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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) e que revoga o Regulamento 
(UE) n.º 1293/2013
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2018)0385),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 192.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C8-0249/2018),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de …,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão do 
Desenvolvimento Regional e da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A8-0000/2018),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Com vista a prosseguir a realização 
dos objetivos e das metas da União fixados 
pela legislação, pela política, pelos planos 
e pelos compromissos internacionais nos 
domínios do ambiente, do clima e das 
energias limpas conexas, o programa deve 

(3) Com vista a prosseguir a realização 
dos objetivos e das metas da União fixados 
pela legislação, pela política, pelos planos 
e pelos compromissos internacionais nos 
domínios do ambiente, do clima e das 
energias limpas conexas, o programa deve 
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contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, para a proteção e a 
melhoria da qualidade do ambiente e para 
suster e inverter a perda de biodiversidade, 
quer mediante intervenções diretas, quer 
apoiando a integração desses objetivos 
noutras políticas.

contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, resistente às alterações climáticas 
e com um baixo nível de emissões, para a 
proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente e para suster e inverter a perda de 
biodiversidade, inclusive através do apoio 
consagrado à rede Natura 2000 e do 
combate à degradação dos ecossistemas,
quer mediante intervenções diretas, quer 
apoiando a integração desses objetivos 
noutras políticas.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de garantir a consecução dos 
objetivos globais, reveste-se de particular 
importância a execução do pacote da 
economia circular11, do quadro de ação 
relativo ao clima e à energia para 203012 ,13

,14, da legislação da União no domínio da 
natureza15, bem como das políticas 
conexas16 ,17 ,18 ,19 ,20.

(6) A fim de garantir a consecução dos 
objetivos globais, reveste-se de particular 
importância a execução do pacote da 
economia circular11, do quadro de ação 
relativo ao clima e à energia para 203012 ,13

,14, da legislação da União no domínio da 
natureza15, bem como das políticas 
conexas16 ,17 ,18 ,19 ,20, bem como a 
execução dos programas gerais de ação 
relativos às políticas no domínio do 
ambiente e do clima adotados em 
conformidade com o artigo 192.º, n.º 3, do 
TFUE, tais como o Sétimo Programa de 
Ação da União em matéria de Ambiente20-

A.

__________________ __________________

11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015.

12 Quadro de ação relativo ao clima e à 
energia para 2030, COM(2014) 15 de 
22.1.2014.

12 Quadro de ação relativo ao clima e à 
energia para 2030, COM(2014) 15 de 
22.1.2014.

13 Estratégia da UE para a adaptação às 
alterações climáticas, COM(2013) 216 de 
16.4.2013.

13 Estratégia da UE para a adaptação às 
alterações climáticas, COM(2013) 216 de 
16.4.2013.



PR\1163016PT.docx 7/38 PE627.845v01-00

PT

14 Pacote «Energias limpas para todos os 
europeus», COM(2016) 860 de 
30.11.2016.

14 Pacote «Energias limpas para todos os 
europeus», COM(2016) 860 de 
30.11.2016.

15 Plano de ação para a natureza, a 
população e a economia, COM(2017) 198 
de 27.4.2017.

15 Plano de ação para a natureza, a 
população e a economia, COM(2017) 198 
de 27.4.2017.

16 Programa Ar Limpo para a Europa, 
COM(2013) 918.

16 Programa Ar Limpo para a Europa, 
COM(2013) 918.

17 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da água 
(JO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

17 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da água 
(JO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

18 Estratégia temática de proteção do solo, 
COM(2006) 231.

18 Estratégia temática de proteção do solo, 
COM(2006) 231.

19 Estratégia Europeia de Mobilidade 
Hipocarbónica, COM/2016/0501 final.

19 Estratégia Europeia de Mobilidade 
Hipocarbónica, COM/2016/0501 final.

20 Plano de ação relativo à infraestrutura 
para combustíveis alternativos, previsto no 
artigo 10.º, n.º 6, da Diretiva 2014/94/UE 
de 8.11.2017.

20 Plano de ação relativo à infraestrutura 
para combustíveis alternativos, previsto no 
artigo 10.º, n.º 6, da Diretiva 2014/94/UE 
de 8.11.2017.

20-A Decisão n.º 1386/2013/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de novembro de 2013, relativa a um 
programa geral de ação da União para 
2020 em matéria de ambiente «Viver bem, 
dentro dos limites do nosso planeta» 
(JO L 354 de 28.12.2013, p. 171).

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para cumprir os compromissos 
assumidos pela União no âmbito do 
Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas é necessário transformar a 
União numa sociedade energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 

(7) Para cumprir os compromissos 
assumidos pela União no âmbito do 
Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas é necessário transformar a 
União numa sociedade sustentável, 
circular, energeticamente eficiente, 
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alterações climáticas. Por sua vez, tal exige 
ações, especialmente focadas nos setores 
que mais concorrem para os atuais níveis 
de emissões de CO2 e para a poluição 
causada por estas, que contribuam para a 
execução do quadro de ação relativo ao 
clima e à energia para 2030 e dos planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e clima dos Estados-Membros, bem como 
preparativos para a estratégia da União 
nos domínios do clima e da energia para 
meados do século e a longo prazo. O 
programa deve incluir também medidas 
que contribuam para a execução da política 
de adaptação às alterações climáticas da 
União com vista a diminuir a 
vulnerabilidade aos efeitos adversos das 
mesmas.

resistente às alterações climáticas e com 
um baixo nível de emissões. Por sua vez, 
tal exige ações, especialmente focadas nos 
setores que mais concorrem para os atuais 
níveis de emissões de gases com efeito de 
estufa e para a poluição causada por estas, 
que contribuam para a execução do quadro 
de ação relativo ao clima e à energia para 
2030 e dos planos nacionais integrados em 
matéria de energia e clima dos Estados-
Membros, bem como a execução da
estratégia da União nos domínios do clima 
e da energia para meados do século e a 
longo prazo, em consonância com o 
objetivo de descarbonização do Acordo de 
Paris. O programa deve incluir também 
medidas que contribuam para a execução 
da política de adaptação às alterações 
climáticas da União com vista a diminuir a 
vulnerabilidade aos efeitos adversos das 
mesmas.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A transição para as energias limpas 
é uma contribuição essencial para a 
atenuação das alterações climáticas com 
benefícios conexos para o ambiente. As 
ações de desenvolvimento de capacidades 
que apoiam a transição para as energias 
limpas, financiadas até 2020 ao abrigo do 
programa Horizonte 2020, devem ser 
integradas no programa, dado que o seu 
objetivo não é financiar excelência e gerar 
inovação, mas sim facilitar a adoção de 
tecnologia já disponível que contribuirá 
para a atenuação das alterações climáticas. 
A inclusão destas atividades de 
desenvolvimento de capacidades no 
programa potencia sinergias entre os 

