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Poprawka 61
Julie Girling

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) zwraca uwagę, że określona we 
wniosku ustawodawczym koperta 
finansowa stanowi jedynie wskazówkę dla 
władzy ustawodawczej i nie może zostać 
uznana za ostateczną do momentu 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia 
określającego wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2014–2020; zwraca jednak uwagę, 
że ograniczenia budżetowe powinny być 
traktowane priorytetowo i dlatego ta 
koperta finansowa powinna być 
współmierna do budżetu przewidzianego 
w rozporządzeniu w sprawie LIFE+1

__________________
1Rozporządzenie (WE) nr 614/2007, Dz.U. 
L 149 z 9.6.2007, s. 1.

Or. en

Poprawka 62
Romana Jordan

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. zwraca uwagę, że określona we 
wniosku ustawodawczym koperta 
finansowa stanowi jedynie wskazówkę dla 
władzy ustawodawczej i nie może zostać 
uznana za ostateczną do momentu 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
rozporządzenia dotyczącego wieloletnich 
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ram finansowych;

Or. sl

Poprawka 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzenie ustanawia na 
cały czas trwania programu LIFE kopertę 
finansową w kwocie 3618 milionów EUR, 
która będzie zasadniczym punktem 
odniesienia, w rozumieniu punktu 17 
wniosku Komisji dotyczącego 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 29 czerwca 2011 r. między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
o współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym, dla 
władzy budżetowej podczas rocznej 
procedury finansowej.

(6) Niniejsze rozporządzenie ustanawia na 
cały czas trwania programu LIFE kopertę 
finansową w wysokości 1% budżetu 
całkowitego, która będzie zasadniczym 
punktem odniesienia, w rozumieniu 
punktu 17 wniosku Komisji dotyczącego 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 29 czerwca 2011 r. między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
o współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym, dla 
władzy budżetowej podczas rocznej 
procedury finansowej.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiednim krokiem jest zwiększenie udziału budżetu programu LIFE w budżecie 
całkowitym UE, a proponowany 1% stanowi wciąż wartość umiarkowaną, biorąc pod uwagę 
wyzwania. Proponowany wzrost ma w szczególności na celu przyczynienie się do 
współfinansowania zarządzania obszarami Natura 2000 przez UE.

Poprawka 64
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzenie ustanawia na (6) Niniejsze rozporządzenie ustanawia na 
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cały czas trwania programu LIFE kopertę 
finansową w kwocie 3618 milionów EUR, 
która będzie zasadniczym punktem 
odniesienia, w rozumieniu punktu 17 
wniosku Komisji dotyczącego 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 29 czerwca 2011 r. między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
o współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym, dla 
władzy budżetowej podczas rocznej 
procedury finansowej.

cały czas trwania programu LIFE kopertę 
finansową w wysokości 1% kolejnych 
wieloletnich ram finansowych, która 
będzie zasadniczym punktem odniesienia, 
w rozumieniu punktu 17 wniosku Komisji 
dotyczącego Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 
29 czerwca 2011 r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją o współpracy 
w sprawach budżetowych i o należytym 
zarządzaniu finansowym, dla władzy 
budżetowej podczas rocznej procedury 
finansowej.

Or. en

Poprawka 65
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzenie ustanawia na 
cały czas trwania programu LIFE kopertę 
finansową w kwocie 3618 milionów EUR, 
która będzie zasadniczym punktem 
odniesienia, w rozumieniu punktu 17 
wniosku Komisji dotyczącego 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 29 czerwca 2011 r. między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
o współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym, dla 
władzy budżetowej podczas rocznej
procedury finansowej.

(6) Pula środków finansowych 
przeznaczona na program LIFE powinna 
odpowiadać przynajmniej 1% budżetu 
ogólnego Unii. Niniejsze rozporządzenie 
ustanawia zatem na cały czas trwania 
programu LIFE kopertę finansową
odpowiadającą 1% wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014-2020 tj. […]
EUR, która będzie zasadniczym punktem 
odniesienia, w rozumieniu punktu 17 
wniosku Komisji dotyczącego 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
z dnia 29 czerwca 2011 r. między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
o współpracy w sprawach budżetowych 
i o należytym zarządzaniu finansowym, dla 
władzy budżetowej podczas rocznej 
procedury finansowej.

Or. pt
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Poprawka 66
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) mając na uwadze « przesłanie 
z wyspy Reunion » z lipca 2008 r. 
i zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 
10 grudnia 2011 r., które zachęcają 
Komisję i państwa członkowskie do 
wspierania wspólnego podejścia do 
ochrony przyrody w całej Unii, w tym w 
regionach najbardziej oddalonych 
i krajach oraz terytoriach zamorskich 
państw członkowskich, a także zgodnie 
z komunikatem Komisji z 3 maja 2011 r. 
zatytułowanym „Nasze ubezpieczenie na 
życie i nasz kapitał naturalny – unijna 
strategia ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r.”, 
w którym Komisja zobowiązała się 
rozszerzyć i promować inicjatywę BEST 
(różnorodność biologiczna i funkcje 
ekosystemu na europejskich terytoriach 
zamorskich), kraje i terytoria zamorskie 
powinny mieć możliwość udziału 
w programach unijnych na warunkach 
ustanowionych w decyzji o stowarzyszeniu 
zamorskim;

Or. fr

Poprawka 67
Julie Girling, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) Na mocy art. 58 decyzji Rady 
2001/822/WE z dnia 27 listopada w 
sprawie stowarzyszenia krajów i 
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terytoriów zamorskich ze Wspólnotą 
Europejską¹ kraje i terytoria zamorskie 
powinny być uprawnione do udziału w 
programie LIFE.
_____________
¹ Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1.

Or. en

Poprawka 68
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „Plan działania na 
rzecz zasobooszczędnej Europy” (zwany 
dalej „planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy”) określa główne 
etapy i działania, które są niezbędne do 
wejścia Unii na ścieżkę zrównoważonego 
wzrostu i efektywnego korzystania 
z zasobów. Dlatego też, obszar 
priorytetowy Ochrona środowiska 
i efektywne gospodarowanie zasobami 
powinien wspierać skuteczną realizację 
polityki Unii w dziedzinie środowiska 
przez sektory publiczne i prywatne, 
w szczególności w sektorach środowiska 
objętych planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy poprzez 
ułatwianie tworzenia nowych rozwiązań 
i najlepszych praktyk i ich udostępniania.
Należy jednak wyłączyć te działania 
związane z ekoinnowacjami, które 
pokrywają się z programem 
Horyzont 2020.

(12) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „Plan działania na 
rzecz zasobooszczędnej Europy” (zwany 
dalej „planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy”) określa główne 
etapy i działania, które mogłyby się 
przyczynić do wejścia Unii na ścieżkę 
zrównoważonego wzrostu i efektywnego 
korzystania z zasobów. Dlatego też, obszar 
priorytetowy Ochrona środowiska 
i efektywne gospodarowanie zasobami 
powinien wspierać skuteczną realizację 
polityki Unii w dziedzinie środowiska 
przez sektory publiczne i prywatne, 
w szczególności w sektorach środowiska 
objętych planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy poprzez 
ułatwianie tworzenia nowych rozwiązań 
i najlepszych praktyk i ich udostępniania.
Należy jednak wyłączyć te działania 
związane z ekoinnowacjami, które 
pokrywają się z programem 
Horyzont 2020.

Or. de
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Poprawka 69
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obszar priorytetowy łagodzenie 
skutków zmiany klimatu powinien 
wspierać rozwój i realizację unijnej 
polityki i przepisów prawnych dotyczących 
klimatu, w szczególności jeśli chodzi 
o monitorowanie i sprawozdawczość 
w zakresie emisji gazów cieplarnianych, 
polityki dotyczące użytkowania gruntów,
zmiany typu użytkowania gruntów oraz 
leśnictwo, system handlu emisjami, 
starania państw członkowskich, aby 
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla, energię odnawialną, efektywność 
energetyczną, paliwa i transport, ochronę 
warstwy ozonowej i gazy fluorowane.

(16) Obszar priorytetowy łagodzenie 
skutków zmiany klimatu powinien 
wspierać rozwój i realizację unijnej 
polityki i przepisów prawnych dotyczących 
klimatu, w szczególności poprzez 
wspieranie – tam, gdzie to możliwe –
synergii z innymi celami środowiskowymi, 
takimi jak różnorodność biologiczna, w 
takich obszarach jak monitorowanie 
i sprawozdawczość w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych, polityki dotyczące 
użytkowania gruntów, zmiany typu 
użytkowania gruntów oraz leśnictwo, 
system handlu emisjami, starania państw 
członkowskich, aby ograniczyć emisję 
gazów cieplarnianych, wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla, energię 
odnawialną, efektywność energetyczną, 
paliwa i transport, ochronę warstwy 
ozonowej i gazy fluorowane.

Or. en

Poprawka 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W Europie i na świecie można 
dostrzec już pierwsze skutki zmiany 
klimatu, takie jak ekstremalne warunki 
pogodowe prowadzące do powodzi i susz, 
wzrost temperatur i podnoszenie się 

(17) W Europie i na świecie można 
dostrzec już pierwsze skutki zmiany 
klimatu, takie jak ekstremalne warunki 
pogodowe prowadzące do powodzi i susz, 
wzrost temperatur i podnoszenie się 
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poziomu mórz. Obszar priorytetowy 
Przystosowywanie się do skutków zmiany 
klimatu powinien zatem wspierać 
przystosowywanie się do takich skutków 
w całej populacji, wszystkich sektorach 
gospodarki i regionach, aby zapewnić 
większą odporność Unii poprzez specjalne 
działania i strategie dostosowawcze. 
Działania w tym obszarze powinny 
uzupełniać działania kwalifikujące się do 
finansowania w ramach instrumentu 
finansowego ochrony ludności.

poziomu mórz. Obszar priorytetowy 
Przystosowywanie się do skutków zmiany 
klimatu powinien zatem wspierać 
przystosowywanie się do takich skutków 
w całej populacji, wszystkich sektorach 
gospodarki i regionach, aby zapewnić 
większą odporność środowiska poprzez 
specjalne działania i strategie 
dostosowawcze. Działania w tym obszarze 
powinny uzupełniać działania 
kwalifikujące się do finansowania 
w ramach instrumentu finansowego 
ochrony ludności oraz powinny skupiać się 
głównie na metodach ekosystemowych, 
wspierając osiąganie wspólnych korzyści 
w kontekście innych celów 
środowiskowych w sposób racjonalny pod 
względem kosztów.

Or. en

Poprawka 71
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W Europie i na świecie można 
dostrzec już pierwsze skutki zmiany 
klimatu, takie jak ekstremalne warunki 
pogodowe prowadzące do powodzi i susz, 
wzrost temperatur i podnoszenie się 
poziomu mórz. Obszar priorytetowy 
Przystosowywanie się do skutków zmiany 
klimatu powinien zatem wspierać 
przystosowywanie się do takich skutków 
w całej populacji, wszystkich sektorach 
gospodarki i regionach, aby zapewnić 
większą odporność Unii poprzez specjalne 
działania i strategie dostosowawcze. 
Działania w tym obszarze powinny 
uzupełniać działania kwalifikujące się do 
finansowania w ramach instrumentu 

(17) W Europie i na świecie można
dostrzec już pierwsze skutki zmiany 
klimatu, takie jak ekstremalne warunki 
pogodowe prowadzące do powodzi i susz, 
wzrost temperatur i podnoszenie się 
poziomu mórz. Obszar priorytetowy 
Przystosowywanie się do skutków zmiany 
klimatu powinien zatem wspierać 
przystosowywanie się do takich skutków 
w całej populacji, wszystkich sektorach 
gospodarki i regionach, aby zapewnić 
większą odporność Unii poprzez specjalne 
działania i strategie dostosowawcze. 
Działania w tym obszarze powinny 
uzupełniać działania kwalifikujące się do 
finansowania w ramach instrumentu 
finansowego ochrony ludności oraz 
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finansowego ochrony ludności. powinny w miarę możliwości wspierać 
gospodarne wykorzystywanie środków 
poprzez generowanie wspólnych korzyści 
w kontekście innych celów 
środowiskowych.

Or. en

Poprawka 72
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Pełne wdrożenie przepisów prawnych 
i polityki w zakresie środowiska i klimatu 
jest nieodłącznie związane z zapewnieniem 
lepszego zarządzania, zwiększeniem 
zaangażowania zainteresowanych stron 
oraz ulepszeniem rozpowszechniania 
informacji. Dlatego właśnie obszary 
priorytetowe Zarządzanie i informacja 
w obu podprogramach powinny wspierać 
rozwój platform i udostępnianie 
najlepszych praktyk, zapewniając większą 
zgodność z przepisami i ich 
egzekwowanie, a także pozyskując 
wsparcie opinii publicznej 
i zainteresowanych stron dla polityki Unii 
związanej ze staraniami w obszarze 
środowiska i klimatu. W szczególności 
konieczne jest wspieranie ulepszeń 
związanych z rozpowszechnianiem bazy 
wiedzy, podnoszeniem świadomości, 
udziałem społeczeństwa, dostępem do 
informacji i dostępem do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach związanych 
ze środowiskiem.

(18) Pełne wdrożenie przepisów prawnych 
i polityki w zakresie środowiska i klimatu 
jest nieodłącznie związane z zapewnieniem 
lepszego zarządzania, zwiększeniem 
zaangażowania zainteresowanych stron 
oraz ulepszeniem rozpowszechniania 
informacji. Dlatego właśnie obszary 
priorytetowe Zarządzanie i informacja 
w obu podprogramach powinny wspierać 
rozwój platform i udostępnianie 
najlepszych praktyk, zapewniając większą 
zgodność z przepisami i ich 
egzekwowanie, a także pozyskując 
wsparcie opinii publicznej 
i zainteresowanych stron dla polityki Unii 
związanej ze staraniami w obszarze 
środowiska i klimatu. W szczególności 
konieczne jest wspieranie ulepszeń 
związanych z rozpowszechnianiem bazy 
wiedzy i najlepszych praktyk, 
podnoszeniem świadomości, udziałem 
społeczeństwa, dostępem do informacji 
i dostępem do wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach związanych ze środowiskiem.

