, logikus lenne, ha az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának a 
korábbi programokban szerzett tapasztalatát és az általa kifejlesztett hatásköröket 
felhasználnák. A "regionális" szó hozzátétele annak szükségességére utal, hogy számításba 
kell venni az európai Tagállamok különböző struktúráit; szükséges a regionális hatóságokat 
felhatalmazni arra, hogy vegyenek részt ebben a folyamatban.

26. módosítás
6. cikk, -1. francia bekezdés

- a Natura 2000 élőhelyek tulajdonosai és 
gazdasági vezetői számára,

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi a Natura 2000 finanszírozásának újra beillesztését a LIFE + 
programba, lehetővé téve, hogy az élőhelyek gazdasági vezetői és tulajdonosai is lehessenek a 
finanszírozás kedvezményezettjei.

27. módosítás
8. cikk, 1 a. bekezdés (új)

1a . A Bizottságnak megfelelő 
mechanizmusokkal kell biztosítania az 
operatív programok összehangolását a 
tervezéstől a kivitelezési fázisig, a LIFE+ 
Alapok, a Strukturális Alapok, az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 
(EAFRD), és az Európai Halászati Alap 
(EFF) felhasználását.

Indokolás

A Bizottságnak meg kell győződne arról, hogy a LIFE + alapok révén hozzáférhető 
finanszírozást összehangolják az egyéb, hozzáférhető strukturális alapokból nyerhető 
finanszírozásokkal. Erre feltétlenül szükség van a kétszeres finanszírozás elkerülése 
érdekében.

28. módosítás
9. cikk, (1) bek, 2. albekezdés

Az eszköz végrehajtásához a 2007. január 
1-től 2013. december 31-ig terjedő 
(hétéves) időszakra a pénzügyi keretet 2 
190 millió euróban határozzák meg.

Az eszköz végrehajtásához a 2007. január 
1-től 2013. december 31-ig terjedő 
(hétéves) időszakra a pénzügyi keretet 23 
190 millió euróban határozzák meg.
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Indokolás

A Natura 2000 finanszírozásáról kiadott közleményében, a Bizottság a Natura 2000 hálózat 
szükségleteit évi 6,1 milliárd euróra becsülte, azaz kb. 3 milliárdnyit szánt a közös 
finanszírozásra. Az új eszköz, a LIFE + programozási időszaka 7 éves, ezért a Natura 2000 
szükségletei a 2007-2013 időszakra elérik a 21 milliárd eurót, amelyhez hozzáadjuk a
jelenlegi dotációt, és így kapjuk meg a költségvetés 23.190 millió eurós végösszegét. Még ha a 
Natura 2000 hálózat igazgatási költségeit alá is becsültük, a javasolt összeget a Natura 2000 
védett élőhelyei igazgatásának a Bizottság által elismert szükségleteire alapoztuk. 

29. módosítás
9. cikk, (3)  bek

3. A források tájékoztató megoszlása a 
LIFE+ két tematikus területe között a 2. 
mellékletben található.

3. A források tájékoztató megoszlása a 
LIFE+ három tematikus területe között a 2. 
mellékletben található. 

Indokolás

Lásd a 35. módosítást.

30. módosítás
9. cikk, (3 a)  bek (új)

3a. A környezetvédelemmel foglalkozó 
civil szervezetek támogatására szánt éves 
költségvetési összeg a 2005. évi 
költségvetésből kiindulva fokozatosan kell 
emelni.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a civil szervezetek igénylik azt, hogy a politika egyre több területén 
vehessenek részt és hallathassák hangjukat, és mivel a jogosult civil szervezetek és hálózatok 
száma is nőtt és nőni fog a korábbi és jövőbeni bővítések következtében, tovább kell növelni az 
európai szinten is aktív környezetvédő civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló teljes 
összeget.

31. módosítás
13. cikk, 3. albekezdés

A végső értékelést a program végét 
megelőzően legkésőbb egy éven belül 
végzik el, és azt elküldik az Európai 

A végső értékelést a program végét 
megelőzően legkésőbb egy éven belül 
végzik el. A félidei és a végső értékelést
elküldik az Európai Parlamentnek és a 
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Parlamentnek és a Tanácsnak. Tanácsnak.

Indokolás

Az Európai Parlamentnek, az egyetlen közösségi szervnek, ahol az európai állampolgárok 
közvetlenül képviseltetik magukat, oda kell figyelnie, és be kell tudnia avatkozni a LIFE + 
stratégiai programjaira vonatkozó értékelésekbe.

