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Alteração 61
Julie Girling

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Salienta que a dotação financeira 
especificada na proposta legislativa 
constitui apenas uma indicação para a 
autoridade legislativa e não pode ser 
determinada enquanto não for alcançado 
um acordo sobre a proposta de 
regulamento que estabelece o Quadro 
Financeiro Plurianual para 2014-2020; 
sublinha, contudo, que a contenção 
orçamental deve ser uma prioridade e que 
a dotação financeira deve, nesse sentido, 
ser proporcional ao orçamento atribuído 
no âmbito do regulamento LIFE+1.
__________________
1 Regulamento (CE) n.º 614/2007, 
JO L 149 de 9.6.2007, p. 1.

Or. en

Alteração 62
Romana Jordan

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Salienta que a dotação financeira 
especificada na proposta legislativa 
constitui apenas uma indicação para a 
autoridade legislativa, não podendo ser 
determinada até que seja alcançado um 
acordo sobre o regulamento relativo ao 
quadro financeiro plurianual;

Or. sl
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Alteração 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento estabelece, 
para a totalidade do período de vigência do 
Programa LIFE, uma dotação financeira de 
3 618 milhões de euros, que constitui a 
referência privilegiada, na aceção do ponto 
17 da proposta da Comissão, de 29 de 
junho de 2011, de Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a 
cooperação no domínio orçamental e a boa 
gestão financeira, para a autoridade 
orçamental no decurso do processo 
orçamental anual.

(6) O presente regulamento estabelece, 
para a totalidade do período de vigência do 
Programa LIFE, uma dotação financeira de 
1 % do orçamento total, que constitui a 
referência privilegiada, na aceção do ponto 
17 da proposta da Comissão, de 29 de 
junho de 2011, de Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a 
cooperação no domínio orçamental e a boa 
gestão financeira, para a autoridade 
orçamental no decurso do processo 
orçamental anual.

Or. en

Justificação

O orçamento para o Programa LIFE previsto no orçamento geral da UE deverá sofrer um 
aumento de 1 %, um valor ainda assim moderado tendo em vista os desafios. O aumento 
proposto destina-se, em particular, a contribuir para o cofinanciamento da gestão dos sítios 
da Rede Natura 2000 por parte da UE.

Alteração 64
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento estabelece, 
para a totalidade do período de vigência do 
Programa LIFE, uma dotação financeira de 
3 618 milhões de euros, que constitui a 
referência privilegiada, na aceção do ponto 

(6) O presente regulamento estabelece, 
para a totalidade do período de vigência do 
Programa LIFE, uma dotação financeira de 
1 % do próximo Quadro Financeiro 
Plurianual, que constitui a referência 
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17 da proposta da Comissão, de 29 de 
junho de 2011, de Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a 
cooperação no domínio orçamental e a boa 
gestão financeira, para a autoridade 
orçamental no decurso do processo 
orçamental anual.

privilegiada, na aceção do ponto 17 da 
proposta da Comissão, de 29 de junho de 
2011, de Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira, para 
a autoridade orçamental no decurso do 
processo orçamental anual.

Or. en

Alteração 65
João Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento estabelece, 
para a totalidade do período de vigência do 
Programa LIFE, uma dotação financeira de 
3 618 milhões de euros, que constitui a 
referência privilegiada, na aceção do ponto 
17 da proposta da Comissão, de 29 de 
junho de 2011, de Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a 
cooperação no domínio orçamental e a boa 
gestão financeira, para a autoridade 
orçamental no decurso do processo 
orçamental anual.

(6) A dotação financeira do Programa 
LIFE deve corresponder a pelo menos 1% 
do orçamento geral da União. Assim, o
presente regulamento estabelece, para a 
totalidade do período de vigência do 
Programa LIFE, uma dotação financeira 
equivalente a 1% do Quadro Financeiro 
Plurianual 2014-2020, ou seja [...] euros, 
que constitui a referência privilegiada, na 
aceção do ponto 17 da proposta da 
Comissão, de 29 de junho de 2011, de 
Acordo Interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira, para 
a autoridade orçamental no decurso do 
processo orçamental anual.

Or. pt

Alteração 66
Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) Tendo em conta a «Mensagem da 
Reunião» de julho de 2008 e conforme as 
conclusões do Conselho de 10 de 
dezembro de 2011que encorajam a 
Comissão e os Estados-Membros a 
continuarem a promover uma abordagem 
comum em matéria de preservação da 
natureza na totalidade do território da 
União, incluindo as regiões 
ultraperiféricas e os países e territórios 
ultramarinos, bem como a comunicação 
da Comissão de 3 de maio de 2011 
intitulada «A biodiversidade, o nosso 
seguro de vida e o nosso capital natural -
Estratégia da UE sobre a Biodiversidade 
até 2020» na qual a Comissão se 
comprometeu a aumentar e estimular a 
iniciativa BEST (Biodiversidade e 
Serviços Ecossistémicos nos Territórios 
Europeus Ultramarinos), os países e 
territórios ultramarinos devem poder 
participar nos programas da União de 
acordo com as condições estabelecidas na 
Decisão de Associação Ultramarina;

Or. fr

Alteração 67
Julie Girling, Charles Tannock

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Nos termos do artigo 58.º da decisão 
do Conselho 2001/822/CE de 27 de 
novembro de 2001 relativa à associação 
dos países e territórios ultramarinos à 
Comunidade Europeia¹, os países e 
territórios ultramarinos são elegíveis para 
participar no Programa LIFE.
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_____________
¹ JO L 314 de 30.11.2001, p. 1.

Or. en

Alteração 68
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada Roteiro para 
uma Europa eficiente na utilização de 
recursos (a seguir designada «Roteiro para 
uma Europa eficiente na utilização de 
recursos») estabeleceu os marcos 
importantes e as ações necessárias para 
colocar a União na via de um crescimento 
sustentável e eficiente na utilização de 
recursos. Em consequência, o domínio 
prioritário «Ambiente e eficiência dos 
recursos» deve apoiar a execução efetiva 
da política ambiental da UE nos setores 
público e privado, em especial nos setores 
abrangidos pelo Roteiro para uma Europa 
eficiente na utilização de recursos, 
facilitando o desenvolvimento e a partilha 
de novas soluções e boas práticas. No 
entanto, devem ser excluídas as atividades 
de ecoinovação que se sobreponham ao 
programa Horizonte 2020.

(12) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada Roteiro para 
uma Europa eficiente na utilização de 
recursos (a seguir designada «Roteiro para 
uma Europa eficiente na utilização de 
recursos») estabeleceu os marcos 
importantes e as ações que podem 
contribuir para colocar a União na via de 
um crescimento sustentável e eficiente na 
utilização de recursos. Em consequência, o 
domínio prioritário «Ambiente e eficiência 
dos recursos» deve apoiar a execução 
efetiva da política ambiental da UE nos 
setores público e privado, em especial nos 
setores abrangidos pelo Roteiro para uma 
Europa eficiente na utilização de recursos, 
facilitando o desenvolvimento e a partilha 
de novas soluções e boas práticas. No 
entanto, devem ser excluídas as atividades 
de ecoinovação que se sobreponham ao 
programa Horizonte 2020.

Or. de

Alteração 69
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O domínio prioritário «Atenuação das 
alterações climáticas» deve contribuir para 
a definição e aplicação da política e da 
legislação da União relativas ao clima, 
nomeadamente no que se refere ao
acompanhamento e comunicação relativos 
aos gases com efeito de estufa, às políticas 
relacionadas com a utilização dos solos, 
reafetação dos solos e silvicultura, ao 
regime de comércio de licenças de 
emissão, aos esforços dos Estados-
Membros para reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa, à captação e retenção 
de carbono, à energia de fontes renováveis, 
à eficiência energética, aos transportes e 
combustíveis, à proteção da camada de 
ozono e aos gases fluorados.

(16) O domínio prioritário «Atenuação das 
alterações climáticas» deve contribuir para 
a definição e aplicação da política e da 
legislação da União relativas ao clima, 
nomeadamente apoiando, se possível, 
sinergias com outros objetivos ambientais, 
como a biodiversidade na área do
acompanhamento e comunicação relativos 
aos gases com efeito de estufa, às políticas 
relacionadas com a utilização dos solos, 
reafetação dos solos e silvicultura, ao 
regime de comércio de licenças de 
emissão, aos esforços dos Estados-
Membros para reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa, à captação e retenção 
de carbono, à energia de fontes renováveis, 
à eficiência energética, aos transportes e 
combustíveis, à proteção da camada de 
ozono e aos gases fluorados.

Or. en

Alteração 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As primeiras consequências das 
alterações climáticas já podem ser 
observadas na Europa e em todo o mundo e 
traduzem-se em condições meteorológicas 
extremas, que ocasionam secas e 
inundações, e numa subida das 
temperaturas e do nível das águas do mar. 
O domínio prioritário «Adaptação às 
alterações climáticas» deve, pois, 
contribuir para a adaptação das populações, 
dos setores económicos e das regiões ao 

(17) As primeiras consequências das 
alterações climáticas já podem ser 
observadas na Europa e em todo o mundo e 
traduzem-se em condições meteorológicas 
extremas, que ocasionam secas e 
inundações, e numa subida das 
temperaturas e do nível das águas do mar. 
O domínio prioritário «Adaptação às 
alterações climáticas» deve, pois, 
contribuir para a adaptação das populações, 
dos setores económicos e das regiões ao 
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impacto das alterações climáticas, 
contribuindo para aumentar a resistência da 
União através de medidas e estratégias de 
adaptação específicas. As medidas neste 
domínio devem ser complementares às 
medidas elegíveis para financiamento no 
âmbito do Instrumento Financeiro para a 
Proteção Civil.

impacto das alterações climáticas, 
contribuindo para aumentar a resistência do 
ambiente através de medidas e estratégias 
de adaptação específicas. As medidas neste 
domínio devem ser complementares às 
medidas elegíveis para financiamento no 
âmbito do Instrumento Financeiro para a 
Proteção Civil e centrar-se sobretudo em 
abordagens baseadas em ecossistemas, 
apoiando benefícios conexos de baixos 
custos com outros objetivos ambientais.

Or. en

Alteração 71
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As primeiras consequências das 
alterações climáticas já podem ser 
observadas na Europa e em todo o mundo e 
traduzem-se em condições meteorológicas 
extremas, que ocasionam secas e 
inundações, e numa subida das 
temperaturas e do nível das águas do mar. 
O domínio prioritário «Adaptação às 
alterações climáticas» deve, pois, 
contribuir para a adaptação das populações, 
dos setores económicos e das regiões ao 
impacto das alterações climáticas, 
contribuindo para aumentar a resistência da 
União através de medidas e estratégias de 
adaptação específicas. As medidas neste 
domínio devem ser complementares às 
medidas elegíveis para financiamento no 
âmbito do Instrumento Financeiro para a 
Proteção Civil.

(17) As primeiras consequências das 
alterações climáticas já podem ser 
observadas na Europa e em todo o mundo e 
traduzem-se em condições meteorológicas 
extremas, que ocasionam secas e 
inundações, e numa subida das 
temperaturas e do nível das águas do mar. 
O domínio prioritário «Adaptação às 
alterações climáticas» deve, pois, 
contribuir para a adaptação das populações, 
dos setores económicos e das regiões ao 
impacto das alterações climáticas, 
contribuindo para aumentar a resistência da 
União através de medidas e estratégias de 
adaptação específicas. As medidas neste 
domínio devem ser complementares às 
medidas elegíveis para financiamento no 
âmbito do Instrumento Financeiro para a 
Proteção Civil e, se possível, devem visar o 
apoio à utilização económica dos fundos, 
gerando benefícios conexos com outros 
objetivos ambientais.

Or. en
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Alteração 72
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A plena aplicação da legislação e da 
política ambiental e climática está 
inextrincavelmente ligada à melhoria da 
governação, ao reforço da participação das 
partes interessadas e à divulgação da 
informação. Em consequência, os domínios 
prioritários «Governação» e «Informação» 
devem, em ambos os subprogramas, apoiar 
o desenvolvimento de plataformas e a 
partilha de boas práticas para reforçar o 
cumprimento e suscitar o apoio do público 
e das partes interessadas para os esforços 
de definição de políticas para o ambiente e 
o clima envidados pela União. Devem, em 
especial, apoiar os progressos na 
divulgação da base de conhecimentos, na 
sensibilização, na participação do público, 
no acesso à informação e no acesso à 
justiça em questões ambientais.