(8) A transição para as energias limpas 
e com um baixo nível de emissões é uma 
contribuição essencial para a atenuação das 
alterações climáticas com benefícios 
conexos para o ambiente. As ações de 
desenvolvimento de capacidades que 
apoiam a transição para as energias limpas, 
financiadas até 2020 ao abrigo do 
programa Horizonte 2020, devem ser 
integradas no programa, dado que o seu 
objetivo não é financiar excelência e gerar 
inovação, mas sim facilitar a adoção de 
tecnologia já disponível no domínio das 
energias renováveis e da eficiência 
energética que contribuirá para a 
atenuação das alterações climáticas. A 
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subprogramas e aumenta a coerência geral 
do financiamento da União. Por 
conseguinte, devem ser recolhidos e 
divulgados dados sobre a adoção de 
soluções existentes de investigação e 
inovação nos projetos do programa LIFE, 
incluindo do programa Horizonte Europa e 
respetivos antecessores.

inclusão destas atividades de 
desenvolvimento de capacidades no 
programa potencia sinergias entre os 
subprogramas e aumenta a coerência geral 
do financiamento da União. Por 
conseguinte, devem ser recolhidos e 
divulgados dados sobre a adoção de 
soluções existentes de investigação e 
inovação nos projetos do programa LIFE, 
incluindo do programa Horizonte Europa e 
respetivos antecessores.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As avaliações de impacto da 
legislação relativa às energias limpas 
estimam que a concretização das metas 
energéticas da União para 2030 exigirá 
investimentos adicionais de 177 mil 
milhões de EUR, por ano, no período 
2021-2030. As maiores lacunas dizem 
respeito aos investimentos na 
descarbonização de edifícios (eficiência 
energética e fontes de energia renovável 
em pequena escala), em que o capital tem 
de ser canalizado para projetos de natureza 
altamente distribuída. Um dos objetivos do 
subprograma «Transição para as energias 
limpas» é desenvolver a capacidade de 
desenvolvimento e agregação de projetos, 
ajudando também a absorver 
financiamento dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento e a catalisar 
os investimentos em energias limpas
utilizando igualmente os instrumentos 
financeiros fornecidos no âmbito do 
InvestEU.

(9) As avaliações de impacto da 
legislação relativa às energias limpas 
estimam que a concretização das metas 
energéticas da União para 2030 exigirá 
investimentos adicionais de 177 mil 
milhões de EUR, por ano, no período 
2021-2030. As maiores lacunas dizem 
respeito aos investimentos na 
descarbonização de edifícios (eficiência 
energética e fontes de energia renovável 
em pequena escala), em que o capital tem 
de ser canalizado para projetos de natureza 
altamente distribuída. Um dos objetivos do 
subprograma «Transição para as energias 
limpas» é desenvolver a capacidade de 
desenvolvimento e agregação de projetos, 
ajudando também a absorver 
financiamento dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento e a catalisar 
os investimentos em energias renováveis e 
em melhorias relacionadas com a 
eficiência energética, utilizando 
igualmente os instrumentos financeiros 
fornecidos no âmbito do InvestEU.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma ação que recebeu uma 
contribuição ao abrigo do programa pode 
também receber uma contribuição de 
qualquer outro programa da União, desde 
que as contribuições não se refiram aos 
mesmos custos. As ações que recebam 
financiamento cumulativo de diferentes 
programas da União serão objeto de uma 
única auditoria, abrangendo todos os 
programas em causa e as respetivas regras 
aplicáveis.

(11) Uma ação que recebeu uma 
contribuição ao abrigo do programa pode 
também receber uma contribuição de 
qualquer outro programa da União, desde 
que as contribuições não se refiram aos 
mesmos custos. As ações que recebam 
financiamento cumulativo de diferentes 
programas da União deverão ser objeto de 
uma única auditoria, abrangendo todos os 
programas em causa e as respetivas regras
aplicáveis.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O mais recente pacote de reexame 
da aplicação da política ambiental da 
União21 revela a necessidade de progressos 
significativos para se acelerar a execução 
do acervo da União em matéria de 
ambiente e melhorar a integração dos 
objetivos ambientais e climáticos noutras 
políticas. O programa deve, por 
conseguinte, funcionar como um 
catalisador para alcançar o progresso 
necessário, mediante: o desenvolvimento, o 
ensaio e a reprodução de novas 
abordagens; o apoio ao desenvolvimento, 
ao acompanhamento e ao reexame das 
políticas; a melhoria do envolvimento das 
partes interessadas; a mobilização de 
investimentos provenientes dos programas 

(12) O mais recente pacote de reexame 
da aplicação da política ambiental da 
União21 revela a necessidade de progressos 
significativos para se acelerar a execução 
do acervo da União em matéria de 
ambiente e melhorar a integração dos 
objetivos ambientais e climáticos noutras 
políticas. O programa deve, por 
conseguinte, funcionar como um 
catalisador para alcançar o progresso 
necessário, mediante: o desenvolvimento, o 
ensaio e a reprodução de novas 
abordagens; o apoio ao desenvolvimento, 
ao acompanhamento e ao reexame das 
políticas; a melhoria da governação em 
questões ambientais, de alterações 
climáticas e relativas à transição para as 
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de investimento da União ou de outras 
fontes de financiamento; o apoio a ações 
para superar os vários obstáculos à 
execução efetiva dos principais planos 
exigidos pela legislação ambiental.

energias limpas, inclusive mediante o 
aumento do envolvimento das partes 
interessadas; a mobilização de 
investimentos provenientes dos programas 
de investimento da União ou de outras 
fontes de financiamento; o apoio a ações 
para superar os vários obstáculos à 
execução efetiva dos principais planos 
exigidos pela legislação ambiental.

__________________ __________________

21 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões - Reexame da 
aplicação da política ambiental da UE: 
Desafios comuns e combinação de esforços 
para obter melhores resultados 
(COM/2017/063 final).