32. módosítás
1. melléklet, 1. pont

Az 1. cikkben meghatározott 
célkitűzéseknek megfelelően pénzügyi 
támogatást többek között a 6. 
környezetvédelmi cselekvési program 
végrehajtásának támogatására lehet 
biztosítani, nevezetesen: 

Az 1. cikkben meghatározott 
célkitűzéseknek megfelelően pénzügyi 
támogatást az Európai Unión belüli 
Natura 2000 élőhelyek igazgatására, a 
környezetvédelemben főtevénységként 
aktív civil szervezetek támogatására, és a 
6. környezetvédelmi cselekvési program 
végrehajtásának támogatására kell 
fordítani, nevezetesen:

Indokolás

A Natura 2000 gazdálkodásának és a civil szervezetek finanszírozásának integrálása a 
LIFE+-ba.

33. módosítás
1. melléklet, 1. pont, 2. francia bekezdés

- természet és biodiverzitás: A NATURA 
2000 hálózaton belül (kiegészítve, de nem 
átfedésben a vidékfejlesztési és kohéziós 
politikai eszközökkel) az élőhelyek 
kezeléséhez és tervezéséhez kapcsolódó 
innovatív megközelítések, egyes élőhelyek 
kezelésének költségei, beleértve az olyan 
új helyszíneket, amelyekre nem terjednek 
ki a strukturális vagy vidékfejlesztési alap 
rendelkezései; a biodiverzitás 
csökkenésének visszafordítása 2010-ig és 
az erdők és a Közösségen belüli környezeti 
kölcsönhatások megfigyelése, beleértve az 
erdőtüzek megelőzősével kapcsolatos 

- természet és biodiverzitás: A NATURA 
2000 hálózaton belül az élőhelyek 
kezeléséhez és tervezéséhez kapcsolódó 
innovatív megközelítések, monitorozásuk 
és konzerválásuk állapota; fejlesztésük és 
a fajtákra vonatkozó cselekvési tervek 
végrehajtása; a biodiverzitás 
csökkenésének visszafordítása 2010-ig és 
az erdők és a Közösségen belüli környezeti 
kölcsönhatások megfigyelése, beleértve az 
erdőtüzek megelőzésével kapcsolatos 
intézkedéseket is.
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intézkedéseket.

Indokolás

Az előadó javasolja, hogy különítsenek el alapokat a Natura 2000 igazgatási költségeire a 
LIFE+ egy elkülönített sorában (15. módosítás), mivel ez a bekezdés a LIFE Natura típusú 
tevékenységek folyományaival foglalkozik, azaz a projekt tevékenységekkel és az innovatív 
cselekvésekkel. 

34. módosítás
1. melléklet, 2. pont, -1. bekezdés

- A Natura 2000 élőhelyek pénzügyeinek 
megfelelő kézbentartása és alkalmas 
igazgatási intézkedések meghozatala

Indokolás

A Natura 2000 igazgatásán integrálása a LIFE +-ba.

35. módosítás
2. melléklet

A források tájékoztató jellegű megoszlása a 
LIFE+ két tematikus területe között az 
alábbiak szerint alakul:

A források tájékoztató jellegű megoszlása a 
LIFE+ két (három – a ford.) tematikus 
területe között az alábbiak szerint alakul:

A Natura 2000 élőhelyek LIFE + 
fenntartási költségei: 90%

LIFE+ végrehajtás és irányítás: 
75-80%

LIFE+ végrehajtás és irányítás:
7,5-8%

LIFE+ információ és kommunikáció:
20-25%

LIFE+ információ és kommunikáció:
2-2,5%

Indokolás

Tekintettel a Natura 2000 hálózat fenntartási költségeinek fedezetéhez szükséges pénzösszeg 
nagyságára, a rendelkezésre álló alapok mintegy 90%-át az első tematikus területre, a 
"Natura 2000 hálózat fenntartására" kell allokálni.

36. módosítás
3. melléklet, (3)  bek

Ezeket az illetékes hatóságokat vagy 
ügynökségeket (a továbbiakban „nemzeti 

Ezeket az illetékes hatóságokat vagy 
ügynökségeket (a továbbiakban „nemzeti 
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ügynökségek”) a Bizottság a Tagállamok 
egyetértésével, vagy maga az adott 
tagállam nevezi ki az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet 54. cikke (2) 
bekezdésének (c) pontja és 56. cikke, 
valamint a 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelet 38. és 39 . cikke 
alapján.

vagy regionális ügynökségek”) a Bizottság 
a Tagállamok és a regionális hatóságok 
egyetértésével nevezi ki az 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet 54. cikke (2) 
bekezdésének (c) pontja és 56. cikke, 
valamint a 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelet 38. és 39 . cikke 
alapján.

