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10. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

BORBOLY Csaba

A LIFE program félidős értékelése
ENVE-VI/016
24. pont

Módosítás jellege:
Véleménytervezet
A LIFE programnak figyelembe kell vennie a
környezetvédelmi célkitűzéseket és az emberi
biztonság, az élet és a tulajdon védelme
garantálását, illetve törekednie kell ezek
egyensúlyára. Mérésekre van szükség az
állatvédelmi aktivisták, a vadászszervezetek, a
többi állampolgár, illetve valamennyi érdekelt fél
közötti konszenzus kialakítása érdekében. Az RB
arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy vegye
fel a pályázatba az értékelési kritériumok
egyikeként ezt a kérdést.

Módosítás
A LIFE programnak figyelembe kell vennie a
környezetvédelmi célkitűzéseket és az emberi
biztonság, az élet és a tulajdon védelme
garantálását, illetve törekednie kell ezek
egyensúlyára. Mérésekre van szükség az
állatvédelmi aktivisták, a vadászszervezetek,
regionális és helyi önkormányzatok, a többi
állampolgár, illetve valamennyi érdekelt fél
közötti konszenzus kialakítása érdekében. Az RB
arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy vegye
fel a pályázatba az értékelési kritériumok
egyikeként ezt a kérdést, ennek függvényében
pedig javasolja, hogy a projektek pozitív
elbírálásának egyik feltétele legyen az érintett
területhez köthető összes, a fentiekben említett
érdekelt
fél
nyílvános
közvitán
való
meghallgatása, javaslataik regisztrálása és
elemzése.

Indokolás
A társadalmi konszenzus kialakítása érdekében elengedhetetlen a regionális és helyi önkormányzatok
álláspontjának figyelembe vétele. Továbbá ahhoz, hogy egy projekt sikeres legyen, szükség van az
érintett felek közötti konszenzus létrejöttére, ami a célokat és eszközöket illeti.
HU-AE/szr
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BORBOLY Csaba

A LIFE program félidős értékelése
ENVE-VI/016
28. pont

Új pont:
Véleménytervezet

Módosítás
Kiemelt figyelmet tulajdonít azon projektek
támogatásának, amelynek célja a védett állatok
kategóriába eső fajok populációjának és
életterük méretének statisztikai felmérése.
Indokolás

Figyelembe véve azt a tényt, hogy bizonyos EU tagországok nem rendelkeznek pontos adatokkal a
védett állatok populációját illetően, nagy az esély arra, hogy az állatvédelemre irányuló projektek
sikertelenek lesznek, ennek következtében pedig jelentős összegek vesznek el.
HU-AE/szr
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13. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

BORBOLY Csaba

A LIFE program félidős értékelése
ENVE-VI/016
28. pont

Új pont:
Véleménytervezet

Módosítás
Felhívja a figyelmet az állat és ember
kapcsolatának ok-okozati viszonyrendszerére,
ennek függvényében pedig kiemelt figyelmet
tulajdonít azon projektek támogatásának, amely
az állat és ember együttélésének jellegzetességeit
és alakulását tudományos módszerekkel
vizsgálja.
Indokolás

Az állat- és környezetvédelemre irányuló projektek hatékonyságának növelése érdekében szükség
van arra, hogy bizonyos állatfajok viselkedését ne csak önmagában, saját környezetében vizsgálják,
hanem ez állat és ember viszonyrendszerének függvényében.
HU-AE/szr
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14. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

BORBOLY Csaba

A LIFE program félidős értékelése)
ENVE-VI/016
28. pont

Új pont:
Véleménytervezet

Módosítás
Aggasztónak tartja azt a tényt, hogy a vadon élő
állatok egyre jobban kiszorulnak eredeti
élőhelyükről, ennek függvényében pedig olyan
innovatív, válságkezelő intézkedések fejlesztését
és integrált alkalmazását javasolja, amelynek
célja az állatok eredeti élőhelyükön való
megtartása.
Indokolás

Ahhoz, hogy az állatok vissza térjenek eredeti élőhelyükhöz, a különböző intézkedések mellett
szükség van az olyan innovatív – mind az emberre, mind pedig az állatra nézve ártalmatlan −
módszerekre, amelyek növelik a hatékonyságot.
HU-AE/szr
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17. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

BORBOLY Csaba

A LIFE program félidős értékelése
ENVE-VI/016
37. pont

Új pont:
Véleménytervezet

Módosítás
Felhívja a figyelmet a vadon élő állatállomány
azon egyedeire, amelyek veszélyt jelentenek az
emberi életre és tulajdonra, ennek értelmében
pedig javasolja a hegyvidék esetében kiutalt
támogatások normatív alapú elosztását az
állatvilág eredeti természeti környezetükben való
megtartása céljából.
Indokolás

Figyelembe véve azt az aggasztó tényt, hogy a hegyvidéken élő vadállatok által okozott testi
sérülések és anyagi károk száma egyre jobban növekedik, ennek megelőzése és az állatok eredeti
élőhelyükön való megtartására céljából javasolt a normatív alapú finanszírozás.
HU-AE/szr
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