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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de concertação
*** Processo de aprovação

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

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

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

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE)
(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0874),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 192.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0498/2011),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 25 de abril de 
20121,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de …2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia e da Comissão do Desenvolvimento Rural (A7-0000/2012),

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substitui-la por um outro texto;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

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

Resolução legislativa Alteração

1-A. Salienta que o envelope financeiro 

                                               
1 JO C 0 de 0.0.0000, p. 0.
2 JO C 0 de 0.0.0000, p. 0.



PR\901913PT.doc 5/51 PE489.483v01-00

PT

especificado na proposta legislativa 
constitui apenas uma indicação para a 
autoridade legislativa e não pode ser 
determinado enquanto não for alcançado 
um acordo sobre a proposta de 
regulamento que estabelece o Quadro 
Financeiro Plurianual para 2014-2020;

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
 Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A experiência adquirida com o 
programa LIFE+ tem vindo a demonstrar 
que a utilização do financiamento 
disponível no âmbito do Programa LIFE 
tem sido muito desigual entre os 
diferentes Estados-Membros, não 
obstante o mecanismo de dotações 
nacionais indicativas. Os 
Estados-Membros com maiores 
dificuldades em aceder a fundos, 
assistência específica e reforço da 
capacidade devem, por conseguinte, ser 
apoiados, especialmente através do 
sistema de pontos de contacto nacionais e 
regionais e de serviços de aconselhamento 
disponibilizados por beneficiários de 
projetos bem-sucedidos. A solidariedade e 
a partilha de responsabilidades ao nível 
da União não devem refletir-se na mera 
alocação de parcelas do orçamento, o que 
compromete a qualidade dos projetos, mas 
sim na assistência focalizada e na 
atribuição de pontos adicionais para as 
regiões com necessidades específicas em 
matéria de ambiente e clima. Os próprios 
Estados-Membros podem contribuir de 
forma significativa para aumentar a sua 
utilização do financiamento do programa 
LIFE reforçando o respetivo sistema de 
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pontos de contacto nacionais ou 
regionais, apoiar técnica e 
financeiramente a preparação dos 
projetos e criando fundos ambientais ou 
outros mecanismos que assegurem a 
disponibilidade dos fundos de 
contrapartida.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
 Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) A solidariedade também deve passar 
por divulgar de forma alargada e 
contínua os resultados dos projetos para 
que os Estados-Membros e as regiões com 
menos projetos possam beneficiar das 
lições aprendidas e das tecnologias ou 
procedimentos desenvolvidos por projetos 
de êxito. Os projetos LIFE devem, por 
conseguinte, atribuir especial importância 
às atividades de constituição de redes e à 
divulgação dos resultados dos projetos e 
dar aconselhamento a partes interessadas 
e a potenciais futuros candidatos fora da 
rede LIFE. A Comissão deve reforçar 
ainda mais as suas atividades de 
divulgação dos resultados dos projetos 
dentro e fora da rede LIFE, 
concentrando-se especificamente nos 
Estados-Membros com fraca utilização 
dos fundos do LIFE.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
 Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Atentas as suas características e a sua 
dimensão, o Programa LIFE não pode 
solucionar todos os problemas ambientais e 
climáticos. O seu objetivo deve consistir 
em catalisar mudanças na definição e na 
execução de políticas, oferecendo e 
divulgando soluções e boas práticas tendo 
em vista a realização de objetivos 
ambientais e climáticos.

(5) Atentas as suas características e a sua 
dimensão, o Programa LIFE não pode 
solucionar todos os problemas ambientais e 
climáticos. O seu objetivo deve consistir 
em catalisar mudanças na definição e na 
execução de políticas, oferecendo e 
divulgando soluções e boas práticas tendo 
em vista a realização de objetivos 
ambientais e climáticos. Neste intento, 
deve apoiar a implementação do 
Programa de Ação em matéria de 
Ambiente da União. Na sua resolução de 
20 de abril de 2012 sobre a revisão do 
Sexto Programa de Ação em matéria de 
Ambiente e a definição de prioridades 
para o Sétimo Programa de Ação em 
matéria de Ambiente – Um melhor 
ambiente para uma vida melhor1, o 
Parlamento Europeu enfatizou que os 
Programas de Ação em matéria de 
Ambiente contribuem para garantir a 
necessária coordenação entre as 
diferentes políticas da União e considerou 
que, na próxima década, será ainda mais 
crucial abordar as questões ambientais de 
uma forma mais coerente e integrada que 
tenha em conta as relações entre estas e 
que preencha as lacunas que subsistem, 
caso contrário, poderão ocorrer danos 
irreversíveis. O Parlamento Europeu 
também salientou que o Sétimo Programa 
de Ação em matéria de Ambiente deve 
fornecer o quadro adequado para garantir 
um financiamento suficiente, 
nomeadamente para a inovação, a 
investigação e o desenvolvimento, e que o 
financiamento dos objetivos ambientais, 
em sinergia com o programa LIFE, e que 
a plena integração da proteção do 
ambiente deve constituir uma parte 
importante do próximo Quadro
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Financeiro Plurianual, da reforma da 
Política Agrícola Comum (PAC), da 
Política Comum das Pescas (PCP), da 
Política de Coesão e do programa 
Horizonte 2020. 
______________
1 P7_TA(2012)0147.

Or. en

Alteração 5

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 
[...] 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. 

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
 Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os requisitos ambientais e climáticos 
devem ser integrados nas políticas e 
atividades da União. Em consequência, o 

(10) Os requisitos ambientais e climáticos 
devem ser integrados nas políticas e 
atividades da União. Em consequência, o 
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Programa LIFE deve ser complementar a 
outros programas de financiamento da 
União, incluindo o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo 
Europeu Agrícola de Garantia, o Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural, o Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas e o programa 
Horizonte 2020. A Comissão e os 
Estados-Membros devem assegurar a 
complementaridade a todos os níveis. Ao 
nível da União, a complementaridade deve 
ser assegurada através de uma cooperação 
estruturada entre o Programa LIFE e os 
programas de financiamento da União em 
regime de gestão partilhada no âmbito do 
Quadro Estratégico Comum, 
nomeadamente para promover o 
financiamento de atividades 
complementares a projetos integrados ou 
para apoiar o recurso a soluções, métodos e 
abordagens desenvolvidos no âmbito do 
Programa LIFE. O Programa LIFE deve 
ainda incentivar a utilização dos resultados 
da investigação e inovação no domínio 
ambiental e climático do programa 
Horizonte 2020. Neste contexto, e a fim de 
assegurar sinergias, deve oferecer 
oportunidades de cofinanciamento para 
projetos com evidentes benefícios 
ambientais e climáticos. A coordenação é 
necessária para evitar o duplo 
financiamento. 