Indokolás

A "regionális" szó hozzátétele annak szükségességére utal, hogy számításba kell venni az 
európai Tagállamok különböző belső struktúráit; szükséges a regionális hatóságokat 
felhatalmazni arra, hogy vegyenek részt a LIFE + program meghatározásának, 
igazgatásának és végrehajtásának folyamatában.

37. módosítás
3. melléklet, (5) bek, bevezető rész

Az említett nemzeti ügynökségek 
kijelölése az alábbi feltételek szerint 
történik: 

Az említett nemzeti vagy regionális 
ügynökségek kijelölése az alábbi feltételek 
szerint történik: 

Indokolás

A "regionális" szó hozzátétele annak szükségességére utal, hogy számításba kell venni az 
európai Tagállamok különböző belső struktúráit.

38. módosítás
3. melléklet, (6) bek

A Bizottság minden nemzeti ügynökséggel 
szerződést köt a (Költségvetési rendelet) 
végrehajtási szabályai 41. cikkének 
megfelelően, ami részletes rendelkezéseket 
tartalmaz többek között a feladatok 
meghatározásával, a jelentési szabályokkal, 
a felelősségek elhatárolásával és az 
ellenőrzési módszerekkel kapcsolatban. Az 
ügynökségeknek tiszteletben kell tartaniuk 
az átláthatóság, egyenlő bánásmód, a más 
közösségi forrásból történő kettős 
finanszírozás elkerülése, a projektek 
figyelemmel kísérési kötelezettsége és a 
kedvezményezettek által visszatérítendő 

A Bizottság minden nemzeti vagy 
regionális ügynökséggel szerződést köt a 
(Költségvetési rendelet) végrehajtási 
szabályai 41. cikkének megfelelően, ami 
részletes rendelkezéseket tartalmaz többek 
között a feladatok meghatározásával, a 
jelentési szabályokkal, a felelősségek 
elhatárolásával és az ellenőrzési 
módszerekkel kapcsolatban. Az 
ügynökségeknek tiszteletben kell tartaniuk 
az átláthatóság, egyenlő bánásmód, a más 
közösségi forrásból történő kettős 
finanszírozás elkerülése, a projektek 
figyelemmel kísérési kötelezettsége és a 
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pénzeszközök visszatérítési 
kötelezettségének elvét.

kedvezményezettek által visszatérítendő 
pénzeszközök visszatérítési 
kötelezettségének elvét.

Indokolás

A "regionális" szó hozzátétele annak szükségességére utal, hogy számításba kell venni az 
európai Tagállamok különböző belső struktúráit.

39. módosítás
3 a melléklet (új)

3a. melléklet
A környezetvédelemben főtevénységként 

aktív civil szervezetek támogatása 
LIFE +-nak közös finanszírozásból kell 
támogatnia a környezetvédelemben 
főtevénységként aktív, és a 
környezetvédelmet európai szintre emelő 
civil szervezetek működtetését, vagy 
fedezni akciónkénti juttatásaikat.
Ahhoz, hogy támogatásban 
részesülhessen, a civil szervezetnek az 
alábbi jellemzők meglétét kell igazolnia:
- független, jogi személyiséggel rendelkező 
non-profit szervezet, amelynek a 
főtevékenysége a környezet védelme és 
gazdagítása a közjó érdekében és a 
fenntartható fejlődés elérését szem előtt 
tartva; 
- európai szinten kell aktívnak lennie, 
vagy egymagában, vagy szervezett 
(tagságon alapuló) egyesületi formában, 
és tevékenységének legalább három 
európai Tagállamra kell kiterjednie.
- részt kell vennie az EU politikájának és 
törvényhozásának fejlesztésében és 
végrehajtásában.
A civil szervezet a működési juttatásainak 
kezelését nem továbbíthatja nemzeti 
szintre. A működési juttatásokra 
vonatkozó részletes feltételeket a többéves 
stratégiai programok tartalmazzák.
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Indokolás