21 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões - Reexame da 
aplicação da política ambiental da UE: 
Desafios comuns e combinação de esforços 
para obter melhores resultados 
(COM/2017/063 final).

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Suster e inverter a perda de 
biodiversidade, incluindo nos ecossistemas 
marinhos, requer o apoio ao 
desenvolvimento, à aplicação, à execução e 
à avaliação da legislação e das políticas 
relevantes da União, nomeadamente da 
Estratégia de Biodiversidade da UE até 
202022, da Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho23 e da Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho24, bem 
como do Regulamento (UE) n.º 1143/2014 
do Parlamento Europeu e do Conselho25, 
em especial mediante o desenvolvimento 
da base de conhecimentos para o 
desenvolvimento e a execução de políticas, 
e mediante o desenvolvimento, o ensaio, a 
demonstração e a aplicação de melhores 
práticas e de soluções em pequena escala 

(13) Suster e inverter a perda de 
biodiversidade e a degradação dos 
ecossistemas, incluindo nos ecossistemas 
marinhos, requer o apoio ao 
desenvolvimento, à aplicação, à execução e 
à avaliação da legislação e das políticas 
relevantes da União, nomeadamente da 
Estratégia de Biodiversidade da UE até 
202022, da Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho23 e da Diretiva 2009/147/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho24, bem 
como do Regulamento (UE) n.º 1143/2014 
do Parlamento Europeu e do Conselho25, 
em especial mediante o desenvolvimento 
da base de conhecimentos para o 
desenvolvimento e a execução de políticas, 
e mediante o desenvolvimento, o ensaio, a 
demonstração e a aplicação de melhores 
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ou concebidas à medida de contextos 
locais, regionais ou nacionais, incluindo 
abordagens integradas para a execução dos 
quadros de ação prioritários elaborados 
com base na Diretiva 92/43/CEE. A União 
deve acompanhar as suas despesas 
relacionadas com a biodiversidade a fim de 
cumprir as suas obrigações em matéria de 
apresentação de relatórios nos termos da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica. 
Devem também ser cumpridos os 
requisitos de acompanhamento constantes 
de outros atos legislativos da União.

práticas e de soluções em pequena escala 
ou concebidas à medida de contextos 
locais, regionais ou nacionais, incluindo 
abordagens integradas para a execução dos 
quadros de ação prioritários elaborados 
com base na Diretiva 92/43/CEE. A União 
e os Estados-Membros devem acompanhar 
as suas despesas relacionadas com a 
biodiversidade a fim de cumprir as suas 
obrigações em matéria de apresentação de 
relatórios nos termos da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica. Devem também ser 
cumpridos os requisitos de 
acompanhamento constantes de outros atos 
legislativos da União.

__________________ __________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 
de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

23 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 
de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

24 Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7).

24 Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7).

25 Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2014, relativo à prevenção e 
gestão da introdução e propagação de 
espécies exóticas invasoras (JO L 317 de 
4.11.2014, p. 35).

25 Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2014, relativo à prevenção e 
gestão da introdução e propagação de 
espécies exóticas invasoras (JO L 317 de 
4.11.2014, p. 35).

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As recentes avaliações e análises 
(incluindo a revisão intercalar da Estratégia 
de Biodiversidade da UE até 2020 e o 

(14) As recentes avaliações e análises 
(incluindo a revisão intercalar da Estratégia 
de Biodiversidade da UE até 2020 e o 
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balanço de qualidade da legislação no 
domínio da natureza) revelam que uma das 
principais causas subjacentes à execução 
insuficiente da legislação em matéria de 
natureza e da estratégia de biodiversidade a 
nível da União é a ausência de 
financiamento adequado. Os principais 
instrumentos de financiamento da União, 
incluindo o [Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo de 
Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu 
para os Assuntos Marítimos e as Pescas], 
podem contribuir de forma significativa 
para a satisfação destas necessidades. O 
programa pode ainda melhorar a eficiência 
desta integração mediante projetos 
estratégicos para a natureza dedicados a 
estimular a execução da legislação e da 
política da União no domínio da natureza e 
biodiversidade, incluindo as ações 
previstas nos quadros de ação prioritários 
desenvolvidos em conformidade com a 
Diretiva 92/43/CEE. Os projetos 
estratégicos para a natureza devem apoiar 
programas de ação nos Estados-Membros
para a integração de objetivos relevantes 
no domínio da natureza e biodiversidade 
noutras políticas e noutros programas de 
financiamento, garantindo, assim, que são 
mobilizados os fundos adequados para a 
execução destas políticas. Os Estados-
Membros podem, no âmbito dos respetivos 
planos estratégicos para a política agrícola 
comum, decidir utilizar uma determinada 
parte da sua dotação do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural para 
mobilizar o apoio a ações que 
complementem os projetos estratégicos 
para a natureza definidos no presente 
regulamento.

balanço de qualidade da legislação no 
domínio da natureza) revelam que uma das 
principais causas subjacentes à execução 
insuficiente da legislação em matéria de 
natureza e da estratégia de biodiversidade a 
nível da União é a ausência de 
financiamento adequado. Os principais 
instrumentos de financiamento da União, 
incluindo o [Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo de 
Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu 
para os Assuntos Marítimos e as Pescas], 
podem contribuir de forma significativa 
para a satisfação destas necessidades. O 
programa pode ainda melhorar a eficiência 
desta integração mediante projetos 
estratégicos para a natureza dedicados a 
estimular a execução da legislação e da 
política da União no domínio da natureza e 
biodiversidade, incluindo as ações 
previstas nos quadros de ação prioritários 
desenvolvidos em conformidade com a 
Diretiva 92/43/CEE. Os projetos 
estratégicos para a natureza devem apoiar 
programas de ação para auxiliar na
integração de objetivos relevantes no 
domínio da natureza e biodiversidade 
noutras políticas e noutros programas de 
financiamento, garantindo, assim, que são 
mobilizados os fundos adequados para a 
execução destas políticas. Os Estados-
Membros podem, no âmbito dos respetivos 
planos estratégicos para a política agrícola 
comum, decidir utilizar uma determinada 
parte da sua dotação do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural para 
mobilizar o apoio a ações que 
complementem os projetos estratégicos 
para a natureza definidos no presente 
regulamento.