Or. en
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Poprawka 73
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu poprawy realizacji polityki 
w zakresie środowiska i klimatu, jak 
również zapewnienia szerszego włączenia 
celów w zakresie klimatu i środowiska do 
innych polityk, program LIFE powinien 
promować projekty, które wspierają 
zintegrowane podejścia do wdrażania 
przepisów prawnych i polityki w zakresie 
środowiska i klimatu. Jeśli chodzi 
o podprogram działań na rzecz środowiska, 
projekty takie powinny skupiać się przede 
wszystkim na realizacji unijnej strategii na 
rzecz różnorodności biologicznej do 
2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem 
skutecznego zarządzania siecią 
Natura 2000 ustanowioną dyrektywą Rady 
92/43/EWG i na zarządzaniu tą siecią, 
poprzez realizację traktowanych 
priorytetowo ramowych programów 
przewidzianych w art. 8 wymienionej 
dyrektywy, dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej i przepisów 
prawnych dotyczących odpadów 
i powietrza. Koncentrując się na 
wskazanych tematach, projekty te będą 
stanowić wielocelowy mechanizm 
realizacji (np. mający na celu korzyści 
w zakresie środowiska i budowanie 
potencjału), umożliwiający osiągnięcie 
wyników w innych obszarach polityki, 
a w szczególności w obszarze dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty 
w dziedzinie polityki środowiska 
morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie 
strategii morskiej). Tego rodzaju projekty 

(21) W celu poprawy realizacji polityki 
w zakresie środowiska i klimatu, jak 
również zapewnienia szerszego włączenia 
celów w zakresie klimatu i środowiska do 
innych polityk, program LIFE powinien 
promować projekty, które wspierają 
zintegrowane podejścia do wdrażania 
przepisów prawnych i polityki w zakresie 
środowiska i klimatu. Jeśli chodzi 
o podprogram działań na rzecz środowiska, 
projekty takie powinny skupiać się przede 
wszystkim na realizacji unijnej strategii na 
rzecz różnorodności biologicznej do 
2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem 
skutecznego zarządzania siecią 
Natura 2000 ustanowioną dyrektywą Rady 
92/43/EWG i na zarządzaniu tą siecią, 
poprzez realizację traktowanych 
priorytetowo ramowych programów 
przewidzianych w art. 8 wymienionej 
dyrektywy, dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej i przepisów 
prawnych dotyczących odpadów 
i powietrza. Koncentrując się na 
wskazanych tematach, projekty te będą 
stanowić wielocelowy mechanizm 
realizacji (np. mający na celu korzyści 
w zakresie środowiska i budowanie 
potencjału), umożliwiający osiągnięcie 
wyników w innych obszarach polityki, 
a w szczególności w obszarze dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty 
w dziedzinie polityki środowiska 
morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie 
strategii morskiej). Tego rodzaju projekty 
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mogłyby być przewidywane w innych 
obszarach dotyczących środowiska. Jeśli 
chodzi o podprogram działań na rzecz 
klimatu, projekty te powinny 
w szczególności dotyczyć strategii 
i planów działań dotyczących łagodzenia 
zmian klimatu i przystosowywania się do 
nich. Tego rodzaju projekty powinny 
wspierać wyłącznie serie określonych 
działań i środków, podczas gdy inne 
działania uzupełniające działania w ramach 
projektu powinny być finansowane 
z innych unijnych programów 
finansowania, a także ze środków 
krajowych, regionalnych i środków sektora 
prywatnego. Finansowanie w ramach 
programu LIFE powinno wykorzystywać 
synergie i gwarantować spójność pomiędzy 
różnymi unijnymi programami 
finansowania, poprzez zapewnienie 
ukierunkowania na środowisko i klimat.

mogłyby być przewidywane w innych 
obszarach dotyczących środowiska. Jeśli 
chodzi o podprogram działań na rzecz 
klimatu, projekty te powinny 
w szczególności dotyczyć strategii 
i planów działań dotyczących łagodzenia 
zmian klimatu i przystosowywania się do 
nich. Tego rodzaju projekty powinny 
wspierać wyłącznie serie określonych 
działań i środków, podczas gdy inne 
działania uzupełniające działania w ramach 
projektu powinny być finansowane 
z innych unijnych programów 
finansowania, a także ze środków 
krajowych, regionalnych i środków sektora 
prywatnego. Finansowanie w ramach 
programu LIFE powinno wykorzystywać 
synergie i gwarantować spójność pomiędzy 
różnymi unijnymi programami 
finansowania, poprzez zapewnienie 
ukierunkowania na środowisko i klimat.
Projekty zintegrowane powinny ułatwiać 
podejście polegające na włączaniu 
finansowania środowiskowego w główny 
nurt działań dzięki poprawie zdolności 
absorpcyjnej innych funduszy, jeżeli 
chodzi o wydatki związane ze 
środowiskiem i klimatem. Ze względu na 
nowatorski charakter podejścia opartego 
na projektach zintegrowanych oraz brak 
szerokiego doświadczenia w tej kwestii 
zainteresowane strony powinny w razie 
konieczności otrzymać wsparcie w postaci 
zwiększonego poziomu 
współfinansowania (do 75%) i pomocy 
technicznej na etapie przygotowawczym. 
Zastosowanie dwustopniowej procedury 
selekcyjnej powinno również przyczynić 
się do uproszczenia etapu składania 
wniosku. Należy zachęcać do wymiany 
informacji w kwestii udanych zastosowań 
podejścia zintegrowanego, z 
uwzględnieniem wszystkich istotnych 
sektorów administracji i zainteresowanych 
stron. Wykorzystując doświadczenia 
z pierwszych lat programowania, należy 
przeanalizować czynniki decydujące 
o sprawnym funkcjonowaniu i 
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powodzeniu projektów zintegrowanych. 
W oparciu o tę analizę i zależnie od 
dostępności środków można rozszerzyć 
zakres projektów zintegrowanych 
o dodatkowe obszary.

Or. en

Poprawka 74
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Projekty zintegrowane powinny 
służyć za wzorzec, mający na celu 
wsparcie państw członkowskich w 
skutecznym wykorzystaniu funduszy oraz 
w budowaniu konstruktywnej i stałej 
współpracy pomiędzy różnymi sektorami 
administracji w zakresie głównych 
wyzwań wdrożeniowych. Ze względu na 
to, że wyzwania takie istnieją w całej Unii, 
doświadczenie związane z nowym 
rodzajem projektów powinno być jak 
najszersze. Komisja powinna zachęcać 
każde państwo członkowskie do 
przedstawienia co najmniej trzech 
projektów zintegrowanych w różnych 
obszarach w trakcie okresu 
programowania.

Or. en

Poprawka 75
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Charakter projektów LIFE, w tym 
tych wspierających podejścia 
zintegrowane, wymaga – ze względu na 
nowy rodzaj projektów, ukierunkowanych 
na realizację unijnego prawodawstwa i 
unijnej polityki w zakresie środowiska i 
klimatu –  działań w całej Unii i we 
wszystkich odnośnych sektorach. Wymaga 
to wprowadzenia elementu 
dystrybucyjnego w procesie selekcji, aby 
ułatwić zapewnienie równowagi 
geograficznej.

Or. en

Poprawka 76
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby pełnić swoją rolę w inicjowaniu 
rozwoju i realizacji polityki w zakresie 
środowiska i klimatu, Komisja powinna 
wykorzystywać zasoby z programu LIFE 
do wspierania uruchamiania, realizacji 
i włączania w główny nurt unijnej polityki 
i przepisów prawnych dotyczących 
środowiska i klimatu, w tym dla celów 
zakupu towarów i usług. Zasoby 
finansowe przeznaczone na działania 
komunikacyjne na podstawie niniejszego 
rozporządzenia obejmują także 
komunikację wewnętrzną dotyczącą 
priorytetów polityki unijnej.

(23) Aby pełnić swoją rolę w inicjowaniu 
rozwoju i realizacji polityki w zakresie 
środowiska i klimatu, Komisja powinna 
wykorzystywać zasoby z programu LIFE 
do wspierania uruchamiania, realizacji 
i włączania w główny nurt unijnej polityki 
i przepisów prawnych dotyczących 
środowiska i klimatu, w tym dla celów 
zakupu towarów i usług. 

Or. en
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Poprawka 77
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby pełnić swoją rolę w inicjowaniu 
rozwoju i realizacji polityki w zakresie 
środowiska i klimatu, Komisja powinna 
wykorzystywać zasoby z programu LIFE 
do wspierania uruchamiania, realizacji 
i włączania w główny nurt unijnej polityki 
i przepisów prawnych dotyczących 
środowiska i klimatu, w tym dla celów 
zakupu towarów i usług. Zasoby finansowe 
przeznaczone na działania komunikacyjne 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
obejmują także komunikację wewnętrzną 
dotyczącą priorytetów polityki unijnej.

(23) Aby pełnić swoją rolę w inicjowaniu 
rozwoju i realizacji polityki w zakresie 
środowiska i klimatu, Komisja powinna 
wykorzystywać zasoby z programu LIFE 
do wspierania uruchamiania, realizacji 
i włączania w główny nurt unijnej polityki 
i przepisów prawnych dotyczących 
środowiska i klimatu, w tym dla celów 
zakupu towarów i usług. Należy podjąć 
konkretne działania, aby zachęcić MŚP do 
odpowiedzi na te zaproszenia do składania 
ofert. Zasoby finansowe przeznaczone na 
działania komunikacyjne na podstawie 
niniejszego rozporządzenia obejmują także 
komunikację wewnętrzną dotyczącą 
priorytetów polityki unijnej.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna dostosować swoje procedury udzielania zamówień publicznych, aby uczynić 
je bardziej przyjaznymi dla MŚP, na przykład w odniesieniu do prefinansowania.

Poprawka 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby pełnić swoją rolę w inicjowaniu 
rozwoju i realizacji polityki w zakresie 
środowiska i klimatu, Komisja powinna 
wykorzystywać zasoby z programu LIFE 
do wspierania uruchamiania, realizacji 
i włączania w główny nurt unijnej polityki 

(23) Aby pełnić swoją rolę w inicjowaniu 
rozwoju i realizacji polityki w zakresie 
środowiska i klimatu, Komisja powinna 
wykorzystywać zasoby z programu LIFE 
do wspierania uruchamiania, realizacji 
i włączania w główny nurt unijnej polityki 
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i przepisów prawnych dotyczących 
środowiska i klimatu, w tym dla celów 
zakupu towarów i usług. Zasoby finansowe 
przeznaczone na działania komunikacyjne 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
obejmują także komunikację wewnętrzną 
dotyczącą priorytetów polityki unijnej.

i przepisów prawnych dotyczących 
środowiska i klimatu, w tym dla celów
zakupu towarów i usług. Zasoby finansowe 
przeznaczone na działania komunikacyjne 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
obejmują także komunikację wewnętrzną 
dotyczącą priorytetów polityki unijnej.
Ponadto program LIFE powinien 
przyczynić się do realizacji działania 3c) w 
ramach celu 1 unijnej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej, zgodnie z 
którym Komisja i państwa członkowskie 
będą ułatwiać wdrażanie dyrektyw 
dotyczących ochrony przyrody poprzez 
specjalne programy szkoleniowe dotyczące 
obszarów „Natura 2000” dla sędziów i 
prokuratorów oraz rozwijanie większych 
zdolności w zakresie wspierania ich 
przestrzegania.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedź na zalecenia zawarte w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego dotyczącym 
unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej.

Poprawka 79
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Doświadczenia związane 
z poprzednimi instrumentami podkreśliły 
potrzebę programowania wieloletniego 
i skupienia starań na określonych 
priorytetach polityki w zakresie 
środowiska i klimatu, a także obszarach 
działania. Takie wieloletnie programy prac 
powinny być elastyczne, aby pozwolić na 
realizację zadań i celów programu LIFE, 
jednocześnie zapewniając konieczną 
stabilność obszarów priorytetowych, tak 

(25) Doświadczenia związane 
z poprzednimi instrumentami podkreśliły 
potrzebę programowania wieloletniego 
i skupienia starań na określonych 
priorytetach polityki w zakresie 
środowiska i klimatu, a także obszarach 
działania. Takie wieloletnie programy prac 
powinny być elastyczne, aby pozwolić na 
realizację zadań i celów programu LIFE, 
jednocześnie zapewniając konieczną 
stabilność obszarów priorytetowych, tak 
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aby umożliwić potencjalnym 
wnioskodawcom planowanie, 
przygotowanie i złożenie wniosków. 
W tym celu takie wieloletnie programy 
prac powinny obowiązywać przez 
przynajmniej dwa lata, przy czym ich 
priorytety nie będą wyczerpujące.

aby umożliwić potencjalnym 
wnioskodawcom planowanie, 
przygotowanie i złożenie wniosków. 
W tym celu takie wieloletnie programy 
prac powinny obowiązywać przez 
przynajmniej trzy lata, przy czym ich 
priorytety nie będą wyczerpujące.

Or. en

Poprawka 80
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu uproszczenia programu LIFE 
i ograniczenia obciążeń administracyjnych 
dla wnioskodawców i beneficjentów, 
należy w większym stopniu stosować stałe 
stawki i kwoty ryczałtowe, a finansowanie 
powinno skupiać się na ściślej 
określonych kategoriach kosztów. Poziom 
współfinansowania powinien zasadniczo 
wynosić 70 %, a w szczególnych 
przypadkach – 80 %, co zapewni 
wyrównanie z tytułu kosztów 
niekwalifikowalnych i pozwoli zachować 
efektywny poziom wsparcia ze strony 
programu LIFE.

(26) W celu uproszczenia programu LIFE 
i ograniczenia obciążeń administracyjnych 
dla wnioskodawców i beneficjentów, 
należy w większym stopniu stosować stałe 
stawki i kwoty ryczałtowe. VAT oraz 
koszty personelu stałego powinny być 
kosztami kwalifikowalnymi. Aby 
zachować efektywny poziom wsparcia ze 
strony programu LIFE, poziom 
współfinansowania powinien zasadniczo 
wynosić 70 %, a w szczególnych 
przypadkach – 80 %, natomiast w 
przypadku komponentu „przyroda i 
różnorodność biologiczna” w odniesieniu 
do siedlisk lub gatunków priorytetowych 
określonych w dyrektywie 92/43/EWG lub 
gatunków ptaków, o których mowa w 
dyrektywie 2009/147/EWG, jak również 
gatunków i siedlisk określonych w 
dyrektywie 92/43/EWG wykazujących 
według ostatniej oceny niewłaściwy stan 
ochrony – 75%.