(18) A plena aplicação da legislação e da 
política ambiental e climática está 
inextrincavelmente ligada à melhoria da 
governação, ao reforço da participação das 
partes interessadas e à divulgação da 
informação. Em consequência, os domínios 
prioritários «Governação» e «Informação» 
devem, em ambos os subprogramas, apoiar 
o desenvolvimento de plataformas e a 
partilha de boas práticas para reforçar o 
cumprimento e suscitar o apoio do público 
e das partes interessadas para os esforços 
de definição de políticas para o ambiente e 
o clima envidados pela União. Devem, em 
especial, apoiar os progressos na 
divulgação da base de conhecimentos e 
boas práticas, na sensibilização, na 
participação do público, no acesso à 
informação e no acesso à justiça em 
questões ambientais.

Or. en

Alteração 73
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) No intuito de melhorar a execução da 
política ambiental e climática e de reforçar 
a integração de objetivos ambientais e 
climáticos noutras políticas, o Programa 
LIFE deve promover projetos que apoiem 

(21) No intuito de melhorar a execução da 
política ambiental e climática e de reforçar 
a integração de objetivos ambientais e 
climáticos noutras políticas, o Programa 
LIFE deve promover projetos que apoiem 
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abordagens integradas da implementação 
da legislação e da política ambiental e 
climática. No âmbito do subprograma 
relativo ao ambiente, esses projetos 
deverão concentrar-se, essencialmente, na 
execução da Estratégia da UE em matéria 
de biodiversidade para 2020 e mais 
concretamente na gestão eficaz e na 
consolidação da rede Natura 2000, criada 
pela Diretiva 92/43/CEE do Conselho, da
Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água, e da legislação relativa aos resíduos e 
ao ar. Embora centrados nos temas 
identificados, esses projetos servirão 
múltiplos objetivos (por exemplo, 
benefícios ambientais e reforço das 
capacidades), permitindo obter resultados 
noutras áreas políticas, nomeadamente no 
contexto da Diretiva 2008/56/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de junho de 2008, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio da 
política para o meio marinho (Diretiva-
Quadro Estratégia Marinha). Esses tipos de 
projetos podem ser previstos noutros 
domínios ambientais. Para o subprograma 
relativo à ação climática, esses projetos 
devem centrar-se essencialmente na 
execução de estratégias e planos de ação 
para a atenuação das alterações climáticas 
e adaptação às mesmas. Estes tipos de 
projetos devem comportar apenas uma 
série de atividades e medidas específicas, 
devendo as atividades complementares às 
do projeto ser financiadas por outros 
programas de financiamento da União e 
por fundos nacionais, regionais e do setor 
privado. O financiamento no âmbito do 
Programa LIFE deve explorar sinergias e 
assegurar a consistência entre as diferentes 
fontes de financiamento da União ao 
proporcionar uma focalização estratégica 
no ambiente e no clima.

abordagens integradas da implementação 
da legislação e da política ambiental e 
climática. No âmbito do subprograma 
relativo ao ambiente, esses projetos 
deverão concentrar-se, essencialmente, na 
execução da Estratégia da UE em matéria 
de biodiversidade para 2020 e mais 
concretamente na gestão eficaz e na 
consolidação da rede Natura 2000, criada 
pela Diretiva 92/43/CEE do Conselho, da 
Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da 
água, e da legislação relativa aos resíduos e 
ao ar. Embora centrados nos temas 
identificados, esses projetos servirão 
múltiplos objetivos (por exemplo, 
benefícios ambientais e reforço das 
capacidades), permitindo obter resultados 
noutras áreas políticas, nomeadamente no 
contexto da Diretiva 2008/56/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de junho de 2008, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio da 
política para o meio marinho (Diretiva-
Quadro Estratégia Marinha). Esses tipos de 
projetos podem ser previstos noutros 
domínios ambientais. Para o subprograma 
relativo à ação climática, esses projetos 
devem centrar-se essencialmente na 
execução de estratégias e planos de ação 
para a atenuação das alterações climáticas 
e adaptação às mesmas. Estes tipos de 
projetos devem comportar apenas uma 
série de atividades e medidas específicas, 
devendo as atividades complementares às 
do projeto ser financiadas por outros 
programas de financiamento da União e 
por fundos nacionais, regionais e do setor 
privado. O financiamento no âmbito do 
Programa LIFE deve explorar sinergias e 
assegurar a consistência entre as diferentes 
fontes de financiamento da União ao 
proporcionar uma focalização estratégica 
no ambiente e no clima. Os projetos 
integrados facilitam uma abordagem 
integrada ao financiamento ambiental, ao 
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melhorarem a capacidade de absorção de 
outros fundos em matéria de despesas 
relacionadas com o ambiente e o clima. 
Por se tratar de uma novidade e devido à 
falta de experiência abrangente em 
relação à abordagem de «projeto 
integrado», os intervenientes devem ser 
apoiados, se necessário, através de um 
aumento da taxa de financiamento até 
75 % e de assistência técnica para a fase 
preparatória. Além disso, um processo de 
seleção composto por dois passos ajuda a 
simplificar a fase de candidatura. Devem 
ser promovidos intercâmbios que visem 
abordagens integradas de êxito e que 
envolvam todos os setores relevantes da 
administração e intervenientes. Tendo por 
base a experiência dos primeiros anos de 
programação devem ser analisados os 
fatores que determinam o bom 
funcionamento e o sucesso dos Projetos 
Integrados. Com base nessa análise e 
dependendo do financiamento disponível 
podem ser incrementadas áreas ao âmbito 
dos Projetos Integrados.

Or. en

Alteração 74
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Os Projetos Integrados devem 
servir de modelo para apoiar os Estados-
Membros na utilização eficaz dos fundos 
e na implementação de uma cooperação 
construtiva e contínua entre os diferentes 
setores da administração, a fim de lidar 
com os principais desafios de 
implementação. Na medida em que esses 
desafios se verificam por toda a União 
Europeia, a experiência relativa a este 
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novo tipo de projeto deve ser o mais ampla 
possível. A Comissão deve encorajar os 
Estados-Membros a apresentar, pelo 
menos, três Projetos Integrados em áreas 
diferentes, durante o período de 
programação.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A natureza dos projetos LIFE, 
incluindo os que apoiam abordagens 
integradas como um novo tipo de projeto 
centrado na implementação da legislação 
e da política ambiental e climática da 
União Europeia, exige que sejam tomadas 
ações em toda a União relativamente aos 
setores visados. Para tal é necessária a 
introdução de um elemento de 
distribuição no processo de seleção, a fim 
de facilitar o equilíbrio geográfico.

Or. en

Alteração 76
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para desempenhar a sua missão 
catalisadora da elaboração e execução da 
política ambiental e climática, a Comissão 
deverá utilizar recursos do Programa LIFE 
para apoiar a elaboração, implementação e 

(23) Para desempenhar a sua missão 
catalisadora da elaboração e execução da 
política ambiental e climática, a Comissão 
deverá utilizar recursos do Programa LIFE 
para apoiar a elaboração, implementação e 
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integração de políticas e legislação 
ambiental e climática, incluindo a 
aquisição de bens e serviços. Os recursos 
financeiros atribuídos a atividades de 
comunicação no âmbito do presente 
regulamento abrangem igualmente a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União.

integração de políticas e legislação 
ambiental e climática, incluindo a 
aquisição de bens e serviços. 

Or. en

Alteração 77
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para desempenhar a sua missão 
catalisadora da elaboração e execução da 
política ambiental e climática, a Comissão 
deverá utilizar recursos do Programa LIFE 
para apoiar a elaboração, implementação e 
integração de políticas e legislação 
ambiental e climática, incluindo a 
aquisição de bens e serviços. Os recursos 
financeiros atribuídos a atividades de 
comunicação no âmbito do presente 
regulamento abrangem igualmente a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União.

(23) Para desempenhar a sua missão 
catalisadora da elaboração e execução da 
política ambiental e climática, a Comissão
deverá utilizar recursos do Programa LIFE 
para apoiar a elaboração, implementação e 
integração de políticas e legislação 
ambiental e climática, incluindo a 
aquisição de bens e serviços. Devem ser 
tomadas medidas concretas a fim de 
promover a participação de PME nestes 
concursos públicos. Os recursos 
financeiros atribuídos a atividades de 
comunicação no âmbito do presente 
regulamento abrangem igualmente a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União.

Or. en

Justificação

A Comissão deve adaptar os seus concursos públicos, a fim de torná-los mais acessíveis às 
PME, nomeadamente em matéria de pré-financiamento.
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Alteração 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para desempenhar a sua missão 
catalisadora da elaboração e execução da 
política ambiental e climática, a Comissão 
deverá utilizar recursos do Programa LIFE 
para apoiar a elaboração, implementação e 
integração de políticas e legislação 
ambiental e climática, incluindo a 
aquisição de bens e serviços. Os recursos 
financeiros atribuídos a atividades de 
comunicação no âmbito do presente 
regulamento abrangem igualmente a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União.

(23) Para desempenhar a sua missão 
catalisadora da elaboração e execução da 
política ambiental e climática, a Comissão 
deverá utilizar recursos do Programa LIFE 
para apoiar a elaboração, implementação e 
integração de políticas e legislação 
ambiental e climática, incluindo a 
aquisição de bens e serviços. Os recursos 
financeiros atribuídos a atividades de 
comunicação no âmbito do presente 
regulamento abrangem igualmente a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União. Além disso, 
o programa LIFE deve contribuir para a 
implementação da ação 3-C), do Objetivo 
1, da estratégia da UE em matéria de 
biodiversidade, segundo a qual a 
Comissão e os Estados-Membros irão 
facilitar a implementação das diretivas 
relativas à natureza através de programas 
de formação específicos para o Natura 
2000, destinados a juízes e procuradores 
do Ministério Público e do 
desenvolvimento de capacidades de 
promoção da conformidade reforçadas.

Or. en

Justificação

Responde às recomendações feitas no relatório do Parlamento Europeu relativo à estratégia 
da UE em matéria de biodiversidade.

Alteração 79
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

(25) A experiência adquirida com os 
instrumentos anteriores salientou a 
necessidade de uma programação 
plurianual e de uma concentração dos 
esforços em prioridades concretas de 
política ambiental e climática e em 
domínios de ação. Os programas de 
trabalho plurianuais devem ser flexíveis, 
no intuito de realizar as metas e objetivos 
do Programa LIFE, e, simultaneamente, 
garantir que os domínios prioritários sejam 
suficientemente estáveis para permitir aos 
potenciais candidatos planificar, elaborar e 
apresentar propostas. Nesta perspetiva, os 
programas de trabalho plurianuais devem 
ser válidos por, no mínimo, dois anos, com 
prioridades não exaustivas.

(25) A experiência adquirida com os 
instrumentos anteriores salientou a 
necessidade de uma programação 
plurianual e de uma concentração dos 
esforços em prioridades concretas de 
política ambiental e climática e em 
domínios de ação. Os programas de 
trabalho plurianuais devem ser flexíveis, 
no intuito de realizar as metas e objetivos 
do Programa LIFE, e, simultaneamente, 
garantir que os domínios prioritários sejam 
suficientemente estáveis para permitir aos 
potenciais candidatos planificar, elaborar e 
apresentar propostas. Nesta perspetiva, os 
programas de trabalho plurianuais devem 
ser válidos por, no mínimo, três anos, com 
prioridades não exaustivas.

Or. en

Alteração 80
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A fim de simplificar o Programa LIFE 
e de reduzir a carga administrativa dos 
candidatos e beneficiários, deverá ser 
aumentado o recurso a taxas fixas e a 
montantes únicos, e o financiamento
deverá concentrar-se em categorias de 
custos mais específicas. A título de 
compensação pelos custos inelegíveis e a 
fim de manter um nível eficaz de apoio 
fornecido pelo Programa LIFE, as taxas de 
cofinanciamento devem ser fixadas em 
70 %, como regra geral, e em 80 %, em 
casos especiais.

(26) A fim de simplificar o Programa LIFE 
e de reduzir a carga administrativa dos 
candidatos e beneficiários, deverá ser 
aumentado o recurso a taxas fixas e a 
montantes únicos. O IVA e as despesas 
permanentes com pessoal devem ser 
elegíveis. A fim de manter um nível eficaz 
de apoio fornecido pelo Programa LIFE, as 
taxas de cofinanciamento devem ser 
fixadas em 70 %, como regra geral, em 
80 %, em casos especiais e em 75 % para a 
natureza e biodiversidade relativamente a 
habitats prioritários e espécies 
prioritárias, tal como são definidos na 
diretiva 92/43/CEE ou às espécies de 
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pássaros consideradas na diretiva 
2009/147/CEE, bem como às espécies e 
habitats definidos na diretiva 92/43/CEE 
que demonstrem um estado de 
conservação desfavorável, de acordo com 
a mais recente avaliação.