A környezetvédő civil szervezetek alapvető fontosságú szerepet játszanak az EU intézményei 
és a lakosság közti kapcsolatok megteremtésében, ílymódon járulva hozzá a jobb 
környezetvédelmi kormányzáshoz. Annak érdekében, hogy növelje hatékonyságukat és 
befolyásukat, az új rendeletnek gondoskodnia kell e szervezetek számára több évre jól előre 
látható keretekről (ezzel nem sértve a Bizottságnak azt a jogát, hogy az egyes szervezeteket a 
teljesítményük és terveik minősége alapján ítélje meg. A civil szervezetek támogatásán 
szervesen kapcsolódnia kell az EU politikájához, ezért ezt a fajta tevékenységet nem szabad 
decentralizálni.
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MAGYARÁZÓ NYILATKOZAT

Life+ vagy az új környezetvédelmi költségvetési politika

A LIFE +-ról szóló vita messze túlmegy az egyetlen pénzügyi eszköz keretein, ahogyan azt 
bemutatták. Nem lehet leválasztani az egyébpolitikai viták folyamatáról, legyen szó a 
Vidékfejlesztési, a Kohéziós, a 2. célkitűzési Alap rendeleteiről, a jövőbeni pénzügyi 
eszközökről az innovációs technológiák támogatására, az új szomszédsági politikáról, vagy 
természetesen az Európai Unió távlati jövő pénzügyi tervéről.

Amikor a pénzügyi távlati terveket egy újabb hétéves időszakra (2007-2013) dolgozzák ki, 
helyes, ha át tudjuk tekinteni globálisan a közösségi költségvetés környezetvédelmi fejezetét. 
Az egyes megközelítéseknek ütközniük kell egymással a különböző bizottságokon belül, 
hogy a jövendő költségvetés összefüggései következetesek legyenek, és meg lehessen 
valósítani az Európai Unió által maga elé tűzött politikai kötelezettségvállalásokat. Ez a 
globális vízió annál is fontosabb, minél ambiciózusabbak a kitűzött célok.

Most, amikor a környezetvédelem már régóta élesen állt szemben a többi politikával 
(különösen a mezőgazdasági és regionális fejlesztési politikával), s ennek eredményeként a 
természeti erőforrások jelentősen leromlottak, a környezetvédelmet az Unió ágazati politikája 
foglalja magában vagy kellene magában foglalnia. Így, egyes környezetvédelmi beruházási 
projekteket a strukturális és a kohéziós alapokból finanszíroznak (vízháztartás, stb.).

Az integráció azonban nem elégséges: ezen a komplex területen, ha valamennyi kitűzött cél 
specifikus sajátságaira ebben a komplex, terjedelmes és környezetvédelemmel ütköző 
területen választ lehessen adni, hozták létre 1992-ben a LIFE pénzügyi eszközt. Vitán felül ez 
a fő eszköze a környezetvédelmi tárgyú projektek anyagi támogatásának, bár néhány 
környezetvédelmi politika része lett specifikus programoknak, alacsony költségvetési 
összegekkel támogatva, ilyen volt az Urbán, a civil szervezetek támogatása, a Forest focus 
(koncentrálás az erdőkre), vagy a tengeri környezetszennyezés.

A LIFE pénzügyi eszköz három korszakra osztható. A legutolsó – a LIFE III - három 
tematikus területet foglal magában:

- Life Natura a természetvédelmi cselekvési szférát illetően, 
- Life Környezet a környezet javítására szolgáló innovatív projektek céljára,
- Life – harmadik országok, támogatja a fenntartható fejlődést előbbrevivő projekteket a 
harmadik országokban.

LIFE lehetővé tette figyelemreméltó projektek végrehajtását minden szinten, a hozzájuk 
biztosított szerény költségvetés ellenére. A LIFE – környezet esetében például, kiemelt 
projekteket indítottak a környezet minőségének javítására (energiatakarékosság, hulladékok 
kezelése, vállalatok innovatív technikái, stb.). 

A LIFE – Natura hozta a legszembetűnőbb eredményeket, mivel elindította a Natura 2000 
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élőhelyek kiválasztását és fenntartását. Emlékeztessünk arra, hogy a Natura 2000 élőhelyek 
osztályozása sem ment minden nehézség nélkül, s a késedelmet azoknak a Tagállamoknak a 
számlájára kell írni, akik elutasították a Natura 2000 előnyeinek az elfogadását. Ott, ahol a 
projekteket megvalósították, a Natura 2000 megmutatta, hogy döntő mértékben képes 
hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez. 