Or. en
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A promoção da economia circular 
requer uma mudança de mentalidades na 
forma de conceber, produzir, consumir e 
eliminar materiais e produtos, incluindo os 
plásticos. O programa deve contribuir para 
a transição para um modelo de economia 
circular mediante o apoio financeiro 
direcionado para uma variedade de 
intervenientes (empresas, autoridades 
públicas e consumidores), essencialmente 
por via da aplicação, do desenvolvimento e 
da reprodução de melhores tecnologias, 
práticas e soluções concebidas à medida 
dos contextos locais, regionais ou 
nacionais, incluindo abordagens integradas 
para a execução de planos de gestão e 
prevenção de resíduos. Mediante o apoio à 
execução da estratégia para os plásticos, é 
possível tomar medidas para resolver, 
nomeadamente, o problema do lixo 
marinho.

(16) A promoção da economia circular e 
da eficiência na utilização de recursos
requer uma mudança de mentalidades na 
forma de conceber, produzir, consumir e 
eliminar materiais e produtos, incluindo os 
plásticos. O programa deve contribuir para 
a transição para um modelo de economia 
circular mediante o apoio financeiro 
direcionado para uma variedade de 
intervenientes (empresas, autoridades 
públicas e consumidores), essencialmente 
por via da aplicação, do desenvolvimento e 
da reprodução de melhores tecnologias, 
práticas e soluções concebidas à medida 
dos contextos locais, regionais ou 
nacionais, incluindo abordagens integradas 
para a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a execução de planos de gestão 
e prevenção de resíduos. Mediante o apoio 
à execução da estratégia para os plásticos, 
é possível tomar medidas para resolver, 
nomeadamente, o problema do lixo 
marinho.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O objetivo a longo prazo da União, 
relativamente à política do ar, é atingir 
níveis de qualidade do ar que não causem 
impactos negativos significativos nem 
riscos para a saúde humana. A 
consciencialização pública relativamente à 
poluição do ar é elevada e os cidadãos 

(17) O objetivo a longo prazo da União, 
relativamente à política do ar, é atingir 
níveis de qualidade do ar que não causem 
impactos negativos significativos nem 
riscos para a saúde humana e o meio 
ambiente. A consciencialização pública 
relativamente à poluição do ar é elevada e 
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esperam que as autoridades ajam. A 
Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho26 sublinha o papel 
que o financiamento da União pode 
desempenhar na concretização dos 
objetivos em matéria de ar limpo. Como 
tal, o programa deve apoiar projetos, 
incluindo projetos integrados estratégicos, 
que tenham potencial para mobilizar 
fundos públicos e privados, sejam 
exemplos de melhores práticas e 
catalisadores para a execução de planos de 
qualidade do ar e de legislação a nível 
local, regional, multirregional, nacional e 
transnacional.

os cidadãos esperam que as autoridades 
ajam. A Diretiva (UE) 2016/2284 do 
Parlamento Europeu e do Conselho26

sublinha o papel que o financiamento da 
União pode desempenhar na concretização 
dos objetivos em matéria de ar limpo. 
Como tal, o programa deve apoiar projetos, 
incluindo projetos integrados estratégicos, 
que tenham potencial para mobilizar 
fundos públicos e privados, sejam 
exemplos de melhores práticas e 
catalisadores para a execução de planos de 
qualidade do ar e de legislação a nível 
local, regional, multirregional, nacional e 
transnacional.

__________________ __________________

26 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 
de 2016, relativa à redução das emissões 
nacionais de certos poluentes atmosféricos, 
que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 
a Diretiva 2001/81/CE (JO L 344 de 
17.12.2016, p. 1).

26 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 
de 2016, relativa à redução das emissões 
nacionais de certos poluentes atmosféricos, 
que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 
a Diretiva 2001/81/CE (JO L 344 de 
17.12.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A melhoria da governação em 
matéria de ambiente, alterações climáticas 
e transição para as energias limpas conexas 
requer a participação da sociedade civil 
através da sensibilização pública, da 
participação dos consumidores e do 
alargamento da participação das partes 
interessadas, incluindo as organizações 
não-governamentais, no processo de 
consulta relativo às políticas e na execução 
das mesmas.

(20) A melhoria da governação em 
matéria de ambiente, alterações climáticas 
e transição para as energias limpas conexas 
requer a participação da sociedade civil 
através da sensibilização pública, da 
participação dos consumidores e do 
alargamento da participação do público em 
geral e das partes interessadas, incluindo as 
organizações não-governamentais, no 
processo de consulta relativo às políticas e 
na execução das mesmas. Por conseguinte, 
é adequado que o programa apoie um 
vasto conjunto de ONG e redes de 
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entidades sem fins lucrativos que 
prossigam objetivos de interesse geral 
para a União e sejam ativas 
fundamentalmente no domínio do 
ambiente ou da ação climática, através da 
concessão competitiva e transparente de 
subvenções de funcionamento, destinadas 
a ajudar essas ONG e redes a 
contribuírem de forma efetiva para a 
política da União e a consolidar e reforçar 
a sua capacidade de se afirmarem como 
parceiros mais eficientes.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Embora a melhoria da governação, 
a todos os níveis, deva ser um objetivo 
transversal para todos os subprogramas do 
programa, este deve apoiar o 
desenvolvimento e a execução da 
legislação horizontal em matéria de 
governação ambiental, incluindo a 
legislação que aplica a Convenção da 
Comissão Económica das Nações Unidas 
para a Europa (UNECE) sobre o acesso à 
informação, participação do público no 
processo de tomada de decisão e acesso à 
justiça em matéria de ambiente29.

(21) Embora a melhoria da governação, 
a todos os níveis, deva ser um objetivo 
transversal para todos os subprogramas do 
programa, este deve apoiar o 
desenvolvimento, a execução e o 
cumprimento e a aplicação do acervo em 
matéria de ambiente e clima, em 
particular da legislação horizontal em 
matéria de governação ambiental, 
incluindo a legislação que aplica a 
Convenção da Comissão Económica das 
Nações Unidas para a Europa (UNECE) 
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente29.

__________________ __________________

29 JO L 124 de 17.5.2005, p. 4. 29 JO L 124 de 17.5.2005, p. 4.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O programa deve preparar e apoiar 
os intervenientes do mercado para a 
transição para uma economia limpa, 
circular, energeticamente eficiente, 
hipocarbónica e resistente às alterações 
climáticas mediante a experimentação de 
novas oportunidades de negócio, a 
atualização de competências profissionais, 
a facilitação do acesso dos consumidores a 
produtos e serviços sustentáveis, o 
envolvimento e a capacitação de agentes 
influentes e a experimentação de novos 
métodos para adaptar os processos e o 
cenário empresarial existentes. Para 
incentivar o mercado a adotar mais 
amplamente soluções sustentáveis, deverá 
promover-se a aceitação pública geral e a 
participação dos consumidores.