Or. en

Alteração 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A fim de simplificar o Programa LIFE 
e de reduzir a carga administrativa dos 
candidatos e beneficiários, deverá ser 
aumentado o recurso a taxas fixas e a 
montantes únicos, e o financiamento 
deverá concentrar-se em categorias de 
custos mais específicas. A título de 
compensação pelos custos inelegíveis e a
fim de manter um nível eficaz de apoio 
fornecido pelo Programa LIFE, as taxas de 
cofinanciamento devem ser fixadas em 
70 %, como regra geral, e em 80 %, em 
casos especiais.

(26) A fim de simplificar o Programa LIFE 
e de reduzir a carga administrativa dos 
candidatos e beneficiários, deverá ser 
aumentado o recurso a taxas fixas e a 
montantes únicos, sem comprometer a 
elegibilidade do IVA e dos custos 
permanentes com pessoal, de acordo com 
a definição do regulamento financeiro. A
fim de manter um nível eficaz de apoio 
fornecido pelo Programa LIFE, as taxas de 
cofinanciamento devem ser fixadas em 
65 %, como regra geral, e em 75 % - 80 %, 
em casos especiais.

Or. en

Alteração 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A fim de simplificar o Programa LIFE 
e de reduzir a carga administrativa dos 
candidatos e beneficiários, deverá ser 

(26) A fim de simplificar o Programa LIFE 
e de reduzir a carga administrativa dos 
candidatos e beneficiários, deverá ser 
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aumentado o recurso a taxas fixas e a 
montantes únicos, e o financiamento 
deverá concentrar-se em categorias de 
custos mais específicas. A título de 
compensação pelos custos inelegíveis e a 
fim de manter um nível eficaz de apoio
fornecido pelo Programa LIFE, as taxas de 
cofinanciamento devem ser fixadas em 
70 %, como regra geral, e em 80 %, em 
casos especiais.

aumentado o recurso a taxas fixas e a 
montantes únicos, sem comprometer a 
elegibilidade do IVA e dos custos
permanentes com pessoal. A título de 
compensação pelos custos inelegíveis e a 
fim de manter um nível eficaz de apoio 
fornecido pelo Programa LIFE, as taxas de 
cofinanciamento devem ser fixadas em 
70 %, como regra geral, e em 80 %, em 
casos especiais.

Or. en

Alteração 83
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A fim de simplificar o Programa LIFE 
e de reduzir a carga administrativa dos 
candidatos e beneficiários, deverá ser 
aumentado o recurso a taxas fixas e a 
montantes únicos, e o financiamento 
deverá concentrar-se em categorias de 
custos mais específicas. A título de 
compensação pelos custos inelegíveis e a 
fim de manter um nível eficaz de apoio 
fornecido pelo Programa LIFE, as taxas de 
cofinanciamento devem ser fixadas em 
70 %, como regra geral, e em 80 %, em 
casos especiais.

(26) A fim de simplificar o Programa LIFE 
e de reduzir a carga administrativa dos 
candidatos e beneficiários, deverá ser 
aumentado o recurso a taxas fixas e a 
montantes únicos, sem comprometer a 
elegibilidade do IVA e dos custos 
permanentes com pessoal e o 
financiamento deverá concentrar-se em 
categorias de custos mais específicas. A 
título de compensação pelos custos 
inelegíveis e a fim de manter um nível 
eficaz de apoio fornecido pelo Programa 
LIFE, as taxas de cofinanciamento devem 
ser fixadas em 70 %, como regra geral, e 
em 80 %, em casos especiais.

Or. en

Alteração 84
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) A fim de simplificar o Programa LIFE 
e de reduzir a carga administrativa dos 
candidatos e beneficiários, deverá ser 
aumentado o recurso a taxas fixas e a 
montantes únicos, e o financiamento 
deverá concentrar-se em categorias de 
custos mais específicas. A título de 
compensação pelos custos inelegíveis e a 
fim de manter um nível eficaz de apoio 
fornecido pelo Programa LIFE, as taxas de 
cofinanciamento devem ser fixadas em 
70 %, como regra geral, e em 80 %, em 
casos especiais.

(26) A fim de simplificar o Programa LIFE 
e de reduzir a carga administrativa dos 
candidatos e beneficiários, deverá ser 
aumentado o recurso a taxas fixas e a 
montantes únicos, e o financiamento 
deverá concentrar-se em categorias de 
custos mais específicas. A título de 
compensação pelos custos inelegíveis e a 
fim de manter um nível eficaz de apoio 
fornecido pelo Programa LIFE, as taxas de 
cofinanciamento devem ser fixadas em 
70 %, como regra geral, e em 90 %, em 
casos especiais.

Or. en

Alteração 85
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de garantir a melhor utilização 
possível dos fundos da União e de 
assegurar valor acrescentado europeu, a 
competência para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
no que respeita aos critérios de 
elegibilidade para a seleção de projetos, 
dos critérios para a aplicação do 
equilíbrio geográfico aos projetos 
integrados e dos indicadores de 
desempenho aplicáveis a prioridades 
temáticas específicas. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, designadamente a nível de 
peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 

(30) A fim de garantir a melhor avaliação
possível da utilização dos fundos da União, 
a competência para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
no que respeita aos indicadores de 
desempenho aplicáveis a prioridades 
temáticas específicas. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, designadamente a nível de 
peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.
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deve assegurar uma transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 86
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Projetos de boas práticas»: os projetos 
que aplicam técnicas, métodos e 
abordagens adequados, rentáveis e 
inovadores, tendo em conta o contexto 
específico do projeto;

(c) «projetos de boas práticas»: os Projetos 
que aplicam técnicas, métodos e 
abordagens adequados, tendo em conta o 
contexto específico do projeto;

Or. pt

Alteração 87
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) «Projetos integrados»: os projetos que 
executam, de forma sustentável, numa 
escala territorial alargada, nomeadamente 
regional, multirregional ou nacional, as 
estratégias ou os planos de ação para o 
ambiente e para o clima exigidos por 
legislação específica da União em matéria 
de ambiente ou de clima, em conformidade 
com outros atos da União, ou 
desenvolvidos pelas autoridades dos 
Estados-Membros.

(d) «Projetos integrados»: os projetos que 
executam, de forma sustentável, tomando 
em consideração a legislação e as 
políticas da União Europeia para o 
ambiente e o clima, sobretudo nas áreas 
da natureza, água, resíduos, ar e do 
combate e da adaptação às alterações 
climáticas, numa escala territorial 
alargada, nomeadamente regional, 
multirregional, nacional ou transnacional, 
as estratégias ou os planos de ação para o 
ambiente e para o clima exigidos por 
legislação específica da União em matéria 
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de ambiente ou de clima, em conformidade 
com outros atos da União, ou 
desenvolvidos pelas autoridades dos 
Estados-Membros. Os Projetos Integrados 
visam promover a coordenação com 
outras fontes de financiamento relevantes 
da União e a sua mobilização;

Or. en

Alteração 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) «Projetos integrados»: os projetos que 
executam, de forma sustentável, numa 
escala territorial alargada, nomeadamente 
regional, multirregional ou nacional, as 
estratégias ou os planos de ação para o 
ambiente e para o clima exigidos por 
legislação específica da União em matéria 
de ambiente ou de clima, em conformidade 
com outros atos da União, ou 
desenvolvidos pelas autoridades dos 
Estados-Membros.

(d) «Projetos integrados»: os projetos que 
executam, de forma sustentável, numa 
escala territorial alargada, nomeadamente 
regional, multirregional ou nacional, as 
estratégias ou os planos de ação para o 
ambiente e para o clima sobretudo em uma 
ou mais áreas da natureza, água, 
resíduos, ar e atenuação e adaptação às 
alterações climáticas, tal como é exigido 
pela legislação específica da União em 
matéria de ambiente ou de clima, em 
conformidade com outros atos da União, 
ou desenvolvidos pelas autoridades dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 89
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Apoiar a gestão das áreas incluídas 
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na Rede Natura 2000 e a conservação dos 
valores naturais nela incluídos, em 
especial das espécies e habitats 
considerados prioritários de acordo com a 
legislação da União;

Or. pt

Alteração 90
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deste modo, o Programa LIFE contribuirá 
para o desenvolvimento sustentável e para 
a consecução dos objetivos e metas da 
Estratégia Europa 2020.

Deste modo, o Programa LIFE contribuirá 
para o desenvolvimento sustentável e para 
a consecução dos objetivos e metas da
Estratégia Europa 2020 e do Roteiro das 
Energias até 2050.

Or. en

Alteração 91
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Melhorias ambientais e climáticas 
suscetíveis de lhe serem imputáveis, no que 
respeita ao objetivo enunciado no n.º 1, 
alínea a). Relativamente ao objetivo que 
consiste em suster e inverter a perda de 
diversidade, as melhorias ambientais 
suscetíveis de lhe serem imputadas são 
medidas em termos de percentagem da 
rede Natura 2000 recuperada ou 
adequadamente gerida, superfície de 
serviços ecossistémicos recuperada e 
número e tipo de habitats e espécies-alvo 

a) Melhorias ambientais e climáticas 
suscetíveis de lhe serem imputáveis, no que 
respeita ao objetivo enunciado no n.º 1, 
alínea a). Relativamente ao objetivo que 
consiste em suster e inverter a perda de 
diversidade, as melhorias ambientais 
suscetíveis de lhe serem imputadas são 
medidas em termos de percentagem da 
rede Natura 2000 recuperada ou 
adequadamente gerida, superfície de 
serviços ecossistémicos recuperada ou 
reposta e número e tipo de habitats e 
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cujo estado de conservação foi melhorado; espécies-alvo cujo estado de conservação 
foi melhorado;

Or. sl

Alteração 92
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Uma avaliação bianual dos 
benefícios económicos alcançados através 
do financiamento pelo Programa LIFE, 
considerando a manutenção ou promoção 
dos serviços ecossistémicos e outros 
benefícios económicos colaterais do 
programa;

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

São conferidas à Comissão competências 
para adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 30.º, no que respeita aos indicadores 
de desempenho, tendo em vista a sua 
aplicação das prioridades temáticas 
definidas nos programas de trabalho 
plurianuais previstos no artigo 24.º.

São conferidas à Comissão competências 
para adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 30.º, continuando a definir os
indicadores de desempenho, tendo em vista 
a sua aplicação das prioridades temáticas 
definidas nos programas de trabalho 
plurianuais previstos no artigo 24.º.

Or. en
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Alteração 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a execução do 
Programa LIFE é de 3 618 000 000 euros.

1. A dotação financeira para a execução do 
Programa LIFE é de 1 % do orçamento 
geral da União Europeia.

Or. en

Justificação

O orçamento para o Programa LIFE previsto no orçamento geral da UE deverá sofrer um 
aumento de 1 %, um valor ainda assim moderado tendo em vista os desafios. O aumento 
proposto destina-se, em particular, a contribuir para o cofinanciamento da gestão dos sítios 
da Rede Natura 2000 por parte da UE.

Alteração 95
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a execução do 
Programa LIFE é de 3 618 000 000 euros.

1. A dotação financeira para a execução do 
Programa LIFE é de 1 % do próximo 
Quadro Financeiro Plurianual.

Or. en

Alteração 96
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a execução do 1. A dotação financeira para a execução do 
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Programa LIFE é de 3 618 000 000 euros. Programa LIFE é de (...) euros.

Or. pt

Alteração 97
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A repartição do orçamento entre os 
subprogramas é a seguinte:

Suprimido

a) 2 713 500 000 euros da dotação 
financeira global referida no n.º 1 são 
afetados ao subprograma relativo ao 
ambiente;
b) 904 500 000 euros da dotação 
financeira global referida no n.º 1 são 
afetados ao subprograma relativo à ação 
climática.

Or. en

Alteração 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 2 713 500 000 euros da dotação 
financeira global referida no n.º 1 são 
afetados ao subprograma relativo ao 
ambiente;

a) 2 894 400 000 euros que correspondem 
a aproximadamente 80 % da dotação 
financeira global referida no n.º 1 são 
afetados ao subprograma relativo ao 
ambiente;

Or. en
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Justificação

É necessário um aumento da percentagem do fundo LIFE dotado ao ambiente, a fim de 
assegurar que o LIFE consegue prestar um contributo suficiente para os custos de gestão do 
Natura 2000. Na área da ação contra as alterações climáticas encontram-se disponíveis 
outras vias de financiamento, sendo necessário desenvolver mecanismos baseados no 
mercado ou abordagens de poluidor-pagador.