Or. en
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Poprawka 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu uproszczenia programu LIFE 
i ograniczenia obciążeń administracyjnych 
dla wnioskodawców i beneficjentów, 
należy w większym stopniu stosować stałe 
stawki i kwoty ryczałtowe, a finansowanie 
powinno skupiać się na ściślej 
określonych kategoriach kosztów. Poziom 
współfinansowania powinien zasadniczo 
wynosić 70%, a w szczególnych 
przypadkach – 80%, co zapewni 
wyrównanie z tytułu kosztów 
niekwalifikowalnych i pozwoli zachować 
efektywny poziom wsparcia ze strony 
programu LIFE.

(26) W celu uproszczenia programu LIFE 
i ograniczenia obciążeń administracyjnych 
dla wnioskodawców i beneficjentów, 
należy w większym stopniu stosować stałe 
stawki i kwoty ryczałtowe, nie zagrażając 
kwalifikowalności VAT i kosztów
personelu stałego, jak określono w 
rozporządzeniu finansowym. Poziom 
współfinansowania powinien zasadniczo 
wynosić 65%, a w szczególnych 
przypadkach 75% – 80%, co pozwoli 
zachować efektywny poziom wsparcia ze 
strony programu LIFE.

Or. en

Poprawka 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu uproszczenia programu LIFE 
i ograniczenia obciążeń administracyjnych 
dla wnioskodawców i beneficjentów, 
należy w większym stopniu stosować stałe 
stawki i kwoty ryczałtowe, a finansowanie 
powinno skupiać się na ściślej 
określonych kategoriach kosztów. Poziom 
współfinansowania powinien zasadniczo 
wynosić 70 %, a w szczególnych 
przypadkach – 80 %, co zapewni 
wyrównanie z tytułu kosztów 
niekwalifikowalnych i pozwoli zachować 
efektywny poziom wsparcia ze strony 

(26) W celu uproszczenia programu LIFE 
i ograniczenia obciążeń administracyjnych 
dla wnioskodawców i beneficjentów, 
należy w większym stopniu stosować stałe 
stawki i kwoty ryczałtowe, nie zagrażając 
kwalifikowalności VAT i kosztów
personelu stałego. Poziom 
współfinansowania powinien zasadniczo 
wynosić 70 %, a w szczególnych 
przypadkach – 80 %, co zapewni 
wyrównanie z tytułu kosztów 
niekwalifikowalnych i pozwoli zachować 
efektywny poziom wsparcia ze strony 
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programu LIFE. programu LIFE.

Or. en

Poprawka 83
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu uproszczenia programu LIFE 
i ograniczenia obciążeń administracyjnych 
dla wnioskodawców i beneficjentów, 
należy w większym stopniu stosować stałe 
stawki i kwoty ryczałtowe, a finansowanie 
powinno skupiać się na ściślej określonych 
kategoriach kosztów. Poziom 
współfinansowania powinien zasadniczo 
wynosić 70 %, a w szczególnych 
przypadkach – 80 %, co zapewni 
wyrównanie z tytułu kosztów 
niekwalifikowalnych i pozwoli zachować 
efektywny poziom wsparcia ze strony 
programu LIFE.

(26) W celu uproszczenia programu LIFE 
i ograniczenia obciążeń administracyjnych 
dla wnioskodawców i beneficjentów, 
należy w większym stopniu stosować stałe 
stawki i kwoty ryczałtowe, nie zagrażając 
kwalifikowalności VAT i kosztów 
personelu stałego, a finansowanie powinno 
skupiać się na ściślej określonych 
kategoriach kosztów. Poziom 
współfinansowania powinien zasadniczo 
wynosić 70 %, a w szczególnych 
przypadkach – 80 %, co zapewni 
wyrównanie z tytułu kosztów
niekwalifikowalnych i pozwoli zachować 
efektywny poziom wsparcia ze strony 
programu LIFE.

Or. en

Poprawka 84
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu uproszczenia programu LIFE 
i ograniczenia obciążeń administracyjnych 
dla wnioskodawców i beneficjentów, 
należy w większym stopniu stosować stałe 
stawki i kwoty ryczałtowe, a finansowanie 

(26) W celu uproszczenia programu LIFE 
i ograniczenia obciążeń administracyjnych 
dla wnioskodawców i beneficjentów, 
należy w większym stopniu stosować stałe 
stawki i kwoty ryczałtowe, a finansowanie 
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powinno skupiać się na ściślej określonych 
kategoriach kosztów. Poziom 
współfinansowania powinien zasadniczo 
wynosić 70 %, a w szczególnych 
przypadkach – 80 %, co zapewni 
wyrównanie z tytułu kosztów 
niekwalifikowalnych i pozwoli zachować 
efektywny poziom wsparcia ze strony 
programu LIFE.

powinno skupiać się na ściślej określonych 
kategoriach kosztów. Poziom 
współfinansowania powinien zasadniczo 
wynosić 70 %, a w szczególnych 
przypadkach – 90 %, co zapewni 
wyrównanie z tytułu kosztów 
niekwalifikowalnych i pozwoli zachować 
efektywny poziom wsparcia ze strony 
programu LIFE.

Or. en

Poprawka 85
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W celu zapewnienia najlepszego 
możliwego wykorzystania środków Unii,
i aby zagwarantować europejską wartość 
dodaną, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do
dokładniejszego określenia kryteriów 
kwalifikowalności w kontekście wyboru 
projektów, kryteriów zapewnienia 
równowagi geograficznej projektów 
zintegrowanych oraz wskaźników 
wyników dotyczących poszczególnych 
priorytetów tematycznych. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna
zapewnić równoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(30) W celu zapewnienia najlepszej 
możliwej oceny wykorzystania środków 
Unii, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do wskaźników 
wyników dotyczących poszczególnych 
priorytetów tematycznych Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z
ekspertami. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić równoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en
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Poprawka 86
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „projekty w zakresie najlepszych 
praktyk” oznaczają projekty, które stosują 
odpowiednie, efektywne pod względem 
kosztów i nowoczesne techniki, metody 
i podejścia, biorąc pod uwagę szczególny 
kontekst projektu;

(c) „projekty w zakresie najlepszych 
praktyk” oznaczają projekty, które stosują 
odpowiednie techniki, metody i podejścia, 
biorąc pod uwagę szczególny kontekst 
projektu;

Or. pt

Poprawka 87
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „projekty zintegrowane” oznaczają 
projekty wdrażające w zrównoważony 
sposób, na dużą skalę terytorialną, 
w szczególności w wymiarze regionalnym, 
wieloregionalnym lub krajowym, strategie 
lub plany działania na rzecz środowiska 
i klimatu wymagane przez unijne przepisy 
prawne dotyczące środowiska lub klimatu, 
zgodnie z innymi aktami unijnymi lub 
aktami opracowanymi przez władze 
państw członkowskich;

(d) „projekty zintegrowane” oznaczają 
projekty wdrażające w zrównoważony 
sposób, przy uwzględnieniu unijnego 
prawodawstwa i unijnej polityki w 
zakresie środowiska i klimatu, zwłaszcza 
w odniesieniu do przyrody, wody, 
odpadów, powietrza, a także łagodzenia 
zmian klimatu oraz dostosowania do nich,
na dużą skalę terytorialną, w szczególności 
w wymiarze regionalnym, 
wieloregionalnym, krajowym lub
miedzynarodowym, strategie lub plany 
działania na rzecz środowiska i klimatu 
wymagane przez unijne przepisy prawne 
dotyczące środowiska lub klimatu, zgodnie 
z innymi aktami unijnymi lub aktami 
opracowanymi przez władze państw 
członkowskich; celem projektów 
zintegrowanych jest promowanie 
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koordynacji z innymi unijnymi źródłami 
finansowania i mobilizacji tych źródeł;

Or. en

Poprawka 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) „projekty zintegrowane” oznaczają 
projekty wdrażające w zrównoważony 
sposób, na dużą skalę terytorialną, 
w szczególności w wymiarze regionalnym, 
wieloregionalnym lub krajowym, strategie 
lub plany działania na rzecz środowiska 
i klimatu wymagane przez unijne przepisy 
prawne dotyczące środowiska lub klimatu, 
zgodnie z innymi aktami unijnymi lub 
aktami opracowanymi przez władze 
państw członkowskich;

(d) „projekty zintegrowane” oznaczają 
projekty wdrażające w zrównoważony 
sposób, na dużą skalę terytorialną, 
w szczególności w wymiarze regionalnym, 
wieloregionalnym lub krajowym, strategie 
lub plany działania na rzecz środowiska 
i klimatu, głównie w odniesieniu do 
jednego lub kilku z najstępujących 
obszarów: przyroda, woda, odpady, 
powietrze, a także łagodzenie zmian 
klimatu i dostosowanie do nich, zgodnie z 
wymogami określonymi w unijnych 
przepisach prawnych dotyczących
środowiska lub klimatu, zgodnie z innymi 
aktami unijnymi lub aktami opracowanymi 
przez władze państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 89
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b-A) wspieranie zarządzania obszarami, 
które są objęte siecią Natura 2000 
i ochrona walorów przyrodniczych w niej 
uwzględnionych, zwłaszcza gatunków 
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i siedlisk uznawanych za priorytetowe 
zgodnie z ustawodawstwem unijnym;

Or. pt

Poprawka 90
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dzięki realizacji tych celów program LIFE 
przyczyni się do zrównoważonego rozwoju 
oraz realizacji celów i zadań strategii
„Europa 2020”.

Dzięki realizacji tych celów program LIFE 
przyczyni się do zrównoważonego rozwoju 
oraz realizacji celów i zadań strategii
„Europa 2020” oraz planu działania w 
dziedzinie energii na rok 2050.

Or. en

Poprawka 91
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) możliwych do zidentyfikowania 
ulepszeń w zakresie środowiska i klimatu 
w kontekście celu wymienionego w ust. 1 
lit. a). W odniesieniu do celu polegającego 
na zatrzymywaniu i odwracaniu tendencji 
utraty bioróżnorodności, możliwe do 
zidentyfikowania ulepszenia w zakresie 
środowiska będą mierzone procentowym 
wskaźnikiem sieci Natura 2000
odtworzonej lub objętej odpowiednim 
zarządzaniem, powierzchnią ekosystemów, 
których funkcje odtworzono, liczbą 
i rodzajem siedlisk i gatunków, względem 
których planuje się poprawę stanu ochrony;

(a) możliwych do zidentyfikowania 
ulepszeń w zakresie środowiska i klimatu 
w kontekście celu wymienionego w ust. 1 
lit. a). W odniesieniu do celu polegającego 
na zatrzymywaniu i odwracaniu tendencji 
utraty bioróżnorodności, możliwe do 
zidentyfikowania ulepszenia w zakresie 
środowiska będą mierzone procentowym 
wskaźnikiem sieci Natura 2000
odtworzonej lub objętej odpowiednim 
zarządzaniem, powierzchnią ekosystemów, 
których funkcje odtworzono lub 
przywrócono, liczbą i rodzajem siedlisk 
i gatunków, względem których planuje się 
poprawę stanu ochrony;
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Or. sl

Poprawka 92
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) półrocznej oceny korzyści 
gospodarczych uzyskanych za pomocą 
finansowania w ramach programu LIFE, 
przy uwzględnieniu utrzymania lub 
poprawy usług ekosystemowych oraz 
innych ubocznych korzyści gospodarczych 
tego programu.

Or. en

Poprawka 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 30
dotyczących wskaźników wyników pod 
kątem ich zastosowania do priorytetów 
tematycznych określonych w wieloletnich 
programach prac wymienionych w art. 24.

Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 30
definiujących dokładniej wskaźniki
wyników pod kątem ich zastosowania do 
priorytetów tematycznych określonych 
w wieloletnich programach prac 
wymienionych w art. 24.

Or. en

Poprawka 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa na realizację 
programu LIFE wynosi 3 618 000 000 
EUR.

1. Koperta finansowa na realizację 
programu LIFE wynosi 1% całkowitego 
budżetu Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiednim krokiem jest zwiększenie udziału budżetu programu LIFE w budżecie 
całkowitym UE, a proponowany 1% stanowi wciąż wartość umiarkowaną, biorąc pod uwagę 
wyzwania. Proponowany wzrost ma w szczególności na celu przyczynienie się do 
współfinansowania zarządzania obszarami Natura 2000 przez UE.

Poprawka 95
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa na realizację 
programu LIFE wynosi 3 618 000 000 
EUR.

1. Koperta finansowa na realizację 
programu LIFE wynosi 1% kolejnych 
wieloletnich ram finansowych.

Or. en

Poprawka 96
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa na realizację 
programu LIFE wynosi 3 618 000 000
EUR.

1. Koperta finansowa na realizację 
programu LIFE wynosi (…) EUR.
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Or. pt

Poprawka 97
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podział środków w ramach budżetu na 
poszczególne podprogramy przedstawiono 
poniżej:

skreślony

(a) kwota 2 713 500 000 EUR z całkowitej 
koperty finansowej wymienionej w ust. 1 
jest przydzielona na podprogram działań 
na rzecz środowiska;
(b) kwota 904 500 000 EUR z całkowitej 
koperty finansowej wymienionej w ust. 1 
jest przydzielona na podprogram działań 
na rzecz klimatu.

Or. en

Poprawka 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kwota 2 713 500 000 EUR z całkowitej 
koperty finansowej wymienionej w ust. 1 
jest przydzielona na podprogram działań na 
rzecz środowiska;

(a) kwota 2 894 400 000 EUR, stanowiąca 
ok. 80% całkowitej koperty finansowej 
wymienionej w ust. 1 jest przydzielona na 
podprogram działań na rzecz środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie udziału funduszy przeznaczonych na środowisko w ramach programu LIFE jest 
potrzebne, aby zagwarantować, że program LIFE może wnieść wystarczający wkład w koszty 
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zarządzania obszarami Natura 2000. W obszarze działań na rzecz klimatu dostępne są inne 
strumienie finansowania, a także istnieje potrzeba działania za pomocą mechanizmów 
rynkowych lub z zastosowaniem zasady „zanieczyszczający płaci”.