Programa LIFE deve ser complementar a 
outros programas de financiamento da 
União, incluindo o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo 
Europeu Agrícola de Garantia, o Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural, o Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas e o programa 
Horizonte 2020. A Comissão e os 
Estados-Membros devem assegurar a 
complementaridade a todos os níveis. Ao 
nível da União, a complementaridade deve 
ser assegurada através de uma cooperação 
estruturada entre o Programa LIFE e os 
programas de financiamento da União em 
regime de gestão partilhada no âmbito do 
Quadro Estratégico Comum, 
nomeadamente para promover o 
financiamento de atividades 
complementares a projetos integrados ou 
para apoiar o recurso a soluções, métodos e 
abordagens desenvolvidos no âmbito do 
Programa LIFE. A fim de assegurar a 
clareza jurídica e a exequibilidade prática 
dos projetos integrados LIFE, a 
cooperação entre outros fundos da União 
e os projetos integrados deve ser 
explicitamente prevista no Regulamento 
(UE) n.º .../... [Regulamento das 
Disposições Comuns]1. Cumpre criar 
disposições específicas visando 
estabelecer a cooperação logo desde o 
início, a fim de ter em conta as vantagens 
dos projetos integrados no contexto da 
formulação dos acordos de parceria e 
programas operacionais ou de 
desenvolvimento rural. O Programa LIFE 
deve ainda incentivar a utilização dos 
resultados da investigação e inovação no 
domínio ambiental e climático do 
programa Horizonte 2020. Neste contexto, 
e a fim de assegurar sinergias, deve 
oferecer oportunidades de cofinanciamento 
para projetos com evidentes benefícios 
ambientais e climáticos. A coordenação é 
necessária para evitar o duplo 
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financiamento.
_______________
1 COM(2011)0615.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Suster e inverter a perda de 
biodiversidade, melhorar a eficiência dos 
recursos e dar resposta às preocupações 
relacionadas com o ambiente e a saúde 
continuam a constituir importantes desafios 
para a União. Estes desafios exigem 
esforços acrescidos ao nível da União para 
encontrar soluções e boas práticas que 
contribuam para a realização dos objetivos 
da Comunicação da Comissão 
Europa 2020: Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo (a seguir designada «Estratégia 
Europa 2020»). Para a realização dos 
objetivos ambientais é ainda fundamental 
uma governação melhorada, através da 
sensibilização e da participação das partes 
interessadas. Em consequência, o 
subprograma relativo ao ambiente deve ter 
três domínios de ação prioritários: 
«Ambiente e eficiência dos recursos», 
«Biodiversidade» e «Governação e 
informação em matéria de ambiente». Os 
projetos financiados pelo Programa LIFE 
deverão poder contribuir para a realização 
dos objetivos específicos de mais de um 
destes domínios prioritários e implicar a 
participação de mais de um Estado-
Membro. 

(11) Suster e inverter a perda de 
biodiversidade, melhorar a eficiência dos 
recursos e dar resposta às preocupações 
relacionadas com o ambiente e a saúde 
continuam a constituir importantes desafios 
para a União. Estes desafios exigem 
esforços acrescidos ao nível da União para 
encontrar soluções e boas práticas que 
contribuam para a realização dos objetivos 
da Comunicação da Comissão 
Europa 2020: Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo (a seguir designada «Estratégia 
Europa 2020»). Para a realização dos 
objetivos ambientais é ainda fundamental 
uma governação melhorada, através da 
sensibilização e da participação das partes 
interessadas. Em consequência, o 
subprograma relativo ao ambiente deve ter 
três domínios de ação prioritários: 
«Ambiente e eficiência dos recursos», 
«Natureza e Biodiversidade» e 
«Governação e informação em matéria de 
ambiente». Os projetos financiados pelo 
Programa LIFE deverão poder contribuir 
para a realização dos objetivos específicos 
de mais de um destes domínios prioritários 
e implicar a participação de mais de um 
Estado-Membro. 

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada Our life 
insurance, our natural capital: an EU 
biodiversity strategy to 2020 (a seguir 
designada «Estratégia da UE em matéria de 
biodiversidade para 2020») estabeleceu 
metas para suster e inverter a perda de 
biodiversidade. Estas metas incluem, 
nomeadamente, a plena aplicação da 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens e da Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, bem como 
a manutenção e a recuperação dos 
ecossistemas e dos seus serviços. O 
Programa LIFE deve ajudar a alcançar 
essas metas. Assim, o domínio prioritário 
«Biodiversidade» deve concentrar-se na 
implementação e na gestão da rede 
Natura 2000, criada pela 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho, em 
particular no que respeita aos quadros de 
ação prioritários previstos no artigo 8.º da 
mesma diretiva, no desenvolvimento e 
divulgação de boas práticas relacionadas 
com a biodiversidade e nas 
Diretivas 2009/147/CE e 92/43/CE, bem 
como nos desafios mais vastos no domínio 
da biodiversidade identificados pela 
Estratégia da União para a biodiversidade 
no horizonte 2020. 

(13) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada Our life 
insurance, our natural capital: an EU 
biodiversity strategy to 2020 (a seguir 
designada «Estratégia da UE em matéria de 
biodiversidade para 2020») estabeleceu 
metas para suster e inverter a perda de 
biodiversidade. Estas metas incluem, 
nomeadamente, a plena aplicação da 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens e da Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens, bem como 
a manutenção e a recuperação dos 
ecossistemas e dos seus serviços. O 
Programa LIFE deve ajudar a alcançar 
essas metas. Assim, o domínio prioritário 
«Natureza e Biodiversidade» deve 
concentrar-se na implementação e na 
gestão da rede Natura 2000, criada pela 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho, em 
particular no que respeita aos quadros de 
ação prioritários previstos no artigo 8.º da 
mesma diretiva, no desenvolvimento e 
divulgação de boas práticas relacionadas 
com a biodiversidade e nas Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CE, bem como nos 
desafios mais vastos no domínio da 
biodiversidade identificados pela Estratégia 
da União para a biodiversidade no 
horizonte 2020. A contribuição do 
Programa LIFE para as necessidades de 
financiamento anuais da rede Natura 
2000, estimada em 5 800 milhões de 
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euros1, deve ser encarada e determinada 
no contexto das despesas relacionadas 
com a biodiversidade cativas de outros 
fundos da União. Na sua resolução de 20 
de abril de 2012 sobre «O nosso seguro de 
vida e o nosso capital natural: Estratégia 
da UE sobre a Biodiversidade até 2020»2, 
o Parlamento Europeu insta a Comissão e 
os Estados-Membros a assegurar que, no 
mínimo, 5 800 milhões de euros por ano 
sejam provenientes do financiamento da 
União e dos Estados-Membros e que seja 
disponibilizado o financiamento adequado 
através de vários fundos da União (por 
exemplo: os fundos da PAC, o Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas, os fundos de coesão e o fundo 
LIFE+ reforçado), com base numa 
melhor coordenação e coerência entre 
esses fundos, nomeadamente através do 
conceito de projetos integrados, 
melhorando assim a transparência para 
as diferentes regiões que beneficiam do 
financiamento da União;
_____________
1 O Financiamento da Rede Natura 2000. 
Investimento na Rede Natura 2000: 
proporcionar benefícios à natureza e às 
pessoas. Documento de trabalho dos 
serviços da Comissão SEC(2011)1573.
2 P7_TA(2012)0146.

Or. en

Alteração 9

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, 

(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, 
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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. 

nomeadamente apoiando sinergias com 
outros objetivos ambientais, tais como a 
biodiversidade, nas áreas de
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 10

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 
ambiental 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 apoiar a 
utilização rentável dos fundos gerando 
benefícios paralelos a outros objetivos 
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ambientais.

Or. en

Alteração 11

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 
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, 

(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 
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, 
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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. 