Alteração 99
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 2 713 500 000 euros da dotação 
financeira global referida no n.º 1 são
afetados ao subprograma relativo ao 
ambiente;

a) 75 % da dotação financeira global 
referida no n.º 1 são afetados ao 
subprograma relativo ao ambiente;

Or. en

Alteração 100
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 2 713 500 000 euros da dotação 
financeira global referida no n.º 1 são 
afetados ao subprograma relativo ao 
ambiente;

a) (...) euros da dotação financeira global 
referida no n.º 1 são afetados ao 
subprograma relativo ao ambiente;

Or. pt

Alteração 101
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) 904 500 000 euros da dotação financeira 
global referida no n.º 1 são afetados ao 
subprograma relativo à ação climática.

b) 723 600 000 euros, que totalizam
aproximadamente 20 % da dotação 
financeira global referida no n.º 1, são 
afetados ao subprograma relativo à ação 
climática;

Or. en

Justificação

É necessário um aumento da percentagem do fundo LIFE dotado ao ambiente, a fim de 
assegurar que o LIFE consegue prestar um contributo suficiente para os custos de gestão do 
Natura 2000. Na área da ação contra as alterações climáticas encontram-se disponíveis 
outras vias de financiamento, sendo necessário desenvolver mecanismos baseados no 
mercado ou abordagens de poluidor-pagador.

Alteração 102
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 904 500 000 euros da dotação financeira 
global referida no n.º 1 são afetados ao 
subprograma relativo à ação climática.

b) 25 % da dotação financeira global 
referida no n.º 1 são afetados ao 
subprograma relativo à ação climática.

Or. en

Alteração 103
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 904 500 000 euros da dotação 
financeira global referida no n.º 1 são 
afetados ao subprograma relativo à ação 

b) (...) euros da dotação financeira global 
referida no n.º 1 são afetados ao 
subprograma relativo à ação climática.
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climática.

Or. pt

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

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Pelo menos 85 % dos recursos 
orçamentais do programa LIFE serão 
afetados aos projetos mediante a
atribuição de subvenções de ação.

Or. en

Alteração 105
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A dotação dos Projetos Integrados 
não deve ser superior a 30 % do 
orçamento total do Programa LIFE.

Or. en

Alteração 106
Julie Girling, Charles Tannock

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Participação de países terceiros no Participação de países e territórios 
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Programa LIFE ultramarinos e de países terceiros no 
Programa LIFE

Or. en

Alteração 107
Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Participação de países terceiros no 
Programa LIFE

Participação de países e territórios 
ultramarinos e de países terceiros no 
Programa LIFE

Or. fr

Alteração 108
Julie Girling, Charles Tannock

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Programa LIFE está aberto à 
participação dos seguintes países:

O Programa LIFE está aberto à 
participação dos seguintes países e 
territórios:

Or. en

Alteração 109
Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Programa LIFE está aberto à O Programa LIFE está aberto à 
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participação dos seguintes países: participação dos seguintes países e 
territórios:

Or. fr

Alteração 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Programa LIFE está aberto à 
participação dos seguintes países:

O Programa LIFE está aberto à 
participação dos seguintes países e 
territórios:

Or. en

Alteração 111
Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea –a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) os países e territórios ultramarinos 
previstos na Decisão 2001/822/CE do 
Conselho, de 27 de novembro de 2001, 
relativa à associação dos países e 
territórios ultramarinos à Comunidade 
Europeia;

Or. fr

Alteração 112
Julie Girling, Charles Tannock

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) os países e territórios ultramarinos 
visados na Decisão 2001/822/CE;

Or. en

Alteração 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) os países e territórios ultramarinos 
visados na Decisão 2001/822/CE;

Or. en

Justificação

A UE assumiu o compromisso de promover e apoiar a conservação da biodiversidade nos 
Países e Territórios Ultramarinos (PTU) na Estratégia da UE sobre a Biodiversidade até 
2020 e na decisão relativa à associação dos Países e Territórios Ultramarinos 
(2001/822/CE). Ainda, a própria Comissão propôs a abertura do LIFE a países vizinhos, 
países terceiros e às regiões ultraperiféricas francesas. O programa LIFE deve, nesse 
sentido, ficar acessível aos Países e Territórios Ultramarinos (PTU) fruto destes 
compromissos e da riqueza e frequente singularidade da biodiversidade existente nestas 
áreas.

Alteração 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) países e territórios ultramarinos da 
União visados na decisão do Conselho 
2001/822/CE;
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Or. en

Alteração 115
Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A participação destes países é regida pelas 
condições definidas nos respetivos acordos 
bilaterais ou multilaterais que estabelecem 
os princípios gerais aplicáveis à sua 
participação em programas da União.

A participação destes países e territórios é 
regida pelas condições definidas na 
Decisão de Associação Ultramarina e nos 
respetivos acordos bilaterais ou 
multilaterais que estabelecem os princípios 
gerais aplicáveis à sua participação em 
programas da União.

Or. fr

Alteração 116
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em conformidade com as suas 
responsabilidades respetivas, a Comissão e 
os Estados-Membros asseguram a 
coordenação entre o Programa LIFE e o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu, o 
Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Regional e o 
Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas, de modo a criar 
sinergias, em especial no contexto dos 
projetos integrados referidos no artigo 18.º, 
alínea d), e a apoiar a aplicação de 
soluções, métodos e abordagens 
desenvolvidos no âmbito do Programa 
LIFE. A nível da União, a coordenação é 

3. Em conformidade com as suas 
responsabilidades respetivas, a Comissão e 
os Estados-Membros, num esforço ativo e 
concertado, asseguram, se necessário, a 
coordenação entre o Programa LIFE e o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu, o 
Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Regional e o 
Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas, de modo a criar 
sinergias, em especial no contexto dos 
projetos integrados referidos no artigo 18.º, 
alínea d), e também através da 
implementação de quadros de ação 
prioritários, previstos no artigo 8.º da 
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assegurada no âmbito do Quadro 
Estratégico Comum previsto no artigo 10.º 
do Regulamento (UE) n.º … (Regulamento 
QEC).

Diretiva 92/43/CEE, e a apoiar a aplicação 
de soluções, métodos e abordagens 
desenvolvidos no âmbito do Programa 
LIFE. A nível da União, a coordenação é 
assegurada no âmbito do Quadro 
Estratégico Comum previsto no artigo 10.º 
do Regulamento (UE) n.º … (Regulamento 
QEC).

Or. en

Alteração 117
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em conformidade com as suas 
responsabilidades respetivas, a Comissão e 
os Estados-Membros asseguram a 
coordenação entre o Programa LIFE e o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu, o 
Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Regional e o 
Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas, de modo a criar 
sinergias, em especial no contexto dos 
projetos integrados referidos no artigo 18.º, 
alínea d), e a apoiar a aplicação de 
soluções, métodos e abordagens 
desenvolvidos no âmbito do Programa 
LIFE. A nível da União, a coordenação é 
assegurada no âmbito do Quadro 
Estratégico Comum previsto no artigo 10.º 
do Regulamento (UE) n.º … (Regulamento 
QEC).

3. Em conformidade com as suas 
responsabilidades respetivas, a Comissão e 
os Estados-Membros asseguram, se 
possível, a coordenação entre o Programa 
LIFE e o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Regional e o Fundo Europeu para os 
Assuntos Marítimos e as Pescas, de modo a 
criar sinergias, em especial no contexto dos 
projetos integrados referidos no artigo 18.º, 
alínea d), e a apoiar a aplicação de 
soluções, métodos e abordagens 
desenvolvidos no âmbito do Programa 
LIFE. A nível da União, a coordenação é 
assegurada no âmbito do Quadro 
Estratégico Comum previsto no artigo 10.º 
do Regulamento (UE) n.º … (Regulamento 
QEC).

Or. en

Alteração 118
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em conformidade com as suas 
responsabilidades respetivas, a Comissão e 
os Estados-Membros asseguram a 
coordenação entre o Programa LIFE e o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu, o 
Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Regional e o 
Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas, de modo a criar 
sinergias, em especial no contexto dos 
projetos integrados referidos no artigo 18.º, 
alínea d), e a apoiar a aplicação de 
soluções, métodos e abordagens 
desenvolvidos no âmbito do Programa 
LIFE. A nível da União, a coordenação é 
assegurada no âmbito do Quadro 
Estratégico Comum previsto no artigo 10.º 
do Regulamento (UE) n.º … (Regulamento 
QEC).

3. Em conformidade com as suas 
responsabilidades respetivas, a Comissão e 
os Estados-Membros, num esforço ativo e 
concertado, deverá envidar esforços no 
sentido de promover a coordenação entre o 
Programa LIFE e o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Regional e o Fundo Europeu para os 
Assuntos Marítimos e as Pescas, de modo a 
criar sinergias, em especial no contexto dos 
projetos integrados referidos no artigo 18.º, 
alínea d), e a apoiar a aplicação de 
soluções, métodos e abordagens 
desenvolvidos no âmbito do Programa
LIFE. A nível da União, a coordenação é 
assegurada no âmbito do Quadro 
Estratégico Comum previsto no artigo 10.º 
do Regulamento (UE) n.º … (Regulamento 
QEC).

Or. en

Alteração 119
Jutta Haug

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Visibilidade do Programa LIFE

O beneficiário coordenador e os 
beneficiários associados irão publicitar o 
projeto do Programa LIFE e os seus 
resultados, mencionando sempre o apoio 
recebido da União Europeia. O logótipo 
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LIFE, em anexo, deverá ser usado em 
todas as atividades de comunicação e ser 
ostentado em quadros de informações em 
locais estratégicos, visíveis ao público. 
Todos os bens duradouros adquiridos no 
quadro do Programa LIFE deverão 
ostentar o logótipo LIFE, a menos que 
especificado de outro modo pela 
Comissão.

Or. en

Justificação

A utilização do logótipo LIFE tem sido bastante positiva ao assegurar a visibilidade dos 
financiamentos da União na área do ambiente e do clima e tem evidenciado o contributo da 
União para a conservação da natureza e atividades ambientais no terreno. É assim sensato 
referir o logótipo LIFE no regulamento.

Alteração 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Áreas abrangidas pelos Projetos 

Integrados
Os projetos integrados deverão centrar-se 
principalmente nos domínios da natureza, 
dos recursos hídricos, dos resíduos, do ar, 
do ruído, bem como da atenuação e 
adaptação às alterações climáticas. 
Dependendo do seu desempenho, após a 
avaliação intercalar referida no 
artigo 27.º, n.º 2, alínea a), e da 
disponibilidade de fundos, são conferidas 
à Comissão as competências para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 30.º relativamente à inclusão dos 
domínios a serem abrangidos pelos 
projetos integrados, tais como solo, 
ambiente marinho ou urbano.
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Or. en

Alteração 121
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Domínios prioritários específicos do 
subprograma relativo ao ambiente

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. sl

Alteração 122
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pelo menos 50 % dos recursos 
orçamentais atribuídos a projetos 
apoiados através de subvenções de ação 
concedidas no âmbito do subprograma 
relativo ao ambiente devem ser destinados 
a projetos de apoio à conservação da 
natureza e da biodiversidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pelo menos 50 % dos recursos 2. Pelo menos 75 % dos recursos 
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orçamentais atribuídos a projetos apoiados 
através de subvenções de ação concedidas 
no âmbito do subprograma relativo ao 
ambiente devem ser destinados a projetos 
de apoio à conservação da natureza e da 
biodiversidade.

orçamentais atribuídos a projetos apoiados 
através de subvenções de ação concedidas 
no âmbito do subprograma relativo ao 
ambiente devem ser destinados a projetos 
de apoio à conservação da natureza e da 
biodiversidade.

Or. en

Ligada à alteração ao n.º 1 do artigo 4.º.

Justificação

A presente alteração está articulada com o aumento do orçamento do Programa LIFE que 
passará a representar 1 % do orçamento total da UE, visando este aumento, em particular, 
contribuir para a gestão dos sítios Natura 2000.

Alteração 124
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pelo menos 50 % dos recursos 
orçamentais atribuídos a projetos apoiados 
através de subvenções de ação concedidas 
no âmbito do subprograma relativo ao 
ambiente devem ser destinados a projetos 
de apoio à conservação da natureza e da 
biodiversidade.

2. Pelo menos 75 % dos recursos 
orçamentais atribuídos a projetos apoiados 
através de subvenções de ação concedidas 
no âmbito do subprograma relativo ao 
ambiente devem ser destinados a projetos 
de apoio à conservação da natureza e da 
biodiversidade.

Or. en

Justificação

É necessário o aumento da percentagem de orçamento do programa LIFE dedicado à 
biodiversidade a fim de assegurar que o LIFE consegue cobrir 20 % dos requisitos de 
financiamento do Natura 2000 (calculados em 5,8 mil milhões de euros por ano).