(22) O programa deve preparar e apoiar 
os intervenientes do mercado para a 
transição para uma economia limpa, 
circular, energeticamente eficiente, 
resistente às alterações climáticas e com 
um baixo nível de emissões mediante a 
experimentação de novas oportunidades de 
negócio, a atualização de competências 
profissionais, a facilitação do acesso dos 
consumidores a produtos e serviços 
sustentáveis, o envolvimento e a 
capacitação de agentes influentes e a 
experimentação de novos métodos para 
adaptar os processos e o cenário 
empresarial existentes. Para incentivar o 
mercado a adotar mais amplamente 
soluções sustentáveis, deverá promover-se 
a aceitação pública geral e a participação 
dos consumidores.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O sucesso dos projetos de caráter 
estratégico e dos projetos integrados 
estratégicos depende da estreita 
cooperação entre as autoridades 
nacionais, regionais e locais e os 
intervenientes não estatais afetados pelos 
objetivos do programa. Por conseguinte, 
importa aplicar os princípios da 
transparência e da divulgação das 
decisões relativas ao desenvolvimento, 
execução, avaliação e acompanhamento 
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dos projetos, em particular em caso de 
integração ou quando estejam envolvidas 
várias fontes de financiamento.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, o presente programa 
contribuirá para a integração da ação 
climática e para a consecução da meta 
global que consiste em canalizar 25 % das 
despesas constantes do orçamento da UE 
para apoiar objetivos climáticos. As 
medidas ao abrigo do presente programa 
deverão contribuir com 61 % da dotação 
financeira global do mesmo para objetivos 
climáticos. As medidas pertinentes serão 
identificadas durante a preparação e a 
execução do programa e reanalisadas no 
contexto dos processos de avaliação e de 
revisão pertinentes.

(24) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, o presente programa 
contribuirá para a integração da ação 
climática e para a consecução da meta 
global que consiste em canalizar 30 % das 
despesas constantes do orçamento da UE 
para apoiar objetivos climáticos. As 
medidas ao abrigo do presente programa 
deverão contribuir com 61 % da dotação 
financeira global do mesmo para objetivos 
climáticos. As medidas pertinentes serão 
identificadas durante a preparação e a 
execução do programa e reanalisadas no 
contexto dos processos de avaliação e de 
revisão pertinentes.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) As taxas mínima e máxima de 
cofinanciamento devem ser fixadas aos 
níveis necessários para manter o nível de 
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apoio eficaz proporcionado pelo 
programa, tendo simultaneamente em 
conta a flexibilidade e a adaptabilidade 
necessárias para dar resposta ao conjunto 
existente de ações e entidades.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) Para assegurar que o apoio do 
programa e a sua execução sejam 
coerentes com as políticas e prioridades 
da União e sejam complementares de 
outros instrumentos financeiros da União, 
o poder de adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
deverá ser delegado na Comissão, a fim 
de completar o presente regulamento 
através da adoção de programas de 
trabalho plurianuais. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível dos 
peritos, e que essas consultas sejam 
conduzidas de acordo com os princípios 
estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor. Em particular, a 
fim de assegurar a igualdade de 
participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos 
ao mesmo tempo que os peritos dos 
Estados-Membros e os respetivos peritos 
têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
tratam da preparação dos atos delegados.

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Projetos estratégicos para a 
natureza», projetos que apoiam a 
consecução dos objetivos da União no 
domínio da natureza e biodiversidade 
mediante a execução de programas de ação 
coerentes nos Estados-Membros para 
integrar esses objetivos e prioridades 
noutras políticas e instrumentos de 
financiamento, incluindo pela execução 
coordenada dos quadros de ação 
prioritários estabelecidos nos termos da 
Diretiva 92/43/CEE;

(1) «Projetos estratégicos para a 
natureza», projetos que apoiam a 
consecução dos objetivos da União no 
domínio da natureza e biodiversidade 
mediante a execução de programas de ação 
coerentes, nomeadamente para integrar 
esses objetivos e prioridades noutras 
políticas e instrumentos de financiamento, 
incluindo pela execução coordenada dos 
quadros de ação prioritários estabelecidos 
nos termos da Diretiva 92/43/CEE;

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa é 
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, incluindo pela 
transição para as energias limpas, para a 
proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente e para suster e inverter a perda de 
biodiversidade, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável.

1. O objetivo geral do programa é 
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, resistente às alterações 
climáticas, para proteger e melhorar a
qualidade do ambiente e para suster e 
inverter a perda de biodiversidade e a 
degradação dos ecossistemas, 
contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável.

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente e da ação climática, 
incluindo a transição para as energias 
limpas, e contribuir para a aplicação de 
melhores práticas no domínio da natureza e 
biodiversidade;

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos
domínios do ambiente e da ação climática, 
incluindo a transição para as energias 
limpas e renováveis, bem como a 
melhorar a eficiência energética, e 
contribuir para a aplicação de melhores 
práticas no domínio da natureza e 
biodiversidade;

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoiar o desenvolvimento, a 
aplicação, o acompanhamento e a execução 
da legislação e das políticas relevantes da 
União, inclusivamente mediante a 
melhoria da governação por via do reforço 
das capacidades dos intervenientes dos 
setores público e privado, bem como da 
participação da sociedade civil;

b) Apoiar o desenvolvimento, a 
aplicação, o acompanhamento, o 
cumprimento e a execução da legislação e 
das políticas relevantes da União, em 
particular mediante a melhoria da 
governação em matéria de ambiente e 
clima a todos os níveis, inclusive por via 
do reforço das capacidades dos 
intervenientes dos setores público e 
privado, bem como da participação da 
sociedade civil;

Or. en
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Apoiar a execução dos programas 
gerais de ação da União no domínio do 
ambiente que tenham sido adotados em 
conformidade com o artigo 192.º, n.º 3, do 
TFUE.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a 
execução do programa para o período 
2021-2027 é de 5 450 000 000 EUR a 
preços correntes.