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 
beneficiarão outros fundos ao aumentar a 
sua capacidade de absorção de despesas 
relacionadas com o ambiente e o clima.
Dada a novidade da abordagem relativa 
aos projetos integrados e a inexistência de 
uma experiência aprofundada a esse 
nível, as partes interessadas devem, 
quando necessário, ser apoiadas através 
de uma maior taxa de cofinanciamento e 
assistência técnica na fase de preparação. 
Além disso, um procedimento de seleção 
em duas fases deve aliviar a fase de 
candidatura. Os intercâmbios relativos a 
abordagens integradas frutíferas devem 
ser facilitados, envolvendo todos os 
setores relevantes da administração e 
partes interessadas. Com base na 
experiência dos primeiros anos de 
programação, devem ser analisados os 
fatores determinantes para o bom 
funcionamento e o sucesso dos projetos 
integrados. Tendo por base essa análise e 
consoante o financiamento disponível, 
podem ser acrescentados domínios 
suplementares ao âmbito dos projetos 
integrados.

Or. en
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

21-A. Os projetos integrados devem servir 
de modelo com vista a apoiar os 
Estados-Membros a utilizarem os fundos 
de forma eficiente e a estabelecerem uma 
cooperação construtiva e contínua entre 
os diferentes setores da administração no 
sentido de ultrapassarem os principais 
desafios em termos de execução. Dado 
que esses desafios existem em toda a 
União, os conhecimentos práticos sobre o 
novo tipo de projeto devem ser tão 
alargados quanto possível. Por 
conseguinte, cada Estado-Membro deve 
receber um financiamento garantido 
para, no mínimo, três projetos integrados 
em domínios diferentes, desde que sejam 
cumpridos os requisitos básicos de 
qualidade, ao longo do período de 
programação. A Comissão pode definir 
outras metas de distribuição temáticas ao 
nível pan-europeu.

Or. en

Alteração 13

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 

(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 
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financeiros atribuídos a atividades de 
comunicação no âmbito do presente 
regulamento abrangem igualmente a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União. 

financeiros atribuídos a atividades de 
comunicação no âmbito do presente 
regulamento abrangem igualmente a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União. A Comissão 
também deve afetar recursos financeiros 
para melhorar as atividades de 
comunicação e os sistemas de informação 
aquando da aplicação da legislação 
ambiental mais importante da União, 
como previsto na sua Comunicação de 7 
de março de 2012 intitulada «Como tirar 
melhor partido das medidas ambientais da 
UE: melhor conhecimento e reatividade 
para consolidar a confiança»1. Numa fase 
inicial e urgente, tal deve incluir a 
publicação em linha e a atualização 
regular de indicações rigorosas sobre se, 
como e onde as diretivas da União nos 
domínios do clima e do ambiente foram 
aplicadas e transpostas em cada 
Estado-Membro. Esta visão de conjunto, 
acessível a todos, irá complementar a 
ênfase dada à execução dos projetos 
LIFE, facultar informações de base úteis 
para a conceção de projetos e, de forma 
mais genérica, sensibilizar os cidadãos 
para a ampla aplicação da legislação da 
União, assim como para o seu impacto 
positivo e importância em toda a União.
_____________
1 COM(2012)0095.

Or. en

Alteração 14

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. A Comissão deve 
considerar a introdução de procedimentos 
de candidatura em duas fases para todos 
os projetos e de opções para acelerar o 
procedimento de seleção, prevendo 
inclusive um intervalo de tempo mais 
curto entre a seleção e o arranque de um 
projeto. A Comissão deve envidar esforços 
no sentido de facilitar, mediante pedido, o 
contacto entre os candidatos interessados 
e os beneficiários de projetos em curso em 
domínios semelhantes, possibilitando um 
intercâmbio de experiências para a fase 
de candidatura e execução. A Comissão 
deve, além disso, assegurar a explicação 
detalhada dos motivos subjacentes à 
rejeição de um dado projeto, os quais 
devem também ser comunicados antes do 
anúncio do convite à apresentação de 
propostas subsequente. Quando existirem 
boas práticas no quadro de outros fundos e 
sempre que for apropriado, devem ser 
feitas as alterações correspondentes ao 
Programa LIFE.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Para manter o nível eficaz de apoio 
conferido pelo Programa LIFE, as taxas 
de cofinanciamento devem ser, regra 
geral, de 50 % e de 60 % para os projetos 
integrados e os projetos de assistência 
técnica correspondentes. Para aumentar a 
acessibilidade ao financiamento do 
Programa LIFE por parte das regiões 
com menos capacidades de afetação de 
fundos de contrapartida, as regiões menos 
desenvolvidas, tal como definido no 
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Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento 
das Disposições Comuns], devem ter 
direito a uma taxa de cofinanciamento 
superior de até 75 %.

Or. en

Justificação

A Comissão propõe uma taxa de cofinanciamento superior para compensar a proposta de 
limitação de elegibilidade do IVA e dos custos com pessoal permanente. O presente relatório 
reintroduz esta elegibilidade para muitos casos. Um aumento significativo da taxa de 
cofinanciamento só seria possível à custa do número total de projetos e do efeito de 
alavancagem do instrumento LIFE. Contudo, dado que a falta de fundos de contrapartida foi 
identificada como um constrangimento significativo à utilização limitada do financiamento 
do Programa LIFE em alguns Estados-Membros, as regiões menos desenvolvidas devem ter 
direito a uma taxa de cofinanciamento mais elevada.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-B) Dada a dimensão reduzida do 
instrumento LIFE, especialmente quando 
comparado com outros fundos da União, 
este deve conduzir, de forma tão direta 
quanto possível, a medidas concretas e ao 
valor acrescentado europeu. O 
financiamento do imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) e do pessoal 
permanente a partir do orçamento do 
Programa LIFE deve, por conseguinte, 
ser reduzido tanto quanto possível. A 
gestão de bens públicos, como a natureza 
e o ambiente, é uma das principais tarefas 
das administrações públicas. O Programa 
LIFE deve apoiar essa gestão. Como tal, 
no caso das administrações públicas, só o 
pessoal recrutado especificamente para 
um projeto LIFE deve ser elegível para 
financiamento. As regras de elegibilidade 
do Programa LIFE devem ser 
harmonizadas, tanto quanto possível, com 
as regras aplicáveis a outros fundos com 
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vista a assegurar uma boa cooperação, 
sobretudo através dos projetos integrados.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 26-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-C) Nem todas as organizações sem 
fins lucrativos e nem outros beneficiários 
de projetos que recebem cofinanciamento 
da União podem recuperar os custos com 
o IVA ao abrigo dos respetivos regimes 
nacionais do IVA. Somente nestes casos é 
que os custos com o IVA devem ser 
elegíveis nos termos do Programa LIFE 
para assegurar um tratamento justo e 
equitativo a favor de todos os 
beneficiários. Tal não deve ser aplicável a 
quem não for considerado sujeito passivo, 
na aceção do artigo 13.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo, da Diretiva 2006/112/CE do 
Conselho, de 28 de novembro de 2006, 
relativa ao sistema comum do imposto 
sobre o valor acrescentado1. A Comissão, 
com o apoio dos beneficiários dos projetos 
e pontos de contacto do Programa LIFE, 
deve apresentar um resumo anual tanto 
do montante de IVA reembolsado aos 
projetos LIFE em cada Estado-Membro 
como da execução das opções de 
recuperação do IVA dos projetos LIFE 
em cada Estado-Membro.
___________

1 JO L 347 de 11.12.2006, p. 1.

Or. en
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O Programa LIFE e os seus 
subprogramas deverão ser objeto de 
acompanhamento e avaliação periódicos, 
com base em indicadores pertinentes, por 
forma a permitir eventuais ajustamentos. A 
fim de demonstrar os benefícios comuns
que ambos os subprogramas podem gerar 
para a ação climática e a biodiversidade e 
de fornecer informações sobre o nível de 
despesa, o acompanhamento do Programa 
LIFE deve identificar as despesas 
relacionadas com o clima e as despesas 
relacionadas com a biodiversidade, 
conforme definido na Comunicação QFP. 
Essa identificação deve ser assegurada com 
base numa metodologia simples, que 
consiste em inscrever as despesas numa de 
três categorias: exclusivamente 
relacionadas com o clima/biodiversidade 
(tidas em conta a 100 %), 
significativamente relacionadas com o 
clima/biodiversidade (tidas em conta a 
40 %) e não relacionadas com o 
clima/biodiversidade (não tidas em conta). 
Esta metodologia não deve excluir a 
utilização de metodologias mais exatas, se 
for caso disso.