Alteração 125
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pelo menos 50 % dos recursos 
orçamentais atribuídos a projetos apoiados 
através de subvenções de ação concedidas 
no âmbito do subprograma relativo ao 
ambiente devem ser destinados a projetos 
de apoio à conservação da natureza e da 
biodiversidade.

2. Pelo menos 60 % dos recursos 
orçamentais atribuídos a projetos apoiados 
através de subvenções de ação concedidas 
no âmbito do subprograma relativo ao 
ambiente devem ser destinados a projetos 
de apoio à conservação da natureza e da 
biodiversidade.

Or. en

Alteração 126
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pelo menos 50% dos recursos 
orçamentais atribuídos a Projetos apoiados 
através de subvenções de ação concedidas 
no âmbito do subprograma relativo ao 
ambiente devem ser destinados a Projetos 
de apoio à conservação da natureza e da 
biodiversidade.

2. Pelo menos 60% dos recursos 
orçamentais atribuídos a Projetos apoiados 
através de subvenções de ação concedidas 
no âmbito do subprograma relativo ao 
ambiente devem ser destinados a Projetos 
de apoio à conservação da natureza e da 
biodiversidade.

Or. pt

Alteração 127
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar a aplicação, o desenvolvimento, 
o ensaio e a demonstração de abordagens 
integradas para a execução de planos e 

(b) Apoiar a aplicação, o desenvolvimento, 
o ensaio e a demonstração de abordagens 
integradas para a execução de planos e 
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programas no âmbito da política e da 
legislação ambiental da União, 
fundamentalmente no domínio dos 
recursos hídricos, dos resíduos e do ar;

programas no âmbito da política e da 
legislação ambiental da União, 
fundamentalmente no domínio dos 
recursos hídricos, dos resíduos, do ar e do 
solo;

Or. en

Alteração 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar a aplicação, o desenvolvimento, 
o ensaio e a demonstração de abordagens 
integradas para a execução de planos e 
programas no âmbito da política e da 
legislação ambiental da União, 
fundamentalmente no domínio dos 
recursos hídricos, dos resíduos e do ar;

(b) Apoiar a aplicação, o desenvolvimento, 
o ensaio e a demonstração de abordagens 
integradas para a execução de planos e 
programas no âmbito da política e da 
legislação ambiental da União, 
fundamentalmente no domínio dos 
recursos hídricos, dos resíduos, do ar e do 
ruído;

Or. en

Alteração 129
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover e contribuir para um maior 
respeito e uma melhor aplicação da 
legislação ambiental da União, 
nomeadamente mediante a promoção do 
desenvolvimento e da divulgação de boas 
práticas e de abordagens políticas;

(c) Promover e contribuir para um maior 
respeito e uma melhor aplicação da 
legislação ambiental em vigor da União em 
todos os Estados-Membros, 
nomeadamente mediante a promoção do 
desenvolvimento e da divulgação de boas 
práticas e de abordagens políticas;

Or. de
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Alteração 130
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover e contribuir para um maior 
respeito e uma melhor aplicação da 
legislação ambiental da União, 
nomeadamente mediante a promoção do 
desenvolvimento e da divulgação de boas 
práticas e de abordagens políticas;

(c) Promover e contribuir para um maior 
respeito e uma melhor aplicação da 
legislação ambiental da União, 
nomeadamente mediante a promoção do 
desenvolvimento e da divulgação de boas 
práticas;

Or. de

Justificação

Não deveria surgir a suspeita de existência de subvenções políticas através de fundos ao 
abrigo do Programa LIFE.

Alteração 131
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover uma melhor governação 
ambiental, alargando a participação das 
partes interessadas, incluindo as ONG, no 
processo de consultas e na execução das 
políticas.

(d) Promover uma melhor governação 
ambiental.

Or. de

Justificação

As ONG que trabalham no domínio do ambiente são precisamente aquelas que, na maior 
parte das vezes, dispõem de boas fontes de financiamento. Os fundos ao abrigo do Programa 
LIFE são muito limitados. Por isso, deverão ser investidos sobretudo na melhoria da gestão, 
incluindo dos fundos estruturais, para que seja possível uma implementação realmente eficaz 
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de projetos ambientais no terreno (a maioria dos projetos que não são concretizados 
fracassam devido a uma gestão deficiente).

Alteração 132
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover uma melhor governação 
ambiental, alargando a participação das 
partes interessadas, incluindo as ONG, no 
processo de consultas e na execução das 
políticas.

(d) Promover uma melhor governação 
ambiental, alargando a participação das 
partes interessadas, incluindo as ONG, no 
processo de consultas e na execução das 
políticas e promover a sensibilização para 
os direitos dos cidadãos resultantes da 
Convenção de Aahrus.

Or. en

Alteração 133
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) promover a difusão direcionada dos 
resultados do projeto junto dos 
participantes interessados e potenciais 
futuros candidatos; a difusão deve ser 
feita nas regiões mais adequadas para a 
área temática particular que tenham 
maiores probabilidades de beneficiar com 
a partilha de experiências positivas.

Or. en

Alteração 134
Romana Jordan
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Atenuação das alterações climáticas; (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. sl

Alteração 135
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No intuito de contribuir para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, o 
domínio prioritário «Atenuação das 
alterações climáticas» tem, nomeadamente, 
os seguintes objetivos específicos:

No intuito de contribuir para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, o 
domínio prioritário «Atenuação das 
alterações climáticas», apoiando 
simultaneamente, se possível, as sinergias 
com outros objetivos ambientais, tais 
como a biodiversidade, tem, 
nomeadamente, os seguintes objetivos 
específicos:

Or. en

Alteração 136
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No intuito de contribuir para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, o 
domínio prioritário «Atenuação das 
alterações climáticas» tem, nomeadamente, 
os seguintes objetivos específicos:

No intuito de contribuir para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, o 
domínio prioritário «Atenuação das 
alterações climáticas», apoiando 
simultaneamente, se possível, as sinergias 
com outros objetivos ambientais, tais 
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como a biodiversidade, tem, 
nomeadamente, os seguintes objetivos 
específicos:

Or. en

Alteração 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuir para o desenvolvimento e a 
implementação da política e da legislação
da União no domínio da adaptação às 
alterações climáticas, incluindo a sua 
integração noutros domínios políticos, 
nomeadamente mediante o 
desenvolvimento, o ensaio e a 
demonstração de abordagens de política ou 
de gestão, boas práticas e soluções 
destinadas a facilitar a adaptação às 
alterações climáticas;

(a) contribuir para o desenvolvimento e a 
implementação da política e da legislação 
da União no domínio da adaptação às 
alterações climáticas, incluindo a sua 
integração noutros domínios políticos, 
nomeadamente mediante o apoio a 
sinergias com outros objetivos ambientais, 
tais como a biodiversidade, e mediante o 
desenvolvimento, o ensaio e a 
demonstração de abordagens de política ou 
de gestão ecossistémicas, boas práticas e 
soluções destinadas a facilitar a adaptação 
às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 138
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover a sensibilização para 
questões climáticas, nomeadamente 
suscitando apoio do público e das partes 
interessadas para os esforços de definição 
de políticas no domínio do clima, e 
promover a educação para um 

(a) Promover a sensibilização para 
questões climáticas, incluindo críticas,
nomeadamente apoio do público e das 
partes interessadas nos esforços de 
definição de políticas no domínio do clima, 
e promover a educação para um 
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desenvolvimento sustentável; desenvolvimento sustentável;

Or. de

Alteração 139
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover e contribuir para um maior 
respeito e uma melhor aplicação da 
legislação climática da União, 
nomeadamente mediante a promoção do 
desenvolvimento e da divulgação de boas 
práticas e de abordagens políticas;

(c) Promover e contribuir para um maior 
respeito e uma melhor aplicação da 
legislação climática da União, 
nomeadamente mediante a promoção do 
desenvolvimento e da divulgação de boas 
práticas;

Or. de

Justificação

Não deveria surgir a suspeita de existência de subvenções políticas através de fundos ao 
abrigo do Programa LIFE.

Alteração 140
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover uma melhor governação em 
matéria de clima, alargando a 
participação das partes interessadas, 
incluindo as ONG, no processo de 
consultas e na execução das políticas.

(d) Promover uma melhor governação em 
matéria de clima.

Or. de
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Justificação

As ONG que trabalham no domínio do ambiente são precisamente aquelas que, na maior 
parte das vezes, dispõem de boas fontes de financiamento. Os fundos ao abrigo do Programa 
LIFE são muito limitados. Por isso, deverão ser investidos sobretudo na melhoria da gestão, 
incluindo dos fundos estruturais, para que seja possível uma implementação realmente eficaz 
de projetos ambientais no terreno (a maioria dos projetos que não são concretizados 
fracassam devido a uma gestão deficiente).

Alteração 141
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) promover a difusão direcionada dos 
resultados do projeto junto dos 
participantes interessados e potenciais 
futuros candidatos; a difusão deve ser 
feita nas regiões mais adequadas para a 
área temática particular que tenham 
maiores probabilidades de beneficiar com 
a partilha de experiências positivas.

Or. en

Alteração 142
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ter interesse comunitário, contribuindo 
significativamente para a consecução de 
um dos objetivos gerais do Programa LIFE 
enunciados no artigo 3.º;

(a) Ter interesse comunitário, contribuindo 
para a consecução de, pelo menos, um dos 
objetivos gerais do Programa LIFE 
enunciados no artigo 3.º;

Or. en
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Alteração 143
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Adotar uma abordagem eficaz em 
termos de custos e ser técnica e 
financeiramente coerentes;

(b) Adotar uma abordagem eficaz em 
termos de custos e ser técnica e 
financeiramente coerentes, alcançando 
pelo menos critérios de qualidade 
mínimos;

Or. en

Alteração 144
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Serem neutros do ponto de vista 
político.

Or. de

Alteração 145
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

São conferidas à Comissão competências 
para adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 30.º, no que respeita às condições 
de aplicação dos critérios enunciados no 
n.º 1, alínea a), tendo em vista a 
adaptação desses critérios aos domínios 
prioritários específicos definidos nos 

Suprimido
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artigos 9.º e 13.º.

Or. en

Alteração 146
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que possível, os projetos 
financiados pelo Programa LIFE devem 
promover sinergias entre diferentes 
objetivos, bem como o recurso a contratos 
públicos ecológicos.

2. Sempre que possível, os projetos 
financiados pelo Programa LIFE devem 
promover o recurso a contratos públicos 
ecológicos, bem como promover sinergias 
entre diferentes objetivos. Os projetos que 
visem originar essas sinergias entre 
objetivos diferentes terão prioridade 
durante a fase de seleção.

Or. en

Alteração 147
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão assegura o equilíbrio na 
repartição entre Estados-Membros do 
financiamento do programa LIFE, 
estabelecendo dotações nacionais 
indicativas para cada Estado-Membro 
referentes ao presente período de 
programação. Se necessário, tendo em 
conta as necessidades e as especificidades 
de cada Estado-Membro, e em 
colaboração com as autoridades 
nacionais e/ou regionais, a Comissão 
providencia assistência técnica especial, 
para apoiar a elaboração de Projetos, aos 
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Estados-Membros cujo financiamento 
atribuído durante o período de 
programação 2007-2013 tenha ficado 
aquém da respetiva dotação nacional 
indicativa.

Or. pt

Alteração 148
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão assegura uma 
distribuição equitativa de todos os projetos 
referidos no artigo 18.º, estabelecendo os 
contributos indicativos anuais nacionais 
para os períodos de 2014 a 2017 e de 2018 
a 2020, em função dos seguintes critérios:
a) população:
i) a população total de cada 
Estado-Membro. A este critério é aplicada 
uma ponderação de 50 %;
e
ii) a densidade populacional de cada 
Estado-Membro, até ao limite do dobro da 
densidade populacional média da UE. A
este critério é aplicada uma ponderação 
de 5 %;
b) natureza e biodiversidade:
i) a área total dos sítios de importância 
comunitária de cada Estado-Membro, 
expressa em proporção da área total dos 
sítios de importância comunitária. A este 
critério é aplicada uma ponderação de 
25 %;
e ainda
ii) a proporção do território de cada 
Estado-Membro que inclui sítios de 
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importância comunitária, em relação à 
proporção do território comunitário que 
inclui sítios de importância comunitária. 
A este critério é aplicada uma ponderação 
de 20 %.

Or. en

Justificação

Esta alteração mantém os critérios definidos no regulamento LIFE+. 

Alteração 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os projetos integrados referidos no 
artigo 18.º, alínea d), devem, se for caso 
disso, envolver partes interessadas e 
promover, sempre que possível, a 
coordenação com outras fontes de 
financiamento da União e a mobilização 
dessas fontes.