1. A dotação financeira para a 
execução do programa para o período 
2021-2027 é de 7 272 000 000 EUR a 
preços correntes.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) 3 500 000 000 EUR para o domínio 
do Ambiente, dos quais:

a) 5 322 000 000 EUR para o domínio 
do Ambiente, dos quais:

Or. en
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) 2 150 000 000 EUR para o 
subprograma Natureza e biodiversidade;

(1) 3 261 420 000 EUR para o 
subprograma Natureza e biodiversidade;

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) 1 350 000 000 EUR para o 
subprograma Economia circular e 
qualidade de vida;

(2) 2 060 580 000 EUR para o 
subprograma Economia circular e
qualidade de vida;

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A

Cooperação internacional

No decurso da execução do programa, é 
possível a cooperação com organizações 
internacionais pertinentes e com as 
respetivas instituições e órgãos, se tal 
cooperação for necessária à consecução 
dos objetivos gerais definidos no 
artigo 3.º.

Or. en
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O programa é executado de molde a
assegurar a sua coerência com o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
Fundo Social Europeu+, o Fundo de 
Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu 
para os Assuntos Marítimos e as Pescas, o 
programa Horizonte Europa, o Mecanismo 
Interligar a Europa e o InvestEU, a fim de 
criar sinergias, particularmente no que 
respeita aos projetos estratégicos para a 
natureza e aos projetos integrados 
estratégicos, e apoiar a adoção e a 
reprodução de soluções desenvolvidas ao 
abrigo do programa.

A Comissão deve assegurar a execução 
coerente do programa, bem como a sua 
coerência e coordenação com o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
Fundo Social Europeu+, o Fundo de 
Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu 
para os Assuntos Marítimos e as Pescas, o 
programa Horizonte Europa, o Mecanismo 
Interligar a Europa e o InvestEU, a fim de 
criar sinergias, particularmente no que 
respeita aos projetos estratégicos para a 
natureza e aos projetos integrados
estratégicos, e apoiar a adoção e a 
reprodução de soluções desenvolvidas ao 
abrigo do programa.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – alínea a) – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Outros países terceiros indicados 
no programa de trabalho ao abrigo das 
condições especificadas nos n.os 4 a 6;

(3) Outros países terceiros indicados 
nos programas de trabalho plurianuais ao 
abrigo das condições especificadas nos n.os

4 a 6;

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os critérios de concessão serão definidos 
nos convites à apresentação de propostas e 
terão em consideração o seguinte:

Os critérios de concessão serão definidos 
nos programas de trabalho plurianuais e 
nos convites à apresentação de propostas e 
terão em consideração o seguinte:

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os projetos financiados pelo 
programa devem evitar prejudicar os 
objetivos em matéria de ambiente, clima ou 
energias limpas relevantes do programa e, 
sempre que possível, devem promover o 
recurso a contratos públicos ecológicos;

a) Os projetos financiados pelo 
programa devem contribuir para atingir os 
objetivos em matéria de ambiente, clima ou 
energias limpas relevantes fixados no 
artigo 3.º, não devendo prejudicar 
qualquer desses objetivos, e devem 
promover o recurso a contratos públicos 
ecológicos;

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Os projetos devem adotar uma 
abordagem eficaz em termos de custos e 
ser técnica e financeiramente coerentes;

Or. en
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Deve ser dada prioridade aos 
projetos que revelem o maior potencial de 
impacto político para a consecução dos 
objetivos estabelecidos no artigo 3.º;

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Deve ser dada prioridade a
projetos que revelem o maior potencial de 
reprodução e adoção pelo setor público ou 
privado ou que sejam mais suscetíveis de 
mobilizar os maiores investimentos ou 
recursos financeiros (potencial catalisador);

c) Os projetos que revelem o maior 
potencial de reprodução e adoção pelo 
setor público ou privado ou que sejam mais 
suscetíveis de mobilizar os maiores 
investimentos ou recursos financeiros 
(potencial catalisador) devem ser 
bonificados durante a avaliação;

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma ação que tenha recebido uma 
contribuição de outro programa da União 
pode também receber uma contribuição ao 
abrigo do programa, desde que as 
contribuições não cubram os mesmos 
custos. As regras de cada programa da 
União que contribua para a ação são 
aplicáveis à respetiva contribuição. O 

1. Uma ação que tenha recebido uma 
contribuição de outro programa da União 
pode também receber uma contribuição ao 
abrigo do programa, desde que as 
contribuições não cubram os mesmos 
custos. A fim de serem elegíveis para 
contribuições ao abrigo do programa, as 
ações financiadas por outros programas 
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financiamento cumulativo não pode 
exceder os custos totais elegíveis da ação e 
o apoio dos diferentes programas da União 
pode ser calculado proporcionalmente, em 
conformidade com os documentos que 
definem as condições para o apoio.

da União devem ter evitado prejudicar os 
objetivos ambientais ou climáticos 
definidos no artigo 3.º. As regras de cada 
programa da União que contribua para a 
ação são aplicáveis à respetiva 
contribuição. O financiamento cumulativo 
não pode exceder os custos totais elegíveis 
da ação e o apoio dos diferentes programas 
da União pode ser calculado 
proporcionalmente, em conformidade com 
os documentos que definem as condições 
para o apoio.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Programa de trabalho Programa de trabalho plurianual

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O programa é executado por, pelo 
menos, dois dos programas de trabalho 
plurianuais a que se refere o artigo 110.º do 
Regulamento Financeiro. Os programas de 
trabalho estabelecem, quando aplicável, o 
montante global reservado para as 
operações de financiamento misto.

1. O programa é executado por, pelo 
menos, dois dos programas de trabalho
plurianuais a que se refere o artigo 110.º do 
Regulamento Financeiro. A Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados nos 
termos do artigo 21.º, a fim de completar o 
presente regulamento através da adoção 
desses programas de trabalho plurianuais.

Or. en
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 17 –n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Os níveis mínimo e máximo das 
taxas de cofinanciamento, diferenciados 
entre os subprogramas previstos no 
artigo 4.º;

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) O montante máximo reservado 
para as operações de financiamento 
misto;

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O calendário indicativo dos 
convites à apresentação de propostas a 
lançar durante o período abrangido pelo 
programa de trabalho plurianual;

Or. en
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) A metodologia técnica para o 
procedimento de seleção de projetos e os 
elementos dos critérios de concessão 
estabelecidos no artigo 13.º.