Poprawka 99
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kwota 2 713 500 000 EUR z całkowitej 
koperty finansowej wymienionej w ust. 1 
jest przydzielona na podprogram działań na 
rzecz środowiska;

(a) 75% całkowitej koperty finansowej 
wymienionej w ust. 1 jest przydzielona na 
podprogram działań na rzecz środowiska;

Or. en

Poprawka 100
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kwota 2 713 500 000 EUR z całkowitej 
koperty finansowej wymienionej w ust. 1 
jest przydzielona na podprogram działań na 
rzecz środowiska;

a) kwota (…) EUR z całkowitej koperty 
finansowej wymienionej w ust. 1 jest 
przydzielona na podprogram działań na 
rzecz środowiska;

Or. pt

Poprawka 101
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera (b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwota 904 500 000 EUR z całkowitej 
koperty finansowej wymienionej w ust. 1 
jest przydzielona na podprogram działań na 
rzecz klimatu.

(b) kwota 723 600 000 EUR, stanowiąca 
ok. 20% całkowitej koperty finansowej 
wymienionej w ust. 1 jest przydzielona na 
podprogram działań na rzecz klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie udziału funduszy przeznaczonych na środowisko w ramach programu LIFE jest 
potrzebne, aby zagwarantować, że program LIFE może wnieść wystarczający wkład w koszty 
zarządzania obszarami Natura 2000. W obszarze działań na rzecz klimatu dostępne są inne 
strumienie finansowania, a także istnieje potrzeba działania za pomocą mechanizmów 
rynkowych lub z zastosowaniem zasady „zanieczyszczający płaci”.

Poprawka 102
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwota 904 500 000 EUR z całkowitej 
koperty finansowej wymienionej w ust. 1 
jest przydzielona na podprogram działań na 
rzecz klimatu.

(b) 25% całkowitej koperty finansowej 
wymienionej w ust. 1 jest przydzielona na 
podprogram działań na rzecz klimatu.

Or. en

Poprawka 103
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwota 904 500 000 EUR z całkowitej 
koperty finansowej wymienionej w ust. 1 
jest przydzielona na podprogram działań na 

b) kwota (…) EUR z całkowitej koperty 
finansowej wymienionej w ust. 1 jest 
przydzielona na podprogram działań na 
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rzecz klimatu. rzecz klimatu.

Or. pt

Poprawka 104
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Co najmniej 85% środków 
budżetowych programu LIFE przydziela 
się na projekty wspierane poprzez dotacje 
na działania.

Or. en

Poprawka 105
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na projekty zintegrowane przeznacza 
się nie więcej niż 30% całkowitego 
budżetu programu LIFE.

Or. en

Poprawka 106
Julie Girling, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział państw trzecich w programie LIFE Udział krajów i terytoriów zamorskich 
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oraz państw trzecich w programie LIFE

Or. en

Poprawka 107
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział państw trzecich w programie LIFE Udział państw i terytoriów zamorskich 
oraz państw trzecich w programie LIFE

Or. fr

Poprawka 108
Julie Girling, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W programie LIFE mogą wziąć udział 
następujące kraje:

W programie LIFE mogą wziąć udział 
następujące kraje i terytoria:

Or. en

Poprawka 109
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W programie LIFE mogą wziąć udział 
następujące kraje:

W programie LIFE mogą wziąć udział 
następujące kraje i terytoria:

Or. fr
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Poprawka 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W programie LIFE mogą wziąć udział 
następujące kraje:

W programie LIFE mogą wziąć udział 
następujące kraje i terytoria:

Or. en

Poprawka 111
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (-a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) państwa i terytoria zamorskie, 
o których mowa w decyzji Rady z dnia 27 
listopada 2001 r. w sprawie 
stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich ze Wspólnotą Europejską 
(2001/822/WE);

Or. fr

Poprawka 112
Julie Girling, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) kraje i terytoria zamorskie, o których 
mowa w decyzji 2001/822/WE;

Or. en
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Poprawka 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) kraje i terytoria zamorskie, o których 
mowa w decyzji 2001/822/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno w unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r., jak i w decyzji o 
stowarzyszeniu zamorskim (2001/822/WE) UE zobowiązała się do propagowania i 
wspierania działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajach i na terytoriach 
zamorskich. Ponadto Komisja sama zaproponowała otwarcie programu LIFE na kraje 
sąsiadujące, kraje trzecie i peryferyjne regiony Francji. Program LIFE powinien być zatem 
dostępny dla krajów i terytoriów zamorskich, mając na względzie ww. zobowiązania oraz 
nierzadko wyjątkową i bogatą różnorodność biologiczną na tych obszarach.

Poprawka 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) kraje i terytoria zamorskie Unii, o 
których mowa w decyzji Rady 
2001/822/WE;

Or. en

Poprawka 115
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniany udział będzie zgodny 
z warunkami określonymi w stosownych 
umowach dwustronnych lub 
wielostronnych określających ogólne 
zasady udziału tych państw w programach 
unijnych.

Wspomniany udział będzie zgodny 
z warunkami określonymi w decyzji 
o stowarzyszeniu zamorskim i stosownych 
umowach dwustronnych lub 
wielostronnych określających ogólne 
zasady udziału tych państw i terytoriów
w programach unijnych.

Or. fr

Poprawka 116
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie ze swoimi właściwymi 
obowiązkami Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają koordynację 
pomiędzy programem LIFE a Europejskim 
Funduszem Rozwoju Regionalnego, 
Europejskim Funduszem Społecznym, 
Funduszem Spójności, Europejskim 
Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, a także Europejskim 
Funduszem Morskim i Rybackim, tak aby 
utworzyć synergie, szczególnie 
w kontekście projektów zintegrowanych 
wymienionych w art. 18 lit. d) i wspierać 
zastosowanie rozwiązań, metod i podejść 
opracowanych w ramach programu LIFE.
Na poziomie Unii koordynacja będzie 
prowadzona poprzez wspólne ramy 
strategiczne wymienione w art. 10 
rozporządzenia (UE) nr ... (rozporządzenie 
w sprawie wspólnych ram strategicznych)..

3. Zgodnie ze swoimi właściwymi 
obowiązkami Komisja i państwa 
członkowskie, w stosownych przypadkach,
zapewniają koordynację pomiędzy 
programem LIFE a Europejskim 
Funduszem Rozwoju Regionalnego, 
Europejskim Funduszem Społecznym, 
Funduszem Spójności, Europejskim 
Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, a także Europejskim 
Funduszem Morskim i Rybackim, tak aby 
utworzyć synergie, szczególnie 
w kontekście projektów zintegrowanych 
wymienionych w art. 18 lit. d), a także 
poprzez tworzenie traktowanych 
priorytetowo ramowych programów, 
o których mowa w art. 8 dyrektywy 
92/43/EWG, i wspierać zastosowanie 
rozwiązań, metod i podejść opracowanych 
w ramach programu LIFE. Na poziomie 
Unii koordynacja będzie prowadzona 
poprzez wspólne ramy strategiczne 
wymienione w art. 10 rozporządzenia (UE) 
nr ... (rozporządzenie w sprawie wspólnych 
ram strategicznych)..
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Or. en

Poprawka 117
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie ze swoimi właściwymi 
obowiązkami Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają koordynację 
pomiędzy programem LIFE a Europejskim 
Funduszem Rozwoju Regionalnego, 
Europejskim Funduszem Społecznym, 
Funduszem Spójności, Europejskim 
Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, a także Europejskim 
Funduszem Morskim i Rybackim, tak aby 
utworzyć synergie, szczególnie 
w kontekście projektów zintegrowanych 
wymienionych w art. 18 lit. d) i wspierać 
zastosowanie rozwiązań, metod i podejść 
opracowanych w ramach programu LIFE.
Na poziomie Unii koordynacja będzie 
prowadzona poprzez wspólne ramy 
strategiczne wymienione w art. 10 
rozporządzenia (UE) nr ... (rozporządzenie 
w sprawie wspólnych ram strategicznych)..

3. Zgodnie ze swoimi właściwymi 
obowiązkami Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają, o ile to możliwe,
koordynację pomiędzy programem LIFE 
a Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego, Europejskim Funduszem 
Społecznym, Funduszem Spójności, 
Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także 
Europejskim Funduszem Morskim 
i Rybackim, tak aby utworzyć synergie, 
szczególnie w kontekście projektów 
zintegrowanych wymienionych w art. 18 
lit. d) i wspierać zastosowanie rozwiązań, 
metod i podejść opracowanych w ramach 
programu LIFE. Na poziomie Unii 
koordynacja będzie prowadzona poprzez 
wspólne ramy strategiczne wymienione 
w art. 10 rozporządzenia (UE) nr ...
(rozporządzenie w sprawie wspólnych ram 
strategicznych)..

Or. en

Poprawka 118
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie ze swoimi właściwymi 
obowiązkami Komisja i państwa 

3. Zgodnie ze swoimi właściwymi 
obowiązkami Komisja i państwa 
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członkowskie zapewniają koordynację 
pomiędzy programem LIFE a Europejskim 
Funduszem Rozwoju Regionalnego, 
Europejskim Funduszem Społecznym, 
Funduszem Spójności, Europejskim 
Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, a także Europejskim 
Funduszem Morskim i Rybackim, tak aby 
utworzyć synergie, szczególnie 
w kontekście projektów zintegrowanych 
wymienionych w art. 18 lit. d) i wspierać 
zastosowanie rozwiązań, metod i podejść 
opracowanych w ramach programu LIFE.
Na poziomie Unii koordynacja będzie 
prowadzona poprzez wspólne ramy 
strategiczne wymienione w art. 10 
rozporządzenia (UE) nr ... (rozporządzenie 
w sprawie wspólnych ram strategicznych)..

członkowskie w sposób aktywny i zgodny 
starają się promować koordynację 
pomiędzy programem LIFE a Europejskim 
Funduszem Rozwoju Regionalnego, 
Europejskim Funduszem Społecznym, 
Funduszem Spójności, Europejskim 
Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, a także Europejskim 
Funduszem Morskim i Rybackim, tak aby 
utworzyć synergie, szczególnie 
w kontekście projektów zintegrowanych 
wymienionych w art. 18 lit. d) i wspierać 
zastosowanie rozwiązań, metod i podejść 
opracowanych w ramach programu LIFE.
Na poziomie Unii koordynacja będzie 
prowadzona poprzez wspólne ramy 
strategiczne wymienione w art. 10 
rozporządzenia (UE) nr ... (rozporządzenie 
w sprawie wspólnych ram strategicznych)..

Or. en

Poprawka 119
Jutta Haug

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Widoczność programu LIFE

Beneficjent koordynujący i 
współbeneficjenci publikują projekt 
prowadzony w ramach programu LIFE 
oraz jego wyniki, podając zawsze 
informację o otrzymanym wsparciu z 
Unii. Logo programu LIFE, 
przedstawione w załączniku, wykorzystuje 
się do wszelkich działań komunikacyjnych 
i umieszcza się na tablicach ogłoszeń w 
strategicznych miejscach widocznych dla 
wszystkich. Wszelkie dobra trwałe nabyte 
w ramach programu LIFE muszą być 
opatrzone logo programu LIFE, chyba że 
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Komisja postanowiła inaczej.

Or. en

Uzasadnienie

Logo programu LIFE skutecznie przyczynia się do widoczności finansowania unijnego w 
obszarze środowiska i klimatu i pokazuje wkład Unii w ochronę przyrody i działania na rzecz 
ochrony środowiska w terenie. Dlatego należy zawrzeć w rozporządzeniu odniesienie do logo 
programu LIFE.

Poprawka 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Obszary objęte projektami 

zintegrowanymi
Projekty zintegrowane koncentrują się 
przede wszystkim na obszarze przyrody, 
wody, odpadów, powietrza, hałasu a także 
łagodzenia skutków zmiany klimatu 
i dostosowania się do nich. W zależności 
od wyników tych projektów, ocenionych w 
ramach oceny śródokresowej, o której 
mowa w art. 27 ust. 2 lit. a), a także w 
zależności od dostępnych środków, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 30 dotyczących dodawania 
nowych obszarów, które mają zostać 
objęte zakresem projektów 
zintegrowanych, takich jak gleba, 
środowisko morskie lub środowisko 
miejskie.

Or. en
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Poprawka 121
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poszczególne obszary priorytetowe 
podprogramu działań na rzecz środowiska

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. sl

Poprawka 122
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 50 % środków z budżetu 
przydzielonych na projekty wspierane 
poprzez dotacje na działania w ramach 
podprogramu działań na rzecz środowiska 
programu LIFE przeznaczone jest na 
projekty wspierające ochronę przyrody 
i różnorodność biologiczną.

skreślony

Or. en

Poprawka 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 50 % środków z budżetu 
przydzielonych na projekty wspierane 
poprzez dotacje na działania w ramach 
podprogramu działań na rzecz środowiska 
programu LIFE przeznaczone jest na 

2. Co najmniej 75 % środków z budżetu 
przydzielonych na projekty wspierane 
poprzez dotacje na działania w ramach 
podprogramu działań na rzecz środowiska 
programu LIFE przeznaczone jest na 
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projekty wspierające ochronę przyrody 
i różnorodność biologiczną.

projekty wspierające ochronę przyrody 
i różnorodność biologiczną.

Or. en

(Powiązana z poprawką do art. 4 ust. 1)

Uzasadnienie

Ta poprawka jest związana ze zwiększeniem budżetu programu LIFE do 1% całkowitego 
budżetu UE, przy czym zwiększenie to ma w szczególności na celu wniesienie wkładu w 
zarządzanie obszarami Natura 2000.

Poprawka 124
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 50 % środków z budżetu 
przydzielonych na projekty wspierane 
poprzez dotacje na działania w ramach 
podprogramu działań na rzecz środowiska 
programu LIFE przeznaczone jest na 
projekty wspierające ochronę przyrody 
i różnorodność biologiczną.

2. Co najmniej 75 % środków z budżetu 
przydzielonych na projekty wspierane 
poprzez dotacje na działania w ramach 
podprogramu działań na rzecz środowiska 
programu LIFE przeznaczone jest na 
projekty wspierające ochronę przyrody 
i różnorodność biologiczną.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne jest zwiększenie części budżetu programu LIFE przeznaczonej na ochronę 
różnorodności biologicznej, aby zagwarantować, że program LIFE będzie mógł pokryć 20% 
kosztów finansowania obszarów Natura 2000 (szacowanych na 5,8 mld EUR rocznie).

Poprawka 125
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 50 % środków z budżetu 
przydzielonych na projekty wspierane 
poprzez dotacje na działania w ramach 
podprogramu działań na rzecz środowiska 
programu LIFE przeznaczone jest na 
projekty wspierające ochronę przyrody 
i różnorodność biologiczną.