Os projetos integrados referidos no 
artigo 18.º, alínea d), devem ser acessíveis 
e envolver partes interessadas em todas as 
fases e promover, sempre que possível, a 
coordenação com outras fontes de 
financiamento da União e a mobilização 
dessas fontes.

Or. en

Alteração 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os projetos integrados referidos no 
artigo 18.º, alínea d), devem, se for caso 
disso, envolver partes interessadas e 
promover, sempre que possível, a 
coordenação com outras fontes de 
financiamento da União e a mobilização 
dessas fontes.

Os projetos integrados referidos no 
artigo 18.º, alínea d), devem, se for caso 
disso, envolver partes interessadas e 
promover, sempre que possível, a 
coordenação com outras fontes de 
financiamento da União e a mobilização 
dessas fontes. Do valor dedicado a 
subvenções de ação, os Projetos 



PE492.686v01-00 50/83 AM\906961PT.doc

PT

Integrados irão receber uma dotação 
máxima de 20 %.

Or. en

Alteração 151
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura o equilíbrio 
geográfico no processo de seleção de 
projetos integrados, em conformidade 
com os princípios da solidariedade e da 
partilha de responsabilidades. São 
conferidas à Comissão competências para 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 30.º, no que respeita aos critérios 
para a aplicação do equilíbrio geográfico 
em cada domínio temático prioritário 
referido no artigo 18.º, alínea d).

Suprimido

Or. en

Alteração 152
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura o equilíbrio 
geográfico no processo de seleção de 
projetos integrados, em conformidade 
com os princípios da solidariedade e da 
partilha de responsabilidades. São 
conferidas à Comissão competências para 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 30.º, no que respeita aos critérios 

Suprimido
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para a aplicação do equilíbrio geográfico 
em cada domínio temático prioritário 
referido no artigo 18.º, alínea d).

Or. en

Alteração 153
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura o equilíbrio 
geográfico no processo de seleção de 
projetos integrados, em conformidade 
com os princípios da solidariedade e da 
partilha de responsabilidades. São 
conferidas à Comissão competências para 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 30.º, no que respeita aos critérios 
para a aplicação do equilíbrio geográfico 
em cada domínio temático prioritário 
referido no artigo 18.º, alínea d).

Suprimido

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura o equilíbrio 
geográfico no processo de seleção de 
projetos integrados, em conformidade 
com os princípios da solidariedade e da 
partilha de responsabilidades. São 
conferidas à Comissão competências para 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 30.º, no que respeita aos critérios 

Suprimido
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para a aplicação do equilíbrio geográfico 
em cada domínio temático prioritário 
referido no artigo 18.º, alínea d).

Or. en

Alteração 155
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura o equilíbrio 
geográfico no processo de seleção de 
projetos integrados, em conformidade com 
os princípios da solidariedade e da partilha 
de responsabilidades. São conferidas à 
Comissão competências para adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 30.º, no 
que respeita aos critérios para a aplicação 
do equilíbrio geográfico em cada domínio 
temático prioritário referido no 
artigo 18.º, alínea d).

A Comissão assegura o equilíbrio 
geográfico no processo de seleção e 
atribuição de projetos integrados e 
projetos tradicionais, em conformidade 
com os princípios da solidariedade e da 
partilha de responsabilidades.

Or. en

Alteração 156
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura o equilíbrio 
geográfico no processo de seleção de 
projetos integrados, em conformidade com 
os princípios da solidariedade e da partilha 
de responsabilidades. São conferidas à 
Comissão competências para adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 30.º, no 
que respeita aos critérios para a aplicação 

A Comissão assegura o equilíbrio 
geográfico no processo de seleção de todos 
os projetos, em conformidade com os 
princípios da solidariedade e da partilha de 
responsabilidades. A Comissão assegura 
uma distribuição equitativa dos projetos 
estabelecendo os contributos indicativos 
anuais nacionais para os períodos 
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do equilíbrio geográfico em cada domínio 
temático prioritário referido no 
artigo 18.º, alínea d).

de 2014 a 2017 e de 2018 a 2020; Os 
Estados-Membros podem candidatar-se 
ao financiamento para os projetos 
integrados no âmbito da sua atribuição 
nacional.

Or. en

Alteração 157
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura o equilíbrio 
geográfico no processo de seleção de 
projetos integrados, em conformidade com 
os princípios da solidariedade e da partilha 
de responsabilidades. São conferidas à 
Comissão competências para adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 30.º, no 
que respeita aos critérios para a aplicação 
do equilíbrio geográfico em cada domínio 
temático prioritário referido no 
artigo 18.º, alínea d).

A Comissão, apenas no processo de 
seleção de projetos integrados, assegura o 
equilíbrio geográfico em conformidade 
com os princípios da solidariedade e da 
partilha de responsabilidades, atribuindo 
um determinado número de Projetos 
Integrados por cada Estado-Membro 
durante o período de planificação.

Or. en

Alteração 158
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura o equilíbrio 
geográfico no processo de seleção de 
projetos integrados, em conformidade com 
os princípios da solidariedade e da partilha 
de responsabilidades. São conferidas à 
Comissão competências para adotar atos 

A Comissão assegura o equilíbrio 
geográfico tendo por base a abrangência 
da rede Natura 2000, no processo de 
seleção de projetos integrados, em 
conformidade com os princípios da 
solidariedade e da partilha de 
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delegados, nos termos do artigo 30.º, no 
que respeita aos critérios para a aplicação 
do equilíbrio geográfico em cada domínio 
temático prioritário referido no artigo 18.º, 
alínea d).

responsabilidades. São conferidas à 
Comissão competências para adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 30.º, no 
que respeita aos critérios para a aplicação 
do equilíbrio geográfico em cada domínio 
temático prioritário referido no artigo 18.º, 
alínea d).

Or. en

Alteração 159
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Será assegurada uma distribuição 
proporcional de todos os tipos de projetos 
mediante a definição de dotações 
indicativas nacionais anuais, com base 
nos seguintes critérios:
1. subprograma ambiente:
a) população:
i) a população total de cada 
Estado-Membro. A este critério é aplicada 
uma ponderação de 45 %;
ii) a densidade populacional de cada 
Estado-Membro, até ao limite do dobro da 
densidade populacional média da UE. A 
este critério é aplicada uma ponderação 
de 5 %;
b) natureza e biodiversidade:
i) a área total dos sítios de importância 
comunitária de cada Estado-Membro, 
expressa em proporção da área total dos 
sítios de importância comunitária. A este 
critério é aplicada uma ponderação de 
25 %;
ii) a área total dos sítios de importância 
comunitária de cada Estado-Membro 
designada por espécie prioritária e tipos 
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de habitat, expressa em proporção da área 
total dos sítios de importância 
comunitária. A este critério é aplicada 
uma ponderação de 25 %;
2. subprograma relativo à ação climática:
a) impactos das pressões climáticas. A este 
critério é aplicada uma ponderação de 
50 %;
b) cobertura de sumidouros naturais de 
carbono expressa em proporção do 
território comunitário de cada 
Estado-Membro. A este critério é aplicada 
uma ponderação de 30 %;
c) aumento planeado da percentagem de 
energias renováveis presentes no cabaz 
energético. A este critério é aplicada uma 
ponderação de 20 %.

Or. en

Justificação

A partir de 2007, o regulamento LIFE+ introduziu as dotações indicativas nacionais como 
forma de reforçar o impacto da distribuição do programa. A presente alteração reintroduz as 
dotações nacionais para todos os tipos de projetos (projetos integrados e projetos 
tradicionais) e especifica a ponderação de cada área temática. Estas podem servir de 
orientação para o resultado positivo obtido pelos Estados-Membros ao submeterem os 
projetos. A avaliação e a seleção de projetos basear-se-ão na qualidade dos projetos.

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

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão assegura o equilíbrio 
geográfico no processo de atribuição para 
todos os projetos, de acordo com os 
critérios definidos no anexo I, a fim de 
facilitar a distribuição dos projetos 
visados no artigo 18.º por todos os 
Estados-Membros.
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Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão assegura a distribuição 
proporcional dos projetos no âmbito do 
subprograma Ambiente por todos os 
Estados-Membros, em conformidade com 
os princípios da solidariedade e da 
partilha de responsabilidades, afetando 
fundos que cobrem a cabal duração do 
programa, para todos os projetos, de 
acordo com os seguintes critérios:
a) critérios populacionais (ar e resíduos):
i) a população total de cada 
Estado-Membro (ponderação de 50 %);
ii) a densidade populacional de cada 
Estado-Membro, até ao limite do dobro da 
densidade populacional média da UE 
(ponderação de 5 %);
b) critérios de natureza e biodiversidade:
i) a área total de sítios Natura 2000 por 
cada Estado-Membro expressa em 
proporção da área total do Natura 2000 
(ponderação de 20 %);
ii) proporção do território de um 
Estado-Membro abrangido por sítios 
Natura 2000 (ponderação de 15 %);
c) critérios hídricos:
i) a área total de bacias hidrográficas 
existente em cada Estado-Membro 
expressa em proporção do total de bacias 
hidrográficas da UE (ponderação de 
10 %).

Or. en
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Alteração 162
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. A Comissão assegura a distribuição 
proporcional dos projetos no âmbito do 
subprograma Ação Climática por todos os 
Estados-Membros, em conformidade com 
os princípios da solidariedade e da 
partilha de responsabilidades, afetando 
fundos que cobrem a cabal duração do 
programa, para todos os projetos, de 
acordo com os seguintes critérios 
populacionais:
i) a população total de cada 
Estado-Membro em proporção da 
população total da UE (ponderação de 
50 %);
ii) a inversão do PIB per capita a fim de 
refletir solidariedade com os 
Estados-Membros menos prósperos 
(ponderação de 50 %).

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Caso o valor total dos fundos 
utilizados por um Estado-Membro seja 
inferior ao da dotação para esse 
Estado-Membro, a Comissão irá utilizar 
os fundos remanescentes para cofinanciar 
os projetos apresentados pelos outros 
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Estados-Membros que sejam responsáveis 
pelo maior contributo no sentido de 
alcançar os objetivos definidos no artigo 
3.º.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-E. Ao propor a lista de projetos a serem 
cofinanciados pelo Comité referido no 
artigo 29.º, a Comissão irá acompanhá-la 
de uma explicação por escrito da 
ponderação dos critérios de dotação 
definidos no n.º 3-C ou n.º 3-D.

Or. en

Alteração 165
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve ter especialmente em 
conta os projetos transnacionais sempre 
que a cooperação transnacional seja 
essencial para garantir a proteção do 
ambiente e a consecução de objetivos 
climáticos e deve procurar assegurar que, 
pelo menos, 15 % dos recursos 
orçamentais destinados a projetos sejam 
afetados a projetos transnacionais.

Suprimido

Or. en
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Alteração 166
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve ter especialmente em 
conta os projetos transnacionais sempre 
que a cooperação transnacional seja 
essencial para garantir a proteção do 
ambiente e a consecução de objetivos 
climáticos e deve procurar assegurar que, 
pelo menos, 15% dos recursos 
orçamentais destinados a projetos sejam 
afetados a projetos transnacionais.

4. A Comissão deve ter especialmente em 
conta os projetos transnacionais sempre 
que a cooperação transnacional seja 
essencial para garantir a proteção do
ambiente e a consecução de objetivos 
climáticos.

Or. pt

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

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão irá dar especial atenção 
aos projetos dos países e territórios 
ultramarinos da União e adaptar as 
diretrizes para os candidatos no sentido de
refletirem as capacidades, a proteção 
ambiental e os objetivos climáticos destes 
territórios e assegurar a sua participação 
no Programa LIFE, e irá igualmente 
envidar esforços no sentido de assegurar 
que no mínimo 5 % e no máximo 10 % 
dos recursos orçamentais dedicados aos 
projetos de biodiversidade são afetados 
aos projetos desses territórios.

Or. en
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Justificação

A UE assumiu o compromisso de promover e apoiar a conservação da biodiversidade nos 
Países e Territórios Ultramarinos (PTU) na Estratégia da UE sobre a Biodiversidade até 
2020 e na decisão relativa à associação dos Países e Territórios Ultramarinos 
(2001/822/CE). Ainda, a própria Comissão Europeia propôs a abertura do LIFE a países 
vizinhos, países terceiros e às regiões ultraperiféricas francesas. O programa LIFE deve, 
nesse sentido, ficar acessível aos Países e Territórios Ultramarinos (PTU) fruto destes 
compromissos e da riqueza e frequente singularidade da biodiversidade existente nestas 
áreas.