(27) O Programa LIFE e os seus 
subprogramas deverão ser objeto de 
acompanhamento e avaliação periódicos, 
com base em indicadores pertinentes, por 
forma a permitir eventuais ajustamentos. 
Ao desenvolver os indicadores de 
avaliação dos programas e projetos, a 
Comissão deve frisar o controlo da 
qualidade com base em indicadores de 
desempenho, assim como em resultados e 
impactos previstos. A Comissão deve 
também propor um método destinado a 
acompanhar o sucesso a longo prazo dos 
projetos, especialmente no domínio da 
natureza e da biodiversidade. A fim de 
demonstrar os benefícios comuns que 
ambos os subprogramas podem gerar para 
a ação climática e a biodiversidade e de 
fornecer informações sobre o nível de 
despesa, o acompanhamento do Programa 
LIFE deve identificar as despesas 
relacionadas com o clima e as despesas 
relacionadas com a biodiversidade, 
conforme definido na Comunicação QFP. 
Essa identificação deve ser assegurada com 
base numa metodologia simples, que 
consiste em inscrever as despesas numa de 
três categorias: exclusivamente 
relacionadas com o clima/biodiversidade 
(tidas em conta a 100 %), 
significativamente relacionadas com o 
clima/biodiversidade (tidas em conta a 
40 %) e não relacionadas com o 
clima/biodiversidade (não tidas em conta). 
Esta metodologia não deve excluir a 
utilização de metodologias mais exatas, se 
for caso disso.

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Dada a longa experiência da 
Direção-Geral da Comissão responsável 
pelo ambiente no que toca à gestão do 
programa e dos projetos LIFE e a 
experiência positiva dos beneficiários do 
Programa LIFE com as equipas de 
acompanhamento externas, qualquer 
alteração à estrutura de gestão do 
Programa LIFE e respetivos projetos deve 
ser cuidadosamente avaliada e sujeita a 
um período probatório. A gestão dos 
projetos integrados no âmbito do 
subprograma para o ambiente, assim 
como dos projetos no domínio prioritário 
«Natureza e Biodiversidade» devem 
permanecer sob a alçada da 
Direção-Geral da Comissão responsável 
pelo ambiente.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação das disposições do 
presente regulamento relativas à adoção 
dos programas de trabalho plurianuais, 
devem ser atribuídas competências de 
execução à Comissão. As referidas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 

Suprimido
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relativos aos mecanismos de controlo 
pelos Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 

Or. en

Alteração 21

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 às consultas adequadas no decurso 
dos seus trabalhos preparatórios, incluindo 
a nível de especialistas. No contexto da 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve ainda assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. 

(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 à adoção e, quando 
adequado, à revisão dos programas de 
trabalho plurianuais, à definição dos 
critérios adicionais para a aplicação do 
equilíbrio geográfico aos projetos 
integrados, ao alargamento do âmbito e à 
modificação da dotação máxima para os 
projetos integrados e ao estabelecimento 
dos indicadores de desempenho aplicáveis 
a prioridades temáticas específicas. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas no decurso 
dos seus trabalhos preparatórios, incluindo 
a nível de especialistas. No contexto da 
preparação e elaboração de atos delegados, 
a Comissão deve ainda assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. 

Or. en
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – 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, 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 de ambiente ou de clima, em 
conformidade com outros atos da União, 
ou desenvolvidos pelas autoridades dos 
Estados-Membros. Têm como objetivo 
integrar a política ambiental e climática 
com outras políticas, especialmente 
através da promoção da mobilização 
coordenada de outros fundos privados, 
nacionais e da União em prol de objetivos 
ambientais ou climáticos e de importantes 
desafios de execução;

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) «Projetos de reforço da 
capacidade»: projetos destinados a apoiar 
financeiramente, durante o máximo de 
dois anos e apenas uma vez por 
Estado-Membro e por período de 
programação, o ponto de contacto 
nacional ou regional do Programa LIFE. 
Os pontos de contacto devem, como tal, 
estar autorizados a distribuir amplamente 
informações sobre o Programa LIFE a 
potenciais candidatos, a estabelecer uma 
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cooperação estreita com as 
administrações que gerem outros fundos 
da União de modo a identificar sinergias 
com o Programa LIFE e a apoiar os 
candidatos ao longo do processo de 
candidatura para garantir projetos de 
elevada qualidade. Os projetos de reforço 
da capacidade são selecionados através de 
um processo de candidatura distinto;

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) «Projetos de informação, 
sensibilização, intercâmbio e divulgação»: 
projetos destinados a apoiar a 
comunicação, a divulgação de informação 
e a sensibilização nos domínios do 
ambiente e do clima. Também podem 
incluir intercâmbios intersetoriais entre 
administrações e/ou partes interessadas 
com vista a promover projetos e 
abordagens integradas de sucesso. 

Or. en

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Apoiar a implementação do 
Programa de Ação em matéria de 
Ambiente da União.

Or. en
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Alteração 26

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, da Estratégia da 
UE para a Biodiversidade até 2020, do 
Roteiro para uma Europa eficiente na 
utilização dos Recursos e do Roteiro 2050.

Or. en

Alteração 27

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 de 
euros.

1. A dotação financeira para a execução do 
Programa LIFE é de [...] euros.

Or. en

Justificação

Como ainda não se chegou a acordo sobre a proposta de regulamento que institui o Quadro 
Financeiro Plurianual para o período 2014-2020, a dotação financeira é uma mera 
indicação para a autoridade legislativa.
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Alteração 28

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, que totaliza 
aproximadamente 75 % da dotação 
financeira global referida no n.º 1, são 
afetados ao subprograma relativo ao 
ambiente;

Or. en

Alteração 29

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) [...] euros, que totaliza 
aproximadamente 25 % da dotação 
financeira global referida no n.º 1, são 
afetados ao subprograma relativo à ação 
climática;

Or. en

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Pelo menos 78 % dos recursos 
orçamentais do Programa LIFE são 
afetados a projetos e instrumentos 
financeiros inovadores apoiados através 
das subvenções de ação definidas no 
artigo 18.º.
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Or. en

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. Do montante referido no n.º 2-A do 
presente artigo, não serão afetados mais 
de 35 % aos projetos integrados referidos 
no artigo 18.º, alínea d), ao longo do 
período de programação. A percentagem 
máxima será reavaliada no âmbito da 
avaliação intercalar mencionada no 
artigo 27.º, n.º 2, alínea a). Dependendo 
do resultado da avaliação e após 
concertação com as partes interessadas, 
são conferidas à Comissão as 
competências para adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 30.º 
relativamente ao aumento, à redução ou à 
supressão dessa percentagem máxima.