2. Co najmniej 60 % środków z budżetu 
przydzielonych na projekty wspierane 
poprzez dotacje na działania w ramach 
podprogramu działań na rzecz środowiska 
programu LIFE przeznaczone jest na 
projekty wspierające ochronę przyrody 
i różnorodność biologiczną.

Or. en

Poprawka 126
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co najmniej 50 % środków z budżetu 
przydzielonych na projekty wspierane 
poprzez dotacje na działania w ramach 
podprogramu działań na rzecz środowiska 
programu LIFE przeznaczone jest na 
projekty wspierające ochronę przyrody 
i różnorodność biologiczną.

2. Co najmniej 60 % środków z budżetu 
przydzielonych na projekty wspierane 
poprzez dotacje na działania w ramach 
podprogramu działań na rzecz środowiska 
programu LIFE przeznaczone jest na 
projekty wspierające ochronę przyrody 
i różnorodność biologiczną.

Or. pt

Poprawka 127
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wspieranie zastosowania, rozwoju, 
testowania i prezentacji zintegrowanych 
podejść do realizacji planów i programów 
zgodnie z unijną polityką i przepisami 
prawnymi w zakresie środowiska, głównie 

(b) wspieranie zastosowania, rozwoju, 
testowania i prezentacji zintegrowanych 
podejść do realizacji planów i programów 
zgodnie z unijną polityką i przepisami 
prawnymi w zakresie środowiska, głównie 
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w dziedzinie wody, odpadów i powietrza; w dziedzinie wody, odpadów, powietrza i
gleby;

Or. en

Poprawka 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wspieranie zastosowania, rozwoju, 
testowania i prezentacji zintegrowanych 
podejść do realizacji planów i programów 
zgodnie z unijną polityką i przepisami 
prawnymi w zakresie środowiska, głównie 
w dziedzinie wody, odpadów i powietrza;

(b) wspieranie zastosowania, rozwoju, 
testowania i prezentacji zintegrowanych 
podejść do realizacji planów i programów 
zgodnie z unijną polityką i przepisami 
prawnymi w zakresie środowiska, głównie 
w dziedzinie wody, odpadów, powietrza i
hałasu;

Or. en

Poprawka 129
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) promowanie i wspieranie bardziej 
efektywnego przestrzegania 
i egzekwowania unijnych przepisów 
prawnych dotyczących środowiska, 
w szczególności przez promocję rozwoju 
i rozpowszechniania najlepszych praktyk 
i podejść do zagadnień politycznych;

(c) promowanie i wspieranie bardziej 
efektywnego przestrzegania 
i egzekwowania we wszystkich państwach 
członkowskich obowiązujących unijnych 
przepisów prawnych dotyczących 
środowiska, w szczególności przez 
promocję rozwoju i rozpowszechniania 
najlepszych praktyk i podejść do zagadnień 
politycznych;

Or. de
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Poprawka 130
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) promowanie i wspieranie bardziej 
efektywnego przestrzegania 
i egzekwowania unijnych przepisów 
prawnych dotyczących środowiska, 
w szczególności przez promocję rozwoju 
i rozpowszechniania najlepszych praktyk
i podejść do zagadnień politycznych;

(c) promowanie i wspieranie bardziej 
efektywnego przestrzegania 
i egzekwowania unijnych przepisów 
prawnych dotyczących środowiska, 
w szczególności przez promocję rozwoju 
i rozpowszechniania najlepszych praktyk;

Or. de

Uzasadnienie

Nie powinno powstawać podejrzenie politycznego charakteru finansowania ze środków 
programu LIFE.

Poprawka 131
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) promowanie lepszego zarządzania 
środowiskiem poprzez zwiększanie 
zaangażowania zainteresowanych stron, 
w tym organizacji pozarządowych (NGO) 
w konsultacje dotyczące polityki i jej 
realizację.

(d) promowanie lepszego zarządzania 
środowiskiem.

Or. de

Uzasadnienie

W dziedzinie ochrony środowiska organizacje pozarządowe dysponują akurat na ogół 
wystarczającymi środkami. Środki programu LIFE są bardzo ograniczone. Środki programu 
LIFE należy zatem inwestować przede wszystkim w poprawę zarządzania, również 
funduszami strukturalnymi, aby faktycznie umożliwić skuteczną realizację na miejscu 
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programów w dziedzinie środowiska (większość projektów, które nie dochodzą do skutku, 
kończą się niepowodzeniem ze względu na słabe zarządzanie).

Poprawka 132
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) promowanie lepszego zarządzania 
środowiskiem poprzez zwiększanie 
zaangażowania zainteresowanych stron, 
w tym organizacji pozarządowych (NGO) 
w konsultacje dotyczące polityki i jej 
realizację.

(d) promowanie lepszego zarządzania 
środowiskiem poprzez zwiększanie 
zaangażowania zainteresowanych stron, 
w tym organizacji pozarządowych (NGO) 
w konsultacje dotyczące polityki i jej 
realizację, a także wspieranie działań na 
rzecz informowania o prawach 
obywatelskich wynikających z konwencji z 
Aarhus.

Or. en

Poprawka 133
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) promowanie ukierunkowanego 
rozpowszechniania wyników projektów 
wśród zainteresowanych stron i 
potencjalnych przyszłych 
wnioskodawców; rozpowszechnianie 
powinno mieć miejsce w regionach 
najodpowiedniejszych z punktu widzenia 
danej tematyki, które mogą najbardziej 
skorzystać z dzielenia się pozytywnymi 
doświadczeniami.

Or. en
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Poprawka 134
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– łagodzenie skutków zmiany klimatu; poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. sl

Poprawka 135
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu wspierania redukcji emisji gazów 
cieplarnianych obszar priorytetowy
„Łagodzenie skutków zmiany klimatu” 
obejmuje przede wszystkim następujące 
cele szczegółowe:

W celu wspierania redukcji emisji gazów 
cieplarnianych obszar priorytetowy
„Łagodzenie skutków zmiany klimatu” 
obejmuje – przy wsparciu, w miarę 
możliwości, synergii z innymi celami 
środowiskowymi, takimi jak różnorodność 
biologiczna – przede wszystkim 
następujące cele szczegółowe:

Or. en

Poprawka 136
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu wspierania starań prowadzących do 
zwiększonej odporności na zmiany 

W celu wspierania starań prowadzących do 
zwiększonej odporności na zmiany 
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klimatu, obszar priorytetowy
„Dostosowywanie się do skutków zmiany 
klimatu” obejmuje przede wszystkim 
następujące cele szczegółowe:

klimatu, obszar priorytetowy
„Dostosowywanie się do skutków zmiany 
klimatu” obejmuje – przy wsparciu, w 
miarę możliwości, synergii z innymi 
celami środowiskowymi, takimi jak 
różnorodność biologiczna – przede 
wszystkim następujące cele szczegółowe:

Or. en

Poprawka 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wspieranie rozwoju i wdrażania unijnej 
polityki i przepisów prawnych 
w dziedzinie dostosowywania się do 
skutków zmiany klimatu, w tym włączanie 
do głównego nurtu w obszarach polityk, 
w szczególności poprzez rozwój, 
testowanie i prezentację podejść, 
najlepszych praktyk i rozwiązań 
związanych z polityką lub zarządzaniem 
w kontekście dostosowywania się do 
skutków zmiany klimatu;

(a) wspieranie rozwoju i wdrażania unijnej
polityki i przepisów prawnych 
w dziedzinie dostosowywania się do 
skutków zmiany klimatu, w tym włączanie 
do głównego nurtu w obszarach polityk, 
w szczególności poprzez wsparcie synergii 
z innymi celami środowiskowymi, takimi 
jak różnorodność biologiczna, oraz 
poprzez rozwój, testowanie i prezentację
ekosystemowych podejść, najlepszych 
praktyk i rozwiązań związanych z polityką 
lub zarządzaniem w kontekście 
dostosowywania się do skutków zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 138
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) promowanie podnoszenia świadomości (a) promowanie podnoszenia świadomości 
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zagadnień dotyczących klimatu, w tym
pozyskiwania wsparcia społeczeństwa 
i zainteresowanych stron dla tworzenia
unijnej polityki w dziedzinie klimatu, 
a także promowanie edukacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju;

zagadnień dotyczących klimatu, również o 
charakterze krytycznym, w tym wsparcie
społeczeństwa i zainteresowanych stron
przy tworzeniu unijnej polityki 
w dziedzinie klimatu, a także promowanie 
edukacji na rzecz zrównoważonego 
rozwoju;

Or. de

Poprawka 139
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) promowanie i wspieranie bardziej 
efektywnego przestrzegania 
i egzekwowania unijnych przepisów 
prawnych dotyczących klimatu, 
w szczególności poprzez promowanie 
opracowywania i rozpowszechniania 
najlepszych praktyk i podejść do 
zagadnień politycznych;

(c) promowanie i wspieranie bardziej 
efektywnego przestrzegania i 
egzekwowania unijnych przepisów 
prawnych dotyczących klimatu, w 
szczególności poprzez promowanie 
opracowywania i rozpowszechniania 
najlepszych praktyk;

Or. de

Uzasadnienie

Nie powinno powstawać podejrzenie politycznego charakteru finansowania ze środków 
programu LIFE.

Poprawka 140
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) promowanie lepszego zarządzania 
klimatem poprzez zwiększanie 

(d) promowanie lepszego zarządzania 
klimatem.
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zaangażowania zainteresowanych stron, 
w tym organizacji pozarządowych (NGO) 
w konsultacje dotyczące polityki i jej 
realizację.

Or. de

Uzasadnienie

W dziedzinie ochrony środowiska organizacje pozarządowe dysponują akurat na ogół 
wystarczającymi środkami. Środki programu LIFE są bardzo ograniczone. Środki programu 
LIFE należy zatem inwestować przede wszystkim w poprawę zarządzania, również 
funduszami strukturalnymi, aby faktycznie umożliwić skuteczną realizację na miejscu 
programów w dziedzinie środowiska (większość projektów, które nie dochodzą do skutku, 
kończą się niepowodzeniem ze względu na słabe zarządzanie).

Poprawka 141
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) promowanie ukierunkowanego 
rozpowszechniania wyników projektów 
wśród zainteresowanych stron i 
potencjalnych przyszłych 
wnioskodawców; rozpowszechnianie 
powinno mieć miejsce w regionach 
najodpowiedniejszych z punktu widzenia 
danej tematyki, które mogą najbardziej 
skorzystać z dzielenia się pozytywnymi 
doświadczeniami.

Or. en

Poprawka 142
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) leżą w interesie Unii poprzez 
zapewnienie znaczącego wkładu 
w realizację jednego z celów programu 
LIFE określonych w art. 3;

(a) leżą w interesie Unii poprzez 
zapewnienie wkładu w realizację co 
najmniej jednego z celów programu LIFE 
określonych w art. 3;

Or. en

Poprawka 143
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zapewniają efektywne pod względem 
kosztów podejście i są spójne pod 
względem technicznym i finansowym;

(b) zapewniają efektywne pod względem 
kosztów podejście i są spójne pod 
względem technicznym i finansowym, 
spełniając co najmniej minimalne kryteria 
jakościowe;

Or. en

Poprawka 144
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) muszą być neutralne pod względem 
politycznym.

Or. de

Poprawka 145
Kārlis Šadurskis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 30 
dotyczących określenia warunków 
zastosowania kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. a) w celu dostosowania tego 
kryterium do poszczególnych obszarów 
priorytetowych określonych w art. 9 i 13.

skreślony

Or. en

Poprawka 146
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli to możliwe, projekty finansowane 
z programu LIFE promują synergie 
pomiędzy różnymi celami oraz
zastosowanie zielonych zamówień 
publicznych.

2. Jeśli to możliwe, projekty finansowane 
z programu LIFE promują zastosowanie 
zielonych zamówień publicznych oraz 
promują synergię pomiędzy różnymi 
celami. Projekty mające na celu 
osiągnięcie synergii między różnymi 
celami są traktowane priorytetowo na 
etapie udzielania zamówień.

Or. en

Poprawka 147
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2-A. Komisja zapewnia równowagę 
dystrybucji funduszy programu LIFE 
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między państwa członkowskie, 
ustanawiając orientacyjne kwoty krajowe 
dla każdego państwa członkowskiego w 
bieżącym okresie programowania. W razie 
konieczności i uwzględniając potrzeby 
i specyfikę każdego państwa 
członkowskiego oraz we współpracy 
z władzami krajowymi i/lub regionalnymi 
Komisja zapewnia specjalną pomoc 
techniczną, aby wesprzeć opracowywanie 
projektów w państwach członkowskich, 
dla których fundusze przyznane w okresie 
programowania 2007-2013 znajdowały się 
poniżej odnośnej orientacyjnej kwoty 
krajowej.

Or. pt

Poprawka 148
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja zapewnia proporcjonalny 
rozdział wszystkich projektów, o których 
mowa w art. 18, poprzez określenie 
orientacyjnych rocznych krajowych 
przydziałów na lata 2014-2017 oraz 2018 -
2020 w oparciu o następujące kryteria:
(a) ludność:
(i) całkowita liczba mieszkańców każdego 
z państw członkowskich; do tego 
kryterium stosowany jest współczynnik w 
wysokości 50%;
oraz
(ii) gęstość zaludnienia każdego z państw 
członkowskich, uwzględniana 
maksymalnie w wysokości dwukrotności 
średniej gęstości zaludnienia Unii; do tego 
kryterium stosowany jest współczynnik w 
wysokości 5%;
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(b) przyroda i różnorodność biologiczna:
(i) całkowita powierzchnia obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty na 
terytorium każdego z państw 
członkowskich wyrażona jako odsetek 
całkowitej powierzchni obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty; do 
tego kryterium stosowany jest 
współczynnik w wysokości 25%;
oraz
(ii) stosunek odsetka powierzchni 
obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
Wspólnoty na terytorium każdego z 
państw członkowskich do odsetka 
powierzchni obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla Wspólnoty na terytorium 
Wspólnoty; do tego kryterium stosowany 
jest współczynnik w wysokości 20%.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka utrzymuje kryteria określone w rozporządzeniu LIFE+ 

Poprawka 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W projektach zintegrowanych 
wymienionych w art. 18 lit. d) uczestniczą, 
odpowiednio, zainteresowane strony, 
a projekty te, jeśli to możliwe, promują
koordynację z innymi unijnymi źródłami 
finansowania i mobilizację tych źródeł.