Alteração 168
Charles Tannock

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão irá dar especial atenção 
aos projetos dos países e territórios 
ultramarinos da União e adaptar as 
diretrizes para os candidatos no sentido de 
refletirem as capacidades, a proteção 
ambiental e os objetivos climáticos destes 
territórios e assegurar a sua participação 
no Programa LIFE, e irá igualmente 
envidar esforços no sentido de assegurar 
que no mínimo 5 % dos recursos 
orçamentais dedicados aos projetos de 
biodiversidade são afetados aos projetos 
desses territórios.

Or. en

Alteração 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão irá publicar regulamente 
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uma breve descrição das sinergias 
alcançadas pelo Programa LIFE entre os 
vários objetivos ambientais e climáticos.

Or. en

Justificação

É importante que os projetos LIFE façam a melhor utilização possível dos benefícios conexos 
entre os objetivos da biodiversidade e das alterações climáticas.

Alteração 170
Justas Vincas Paleckis

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No sentido de incitar os cidadãos a 
desempenharem o seu papel na proteção 
do ambiente e na consecução dos 
objetivos climáticos, a Comissão deve 
concentrar esforços em projetos de 
importância local que envolvam, da forma 
mais abrangente possível, ONG, grupos 
de iniciativa civil e comunidades.

Or. lt

Justificação

Tendo em conta que as boas soluções para os problemas ambientais e climáticos da UE 
foram encontradas no plano local, as partes interessadas a nível local (ONG, grupos de 
iniciativa civil e comunidades) deverão beneficiar de oportunidades adequadas para 
participar no Programa LIFE.

Alteração 171
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º é de 70 % 
dos custos elegíveis. A título excecional, a 
taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º, alíneas d) 
e f), é de 80 % dos custos elegíveis.

1. A taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º é de 50 % 
dos custos elegíveis. No entanto, a título 
excecional, a taxa máxima de 
cofinanciamento pode ir até 75 % no caso 
de projetos relativos aos habitats ou 
espécies prioritários para execução da 
Diretiva 92/43/CEE ou às espécies de aves 
consideradas prioritárias para 
financiamento pelo Comité criado nos 
termos do artigo 16.º da 
Diretiva 79/409/CEE, sempre que tal seja 
necessário para atingir o objetivo de 
conservação.

Or. en

Justificação

A presente alteração mantém as taxas de cofinanciamento definidas no regulamento LIFE+.

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

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º é de 70 % 
dos custos elegíveis. A título excecional, a 
taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º, alíneas d) 
e f), é de 80 % dos custos elegíveis.

1. A taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º é de 65 % -
80 % dos custos elegíveis. A título 
excecional:

- a taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º, alíneas d) 
e f), é de 80 % dos custos elegíveis:

- a taxa máxima de cofinanciamento do 
LIFE «Natureza e Biodiversidade» pode 
ir até 75 % dos custos elegíveis dos 
projetos relativos aos habitats ou espécies 
prioritários para execução da 
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Diretiva 92/43/CEE ou às espécies de aves 
consideradas prioritárias para 
financiamento pelo Comité criado nos 
termos do artigo 16.º da 
Diretiva 79/409/CEE, sempre que tal seja 
necessário para atingir o objetivo de 
conservação.

Or. en

Alteração 173
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º é de 70 % 
dos custos elegíveis. A título excecional, a 
taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º, alíneas d) 
e f), é de 80 % dos custos elegíveis.

1. A taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º é de 70 % 
dos custos elegíveis. A título excecional, a 
taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º, alíneas d) 
e f), é de 80 % dos custos elegíveis. No 
entanto, a título excecional, a taxa 
máxima de cofinanciamento do LIFE 
«Natureza e Biodiversidade» pode ir 
até 75 % dos custos elegíveis no caso de 
projetos relativos aos habitats ou espécies 
prioritários para execução da 
Diretiva 92/43/CEE ou às espécies de aves 
consideradas prioritárias para 
financiamento pelo Comité criado nos 
termos do artigo 16.º da 
Diretiva 79/409/CEE, sempre que tal seja 
necessário para atingir o objetivo de 
conservação.

Or. en

Alteração 174
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º é de 70 % 
dos custos elegíveis. A título excecional, a 
taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º, alíneas d) 
e f), é de 80 % dos custos elegíveis.

1. A taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º é de 70 % 
dos custos elegíveis. A título excecional, a 
taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º, alíneas d) 
e f), é de 80 % dos custos elegíveis. No 
caso das regiões menos desenvolvidas a 
taxa máxima de cofinanciamento é de 
90 % dos custos elegíveis

Or. en

Alteração 175
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A taxa máxima de cofinanciamento dos 
Projetos referidos no artigo 18.º é de 70% 
dos custos elegíveis. A título excecional, a 
taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º, alíneas d) 
e f), é de 80% dos custos elegíveis.

1. A taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º é de 70% 
dos custos elegíveis. A título excecional, a 
taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º, alíneas d) 
e f), é de 80% dos custos elegíveis. As 
regiões menos desenvolvidas, tal como 
definido no Regulamento (UE) n.º.../... 
[Regulamento das Disposições Comuns], 
têm direito a uma taxa superior de até 
85% dos custos elegíveis.

Or. pt

Alteração 176
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º é de 70 % 
dos custos elegíveis. A título excecional, a 
taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º, alíneas 
d) e f), é de 80 % dos custos elegíveis.

1. A taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º é de 70 % 
dos custos elegíveis. A título excecional:

- a taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º, alíneas 
d) e f), é de 80 % dos custos elegíveis;
- a taxa máxima de cofinanciamento do 
LIFE «Natureza e Biodiversidade» pode 
ir até 75 % dos custos elegíveis dos 
projetos relativos aos habitats ou espécies 
prioritárias segundo definição da 
Diretiva 92/43/CEE ou às espécies de aves 
consideradas prioritárias para 
financiamento pelo Comité criado nos 
termos do artigo 16.º da 
Diretiva 2009/147/CEE;
- a taxa máxima de cofinanciamento pode 
ir até 75 % no caso das espécies e habitats 
definidos na diretiva 92/43/CEE que 
demonstrem um estado de conservação 
desfavorável, de acordo com a mais 
recente avaliação.

Or. en

Alteração 177
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O IVA e as despesas permanentes 
com pessoal são elegíveis.

Or. en
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Alteração 178
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O IVA não é considerado um custo 
elegível dos projetos referidos no 
artigo 18.º.

Suprimido

Or. de

Alteração 179
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O IVA não é considerado um custo 
elegível dos projetos referidos no 
artigo 18.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 180
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O IVA não é considerado um custo 
elegível dos projetos referidos no 
artigo 18.º.

O IVA é considerado um custo elegível dos 
projetos referidos no artigo 18.º.

Or. en
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Alteração 181
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O IVA não é considerado um custo 
elegível dos projetos referidos no 
artigo 18.º. 

O IVA é considerado um custo elegível dos 
projetos referidos no artigo 18.º caso não 
seja possível recuperar os valores do IVA 
ao abrigo da legislação nacional em 
matéria de IVA. Os Estados-Membros 
irão informar a Comissão das respetivas 
legislações nacionais em matéria de IVA, 
das entidades com direitos de dedução e 
dos casos de recuperabilidade, até à 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O IVA não é considerado um custo 
elegível dos projetos referidos no 
artigo 18.º.

O IVA não é, em princípio, considerado 
um custo elegível dos projetos referidos no 
artigo 18.º. Os montantes de IVA serão 
elegíveis caso não sejam recuperáveis nos 
termos da legislação nacional em matéria 
de IVA e sejam pagos por um beneficiário 
que não seja considerado sujeito passivo 
na aceção do artigo 13.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo, da Diretiva 2006/112/CE.

Or. en

Alteração 183
Linda McAvan
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O IVA não é considerado um custo 
elegível dos projetos referidos no 
artigo 18.º.

O IVA não é, em princípio, considerado 
um custo elegível dos projetos referidos no 
artigo 18.º. Os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA.

Or. en

Alteração 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As despesas com pessoal são consideradas 
elegíveis no caso dos projetos visados no 
artigo 18.º, na medida em que estas se 
relacionem com as custas de atividades 
incorridas pelo beneficiário na sequência 
da realização do projeto. O respetivo 
pessoal será especificamente atribuído ao 
respetivo projeto, numa base horária, a 
tempo parcial ou a tempo inteiro. As 
custas salariais dos funcionários públicos 
que não tenham sido recrutados 
especificamente para o projeto visado 
serão consideradas contribuições próprias 
do orçamento do projeto.

Or. en

Justificação

Deve igualmente ser possível reconhecer o contributo de funcionários públicos para o projeto 
e contabilizá-lo como contribuição própria para o orçamento do projeto (não reembolsável a 
partir do orçamento LIFE), a fim de facilitar a sua participação e cooperação com as 
atividades do projeto.
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Alteração 185
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As despesas com pessoal são consideradas 
elegíveis no caso dos projetos visados no 
artigo 18.º, na medida em que estas se 
relacionem com as custas de atividades 
incorridas pelo beneficiário na sequência 
da realização do projeto. O respetivo 
pessoal será especificamente destacado 
para o projeto em questão.

Or. en

Alteração 186
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As despesas com pessoal são consideradas 
elegíveis no caso dos projetos visados no 
artigo 18.º, na medida em que estas se 
relacionem com as custas de atividades 
incorridas pelo beneficiário na sequência 
da realização do projeto. O respetivo 
pessoal será especificamente destacado 
para o projeto em questão.

Or. en

Justificação

No caso de autoridades locais, o pessoal existente é com frequência o melhor especialista e 
as custas da transferência deste pessoal para os projetos LIFE deve manter-se elegível para 
financiamento, desde que se relacione com atividades que as autoridades públicas não iriam 
de outro modo realizar.
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Alteração 187
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As despesas com pessoal são consideradas 
elegíveis no caso dos projetos visados no 
artigo 18.º, na medida em que se 
relacionem com o custo de atividades que 
o beneficiário não teria levado a efeito se 
o projeto em questão não tivesse sido 
realizado.

Or. pt

Alteração 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- a aquisição de terrenos contribua para 
melhorar, manter e restaurar a integridade 
da rede Natura 2000, criada pelo artigo 3.º 
da Diretiva 92/43/CEE;

- a aquisição de terrenos contribua para 
melhorar, manter e restaurar a integridade 
da rede Natura 2000, criada pelo artigo 3.º 
da Diretiva 92/43/CEE, incluindo através 
da promoção da conectividade por meio 
da criação de corredores, espaços de 
ligação ou outros elementos de 
infraestrutura ecológica;

Or. en

Alteração 189
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

- a aquisição de terrenos seja a única 
forma ou a forma mais eficaz em termos 
de custos de alcançar o estado de 
conservação pretendido;

Suprimido

Or. en

Alteração 190
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2 – travessão 5 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- sempre que possível, o beneficiário deve 
procurar apoio local na aquisição de 
terrenos, depois de envolver os 
intervenientes locais, ONG, grupos da 
sociedade civil e partes interessadas.

Or. en

Alteração 191
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Taxa de cofinanciamento máxima para a 

área prioritária da Natureza e da 
Biodiversidade

A taxa de cofinanciamento máxima dos 
projetos visados no artigo 18.º para a área 
prioritária Natureza e Biodiversidade 
referida na alínea b), do artigo 11.º, é de 
75 % dos custos elegíveis.
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Or. en

Justificação

Tradicionalmente, a área da biodiversidade tem dificuldade em atrair investimento privado, 
sendo mais provável que este seja canalizado através dos projetos de Ação Climática.

Alteração 192
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Incluem-se no número anterior, 
podendo ser financiados pelo Programa 
LIFE, os custos associados à preparação 
e candidatura de projetos visados no 
artigo 18.°.

Or. pt

Alteração 193
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Programa LIFE pode financiar ações 
executadas pela Comissão para apoiar a 
elaboração, implementação e integração de 
políticas e legislação ambiental e climática 
tendo em vista a consecução dos objetivos 
enunciados no artigo 3.º. Essas ações 
podem incluir:

O Programa LIFE pode financiar ações 
executadas pela Comissão para apoiar a 
elaboração, implementação e integração de 
políticas e legislação ambiental e climática 
tendo em vista a consecução dos objetivos 
enunciados no artigo 3.º. O valor máximo 
de cofinanciamento para tais ações será 
de 50 % dos custos elegíveis. Essas ações 
podem incluir:

Or. en
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Alteração 194
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Programa LIFE pode financiar ações 
executadas pela Comissão para apoiar a 
elaboração, implementação e integração de 
políticas e legislação ambiental e climática 
tendo em vista a consecução dos objetivos 
enunciados no artigo 3.º. Essas ações 
podem incluir:

O Programa LIFE pode financiar ações 
executadas para apoiar a elaboração, 
implementação e integração de políticas e 
legislação ambiental e climática tendo em 
vista a consecução dos objetivos 
enunciados no artigo 3.º. Essas ações 
podem incluir:

Or. pt

Alteração 195
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Informação e comunicação, incluindo 
campanhas de sensibilização. Os recursos 
financeiros atribuídos a atividades de 
comunicação no âmbito do presente 
regulamento abrangem igualmente a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União;

Suprimido

Or. de

Alteração 196
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O Programa LIFE pode financiar 
organismos públicos e privados.