Or. en

Justificação

Os projetos integrados são uma ferramenta muito promissora, dado o seu potencial enquanto 
modelos para a integração, aplicação coerente e bem coordenada da legislação relativa ao 
clima e ao ambiente e utilização eficiente dos fundos da União. Contudo, dada a experiência 
limitada em relação aos projetos integrados, estes devem ser introduzidos gradualmente, 
devendo os fatores relacionados com o seu êxito ser analisados de perto na avaliação 
intercalar do período de programação do LIFE.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em conformidade com as suas 
responsabilidades respetivas, a Comissão e 

3. Em conformidade com as suas 
responsabilidades respetivas, a Comissão e 



PR\901913PT.doc 29/51 PE489.483v01-00

PT

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).

os Estados-Membros, num esforço ativo e 
concertado, 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 também através do 
estabelecimento de quadros de ação 
prioritários, previstos no artigo 8.º da 
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 33

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A

Projetos integrados

1. Os projetos integrados servirão de 
instrumento concreto para a integração 
dos objetivos ambientais e climáticos na 
despesa total da União, em consonância 
com a Estratégia Europa 2020. Servirão 
de modelo à aplicação eficiente e bem 
coordenada em domínios onde esta se 
afigura mais necessária para os 
Estados-Membros e/ou regiões. 
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2. Os projetos integrados deverão 
centrar-se principalmente nos domínios 
da natureza, dos recursos hídricos, dos 
resíduos e do ar, 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 ruído, solo, 
ambiente marinho ou urbano.
3. A coordenação com outras fontes de 
financiamento da União, e a respetiva 
mobilização, é um elemento central dos 
projetos integrados e, por conseguinte, 
terá de ser promovida. 
4. Os projetos integrados serão geridos ao 
nível administrativo e territorial adequado 
para lidar com o setor específico e 
mobilizar os fundos complementares da 
União, nacionais, regionais ou privados. 
As partes interessadas serão envolvidas na 
execução dos projetos integrados.
5. A Comissão e os Estados-Membros 
deverão apoiar ativamente e facilitar o 
desenvolvimento dos projetos integrados 
através de:
(a) Projetos de assistência técnica que, 
por via das subvenções de ação do LIFE 
ao abrigo dos períodos de programação 
2007-2013 e 2014-2020, disponibilizam 
apoio financeiro aos candidatos para 
prepararem os projetos integrados, 
incluindo a criação de uma estrutura 
institucional adequada visando a 
colaboração entre os diferentes 
departamentos e grupos participantes. A 
assistência técnica deverá assegurar, em 
particular, que estes projetos cumprem o 
calendário e os requisitos técnicos e 
financeiros do Programa LIFE em 
articulação com os fundos da União 
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referidos no artigo 8.º, n.º 3;
(b) Projetos de intercâmbio nos quais os 
parceiros de projeto no quadro de projetos 
integrados bem-sucedidos ou abordagens 
integradas convidam equipas interessadas 
de outros Estados-Membros ou regiões a 
partilharem experiências relativas à 
implementação de estruturas de 
coordenação entre os diferentes fundos da 
União e os fundos nacionais e privados. 
Cada equipa visitante deverá representar 
diferentes setores da administração e/ou 
partes interessadas;
(c) Seminários e workshops regulares que 
tenham lugar, pelo menos, de dois em dois 
anos, para facilitar o intercâmbio de 
experiências, conhecimentos e boas 
práticas sobre a conceção, preparação e 
execução dos projetos integrados. Estes 
seminários deverão ser organizados pela 
Comissão;
(d) Atividades de comunicação e 
informação dirigidas, entre outros, aos 
órgãos de gestão responsáveis dos vários 
fundos. 
6. O equilíbrio geográfico dos projetos 
integrados deverá ser assegurado em 
conformidade com o artigo 19.º, n.º 3. Os 
Estados-Membros devem envidar 
esforços, se necessário com o apoio de um 
projeto de assistência técnica do 
Programa LIFE, no sentido de preparar e 
propor, pelo menos, um projeto integrado 
nos primeiros dois anos de programação 
ou durante o primeiro programa de 
trabalho plurianual.

Or. en
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Biodiversidade; - Natureza e biodiversidade;

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a base de conhecimentos para 
o desenvolvimento, apreciação, 
acompanhamento e avaliação da política e 
da legislação ambiental da União, bem 
como para avaliação e acompanhamento 
dos fatores, pressões e respostas com 
impacto no ambiente, tanto no interior 
como no exterior da União. 

(c) Reforçar a base de conhecimentos para 
o desenvolvimento, execução, apreciação, 
acompanhamento e avaliação da política e 
da legislação ambiental da União, bem 
como para avaliação e acompanhamento 
dos fatores, pressões e respostas com 
impacto no ambiente, tanto no interior 
como no exterior da União. 

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Objetivos específicos do domínio 
prioritário «Biodiversidade»

Objetivos específicos do domínio 
prioritário «Natureza e biodiversidade»

Or. en
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 11 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforçar a base de conhecimentos para 
o desenvolvimento, apreciação, 
acompanhamento e avaliação da política e 
da legislação da União no domínio da 
biodiversidade, bem como para avaliação e 
acompanhamento dos fatores, pressões e 
respostas com impacto no ambiente, tanto 
no interior como no exterior da União. 

(c) Reforçar a base de conhecimentos para 
o desenvolvimento, execução, apreciação, 
acompanhamento e avaliação da política e 
da legislação da União no domínio da 
biodiversidade, bem como para avaliação e 
acompanhamento dos fatores, pressões e 
respostas com impacto no ambiente, tanto 
no interior como no exterior da União. 

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 14 – 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 as sinergias com outros 
objetivos ambientais, tais como a 
biodiversidade, tem, nomeadamente, os 
seguintes objetivos específicos:

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No intuito de contribuir para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, o 

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

domínio prioritário «Atenuação das 
alterações climáticas», apoiando 
simultaneamente as sinergias com outros 
objetivos ambientais, tais como a 
biodiversidade, tem, nomeadamente, os 
seguintes objetivos específicos:

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 18 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Projetos integrados, principalmente 
nos domínios da natureza, dos recursos 
hídricos, dos resíduos, do ar e da 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas; 

(d) Projetos integrados; 

Or. en

Justificação

Os domínios abrangidos pelos projetos integrados encontram-se especificados no 
artigo 8.º-A, n.º 2 (novo) aqui proposto.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 18 - alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Projetos de reforço da capacidade em 
conformidade com o artigo 19.º, n.º 2-A;

Or. en
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 18 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Projetos de informação, sensibilização 
e divulgação; 

(g) Projetos de informação, sensibilização, 
intercâmbio e divulgação; 

Or. en

Alteração 43

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 
significativamente para a consecução de 
um dos objetivos gerais do Programa LIFE 
enunciados no artigo 3.º, assim como dos 
objetivos específicos dos domínios 
prioritários enunciados nos artigos 10.º, 
11.º, 12.º, 14.º, 15.º e 16.º;

Or. en

Alteração 44

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 
artigos 9.º e 13.º. 