Projekty zintegrowane, o których mowa
w art. 18 lit. d), muszą być dostępne dla 
zainteresowanych stron oraz angażować
zainteresowane strony na wszystkich 
etapach, a także promować tam, gdzie to 
możliwe, koordynację z innymi unijnymi 
źródłami finansowania i mobilizację tych 
źródeł.

Or. en
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Poprawka 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W projektach zintegrowanych 
wymienionych w art. 18 lit. d) uczestniczą, 
odpowiednio, zainteresowane strony, 
a projekty te, jeśli to możliwe, promują 
koordynację z innymi unijnymi źródłami 
finansowania i mobilizację tych źródeł.

W projektach zintegrowanych 
wymienionych w art. 18 lit. d) uczestniczą, 
odpowiednio, zainteresowane strony, 
a projekty te, jeśli to możliwe, promują 
koordynację z innymi unijnymi źródłami 
finansowania i mobilizację tych źródeł. Na 
projekty zintegrowane przeznacza się nie 
więcej niż 20% kwoty przeznaczonej na 
dotacje na działania.

Or. en

Poprawka 151
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia równowagę 
geograficzną zgodnie z zasadami 
solidarności i wspólnych starań 
w procedurze udzielania zamówień na 
projekty zintegrowane. Komisja jest 
upoważniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 30 
dotyczących kryteriów zastosowania 
równowagi geograficznej w każdym 
obszarze tematycznym, o którym mowa 
w art. 18 lit. d). Komisja zwraca 
szczególną uwagę na projekty 
ponadnarodowe, w przypadkach gdy 
współpraca ponadnarodowa ma 
podstawowe znaczenie dla 
zagwarantowania ochrony środowiska 
i realizacji celów w zakresie klimatu.

skreślony
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Or. en

Poprawka 152
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia równowagę 
geograficzną zgodnie z zasadami 
solidarności i wspólnych starań 
w procedurze udzielania zamówień na 
projekty zintegrowane. Komisja jest 
upoważniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 30 
dotyczących kryteriów zastosowania 
równowagi geograficznej w każdym 
obszarze tematycznym, o którym mowa 
w art. 18 lit. d). Komisja zwraca 
szczególną uwagę na projekty 
ponadnarodowe, w przypadkach gdy 
współpraca ponadnarodowa ma 
podstawowe znaczenie dla 
zagwarantowania ochrony środowiska 
i realizacji celów w zakresie klimatu.

skreślony

Or. en

Poprawka 153
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia równowagę 
geograficzną zgodnie z zasadami 
solidarności i wspólnych starań 
w procedurze udzielania zamówień na 
projekty zintegrowane. Komisja jest 
upoważniona do przyjęcia aktów 

skreślony
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delegowanych zgodnie z art. 30 
dotyczących kryteriów zastosowania 
równowagi geograficznej w każdym 
obszarze tematycznym, o którym mowa 
w art. 18 lit. d). Komisja zwraca 
szczególną uwagę na projekty 
ponadnarodowe, w przypadkach gdy 
współpraca ponadnarodowa ma 
podstawowe znaczenie dla 
zagwarantowania ochrony środowiska 
i realizacji celów w zakresie klimatu.

Or. en

Poprawka 154
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia równowagę 
geograficzną zgodnie z zasadami 
solidarności i wspólnych starań 
w procedurze udzielania zamówień na 
projekty zintegrowane. Komisja jest 
upoważniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 30 
dotyczących kryteriów zastosowania 
równowagi geograficznej w każdym 
obszarze tematycznym, o którym mowa 
w art. 18 lit. d). Komisja zwraca 
szczególną uwagę na projekty 
ponadnarodowe, w przypadkach gdy 
współpraca ponadnarodowa ma 
podstawowe znaczenie dla 
zagwarantowania ochrony środowiska 
i realizacji celów w zakresie klimatu.

skreślony

Or. en

Poprawka 155
Romana Jordan
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia równowagę 
geograficzną zgodnie z zasadami 
solidarności i wspólnych starań 
w procedurze udzielania zamówień na 
projekty zintegrowane. Komisja jest 
upoważniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 30 
dotyczących kryteriów zastosowania 
równowagi geograficznej w każdym 
obszarze tematycznym, o którym mowa 
w art. 18 lit. d). Komisja zwraca 
szczególną uwagę na projekty 
ponadnarodowe, w przypadkach gdy 
współpraca ponadnarodowa ma 
podstawowe znaczenie dla 
zagwarantowania ochrony środowiska 
i realizacji celów w zakresie klimatu.

Komisja zapewnia równowagę 
geograficzną zgodnie z zasadami 
solidarności i wspólnych starań 
w procedurze wyboru i udzielania 
zamówień na projekty zintegrowane i 
projekty tradycyjne.

Or. en

Poprawka 156
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia równowagę 
geograficzną zgodnie z zasadami 
solidarności i wspólnych starań 
w procedurze udzielania zamówień na 
projekty zintegrowane. Komisja jest 
upoważniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 30 
dotyczących kryteriów zastosowania 
równowagi geograficznej w każdym 
obszarze tematycznym, o którym mowa 
w art. 18 lit. d). Komisja zwraca 
szczególną uwagę na projekty 

Komisja zapewnia równowagę 
geograficzną zgodnie z zasadami 
solidarności i wspólnych starań 
w procedurze udzielania zamówień na
wszystkie projekty. Komisja zapewnia 
proporcjonalny rozdział projektów poprzez 
określenie orientacyjnych rocznych 
krajowych przydziałów na lata 2014-2017 
oraz 2018-2020. Państwa członkowskie 
mogą ubiegać się o finansowanie dla 
projektów zintegrowanych w ramach ich 
przydziału krajowego.
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ponadnarodowe, w przypadkach gdy 
współpraca ponadnarodowa ma 
podstawowe znaczenie dla 
zagwarantowania ochrony środowiska 
i realizacji celów w zakresie klimatu.

Or. en

Poprawka 157
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia równowagę 
geograficzną zgodnie z zasadami 
solidarności i wspólnych starań 
w procedurze udzielania zamówień na 
projekty zintegrowane. Komisja jest 
upoważniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 30 
dotyczących kryteriów zastosowania 
równowagi geograficznej w każdym 
obszarze tematycznym, o którym mowa 
w art. 18 lit. d). Komisja zwraca 
szczególną uwagę na projekty 
ponadnarodowe, w przypadkach gdy 
współpraca ponadnarodowa ma 
podstawowe znaczenie dla 
zagwarantowania ochrony środowiska 
i realizacji celów w zakresie klimatu.

Komisja – wyłącznie w procedurze 
udzielania zamówień na projekty 
zintegrowane – zapewnia równowagę 
geograficzną zgodnie z zasadami 
solidarności i wspólnych starań poprzez 
przydzielanie pewnej liczby projektów 
zintegrowanych na każde państwo 
członkowskie w okresie planowania.

Or. en

Poprawka 158
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia równowagę 
geograficzną zgodnie z zasadami 
solidarności i wspólnych starań 
w procedurze udzielania zamówień na 
projekty zintegrowane. Komisja jest 
upoważniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 30 
dotyczących kryteriów zastosowania 
równowagi geograficznej w każdym 
obszarze tematycznym, o którym mowa 
w art. 18 lit. d). Komisja zwraca 
szczególną uwagę na projekty 
ponadnarodowe, w przypadkach gdy 
współpraca ponadnarodowa ma 
podstawowe znaczenie dla 
zagwarantowania ochrony środowiska 
i realizacji celów w zakresie klimatu.

Komisja zapewnia równowagę 
geograficzną w oparciu o rozległość sieci 
Natura 2000 oraz zgodnie z zasadami 
solidarności i wspólnych starań 
w procedurze udzielania zamówień na 
projekty zintegrowane. Komisja jest 
upoważniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 30 
dotyczących kryteriów zastosowania 
równowagi geograficznej w każdym 
obszarze tematycznym, o którym mowa 
w art. 18 lit. d). Komisja zwraca 
szczególną uwagę na projekty 
ponadnarodowe, w przypadkach gdy 
współpraca ponadnarodowa ma 
podstawowe znaczenie dla 
zagwarantowania ochrony środowiska 
i realizacji celów w zakresie klimatu.

Or. en

Poprawka 159
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit trzeci (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gwarantuje się proporcjonalny rozdział 
wszystkich rodzajów projektów za pomocą 
określenia orientacyjnych rocznych 
krajowych przydziałów w oparciu o 
następujące kryteria:
(1) Podprogram dotyczący środowiska:
(a) ludność:
(i) całkowita liczba mieszkańców każdego 
z państw członkowskich; do tego 
kryterium stosowany jest współczynnik w 
wysokości 45%;
(ii) gęstość zaludnienia każdego z państw 
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członkowskich, uwzględniana 
maksymalnie w wysokości dwukrotności 
średniej gęstości zaludnienia UE; do tego 
kryterium stosowany jest współczynnik w 
wysokości 5%;
(b) Przyroda i różnorodność biologiczna:
(i) całkowita powierzchnia obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty na 
terytorium każdego z państw 
członkowskich wyrażona jako odsetek 
całkowitej powierzchni obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty; do 
tego kryterium stosowany jest 
współczynnik w wysokości 25%;
(ii) całkowita powierzchnia obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty 
przeznaczonych na priorytetowe gatunki i 
rodzaje siedlisk na terytorium każdego z 
państw członkowskich wyrażona jako 
odsetek całkowitej powierzchni obszarów 
o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty;
do tego kryterium stosowany jest 
współczynnik w wysokości 25%;
(2) Podprogram dotyczący zmian klimatu:
(a) skutki zmiany klimatu; do tego 
kryterium stosowany jest współczynnik w 
wysokości 50%;
(b) obszar naturalnych pochłaniaczy 
dwutlenku węgla wyrażony jako odsetek 
terytorium wspólnotowego każdego 
państwa członkowskiego; do tego 
kryterium stosowany jest współczynnik w 
wysokości 30%;
(c) planowane zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii w koszyku 
energetycznym; do tego kryterium 
stosowany jest współczynnik w wysokości 
20%.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie programu LIFE+ wprowadziło od 2007 r. orientacyjne przydziały 
krajowe, mające za zadanie lepsze funkcjonowanie programu pod względem dystrybucji.  
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Przedstawiona poprawka przywraca przydziały krajowe dla wszystkich rodzajów projektów 
(zarówno projektów zintegrowanych, jak i tradycyjnych) i określa współczynniki dla każdego 
obszaru tematycznego. Może to służyć zorientowaniu się, jak skuteczne są państwa 
członkowskie w przedstawianiu projektów. Ocena i wybór projektów musi opierać się na 
jakości projektów.

Poprawka 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja zapewnia równowagę 
geograficzną w procedurze udzielania 
zamówień dla wszystkich projektów 
zgodnie z kryteriami określonymi w 
załączniku I, aby ułatwić rozdział 
projektów, o których mowa w art. 18, 
między wszystkie państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 161
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Zgodnie z zasadą solidarności i 
wspólnych starań Komisja zapewnia 
proporcjonalny rozdział projektów w 
ramach podprogramu dotyczącego 
środowiska wśród wszystkich państw 
członkowskich poprzez przydzielanie im 
funduszy na cały okres programu na 
wszystkie projekty zgodnie z 
następującymi kryteriami:
(a) kryteria dotyczące ludności (powietrze 
i odpady):
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(i) całkowita liczba mieszkańców każdego 
z państw członkowskich (współczynnik 
50%);
(ii) gęstość zaludnienia każdego z państw 
członkowskich, uwzględniana 
maksymalnie w wysokości dwukrotności 
średniej gęstości zaludnienia UE 
(współczynnik 5%);
(b) Kryteria dotyczące przyrody i 
różnorodności biologicznej:
(i) całkowita powierzchnia obszarów 
Natura 2000 w każdym państwie 
członkowskim wyrażona jako odsetek 
całkowitego obszaru Natura 2000 
(współczynnik 20%);
(ii) odsetek terytorium państwa 
członkowskiego objętych siecią Natura 
2000 (współczynnik 15%);
(c) kryteria dotyczące wody:
(i) całkowita powierzchnia obszarów 
dorzecza w każdym państwie 
członkowskim wyrażona jako odsetek 
całkowitego obszaru dorzecza w UE 
(współczynnik 10%).

Or. en

Poprawka 162
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Zgodnie z zasadą solidarności i 
wspólnych starań Komisja zapewnia 
proporcjonalny rozdział projektów w 
ramach podprogramu dotyczącego zmian 
klimatu wśród wszystkich państw 
członkowskich poprzez przydzielanie im 
funduszy na cały okres programu na 
wszystkie projekty zgodnie z 
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następującymi kryteriami dotyczącymi 
ludności:
(i) całkowita liczba mieszkańców każdego 
z państw członkowskich wyrażona jako 
odsetek całkowitej liczby mieszkańców UE 
(współczynnik 50%);
(ii) odwrotny PKB per capita celem 
odzwierciedlenia solidarności z państwami 
członkowskimi będącymi w gorszej 
sytuacji (współczynnik 50%).

Or. en

Poprawka 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Jeżeli całkowita kwota środków 
wykorzystanych przez dane państwo 
członkowskie jest mniejsza niż przydział 
dla tego państwa członkowskiego, Komisja 
wykorzystuje pozostałe środki do 
współfinansowania projektów 
przedstawionych przez inne państwa 
członkowskie, które przyczyniają się w 
największym stopniu do osiągnięcia celów 
określonych w art. 3.

Or. en

Poprawka 164
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3e. Proponując komitetowi, o którym 
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mowa w art. 29, listę projektów do 
współfinansowania, Komisja przekazuje 
mu pisemne wyjaśnienie, w jaki sposób 
uwzględniono kryteria przydziału 
określone w ust. 3c lub 3d.

Or. en

Poprawka 165
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zwraca szczególną uwagę na 
projekty ponadnarodowe, w przypadkach 
gdy współpraca ponadnarodowa ma 
podstawowe znaczenie dla 
zagwarantowania ochrony środowiska 
i realizacji celów w zakresie klimatu. Poza 
tym, Komisja dokłada starań, aby 
zapewnić, że co najmniej 15 % środków 
z budżetu przydzielonych na projekty 
przeznaczone jest na projekty 
ponadnarodowe. 

skreślony

Or. en

Poprawka 166
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zwraca szczególną uwagę na 
projekty ponadnarodowe, w przypadkach 
gdy współpraca ponadnarodowa ma 
podstawowe znaczenie dla 
zagwarantowania ochrony środowiska 
i realizacji celów w zakresie klimatu. Poza 

4. Komisja zwraca szczególną uwagę na 
projekty ponadnarodowe, w przypadkach 
gdy współpraca ponadnarodowa ma 
podstawowe znaczenie dla 
zagwarantowania ochrony środowiska 
i realizacji celów w zakresie klimatu.
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tym, Komisja dokłada starań, aby 
zapewnić, że co najmniej 15 % środków 
z budżetu przydzielonych na projekty 
przeznaczone jest na projekty 
ponadnarodowe.

