
P6_TA(2006)0431

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

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+)
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tanácsi közös álláspontról (6284/1/2006 –

C6-0226/2006 – 2004/0218(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (6284/1/2006 – C6-0226/2006) (1),

– tekintettel a Parlament és a Tanács számára benyújtott bizottsági javaslattal (COM(2004)0621) kapcso-
latos első olvasatbeli álláspontjára (2),

– tekintettel a módosított bizottsági javaslatra (COM(2004)0621/2),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság második olvasatra
adott ajánlására (A6-0288/2006),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy a társjogalkotók között a LIFE+ második olvasatában létrejött megállapodás
hiányában nyújtson be egy olyan megoldást, amely lehetővé teszi az intézményi jogkörökbe tartozó,
2007-től a LIFE+ program hatálya alá eső intézkedések finanszírozását; felhívja a Bizottságot, hogy a pro-
jekttevékenységek vonatkozásában tegyen javaslatot ideiglenes intézkedésekre a finanszírozási hiányosságok
elkerülése, valamint a Közösség környezetvédelmi politikája és fenntartható fejlődése 2007. évi folyamatos-
ságának garantálása érdekében;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2006. október 24-én került elfogadásra
a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+) szóló …/2006/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),

(1) HL C 255., 2005.10.14., 52. o.
(2) HL C 231., 2005.9.20., 72. o.
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