Suprimido
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Or. en

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A seleção de financiamento para 
todos os projetos referidos no artigo 18.º 
terá por base o mérito e a qualidade nos 
termos do n.º 1.
O processo de seleção assentará nos 
princípios da solidariedade e da partilha 
de responsabilidades, sendo que será dada 
prioridade aos Estados-Membros e aos 
domínios onde a solidariedade da União é 
necessária. Uma responsabilidade, cargo 
ou exposição específica de um 
Estado-Membro ou região relativamente 
aos domínios abrangidos pelo presente 
programa será, por conseguinte, levada 
em consideração no processo de seleção 
como parte da avaliação do critério de 
elegibilidade referido no n.º 1, alínea a).
Se, para um dado Estado-Membro, 
tiverem sido selecionados menos de dois 
projetos em dois anos consecutivos, esse 
Estado-Membro terá direito a assistência 
técnica especial, designadamente sob a 
forma de workshops especializados para 
apoiar a preparação de projetos de 
elevada qualidade para o ano seguinte, e 
poderá candidatar-se a um projeto de 
reforço da capacidade nos termos do 
artigo 18.º, alínea e-A). Os 
Estados-Membros que tiverem recebido 
substancialmente menos do que as 
respetivas dotações nacionais indicativas 
ao abrigo do período de programação 
2007-2013 também podem candidatar-se a 
um projeto de reforço da capacidade.
A Comissão deverá assegurar a 
divulgação dos resultados dos projetos 
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com mais sucesso, colocando especial 
ênfase, quando relevante, naqueles 
Estados-Membros cuja atribuição de 
projetos no domínio respetivo é menor. 

Or. en

Justificação

Todos os projetos LIFE devem ser selecionados com base na qualidade e no seu contributo 
para o valor acrescentado da UE à luz dos objetivos específicos do Programa LIFE, ou seja, 
o seu potencial de demonstração/reprodução e impacto ambiental/climático. Estes elementos 
não ser prejudicados em função da concentração em parcelas nacionais. A solidariedade 
significa que os Estados-Membros e as regiões com uma taxa de seleção baixa devem ser 
fortemente apoiados no sentido de aumentar a qualidade das suas candidaturas – o que irá 
beneficiar todos os projetos e assegurar uma distribuição justa a longo prazo sem o recurso a 
um sistema de atribuição que complique desnecessariamente o processo de seleção.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 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. 

3. Os projetos integrados referidos no 
artigo 18.º, alínea d), devem envolver 
partes interessadas e promover a 
coordenação com outras fontes de 
financiamento da União e a mobilização 
dessas fontes. 

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 de 
projetos integrados, em conformidade com 
os princípios da solidariedade e da partilha 
de responsabilidades. No quadro desta 
missão:

a) A Comissão deverá assegurar que cada 
Estado-Membro, ao longo de todo o 
período de programação e desde que as 
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condições referidas no n.º 1 sejam 
cumpridas, recebe financiamento para: 
no mínimo, um projeto integrado no 
domínio da natureza; no mínimo um 
projeto integrado no domínio da 
adaptação ou atenuação climática; e no 
mínimo um projeto integrado num dos 
outros domínios identificados no 
artigo 8.º-A;
(b) São conferidas à Comissão 
competências para adotar atos delegados, 
nos termos do artigo 30.º, no que respeita 
à definição de metas de distribuição 
temáticas específicas ao nível 
pan-europeu, aplicáveis aos projetos 
integrados para o período de 
programação. A Comissão deverá ter em 
linha de conta essas metas de distribuição 
temáticas no processo de seleção dos 
projetos integrados como parte da 
avaliação dos critérios de elegibilidade 
referidos no n.º 1, alínea a).

Or. en

Justificação

Dada a novidade e a abordagem de planeamento específica que é exigida aos projetos 
integrados, é crucial que todos os Estados-Membros ganhem experiência neste tipo de 
projeto durante o período de programação do próximo LIFE. Por conseguinte, sugere-se que 
cada Estado-Membro tenha direito a financiamento para, no mínimo, três projetos 
integrados, desde que estes abranjam domínios diferentes.

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deverá criar um 
procedimento de candidatura e seleção 
distinto e rápido para os projetos de 
reforço da capacidade, que não deverá 
durar mais de três meses a contar da data 
de entrega da candidatura.
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Or. en

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão deverá publicar 
regularmente as listas de projetos 
financiados através do Programa LIFE, 
incluindo uma breve descrição dos 
objetivos e resultados alcançados e um 
resumo dos fundos despendidos, usando 
os meios de comunicação e as tecnologias 
adequados. A Comissão também deverá 
facilitar a correspondência entre projetos 
terminados ou em curso e novos 
beneficiários de projetos, candidatos ou 
partes interessadas no mesmo domínio.

Or. en

Alteração 49

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 50 % 
dos custos elegíveis. A título excecional, a 
taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º, alíneas d) 
e f), é de 60 % dos custos elegíveis. As 
regiões menos desenvolvidas, tal como 
definido no Regulamento (UE) n.º .../... 
[Regulamento das Disposições Comuns], 
terão direito a uma taxa superior de até 
75 % dos custos elegíveis.

Or. en
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Justificação

The Commission proposes an increased co-financing rate to compensate for the proposed 
limitation of eligibility of VAT and permanent staff costs. This report reintroduces this 
eligibility for many cases. A significant increase in the co-financing rate would obviously only 
be possible at the expense of the total number of projects and the leverage effect of the LIFE 
instrument. However, given that the lack of matching funds has been identified as an 
important bottleneck for the limited uptake of LIFE funding in some Member States, less 
developed regions should be entitled to a higher co-funding rate.

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. 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

Justificação

Dado que o Programa LIFE é um instrumento de pequena dimensão, o financiamento dos 
custos com o IVA resultantes do orçamento LIFE deve ser reduzido tanto quanto possível. O 
IVA reembolsado aos projetos LIFE reverte para os orçamentos dos Estados-Membros, o que 
implica uma redução significativa dos fundos disponíveis para os projetos LIFE. É razoável 
que quem não seja considerado sujeito passivo («Estados, regiões e autarquias locais e 
outros organismos de direito público») não possa ser reembolsado de despesas com IVA 
através do LIFE. 
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Alteração 51

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. O respetivo pessoal será 
especificamente destacado para o projeto 
em questão. Os custos salariais com 
funcionários públicos que não tenham 
sido especificamente recrutados para o 
projeto em questão não serão 
considerados custos elegíveis, exceto no 
caso dos projetos de reforço da 
capacidade.

Or. en

Justificação

O LIFE é um instrumento de dimensão muito reduzida e deve contribuir, o mais diretamente 
possível, para o valor acrescentado europeu. O financiamento de pessoal permanente a partir 
do orçamento do LIFE deve, por conseguinte, ser reduzido tanto quanto possível. Uma das 
principais tarefas das administrações públicas é gerir os bens públicos, como a natureza e o 
ambiente. Por conseguinte, só devem ser elegíveis os custos com funcionários públicos 
especificamente recrutados para o projeto LIFE. Os atuais esforços de simplificação no que 
toca ao acompanhamento do tempo de trabalho do pessoal devem continuar a ser 
promovidos.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 22 - alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Comunicação da aplicação, 
incluindo a transposição, se for caso 
disso, da principal legislação ambiental a 
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nível da União;

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota programas de 
trabalho plurianuais para o Programa LIFE. 
Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o 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. 

Or. en

Alteração 54

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. Os referidos atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 29.º, n.º 2.

3. São conferidas à Comissão as 
competências para adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 30.º no 
sentido de proceder, se for caso disso, à 
revisão dos programas de trabalho 
plurianuais.