Or. pt

Poprawka 167
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja zwraca szczególną uwagę na 
projekty w krajach i na terytoriach 
zamorskich Unii i przyjmuje wytyczne dla 
wnioskodawców określające zdolności 
oraz cele w zakresie klimatu i ochrony 
środowiska dla tych terytoriów oraz 
zapewnia udział tych terytoriów w 
programie LIFE, a także dąży do 
zadbania o to, aby co najmniej 5% i nie 
więcej niż 10% środków budżetowych 
zarezerwowanych na projekty w zakresie 
różnorodności biologicznej było 
przeznaczane na projekty na tych 
terytoriach.

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno w unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r., jak i w decyzji o 
stowarzyszeniu zamorskim (2001/822/WE) UE zobowiązała się do propagowania i 
wspierania działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajach i na terytoriach 
zamorskich. Ponadto Komisja Europejska sama zaproponowała otwarcie programu LIFE na 
kraje sąsiadujące, kraje trzecie i peryferyjne regiony Francji. Program LIFE powinien być
zatem dostępny dla krajów i terytoriów zamorskich, mając na względzie te zobowiązania oraz 
nierzadko wyjątkową i bogatą różnorodność biologiczną na tych obszarach.
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Poprawka 168
Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja zwraca szczególną uwagę na 
projekty w krajach i na terytoriach 
zamorskich Unii i przyjmuje wytyczne dla 
wnioskodawców określające zdolności 
oraz cele w zakresie klimatu i ochrony 
środowiska dla tych terytoriów oraz 
zapewnia udział tych terytoriów w 
programie LIFE, a także dąży do 
zadbania o to, aby co najmniej 5% 
środków budżetowych zarezerwowanych 
na projekty w zakresie różnorodności 
biologicznej było przeznaczane na 
projekty na tych terytoriach.

Or. en

Poprawka 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja regularnie publikuje krótki 
opis synergii między różnymi celami 
środowiskowymi i klimatycznymi 
osiągniętej w ramach programu LIFE.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby projekty w ramach programu LIFE jak najlepiej wykorzystywały wspólne 
korzyści płynące z realizacji celów w zakresie różnorodności biologicznej i zmian klimatu.
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Poprawka 170
Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby zachęcić obywateli do 
uczestnictwa w działaniach na rzecz 
osiągnięcia celów w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu, Komisja kładzie 
nacisk na projekty o znaczeniu lokalnym, 
angażując w jak najszerszym zakresie 
organizacje pozarządowe, inicjatywy 
obywatelskie i społeczności lokalne.

Or. lt

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że na poziomie lokalnym znaleziono wiele dobrych rozwiązań problemów 
UE w zakresie ochrony środowiska i klimatu, zainteresowane strony na szczeblu lokalnym 
(organizacje pozarządowe, inicjatywy obywatelskie i społeczności lokalne) powinny uzyskać 
odpowiednie możliwości uczestnictwa w programie LIFE.

Poprawka 171
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 
wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych.
W drodze wyjątku, maksymalny poziom 
współfinansowania dla projektów
wymienionych w art. 18 lit. d) i f) wynosi 
80 % kosztów kwalifikowanych.

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 
wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych.
W drodze wyjątku, maksymalny poziom 
współfinansowania może wzrosnąć do 
75% w przypadku projektów dotyczących 
priorytetowych siedlisk lub gatunków w 
celu wdrożenia dyrektywy 92/43/EWG lub 
gatunków ptaków uznanych za 
priorytetowe w zakresie finansowania 
przez komitet ustanowiony zgodnie z art.
16 dyrektywy 79/409/EWG, jeżeli jest to 
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niezbędne do osiągnięcia celu ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka utrzymuje poziomy współfinansowania określone w rozporządzeniu w 
sprawie LIFE+.

Poprawka 172
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 
wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych. 
W drodze wyjątku, maksymalny poziom 
współfinansowania dla projektów 
wymienionych w art. 18 lit. d) i f) wynosi 
80 % kosztów kwalifikowanych.

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 
wynosi 65%–80% kosztów 
kwalifikowanych. W drodze wyjątku:

– maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów, o których mowa w art. 18 
lit. d) i f), wynosi 80% kosztów 
kwalifikowanych;
– maksymalny poziom współfinansowania 
dla komponentu „LIFE przyroda i 
różnorodność biologiczna” może wynosić 
do 75% kosztów kwalifikowalnych w 
przypadku projektów dotyczących siedlisk 
lub gatunków priorytetowych określonych 
w dyrektywie 92/43/EWG lub gatunków 
ptaków uznanych za priorytetowe w 
zakresie finansowania przez komitet 
ustanowiony zgodnie z art. 16 dyrektywy 
79/409/EWG, jeżeli jest to niezbędne do 
osiągnięcia celu ochrony.

Or. en

Poprawka 173
Jolanta Emilia Hibner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 
wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych. 
W drodze wyjątku, maksymalny poziom 
współfinansowania dla projektów 
wymienionych w art. 18 lit. d) i f) wynosi 
80 % kosztów kwalifikowanych.

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 
wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych. 
W drodze wyjątku, maksymalny poziom 
współfinansowania dla projektów 
wymienionych w art. 18 lit. d) i f) wynosi 
80 % kosztów kwalifikowanych.
Wyjątkowo jednak, maksymalna stawka 
współfinansowania dla komponentu 
„LIFE przyroda i różnorodność 
biologiczna” może wynosić do 75% 
kosztów kwalifikowalnych w przypadku 
projektów dotyczących siedlisk lub 
gatunków priorytetowych służących 
wdrożeniu dyrektywy 92/43/EWG lub 
gatunków ptaków uznanych za 
priorytetowe w zakresie finansowania 
przez komitet ustanowiony zgodnie z art. 
16 dyrektywy 79/409/EWG, jeżeli jest to 
niezbędne do osiągnięcia celu ochrony.

Or. en

Poprawka 174
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 
wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych. 
W drodze wyjątku, maksymalny poziom 
współfinansowania dla projektów 
wymienionych w art. 18 lit. d) i f) wynosi 
80 % kosztów kwalifikowanych.

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 
wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych. 
W drodze wyjątku, maksymalny poziom 
współfinansowania dla projektów 
wymienionych w art. 18 lit. d) i f) wynosi 
80 % kosztów kwalifikowanych. W 
przypadku regionów słabiej rozwiniętych 
maksymalny poziom współfinansowania 
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wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 175
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 
wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych. 
W drodze wyjątku, maksymalny poziom 
współfinansowania dla projektów 
wymienionych w art. 18 lit. d) i f) wynosi 
80 % kosztów kwalifikowanych.

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 
wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych. 
W drodze wyjątku, maksymalny poziom 
współfinansowania dla projektów 
wymienionych w art. 18 lit. d) i f) wynosi 
80 % kosztów kwalifikowanych. Regiony 
o niższym poziomie rozwoju, zgodnie 
z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) 
nr …/… [rozporządzenie o wspólnych 
przepisach], mają prawo do wyższego 
poziomu w wysokości do 85% kosztów 
kwalifikowanych.

Or. pt

Poprawka 176
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 
wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych. 
W drodze wyjątku, maksymalny poziom 
współfinansowania dla projektów 
wymienionych w art. 18 lit. d) i f) wynosi 
80 % kosztów kwalifikowanych.

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 
wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych. W 
drodze wyjątku:
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– maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych  w art. 18 
lit. d) i f), wynosi 80% kosztów 
kwalifikowalnych;

– maksymalny poziom współfinansowania 
dla komponentu „LIFE przyroda i 
różnorodność biologiczna” może wynosić 
do 75% kosztów kwalifikowalnych w 
przypadku projektów dotyczących siedlisk 
lub gatunków priorytetowych określonych 
w dyrektywie 92/43/EWG lub gatunków 
ptaków uznanych za priorytetowe w 
zakresie finansowania przez komitet 
ustanowiony zgodnie z art. 16 dyrektywy 
2009/147/EWG;
– maksymalny poziom współfinansowania 
może wynieść do 75% w przypadku 
gatunków i siedlisk określonych w 
dyrektywie 92/43/EWG wykazujących 
według ostatniej oceny niewłaściwy stan 
ochrony.

Or. en

Poprawka 177
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. VAT oraz koszty personelu stałego są 
kosztami kwalifikowalnymi.

Or. en

Poprawka 178
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

VAT nie jest uznawany za koszt 
kwalifikowany w odniesieniu do 
projektów wymienionymi w art. 18.

skreślony

Or. de

Poprawka 179
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

VAT nie jest uznawany za koszt 
kwalifikowany w odniesieniu do 
projektów wymienionymi w art. 18.

skreślony

Or. en

Poprawka 180
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

VAT nie jest uznawany za koszt 
kwalifikowany w odniesieniu do projektów 
wymienionymi w art. 18.

VAT jest uznawany za koszt 
kwalifikowany w odniesieniu do projektów 
wymienionych w art. 18.

Or. en

Poprawka 181
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

VAT nie jest uznawany za koszt 
kwalifikowany w odniesieniu do projektów 
wymienionymi w art. 18. 

VAT jest uznawany za koszt 
kwalifikowany w odniesieniu do projektów 
wymienionych w art. 18, jeżeli nie istnieje 
możliwość odzyskania kwot VAT na mocy 
krajowych przepisów o VAT. Każde 
państwo członkowskie informuje Komisję 
do dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia o przepisach krajowych 
dotyczących VAT, podmiotach 
uprawnionych do odliczeń oraz 
możliwości odzyskania.

Or. en

Poprawka 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

VAT nie jest uznawany za koszt 
kwalifikowany w odniesieniu do projektów
wymienionymi w art. 18.

VAT z zasady nie jest uznawany za koszt 
kwalifikowany w odniesieniu do projektów
wymienionych w art. 18. VAT jest 
uznawany za koszt kwalifikowany 
w przypadkach, gdy nie ma możliwości 
jego odzyskania na mocy krajowych 
przepisów o VAT i płatnikiem jest 
beneficjent inny niż osoba niebędąca 
podatnikiem w rozumieniu art. 13 ust. 1 
akapit pierwszy dyrektywy 2006/112/WE.

Or. en

Poprawka 183
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

VAT nie jest uznawany za koszt 
kwalifikowany w odniesieniu do projektów
wymienionymi w art. 18.

VAT z zasady nie jest uznawany za koszt 
kwalifikowany w odniesieniu do projektów
wymienionych w art. 18. Kwoty VAT są 
jednak kwalifikowalne, jeżeli nie istnieje 
możliwość ich odzyskania na mocy 
krajowych przepisów o VAT.

Or. en

Poprawka 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty personelu uznaje się za 
kwalifikowalne w przypadku projektów, o 
których mowa w art. 18, w zakresie, w 
jakim dotyczą one kosztów działań, 
których beneficjent nie przeprowadziłby, 
gdyby nie realizowano danego projektu. 
Odnośny personel musi być specjalnie 
oddelegowany do danego projektu na 
określoną liczbę godzin, część etatu lub 
pełny etat. Koszty wynagrodzenia 
urzędników publicznych niezatrudnionych 
specjalnie do pracy nad danym projektem 
uznaje się za wklad własny do budżetu 
projektu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy umożliwić uznanie również wkładu urzędników publicznych w projekty oraz 
uwzględnienie ich jako części wkładu własnego do budżetu projektu (nierefundowanego z 
budżetu programu LIFE), aby ułatwić im udział i współpracę w działaniach związanych z 
projektem.



PE492.686v01-00 72/86 AM\906961PL.doc

PL

Poprawka 185
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty personelu uznaje się za 
kwalifikowalne w przypadku projektów, o 
których mowa w art. 18, w zakresie, w 
jakim dotyczą one kosztów działań, 
których beneficjent nie przeprowadziłby, 
gdyby nie realizowano danego projektu. 
Odnośni pracownicy muszą być specjalnie 
oddelegowani do danego projektu.

Or. en

Poprawka 186
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty personelu uznaje się za 
kwalifikowalne w przypadku projektów, o 
których mowa w art. 18, w zakresie, w 
jakim dotyczą one kosztów działań, 
których beneficjent nie przeprowadziłby, 
gdyby nie realizowano danego projektu. 
Odnośni pracownicy muszą być specjalnie 
oddelegowani do danego projektu.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku władz lokalnych pracujący tam ludzie są często najlepszymi ekspertami i koszty 
oddelegowania tych pracowników do projektów LIFE powinny wciąż kwalifikować się do 
finansowania, pod warunkiem, że odnoszą się one do działań, których w innym wypadku dane 
organy by nie przeprowadziły.
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Poprawka 187
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydatki na personel są uznawane za 
koszty kwalifikowane w przypadku 
projektów, o których mowa w art. 18, 
w zakresie w jakim mają związek 
z kosztami działalności, której beneficjent 
nie wykonałby jeśli dany projekt nie 
zostałby zrealizowany.

Or. pt

Poprawka 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nabycie przyczyni się do polepszenia, 
zachowania i odtworzenia integralności 
sieci Natura 2000 ustanowionej na 
mocy art. 3 dyrektywy 92/43/EWG;

– nabycie przyczyni się do polepszenia, 
zachowania i odtworzenia integralności 
sieci Natura 2000 ustanowionej na 
mocy art. 3 dyrektywy 92/43/EWG, m. in. 
dzięki poprawie łączności za pomocą 
tworzenia korytarzy, przejść lub innych 
elementów zielonej infrastruktury;

Or. en

Poprawka 189
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nabycie gruntów jest jedynym lub 
najbardziej efektywnym pod względem 
kosztów sposobem osiągnięcia 
pożądanego rezultatu w zakresie ochrony 
przyrody;

skreślone

Or. en

Poprawka 190
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret piąte (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– beneficjent stara się w miarę możliwości 
o wsparcie lokalne w nabyciu gruntów, po 
włączeniu w działania podmiotów 
lokalnych, organizacji pozarządowych, 
inicjatyw obywatelskich i 
zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 191
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a
Maksymalny poziom współfinansowania 
dla obszaru priorytetowego „Przyroda i 

różnorodność biologiczna”
Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów, o których mowa w art. 18, 
w obszarze priorytetowym „Przyroda i 
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różnorodność biologiczna”, o którym 
mowa w art. 11 lit. b) wynosi 75% kosztów 
kwalifikowalnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Obszar „różnorodność biologiczna” tradycyjnie ma trudności z przyciągnięciem prywatnych 
inwestycji, które kierowane są głównie na projekty dotyczące polityki klimatycznej.