A LIFE + távlati lehetőségei a 2007-2013 időszakban

A kérdés ma az EU környezetvédelmi politikáján finanszírozása szintjén vetődik fel. A 
Bizottság, a javaslatában megtartotta a LIFE +-t, mint környezetvédelemspecifikus pénzügyi 
eszközt, és ezért dicséretet érdemel. LIFE mind a mai napig az egyetlen olyan pénzügyi 
eszköz maradt, amely hatékonyan járult hozzá az EU környezetvédelmi politikájának és 
jogszabályainak végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez.

Azonban, a Bizottság rendelettervezete láttán, a Life + céljai és tartalma csalódást okoznak. A 
göteborgi szakpolitikai célkitűzések elérése, jelesül az erőforrások fenntartható felhasználása 
és kezelése, a biológiai sokféleség megőrzése, a klímaváltozások elleni harc, egyúttal a 
környezetvédelem melletti folyamatos elkötelezettség alapvető kérdéseinek felületes kezelése, 
a pontosság és a meghatározások hiánya, arra köteleznek bennünket, hogy feltegyük a 
kérdést: mi a Bizottság tervezetének valódi ambíciója?

Az integráció kérdése: milyen garanciákat kapjon a környezetvédelem? 

A környezetvédelmi politika végrehajtásánál a Bizottság választása az integrációra esett, mint 
költségvetési hajtóerőre, és hagyta, hogy a projekteket mások válasszák ki és valósítsák meg, 
olyanok, akik nem feltétlenül rendelkeznek környezettudattal és a hozzá megkívánt 
környezetvédelmi szakértelemmel. 

A Bizottság javaslata, ahogyan azt kifejezte a LIFE +-ban, azt mutatja, hogy nem vállal 
felelősséget európai szinten a környezetvédelmi politika végrehajtásáért, hanem azt a 
Tagállamokra ruházza. A Bizottság egy "à la carte" környezetvédelmet javasol Európának, 
azaz teljes szabadságot enged az EU Tagállamainak az Unióval közös finanszírozásban 
lebonyolítandó műveletek kiválasztásában. 

A felelősségnek ez az átruházása nem magától értetődő, mert tagadja, hogy a 
környezetvédelmi politikának európai szinten kell megfogalmazódnia, lévén, hogy a 
környezetszennyezés sem áll meg az államhatároknál. A felelősségnek ez az átruházása ezért 
nem fogadható el; lerombolja az Unió környezetvédelmi politikájának valamennyi 
összefüggését.

A LIFE+-t a környezetvédelmi politikát támogató lényeges intézkedéseknek szentelik, és ezen 
belül két tematikus területre koncentrálnak: "végrehajtás és jobb kormányzás" és az 
"információ és kommunikáció". A számszerűsített célkitűzések ismeretében az embernek 
tátva marad a szája, ha tudja, hogy mi minden szükséges az Unió által kitűzött célok 
eléréséhez (a fő kihívás a klímaváltozás, a keretirányelvhez kapcsolt vízgazdálkodási 
politikák jelentős beruházásokat igényelnek). 
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A megfelelő pénzeszközök hiányában, a Bizottság a környezetvédelem integrációs 
stratégiájára épített valamennyi politikájában. Azt reméli, hogy az Unió egyéb, pénzügyileg 
jól ellátott politikái révén biztosíthatja a fenntartható fejlődés stratégiájának, valamint az erős 
környezetvédelmi vonzatú lisszaboni stratégiának a végrehajtását egyetlen fillér hozzájárulás 
nélkül. Garanciák nélkül, ez a transzverzális javaslat bukásra van ítélve. 

Natura 2000

A projekt második hiányossága kétségkívül az, hogy elhallgatja a Natura 2000 hálózat 2007-
2013 időszakra szóló fenntartásának pénzügyi kérdéseit. Mindezt akkor, amikor az Élőhely 
irányelv 8. cikk munkacsoportja a jelentésében kiemelte, hogy "az Élőhely irányelv és a 
Natura 2000 stratégiai fontosságú lett (...) és ma úgy tekintik őket, mint a Közösségnek azokat 
a fő eszközeit, melyek a világ- és közösségi szintű új célkitűzés megvalósítására alkalmasak, s 
amelynek a lényege a biológiai sokféleség elszegényedésének megállítása 2010-re".

A Bizottság által a Natura 2000-re javasolt "integrácionista" megközelítés olyan közösségi 
politikával összhangban fogalmazódhat meg, amelyben sajátos és pontos helyet kap a 
strukturális politika költségvetési fejezetében és soraiban a Natura 2000 élőhelyek 
fenntartásának felvállalása. 

