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Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE +)
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0621 – C6-0127/2004

– 2004/0218(COD))

(Együttdöntési 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. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 175. cikkének
(1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0127/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Költ-
ségvetési Bizottság véleményére (A6-0131/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2004)0218

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. július 7-én került elfogadásra a kör-
nyezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE +) szóló …/2005/EK európai parlamenti és tanácsi

rendelet elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban (3),

mivel:

(1) A környezetvédelem mint az Európai Tanács 2001-ben Göteborgban elfogadott, az Európai Unió
fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégiájának egyik dimenziója, a közösségi támogatások egyik kie-
melt területe, és támogatása elsődlegesen a kohéziós, mezőgazdasági és vidékfejlesztési, kutatási, inno-
vációs és versenyképességi, előcsatlakozási, fejlesztési és külső segítségnyújtási programokon keresztül
valósul meg.

(1) HL C
(2) HL C
(3) Az Európai Parlament 2005. július 7-i álláspontja.
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