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O primeiro programa de trabalho 
plurianual tem a duração de quatro anos 
e o segundo tem a duração de três anos.

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão certifica-se de que os 
fundos não utilizados num determinado 
convite à apresentação de propostas sejam 
redistribuídos entre os diferentes tipos de 
ações referidas no artigo 10.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. A Comissão certifica-se de que são 
realizadas consultas às partes 
interessadas na elaboração dos 
programas de trabalho plurianuais.

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar do programa 
será realizada assim que houver 
informação suficiente disponível sobre a 
sua execução, o mais tardar quatro anos 
após o início da execução do programa.

2. A avaliação intercalar do programa 
será realizada assim que houver 
informação suficiente disponível sobre a 
sua execução, o mais tardar três anos após 
o início da execução do programa.

A avaliação deve abranger os seguintes 
elementos:

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Os aspetos qualitativos e 
quantitativos da sua execução;

Or. en
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) A eficiência na utilização de 
recursos;

Or. en

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) A consecução dos objetivos de 
todas as medidas, sempre que possível, a 
nível dos resultados e impactos;

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) O sucesso real ou previsto dos 
projetos na alavancagem de outros fundos 
da União, tendo particularmente em conta 
os benefícios de uma maior coerência 
com outros instrumentos financeiros da 
União;

Or. en
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e) A medida em que as sinergias 
entre os objetivos foram realizadas e a sua 
complementaridade com outros 
programas relevantes da União;

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea f) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f) O valor acrescentado da União e o 
impacto a longo prazo do programa, tendo 
em vista a tomada de uma decisão sobre a 
renovação, modificação ou suspensão das 
medidas;

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea g) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g) A medida em que as partes 
interessadas estiveram envolvidas;

Or. en
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea h) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h) Uma análise quantitativa e 
qualitativa da contribuição do programa 
para o estado de conservação dos habitats 
e das espécies enunciados nas 
Diretivas 92/43/CEE e 2009/174/CE;

Or. en

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão da execução do 
programa, o mais tardar quatro anos após o 
termo do período especificado no 
artigo 1.º, segundo parágrafo, a Comissão 
efetua uma avaliação final do programa.

3. Após a conclusão da execução do
programa, o mais tardar quatro anos após o 
termo do período especificado no 
artigo 1.º, segundo parágrafo, a Comissão 
efetua uma avaliação final do programa, 
que é complementada por um relatório de 
avaliação ex post externa e independente 
centrado na execução e nos resultados do 
programa.

Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão comunica as 
conclusões das avaliações, acompanhadas 
das suas observações, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 

4. A Comissão apresenta as 
conclusões das avaliações, acompanhadas 
das suas observações, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
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das Regiões. das Regiões.

Or. en

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os beneficiários de financiamento 
da União reconhecem a sua origem e 
garantem a respetiva visibilidade (em 
especial, durante a promoção dos projetos e 
dos respetivos resultados), mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, incluindo os meios de 
comunicação social e a população em 
geral.

1. Os beneficiários de financiamento 
da União reconhecem a sua origem e 
garantem a respetiva visibilidade (em 
especial, durante a promoção dos projetos e 
dos respetivos resultados), mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, incluindo os meios de 
comunicação social e a população em 
geral. Para esse efeito, os beneficiários 
devem utilizar o logótipo do programa, 
que figura no anexo II-A, em todas as 
atividades de comunicação e esse logótipo 
deve constar de painéis de afixação em 
locais estratégicos visíveis pelo público. 
Todos os bens duradouros adquiridos no 
quadro do programa deverão ostentar o 
logótipo do programa, salvo disposição 
em contrário da Comissão.

Or. en

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Podem ser investidos nos 
instrumentos financeiros estabelecidos ao 
abrigo do [Fundo InvestEU] os fluxos de 
capital dos instrumentos financeiros 
estabelecidos pelo Regulamento (UE) 

4. Podem ser redistribuídos entre as 
ações ao abrigo do presente programa os 
fluxos de capital dos instrumentos 
financeiros estabelecidos pelo 
Regulamento (UE) n.º 1293/2013.
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n.º 1293/2013.

Or. en

Alteração 59

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.1 – travessão 2 – subtravessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Eficiência na utilização de 
recursos

Or. en

Alteração 60

Proposta de regulamento
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proteção do ambiente não constitui um obstáculo ao crescimento económico e ao emprego. 
Pelo contrário, suster e inverter a perda de biodiversidade e promover a descarbonização e a 
transição para uma economia circular são medidas essenciais para a prosperidade 
socioeconómica a longo prazo e a competitividade à escala mundial. Como reiterado pelas 
instituições, a UE deve ser o líder mundial do crescimento económico sustentável e do emprego. 
Apesar disso, ainda há muito a fazer.  

A correta aplicação da legislação e da política da UE relativa ao ambiente e ao clima, conjugada 
com o devido financiamento, é necessária para garantir o cumprimento dos objetivos globais 
em matéria de ambiente e clima e dos compromissos internacionais da UE e dos Estados-
Membros. Uma das exigências fundamentais do Parlamento Europeu consiste em assegurar um 
nível de financiamento suficiente para o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e uma maior 
concentração de recursos orçamentais em domínios com um claro valor acrescentado europeu 
e que estimulem o crescimento económico sustentável. No entanto, o orçamento da UE é 
limitado, pelo que os Estados-Membros também devem assegurar recursos nacionais 
suficientes para atingir os objetivos fixados pela UE. 

Sendo o único programa dedicado especificamente ao ambiente e à ação climática, o Programa 
LIFE continua a ser um instrumento financeiro fundamental, eficaz e eficiente para contribuir 
para a consecução dos objetivos da UE. Por conseguinte, é necessária, e justificada, uma 
duplicação da dotação financeira do Programa LIFE, tal como foi reiterado pelo Parlamento 
Europeu. Considerando que existem muitos outros meios de financiamento para a atenuação 
das alterações climáticas e a adaptação aos seus efeitos, é conveniente que os fundos adicionais 
complementem proporcionalmente a carteira do ambiente da dotação. 