Or. en
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Alteração 55

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 abordar as possibilidades de 
simplificação, a coerência interna e externa 
e a pertinência constante de todos os 
objetivos, bem como a contribuição das 
medidas para as prioridades da União em 
matéria 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 
devem ser tidas em conta na execução do 
Programa LIFE e, sobretudo, na elaboração 
dos programas de trabalho plurianuais; 

(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 abordar as possibilidades de 
simplificação, a coerência interna e externa 
e a pertinência constante de todos os 
objetivos, bem como a contribuição das 
medidas para as prioridades da União em 
matéria 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 
devem ser tidas em conta na execução do 
Programa LIFE e, sobretudo, na elaboração 
dos programas de trabalho plurianuais. O 
relatório da avaliação intercalar deve 
conter ou ser acompanhado de uma 
avaliação rigorosa da extensão e da 
qualidade da procura, do planeamento e 
da execução dos projetos integrados. Deve 
ser dada especial ênfase ao seu sucesso, 
conseguido ou previsto, na alavancagem 
de outros fundos da União, tendo 
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particularmente em conta os benefícios do 
aumento da coerência com outros 
instrumentos de financiamento da União, 
a extensão do envolvimento das partes 
interessadas e em que medida os 
anteriores projetos LIFE tradicionais 
foram ou esperam vir a ser abrangidos 
pelos projetos integrados. Essa avaliação 
pode ser acompanhada de propostas 
adequadas para a adaptação da parcela 
financeira global disponível para os 
projetos integrados ao abrigo do 
programa LIFE como referido no 
artigo 4.º, n.º 2-B e do âmbito dos projetos 
integrados como referido no artigo 8.º-A, 
n.º 2; 

Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Procedimento de comité Suprimido
1. A Comissão é assistida pelo Comité do 
Programa LIFE para o ambiente e a ação 
climática. 
Esse comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. 
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

O artigo sobre o procedimento de comité não será necessário caso sejam adotadas as 
alterações que suprimem os atos de execução ou os substituem por atos delegados.



PR\901913PT.doc 45/51 PE489.483v01-00

PT

Alteração 57

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, no 
artigo 4.º, n.º 2-B, no artigo 8.º-A, n.º 2, 
no artigo 19.º, n.º 3, no artigo 24.º, n.º 1 e 
no artigo 24.º, n.º 3, é conferida à 
Comissão por um período indeterminado a 
contar de [data de entrada em vigor do 
presente regulamento].

Or. en

Alteração 58

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 dos poderes nela 
especificados. A decisão produz efeitos no 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada. Essa decisão não 
prejudica a validade de eventuais atos 
delegados já em vigor. 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 2, no artigo 4.º, n.º 2-B, no 
artigo 8.º-A, n.º 2, no artigo 19.º, n.º 3, no 
artigo 24.º, n.º 1 e no artigo 24.º, n.º 3, 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão produz efeitos no 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada. Essa decisão não 
prejudica a validade de eventuais atos 
delegados já em vigor. 

Or. en
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5

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. O referido prazo é 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, do artigo 4.º, n.º 2-B, 
do artigo 8.º-A, n.º 2, do artigo 19.º, n.º 3, 
do artigo 24.º, n.º 1 ou do artigo 24.º, n.º 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. O referido prazo é prorrogado 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As medidas iniciadas antes de 31 de 
dezembro de 2013 ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 614/2007 continuam 
a reger-se por esse regulamento até estarem 
concluídas, devendo conformar-se às 
disposições técnicas nele definidas. A 
partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento, o Comité referido 
no artigo 29.º, n.º 1, substitui o comité 
instituído pelo Regulamento (CE) 
n.º 614/2007.

1. As medidas iniciadas antes de 31 de 
dezembro de 2013 ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 614/2007 continuam 
a reger-se por esse regulamento até estarem 
concluídas, devendo conformar-se às 
disposições técnicas nele definidas. 

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Durante os últimos 20 anos, o Programa LIFE tem alcançado um êxito considerável no que 
toca a enfrentar os desafios ambientais e climáticos com que os cidadãos europeus se 
deparam. É um instrumento que, embora de pequena dimensão, é eficaz e bem orientado, 
sendo muito apreciado por administrações públicas locais, regionais e nacionais, por ONG, 
por instituições dedicadas à investigação e por PME. Do ponto de vista orçamental, o 
desempenho do LIFE também tem sido muito satisfatório; a taxa de execução tem registado, 
de forma constante, valores consideravelmente acima da média.

Orçamento e integração

Nesse sentido, é óbvio que a parcela do Programa LIFE no orçamento total da UE, totalizando 
0,3 % na proposta da Comissão, é desproporcionalmente baixa face aos desafios e 
oportunidades que se colocam à prossecução de uma sociedade sustentável, hipocarbónica, 
eficiente na utilização dos recursos e rica ao nível da biodiversidade. Os investimentos 
apoiados pelo Parlamento (PE) no contexto das atuais negociações sobre os principais fundos 
da UE ao abrigo do próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) irão influenciar o 
desenvolvimento da UE, pelo menos, nas próximas duas décadas. Por conseguinte, o relator 
enfatiza a necessidade de assegurar que estes investimentos são a base das políticas e 
estratégias defendidas pelo PE, por exemplo no «Roteiro para uma Europa eficiente na 
utilização de recursos», «Roteiro para uma economia hipocarbónica» ou «Estratégia da UE 
em matéria de biodiversidade».

Na sua resolução relativa à estratégia da UE em matéria de biodiversidade, o PE expressou a 
sua deceção em relação à afetação proposta para o novo programa LIFE e é de opinião que os 
desafios abordados no plano da conservação da natureza e da biodiversidade justificam um 
aumento substancial dos fundos afetados ao programa LIFE. Refere ainda que os benefícios 
conseguidos somente pela rede Natura 2000 estão estimados entre 200 a 300 mil milhões de 
euros, com um total de cerca de 4,5 a 8 milhões de empregos garantidos diretamente.

Dotar o Programa LIFE de um orçamento adequado e de uma parcela visível na despesa 
global da UE será um forte sinal de que a UE encara com grande seriedade os seus 
compromissos ambientais e climáticos. Em linha com a abordagem global do PE às 
negociações do QFP, o relator absteve-se no presente relatório de fazer quaisquer propostas 
específicas quanto ao montante do orçamento do LIFE. Contudo, os argumentos apresentados 
acima justificam claramente um aumento substancial. O Programa LIFE deve contribuir para, 
pelo menos, 10 % das necessidades de financiamento da rede Natura 2000, sem reduzir 
despesas em qualquer outra área. O orçamento atual deve ser aumentado, no mínimo, em 5 %, 
tal como solicitado na resolução do Parlamento sobre o QFP. Este valor devia ser objeto de 
um aumento adicional no montante considerado necessário pela Comissão para cobrir os 
elementos do LIFE propostos recentemente, nomeadamente o subprograma para as alterações 
climáticas e os projetos integrados.

Equilíbrio geográfico e assistência técnica
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A seleção dos projetos LIFE baseia-se principalmente na sua qualidade e no seu contributo 
para o valor acrescentado europeu, centrando-se no potencial de demonstração/transferência e 
no impacto ambiental/climático. A experiência dos anteriores períodos de programação LIFE 
demonstrou disparidades entre os Estados-Membros na utilização dos fundos LIFE 
disponíveis. Alguns países ou regiões têm sido capazes de preparar repetidamente projetos de 
elevada qualidade e de assegurar os respetivos fundos de contrapartida, pelo que receberam 
globalmente mais apoio através do programa LIFE. Esta situação continuou a verificar-se 
mesmo após a introdução do complexo sistema de dotações nacionais indicativas no LIFE+ 
(2007-2013).

Não há dúvida de que as desigualdades gritantes na afetação de projetos têm de ser resolvidas 
no novo regulamento do LIFE. Mas será que as afetações nacionais são o instrumento certo 
para assegurar essa distribuição? Será que um fundo da União, em nome da solidariedade 
europeia, deve comprometer a qualidade, o potencial de reprodução, o valor de conservação e 
os resultados e impactos previstos a nível da UE só para garantir que todos os 
Estados-Membros recebem a sua parcela? 