O Programa LIFE pode financiar 
organismos públicos.

Or. de

Justificação

Garantia de uma utilização eficaz e imparcial dos fundos com o maior valor acrescentado 
possível para a região e não para interesses particulares.

Alteração 197
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa LIFE pode financiar 
organismos públicos e privados.

O Programa LIFE pode financiar 
organismos públicos e privados. Deve ser 
dada prioridade às organizações não 
lucrativas, organizações locais e à 
sociedade civil, PME, ONG e instituições 
académicas.

Or. en

Alteração 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota programas de 
trabalho plurianuais para o Programa LIFE. 
Estes atos de execução são adotados de 
acordo com o procedimento de exame 
previsto no artigo 29.º, n.º 2.

1. São conferidas à Comissão as 
competências para adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 30.º 
referente à adoção de programas de 
trabalho plurianuais para o Programa LIFE. 
A Comissão assegura que os 
intervenientes serão devidamente 
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consultados aquando do desenvolvimento 
dos programas de trabalho plurianuais.

Or. en

Alteração 199
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota programas de 
trabalho plurianuais para o Programa LIFE. 
Estes atos de execução são adotados de 
acordo com o procedimento de exame 
previsto no artigo 29.º, n.º 2.

1. A Comissão adota programas de 
trabalho plurianuais para o Programa LIFE. 
Estes atos de execução são adotados de 
acordo com o procedimento de exame 
previsto no artigo 29.º, n.º 2. A Comissão 
assegura que os intervenientes serão 
devidamente consultados aquando do 
desenvolvimento dos programas de 
trabalho plurianuais.

Or. en

Justificação

O parecer dos intervenientes é essencial para o desenvolvimento dos programas de trabalhos, 
no sentido de assegurar que estes programas de trabalho refletem a capacidades que a 
sociedade civil tem para implementar no terreno projetos LIFE adequados.

Alteração 200
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Cada programa de trabalho plurianual 
terá uma duração mínima de dois anos e, 
tendo em vista os objetivos enunciados no 
artigo 3.º, determinará:

2. Cada programa de trabalho plurianual 
terá uma duração mínima de três anos e, 
tendo em vista os objetivos enunciados no 
artigo 3.º, determinará:
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Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A repartição dos fundos entre os 
diferentes domínios prioritários e entre os 
diferentes tipos de financiamento no 
interior de cada subprograma;

Suprimido

Or. en

Alteração 202
Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A repartição dos fundos entre os 
diferentes domínios prioritários e entre os 
diferentes tipos de financiamento no 
interior de cada subprograma;

(b) A repartição dos fundos entre os 
diferentes domínios prioritários e entre os 
diferentes tipos de financiamento com uma 
secção especial «ultramarina» para as 
regiões ultraperiféricas e para os países e 
territórios ultramarinos no interior de cada 
subprograma;

Or. fr

Alteração 203
Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Os critérios de seleção e de concessão 
de subvenções;

(e) Os critérios de seleção e de concessão 
de subvenções, prestando-se uma atenção 
especial às regiões ultraperiféricas e aos 
países e territórios ultramarinos com vista 
a assegurar a sua participação efetiva;

Or. fr

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

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se for caso disso, a Comissão procede à 
revisão dos programas de trabalho 
plurianuais. Estes atos de execução são 
adotados de acordo com o procedimento de 
exame previsto no artigo 29.º, n.º 2.

3. Cada programa de trabalho plurianual 
terá a duração de três anos, pelo menos, e 
será renovável desde que as prioridades 
temáticas expostas no programa de 
trabalho plurianual se mantenham 
válidas. A Comissão irá rever os 
programas de trabalho plurianuais o mais 
tardar até à análise intercalar do 
Programa LIFE. Estes atos de execução 
são adotados de acordo com o 
procedimento de exame previsto no artigo 
29.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 205
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve disponibilizar 
regularmente os resultados mais 
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significativos dos diferentes projetos 
financiados no âmbito do Programa 
LIFE, a fim de facilitar a transmissão de 
experiências e o intercâmbio de boas 
práticas por toda a União Europeia.

Or. sl

Alteração 206
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O mais tardar em 30 de setembro de 
2017, um relatório intercalar de avaliação 
externo sobre o Programa LIFE e os seus 
subprogramas, que aborde os aspetos 
qualitativos e quantitativos da sua 
execução, o nível das despesas 
relacionadas com o clima e das despesas 
relacionadas com a biodiversidade, a 
complementaridade do programa com 
outros programas pertinentes da União, a 
consecução dos objetivos de todas as 
medidas (se possível, a nível dos resultados 
e dos impactos), a eficiência na utilização 
dos recursos e o seu valor acrescentado 
europeu, tendo em vista a tomada de uma 
decisão quanto à renovação, alteração ou 
suspensão das medidas. A avaliação deve 
ainda examinar as possibilidades de 
simplificação, a coerência interna e externa 
do programa, a manutenção da pertinência 
de todos os objetivos, bem como o 
contributo das medidas para as prioridades 
da União em termos de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo. A 
Comissão deve ter em conta os resultados 
das avaliações do impacto a longo prazo do 
programa precedente. O relatório deve ser 
acompanhado de observações da 
Comissão, nomeadamente sobre a forma 
como as conclusões da avaliação intercalar 

(a) O mais tardar em 30 de setembro de 
2017, um relatório intercalar de avaliação 
externo sobre o Programa LIFE e os seus 
subprogramas, que aborde os aspetos 
qualitativos e quantitativos da sua 
execução, o nível das despesas 
relacionadas com o clima e das despesas 
relacionadas com a biodiversidade, a 
complementaridade do programa com 
outros programas pertinentes da União, o 
financiamento utilizado por cada 
Estado-Membro e a respetiva 
percentagem face à dotação nacional 
indicativa para todo o período de 
programação, a consecução dos objetivos 
de todas as medidas (se possível, a nível 
dos resultados e dos impactos), a eficiência 
na utilização dos recursos e o seu valor 
acrescentado europeu, tendo em vista a 
tomada de uma decisão quanto à 
renovação, alteração ou suspensão das 
medidas. A avaliação deve ainda examinar 
as possibilidades de simplificação, a 
coerência interna e externa do programa, a 
manutenção da pertinência de todos os 
objetivos, o impacto e valor acrescentado 
das atividades associadas aos projetos 
para as populações direta e indiretamente 
envolvidas, bem como o contributo das 
medidas para as prioridades da União em 
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devem ser tidas em conta na execução do 
Programa LIFE e, sobretudo, na elaboração 
dos programas de trabalho plurianuais;

termos de crescimento inteligente, 
sustentável e. A Comissão deve ter em 
conta os resultados das avaliações do 
impacto a longo prazo do programa 
precedente. O relatório deve ser 
acompanhado de observações da 
Comissão, nomeadamente sobre a forma 
como as conclusões da avaliação intercalar 
devem ser tidas em conta na execução do 
Programa LIFE e, sobretudo, na elaboração 
dos programas de trabalho plurianuais;

Or. pt

Alteração 207
João Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O mais tardar em 31 de dezembro de 
2023, um relatório de avaliação ex post 
externo e independente sobre a execução e 
os resultados do Programa LIFE e dos seus 
subprogramas, incluindo o nível das 
despesas relacionadas com o clima e das 
despesas relacionadas com a 
biodiversidade, a medida em que o 
Programa LIFE, globalmente, e cada um 
dos seus subprogramas alcançaram os seus 
objetivos e o contributo do Programa LIFE 
para a consecução dos objetivos e metas da 
Estratégia Europa 2020.

(b) O mais tardar em 31 de dezembro de 
2023, um relatório de avaliação ex post 
externo e independente sobre a execução e 
os resultados do Programa LIFE e dos seus 
subprogramas, incluindo o nível das 
despesas relacionadas com o clima e das 
despesas relacionadas com a 
biodiversidade, o financiamento utilizado 
por cada Estado-Membro e a respetiva 
percentagem face à dotação nacional 
indicativa para todo o período de 
programação, a medida em que o 
Programa LIFE, globalmente, e cada um 
dos seus subprogramas alcançaram os seus 
objetivos e o contributo do Programa LIFE 
para a consecução dos objetivos e metas da 
Estratégia Europa 2020.

Or. pt

Alteração 208
Kārlis Šadurskis
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Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A competência para adotar atos 
delegados referida no artigo 3.º, n.º 2, e no 
artigo 19.º, n.ºs 1 e 3, é conferida à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [data de entrada em vigor do 
presente regulamento].

2. A competência para adotar atos 
delegados referida no artigo 3.º, n.º 2 é 
conferida à Comissão por um período 
indeterminado a contar de [data de entrada 
em vigor do presente regulamento].

Or. en

Alteração 209
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 2, e no artigo 19.º, n.ºs 1 e 3,
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes especificada 
na mesma decisão. A decisão de revogação 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 2 pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação de 
poderes especificada na mesma decisão. A 
decisão de revogação produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 210
Kārlis Šadurskis

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 3.º, n.º 2, e do artigo 19.º, n.ºs 1 
ou 3, só entram em vigor se não tiverem 
sido formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho informarem a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. Esse prazo pode ser prorrogado 
por dois meses, por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 3.º, n.º 2, só entram em vigor se 
não tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não têm 
objeções a formular. Esse prazo pode ser 
prorrogado por dois meses, por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 211
Jutta Haug

Proposta de regulamento
Anexo (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO
Logótipo LIFE

Or. en

Justificação

A presente alteração articula-se com a alteração relativa ao artigo 8.º-A (novo). O logótipo 
LIFE tem obtido bastante êxito ao assegurar a visibilidade dos financiamentos da União na 
área do ambiente e do clima e tem evidenciado o contributo da União para a conservação da 
natureza e atividades ambientais no terreno. Justifica-se, assim, referir o logótipo LIFE no 
regulamento.
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Alteração 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Anexo (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO
CRITÉRIOS PARA O EQUILÍBRIO 

GEOGRÁFICO DE TODOS OS 
PROJETOS

O direito de atribuição de todos os 
projetos depende da condição dos projetos 
cumprirem um requisito mínimo de 
qualidade a ser definido pelo comité 
LIFE, de acordo com a alínea e), n.º 2, 
artigo 24.º.
Projetos integrados
2. Durante o período em que decorrer o 
programa, cada Estado-Membro tem 
direito a dois projetos integrados dentro 
das áreas temáticas referidas na alínea d) 
do artigo 18.º, ao abrigo do subprograma 
do Ambiente, ou seja, um projeto 
integrado para a natureza e um para a 
água, resíduos ou ar.
3. Durante a vigência do programa, cada 
Estado-Membro tem direito a um projeto 
integrado no âmbito da área temática 
referida na alínea d), artigo 18.º, 
subprograma de ação climática, ou seja, 
atenuação das alterações climáticas ou 
adaptação às alterações climáticas. 
4. No caso dos projetos integrados, o valor 
mínimo e máximo dos fundos atribuídos a 
cada projeto integrado será decidido pelo 
comité LIFE referido no artigo 29.º, em 
conformidade com a alínea b), n.º 2, do 
artigo 24.º, relativa à atribuição geral de 
fundos a projetos integrados.
5. Os projetos serão distribuídos tendo em 
vista o cumprimento dos objetivos 
definidos pelo comité LIFE, de acordo 
com a alínea b), n.º 2, do artigo 24.º, para 
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cada uma das áreas temáticas referidas 
na alínea d), artigo 18.º.
6. Os critérios supramencionados não 
impedem os Estados-Membros de se 
candidatarem a fundos para projetos 
integrados adicionais, no âmbito do 
orçamento total anual do LIFE e da 
atribuição nacional indicativa. 
Outros projetos
7. Todos os projetos de cada 
Estado-Membro são avaliados e 
classificados de acordo com os valores de 
avaliação atribuídos.
8. São selecionados os melhores projetos 
dentro do total do orçamento anual do 
LIFE para cada Estado-Membro, em 
conformidade com a alínea b), n.º 2, do
artigo 24.º.
9. Em conformidade com o n.º 2 do artigo 
9.º, o requisito de atribuição de 50 % das 
verbas a projetos na área da Natureza e 
Biodiversidade é assegurado no processo 
de seleção.

Or. en