Poprawka 192
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 A. Uznaje się za koszty kwalifikowalne 
do finansowania z programu LIFE 
zgodnie z uprzednim akapitem koszty 
związane z przygotowaniem 
i przedłożeniem projektów, o których 
mowa w art. 18, 

Or. pt

Poprawka 193
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program LIFE może finansować działania 
realizowane przez Komisję, wspierające 
uruchomienie, realizację i włączanie do 
głównego nurtu unijnych polityk 
i przepisów prawnych dotyczących 
środowiska i klimatu, aby umożliwić 
osiągnięcie celów wymienionych w art. 3. 
Takie działania mogą obejmować:

Program LIFE może finansować działania 
realizowane przez Komisję, wspierające 
uruchomienie, realizację i włączanie do 
głównego nurtu unijnych polityk 
i przepisów prawnych dotyczących 
środowiska i klimatu, aby umożliwić 
osiągnięcie celów wymienionych w art. 3. 
Maksymalna kwota współfinansowania 
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dla tych działań wynosi 50% kosztów 
kwalifikowalnych. Takie działania mogą 
obejmować:

Or. en

Poprawka 194
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program LIFE może finansować działania 
realizowane przez Komisję, wspierające 
uruchomienie, realizację i włączanie do 
głównego nurtu unijnych polityk 
i przepisów prawnych dotyczących 
środowiska i klimatu, aby umożliwić 
osiągnięcie celów wymienionych w art. 3.
Takie działania mogą obejmować:

Program LIFE może finansować działania 
realizowane, wspierające uruchomienie, 
realizację i włączanie do głównego nurtu 
unijnych polityk i przepisów prawnych 
dotyczących środowiska i klimatu, aby 
umożliwić osiągnięcie celów 
wymienionych w art. 3. Takie działania 
mogą obejmować:

Or. pt

Poprawka 195
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) informacje i komunikację, w tym 
kampanie podnoszące świadomość. 
Zasoby finansowe przeznaczone na 
działania komunikacyjne na podstawie 
niniejszego rozporządzenia obejmują 
także komunikację wewnętrzną dotyczącą 
priorytetów polityki unijnej;

skreślona

Or. de
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Poprawka 196
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program LIFE może finansować podmioty 
publiczne i prywatne.

Program LIFE może finansować podmioty 
publiczne.

Or. de

Uzasadnienie

Zagwarantowanie skutecznego i neutralnego pod względem wartości wykorzystania środków 
o jak największej wartości dodanej dla regionu, a nie z korzyścią dla jednostkowych 
interesów.

Poprawka 197
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program LIFE może finansować podmioty 
publiczne i prywatne.

Program LIFE może finansować podmioty 
publiczne i prywatne. Należy priorytetowo 
traktować organizacje non-profit, 
organizacje lokalne, społeczeństwo 
obywatelskie, MŚP, organizacje 
pozarządowe i instytucje akademickie.

Or. en

Poprawka 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje wieloletnie 1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
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programy prac dla programu LIFE. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 29 ust. 2.

aktów delegowanych dotyczących 
przyjęcia wieloletnich programów prac dla 
programu LIFE zgodnie z art. 30 Komisja 
dba o to, aby przy opracowywaniu 
wieloletnich programów prac prowadzono 
należyte konsultacje z zainteresowanymi 
stronami.

Or. en

Poprawka 199
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje wieloletnie 
programy prac dla programu LIFE. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 29 ust. 2.

1. Komisja przyjmuje wieloletnie 
programy prac dla programu LIFE. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 29 ust. 2. Komisja dba 
o to, aby przy opracowywaniu wieloletnich 
programów prac prowadzono należyte 
konsultacje z zainteresowanymi stronami.

Or. en

Uzasadnienie

Uczestnictwo zainteresowanych stron w opracowywaniu programu prac jest niezbędne do 
zagwarantowania, że te programy prac będą odzwierciedlać możliwości społeczeństwa 
obywatelskiego w zakresie praktycznej realizacji odpowiednich projektów LIFE.

Poprawka 200
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy wieloletni program prac obejmuje 2. Każdy wieloletni program prac obejmuje 
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okres przynajmniej dwóch lat i 
w zależności od celów wymienionych 
w art. 3, określa:

okres przynajmniej trzech lat i 
w zależności od celów wymienionych 
w art. 3, określa:

Or. en

Poprawka 201
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) podział środków pomiędzy 
poszczególne obszary priorytetowe 
i pomiędzy różne rodzaje finansowania 
w ramach każdego podprogramu;

skreślona

Or. en

Poprawka 202
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) podział środków pomiędzy 
poszczególne obszary priorytetowe 
i pomiędzy różne rodzaje finansowania 
w ramach każdego podprogramu;

(b) podział środków pomiędzy 
poszczególne obszary priorytetowe 
i pomiędzy różne rodzaje finansowania ze 
specjalną sekcją „zamorską” dla 
regionów najbardziej oddalonych i państw 
i terytoriów zamorskich w ramach każdego 
podprogramu;

Or. fr

Poprawka 203
Maurice Ponga
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) kryteria wyboru i przyznawania dotacji; (e) kryteria wyboru i przyznawania dotacji, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
regiony najbardziej oddalone oraz 
państwa i terytoria zamorskie w celu 
zagwarantowania ich pełnego udziału;

Or. fr

Poprawka 204
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja zmienia, w razie potrzeby, 
wieloletnie programy prac. Wspomniane 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 29 ust. 2.

3. Każdy wieloletni program prac 
obejmuje okres przynajmniej trzech lat, 
który można przedłużyć, jeżeli priorytety 
tematyczne określone w danym 
wieloletnim programie prac pozostają 
aktualne. Komisja dokonuje oceny 
wieloletniego programu prac najpóźniej 
przy okazji średnioterminowego przeglądu 
programu LIFE. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 29 ust. 2.

Or. en

Poprawka 205
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)



AM\906961PL.doc 81/86 PE492.686v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja regularnie udostępnia 
najbardziej znaczące wyniki 
poszczególnych projektów finansowanych 
w ramach programu LIFE, aby ułatwić 
zbieranie informacji zwrotnych i wymianę 
dobrych praktyk w całej Unii 
Europejskiej;

Or. sl

Poprawka 206
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) nie później niż do 30 września 2017 r. 
sprawozdanie z zewnętrznej oceny 
śródokresowej programu LIFE (i jego 
podprogramów), w tym aspektów 
jakościowych i ilościowych jego 
wdrożenia, kwoty wydatków dotyczących 
klimatu i wydatków dotyczących 
różnorodności biologicznej, jak również 
komplementarności wobec innych 
właściwych programów unijnych, 
realizacji celów wszystkich środków (jeśli 
to możliwe, na poziomie wyników 
i wpływu), efektywnego wykorzystania 
zasobów i europejskiej wartości dodanej 
programu, pod kątem decyzji 
o odnowieniu, modyfikacji lub zawieszeniu 
środków. W ocenie uwzględnia się ponadto 
skalę uproszczenia, wewnętrznej i 
zewnętrznej spójności programu, dalszej 
odpowiedniości celów, a także wkład 
środków na rzecz unijnych priorytetów 
dotyczących inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Bierze ona pod 
uwagę wyniki oceny długoterminowego 

a) nie później niż do 30 września 2017 r. 
sprawozdanie z zewnętrznej oceny 
śródokresowej programu LIFE (i jego 
podprogramów), w tym aspektów 
jakościowych i ilościowych jego 
wdrożenia, kwoty wydatków dotyczących 
klimatu i wydatków dotyczących 
różnorodności biologicznej, jak również 
komplementarności wobec innych 
właściwych programów unijnych,
finansowania wykorzystanego przez 
poszczególne państwa członkowskie 
i odsetka krajowej kwoty orientacyjnej dla 
całego okresu programowania, realizacji 
celów wszystkich środków (jeśli to 
możliwe, na poziomie wyników i wpływu), 
efektywnego wykorzystania zasobów 
i europejskiej wartości dodanej programu, 
pod kątem decyzji o odnowieniu, 
modyfikacji lub zawieszeniu środków.
W ocenie uwzględnia się ponadto skalę 
uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej 
spójności programu, dalszej 
odpowiedniości celów, skutki i wartość 
dodaną działań związanych z projektami 
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wpływu poprzednika programu. Do 
sprawozdania załączane są uwagi Komisji, 
uwzględniające sposób wzięcia pod uwagę 
ustaleń wynikających z oceny 
śródokresowej przy realizacji programu 
LIFE, w szczególności przy 
opracowywaniu wieloletnich programów 
prac;

dla ludności pośrednio i bezpośrednio 
zaangażowanej, a także wkład środków na 
rzecz unijnych priorytetów dotyczących 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Bierze ona pod uwagę wyniki oceny 
długoterminowego wpływu poprzednika 
programu. Do sprawozdania załączane są 
uwagi Komisji, uwzględniające sposób 
wzięcia pod uwagę ustaleń wynikających 
z oceny śródokresowej przy realizacji 
programu LIFE, w szczególności przy 
opracowywaniu wieloletnich programów 
prac;

Or. pt

Poprawka 207
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) nie później niż do 31 grudnia 2023 r. –
sprawozdanie z zewnętrznej i niezależnej 
oceny ex-post, uwzględniające realizację 
programu LIFE i jego podprogramów, 
w tym kwotę wydatków dotyczących 
klimatu i wydatków dotyczących 
różnorodności biologicznej, zakres, 
w jakim program LIFE jako całość i każdy 
z jego podprogramów osiągnął swoje cele, 
wkład programu LIFE na rzecz realizacji 
celów i zadań strategii „Europa 2020”.

b) nie później niż do 31 grudnia 2023 r. –
sprawozdanie z zewnętrznej i niezależnej 
oceny ex-post, uwzględniające realizację 
programu LIFE i jego podprogramów, 
w tym kwotę wydatków dotyczących 
klimatu i wydatków dotyczących 
różnorodności biologicznej, finansowanie 
wykorzystane przez poszczególne państwa 
członkowskie i odsetek krajowej kwoty 
orientacyjnej dla całego okresu 
programowania, zakres, w jakim program 
LIFE jako całość i każdy z jego 
podprogramów osiągnął swoje cele, wkład 
programu LIFE na rzecz realizacji celów 
i zadań strategii „Europa 2020”.

Or. pt
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Poprawka 208
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 19 ust. 1 i 3 powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia [data 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].

Or. en

Poprawka 209
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, art. 19 ust. 1 i 3, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 2, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 210
Kārlis Šadurskis



PE492.686v01-00 84/86 AM\906961PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 ust. 2, art. 19 ust. 1 lub 3
wchodzi w życie tylko jeśli Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące 
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 ust. 2 wchodzi w życie 
tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie lub kiedy przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 211
Jutta Haug

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK
Logo programu LIFE

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nawiązuje do poprawki do art. 8a (nowy). Logo programu LIFE skutecznie 
przyczynia się do widoczności finansowania unijnego w obszarze środowiska i klimatu i 
pokazuje wkład Unii w ochronę przyrody i działania na rzecz ochrony środowiska w terenie. 
Dlatego należy zawrzeć w rozporządzeniu odniesienie do logo programu LIFE.



AM\906961PL.doc 85/86 PE492.686v01-00

PL

Poprawka 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK
KRYTERIA DOTYCZĄCE 

RÓWNOWAGI GEOGRAFICZNEJ DLA 
WSZYSTKICH PROJEKTÓW

Uprawnienie wszystkich projektów do 
przydziału środków zależy od tego, czy 
projekty te spełniają minimalne wymogi 
jakościowe ustanowione przez komitet 
LIFE zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. e).
Projekty zintegrowane
2. W czasie trwania programu każde 
państwo członkowskie jest uprawnione do 
dwóch projektów zintegrowanych w 
obszarach tematycznych, o których mowa 
w art. 18 lit. d), w ramach podprogramu 
działań na rzecz środowiska, tj. jednego 
projektu zintegrowanego dotyczącego 
przyrody i jednego dotyczącego wody, 
odpadów lub powietrza.
3. W czasie trwania programu każde 
państwo członkowskie jest uprawnione do 
jednego projektu zintegrowanego w 
obszarze tematycznym, o którym mowa w 
art. 18 lit. d), w ramach podprogramu 
dotyczącego działań na rzecz klimatu, tj. w 
zakresie łagodzenia skutków zmiany 
klimatu i dostosowywania się do nich.  
4. W przypadku projektów zintegrowanych 
orientacyjne minmalne i maksymalne 
kwoty środków przydzielanych na każdy 
projekt zintegrowany określane są przez 
komitet LIFE, o którym mowa w art. 29, 
zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. b) odnoszącym 
się do ogólnego przydziału środków na 
projekty zintegrowane.
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5. Projekty rozdzielane są z myślą o 
realizacji celów określonych przez komitet 
LIFE zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. d) dla 
każdego z obszarów tematycznych, o 
których mowa w art. 18 lit. d).
6. Powyższe kryteria nie uniemożliwiają 
państwom członkowskim ubiegania się o 
środki na dodatkowe projekty 
zintegrowane w ramach całkowitego 
budżetu rocznego programu LIFE oraz 
orientacyjnego przydziału krajowego.  
Inne projekty
7. Wszystkie projekty dla każdego państwa 
członkowskiego są oceniane i 
umieszczane w rankingu na podstawie 
liczby przyznanych punktów.
8. W ramach całkowitego rocznego 
budżetu programu LIFE dla każdego 
państwa członkowskiego najlepszym 
projektom przyznaje się środki zgodnie z 
art. 24 ust. 2 lit. e).
9. Zgodnie z art. 9 ust. 2 w procedurze 
przyznawania środków przestrzega się 
wymogu przeznaczenia 50% funduszy na 
projekty z zakresu ochrony przyrody i 
różnorodności biologicznej.

Or. en