A Natura 2000 finanszírozásáról kiadott közleményében, a Bizottság elismer a Natura 2000 
fenntartási költségeire 6,1 milliárd eurót, amelyből 5 milliárd eurót a 15 "régi" Tagállam, és 1 
milliárd eurót a 10 új részére. A környezetvédelmi szervezetek szerint, ezek a számadatok 
csak mintegy a felét képviselik az élőhelyek számára ténylegesen szükséges fenntartási 
beruházások összegének; a 6,1 milliárd eurós összeg, következésképpen csak abszolút 
minimumnak tekinthető.

Nos, ezeket a szükségleteket, amelyek fele a Tagállamokra hárul, egyetlen költségvetési sor 
sem tartalmazza, de a strukturális alapok sem különítenek el egyetlen százalékot sem a 
számukra, pedig a Bizottság szerint, gondoskodniuk kellett volna róla. Az Élőhely irányelv 8. 
cikke munkacsoport ezt a következőképpen erősíti meg: "a Bizottság teljes mértékben 
elhanyagolta azt a lényeges körülményt, hogy kijelölje a strukturális alapokat arra, hogy 
felvegyen a FEADER, FEDER és FSE alapokba egy külön záradékot, amely kötelezné őket a 
Natura 2000 észszerű gazdálkodásának támogatására".

Ezen kívül ahhoz, hogy támogatást lehessen kapni a strukturális alapokból, ki kell mutatni, 
hogy a finanszírozott cselekmények jótékony hatással vannak a gazdaságra és a társadalomra, 
ami azt jelenti, hogy a természetes környezet, a mocsarak, erdők, mészkőmezők, vagy a 
vadon élő fajok védelme, mint gazdasági feladatok, sohasem kerülhetnek be az odaítélési 
kritériumok közé.

Ugyanolyan nehéz, ha a vidékfejlesztési támogatásokból akarjuk részesíteni a Natura 2000-t, 
mivel a vidékfejlesztés ugyanúgy kiemelt mértékben támogatandó. És tényleg, egyetlen 
fillérről sem esett benne említés, nehogy a partnerek megrémüljenek. Átláthatóság nélkül, 
szélmalomharc, amelyet a Natura 2000 igazgatóinak meg kell vívniuk. És sem nem kívánatos, 
sem el nem fogadható, hogy egymással versenyeztessék a biodiverzitás védelmét és az Unió 
egyéb politikáit.
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Az önök előadója hajlamos azt gondolni, hogy a környezetvédelem más politikába történő 
integrálásának elve csak a verseny felszítására lesz jó, és hogy a környezetvédelem, az 
európai költségvetés örök szegény rokona, és benne különösen a Natura 2000 részére 
siralmasan kevés pénzügyi eszköz fog jutni. 

Ezen a ponton kell a Bizottságra hárítani a felelősséget a Natura 2000 végrehajtásáért és a 
biológiai sokféleség védelméért, lévén mindkettő kiemelt, és európai szintű fontosságú. Azt 
szemlélve, hogyan jár el a Natura 2000 közös finanszírozásának kérdésével, kompromittálja a 
végrehajtását. Európai közös finanszírozás nélkül, veszélyeztetve van az oly nehezen 
bevezetett eszközegyüttes. Ezzel a Natura 2000 csodálatosan halva született projektté válik! 

Az előadó javaslatai

Mivel a Bizottság által benyújtott változatok nem garantálják azt a finanszírozást, melyet az 
előadó integrált a Natura 2000 végrehajtásának költségeivel együtt a Life+ pénzügyi 
eszközbe, helyreállítva a "LIFE + Natura 2000 hálózat fenntartása" tematikus területet, az 
előadó szembesíti a Bizottságot és a Tanácsot felelősségvállalásaikkal.

Tekintve, hogy a környezetvédő szervezetek részére előrelátható és előre tervezhető többéves 
finanszírozási keretekre van szükség, az előadó olyan rendelkezéseket vezetett be, melyek 
garantálják az európai politikában részt vevő és azt fejlesztő környezetvédő civil szervezetek 
részére a finanszírozás szintjét.

Az előadó felszólítja a Bizottság tagjait, hogy mélyebben vitassák meg, hogy a természettel és 
a biodiverzitással kapcsolatos projekt tevékenységei részére egy specifikus pénzügyi allokálás 
szükséges, tekintettel a kérdés fontosságára és a korábbi LIFE Natura program sikerére.