Atendendo à dimensão da dotação financeira proposta para o Programa LIFE, não se pode 
esperar que seja suficiente para alcançar as ambições globais da UE em matéria de ambiente e 
clima. Para compensar o modesto orçamento, o Programa LIFE deverá facilitar a integração 
transversal, em particular nos programas de financiamento mais amplos da UE. Apesar do facto 
de que uma abordagem de integração transversal melhorada traz, sem dúvida, benefícios, é 
imperativo assegurar uma transparência, acompanhamento e avaliação suficientes dos 
programas para os quais se prevê que o Programa LIFE atue como um catalisador. Será 
necessário assegurar um cumprimento rigoroso e uma maior coerência entre os programas 
orçamentais sinergéticos e os domínios de intervenção da UE, a fim de garantir que as despesas 
efetuadas permitam alcançar efetivamente os objetivos do Programa LIFE. 

Mérito e qualidade

A orçamentação com base no desempenho e a ênfase na qualidade e no mérito devem constituir 
os pilares de todo o financiamento público.  As dotações nacionais foram consideradas 
ineficazes, pelo que a eliminação progressiva dessas dotações do atual Programa LIFE é uma 
evolução positiva, que corresponde às exigências do Parlamento. Importa assinalar que a ênfase 
no mérito garantirá que os fundos da UE sejam orientados para os seus objetivos globais e não 
para as diferentes prioridades nacionais. Uma renacionalização das prioridades e do 
financiamento do Programa LIFE não reduziria os encargos suportados pelos contribuintes e 
pelos consumidores, nem garantiria a obtenção de melhores resultados, mas prejudicaria a 
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eficiência e a eficácia do programa. 

A centralização da gestão e a orientação específica contribuirão para criar condições equitativas 
e elevar o valor acrescentado padrão e global das propostas e dos projetos. A Comissão tomou 
medidas positivas através do desenvolvimento dos pontos de contacto nacionais e da respetiva 
rede. Importa destacar que tal não deverá conduzir ao enfraquecimento dos critérios de 
concessão. Para alcançar os objetivos do Programa LIFE, é necessária uma aplicação horizontal 
de critérios claramente definidos. 

Equilíbrio entre flexibilidade e responsabilização 

A Comissão realizou progressos substanciais a nível da condensação do texto jurídico e da 
racionalização do processo decisório. Embora estes progressos sejam louváveis, não devem 
resultar em insegurança ou incertezas jurídicas para as ações atuais e de financiamento. A 
flexibilidade e a adaptabilidade estratégicas permitirão que o Programa LIFE dê resposta às 
prioridades mais prementes. O facto de se dar maior ênfase a esses elementos nos programas 
de trabalho plurianuais é um passo positivo. Não obstante, a clareza e a estabilidade são 
essenciais para o funcionamento eficiente e eficaz de qualquer programa orçamental. Um 
levantamento de restrições por motivos de eficiência não deve comprometer os objetivos do 
Programa LIFE e os objetivos globais da UE.  Por conseguinte, é conveniente que os programas 
de trabalho plurianuais sejam executados por meio de atos delegados, garantindo a participação 
interinstitucional e das partes interessadas e a responsabilização democrática. 

A avaliação de impacto indica que a base jurídica não prejudica as taxas de financiamento 
específicas, tendo em conta a evolução das exigências e dos requisitos. Ao fixar as taxas mínima 
e máxima de cofinanciamento, que variam em função dos subprogramas e das ações, é dada 
estabilidade aos potenciais candidatos e projetos, permitindo simultaneamente flexibilidade e 
adaptabilidade para ter em conta requisitos e situações individuais. 

Ambiente 

O Programa LIFE é um importante motor e catalisador da conservação da natureza na UE, em 
particular para a aplicação da Diretiva Aves e da Diretiva Habitats e através da gestão da rede 
Natura 2000. A biodiversidade e os ecossistemas saudáveis são também essenciais para o 
crescimento, o emprego e a economia. Segundo as estimativas, 4,4 milhões de postos de 
trabalho dependem diretamente de ecossistemas saudáveis na Europa, e a contribuição da rede 
Natura 2000 cifra-se entre 1,7 e 2,5 % do PIB da UE, através do fornecimento de serviços 
ecossistémicos, tais como o armazenamento de carbono, a purificação das águas, a polinização 
e o turismo. Apesar disso, as metas de biodiversidade da UE para 2020 e as metas de 
biodiversidade de Aichi não serão cumpridas com a atual trajetória de perda de biodiversidade. 
Para intensificar os seus esforços, a UE deve envidar mais esforços imediatos e substanciais em 
matéria de conservação da natureza.

A avaliação de impacto indica que a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas beneficiaria 
de uma abordagem específica, baseada no financiamento de projetos de pequena dimensão, em 
comparação com um fundo mais vasto e mais geral para a biodiversidade. O incremento da 
dotação permitiria aumentar o alcance e o impacto de tais projetos específicos, contribuindo, 
ao mesmo tempo, para a integração e os efeitos catalisadores. A esta escala, é importante 
assegurar a transparência, a responsabilização e a eficácia. O Parlamento Europeu sublinhou 
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que a UE e, em particular, os Estados-Membros devem garantir objetivos claros, quantitativos 
e mensuráveis, com indicadores de desempenho, instrumentos de acompanhamento, 
procedimentos de autorização e mecanismos de revisão e de comunicação de informações. 

Clima e transição para as energias limpas

Os objetivos da União em matéria de clima e energia para 2030, a sua estratégia de 
descarbonização para meados do século e a longo prazo e os seus compromissos ao abrigo do 
Acordo de Paris devem ser acompanhados das políticas e dos recursos financeiros adequados. 
No atual QFP, verificou-se todos os anos que a UE não cumpriu o seu objetivo de despesas 
relacionadas com o clima. Para além dos benefícios em termos de clima, uma transição para as 
energias limpas contribuirá para a criação de emprego e para estimular o crescimento e melhorar 
a segurança energética. Por conseguinte, o Parlamento Europeu sublinhou que é essencial 
aumentar as despesas relacionadas com o clima até um mínimo de 30 % no QFP 2021-2027. 

O objetivo de descarbonização do Acordo de Paris exige uma transição rápida para uma 
estratégia para as energias limpas e de baixas emissões. Uma proporção considerável do 
aumento proposto para o Programa LIFE foi canalizada para o novo subprograma «Transição 
para as energias limpas». Tal pode ser considerado como um desenvolvimento natural, devido 
ao funcionamento específico do Programa LIFE, embora seja importante sublinhar que as 
despesas ao abrigo deste programa devem ser utilizadas apenas para catalisar o 
desenvolvimento e a adoção de projetos no domínio das energias renováveis e da eficiência 
energética. 
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