O relator acredita que a solidariedade europeia e a partilha de responsabilidades significam 
algo diferente: os Estados-Membros e as regiões com baixa taxa de seleção de projetos têm de 
ser apoiados com vista a alcançarem uma maior qualidade nos seus projetos. Esta ajuda pode 
assumir a forma de workshops especializados e formação, devendo igualmente incluir 
serviços de aconselhamento em cada projeto. O relator propõe que a Comissão facilite tais 
intercâmbios entre os projetos bem-sucedidos, concluídos ou em curso, e os candidatos a 
projetos. Além disso, a assistência pró-ativa proporcionada pelos pontos de contacto LIFE a 
nível nacional e regional foi identificada como um fator determinante nas candidaturas 
bem-sucedidas. Como tal, o relator propõe que seja autorizado um apoio, limitado no tempo, 
para o reforço da capacidade atribuído aos pontos de contacto LIFE nas áreas ou regiões com 
muito pouca utilização de fundos em projetos.

O conceito de equilíbrio geográfico ultrapassa a distribuição nacional. Quando articulado com 
o princípio da solidariedade, significa que as regiões, ecossistemas, setores ou outras 
entidades definidas que tenham um valor europeu único ou uma carga específica a suportar 
devem ter prioridade aquando da seleção de projetos. Tal pode referir-se à proteção de 
espécies prioritárias ou a aglomerados com graves problemas de poluição atmosférica. Para 
garanti-lo, não é necessário qualquer mecanismo adicional no seio do LIFE. Estas 
considerações devem fazer parte, e já fazem, de qualquer processo de seleção e conduzir a 
pontos de seleção adicionais. Para aumentar a clareza e reforçar este elemento de 
solidariedade, o relator propõe a inclusão de uma disposição correspondente no Regulamento 
LIFE.

Além disso, dada a novidade e a abordagem de planeamento específica exigida aos projetos 
integrados, como será explicado adiante, o relator considera crucial que todos os 
Estados-Membros adquiram experiência neste tipo de projeto durante o próximo período de 
programação do LIFE. Por conseguinte, o relator sugere que cada Estado-Membro tenha 
direito a financiamento para, no mínimo, três projetos integrados, desde que estes abranjam 
domínios diferentes.
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Taxa de cofinanciamento

O segundo principal constrangimento responsável pela redução da utilização do 
financiamento LIFE em vários Estados-Membros é a dificuldade em assegurar fundos de 
contrapartida. Por conseguinte, o relator propõe que as regiões economicamente menos 
desenvolvidas tenham direito a uma taxa de cofinanciamento de até 75 %. O relator é de 
opinião que esta medida iria proporcionar um incentivo adicional às regiões que mais 
precisam para se candidatarem ao financiamento LIFE, acabando por assegurar que essas 
regiões beneficiem da experiência LIFE em investimentos relacionados com o ambiente e o 
clima. 

O relator tem dúvidas acerca de um aumento mais generalizado na taxa de cofinanciamento, 
dado que, obviamente, tal só iria ser possível à custa do número total de projetos e da 
distribuição a nível da UE da rede LIFE. Atualmente, estão em curso muitos projetos de 
elevada qualidade com base numa taxa de cofinanciamento de 50 %. Um aumento 
generalizado da taxa de cofinanciamento pode pôr em risco este efeito de alavancagem e este 
conjunto importante de projetos, que proporcionam resultados significativos e lições a 
aprender.

Finalmente, os esforços dos Estados-Membros no sentido de criar mecanismos para assegurar 
os fundos de contrapartida, combinados com o reforço dos respetivos sistemas de pontos de 
contacto LIFE, têm-se mostrado indispensáveis para o sucesso dos projetos LIFE. Como tal, a 
Comissão deve encorajar os Estados-Membros a procederem ao intercâmbio de boas práticas 
no que toca a estas estruturas.

Elegibilidade e simplificação

A questão da elegibilidade de custos e da simplificação tem de ser considerada 
independentemente da taxa de cofinanciamento e no contexto da revisão do regulamento 
financeiro.
Não obstante as diferenças na estrutura de gestão dos fundos da UE, as regras básicas devem 
ser as mesmas. É óbvio que as boas práticas sobre os procedimentos de candidatura, a 
administração e o acompanhamento das subvenções devem ser divulgadas com vista a aliviar 
essa carga para todas as partes.

Quando os beneficiários dos projetos, exceto quem não seja considerado sujeito passivo1, não 
conseguem recuperar os custos com o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) ao abrigo 
dos regimes nacionais de IVA, esses custos com o IVA devem ser elegíveis nos termos do 
programa LIFE. O que vai assegurar um tratamento justo e equitativo para todos os 
beneficiários. Nesse sentido, o relator considera inaceitável que partes do restrito orçamento 
LIFE sejam canalizadas novamente para os orçamentos dos Estados-Membros. No mínimo, 
deve haver clareza sobre a forma como cada Estado-Membro aborda a recuperação do IVA e 
sobre o montante anual de custos com o IVA reembolsados aos projetos LIFE.

Os custos com pessoal permanente devem, em geral, ser elegíveis ao abrigo do programa 
LIFE para garantir a continuidade dos conhecimentos especializados. Ao mesmo tempo, uma 

                                               
1 Idêntico ao artigo 13.º, n.º 1, primeiro parágrafo, da Diretiva 2006/112/CE.
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parcela máxima de subvenções de projetos deve reverter para despesas concretas relacionadas 
com o projeto, tais como ações de conservação. A gestão de bens públicos, como a natureza e 
o ambiente, é uma das principais tarefas das administrações públicas. Como tal, o relator 
considera razoável não reembolsar, por via do orçamento da UE, os custos de envolvimento 
dos funcionários públicos nos projetos LIFE. Contudo, os custos adicionais com a contratação 
de pessoal para as atividades do projeto LIFE devem continuar a ser elegíveis para reembolso.

Projetos integrados

Os «projetos integrados» ao abrigo do LIFE são uma ferramenta concreta de integração. Têm 
como objetivo apoiar, juntamente com outros fundos da UE, a implementação da legislação 
mais importante em matéria de ambiente, tal como os planos de gestão de resíduos ou de 
bacias hidrográficas, estratégias climáticas ou quadros de ação prioritários para a gestão dos 
domínios Natura 2000, todos eles dotados de significativo potencial para a criação de 
emprego e crescimento. Estes projetos também têm potencial para contribuir 
significativamente para uma utilização eficiente dos fundos.

O relator apoia veementemente este novo tipo de projeto sugerido pela Comissão. Contudo, o 
regulamento proposto apresenta, até certo ponto, alguma falta de clareza em relação a este 
conceito. Por conseguinte, o relator introduziu um artigo novo sobre projetos integrados, que 
inclui mecanismos de assistência aos Estados-Membros para que ponham em prática esta 
nova abordagem. Dada a experiência limitada com projetos integrados, estes devem ser 
introduzidos gradualmente e analisados de perto numa avaliação intercalar do período de 
programação do LIFE.

Os projetos integrados beneficiarão outros fundos ao aumentar a sua capacidade de absorção 
da despesa relacionada com o ambiente, canalizando-a para os principais desafios em termos 
de execução. Podem igualmente fomentar a criação de uma cooperação construtiva e 
duradoura entre os diferentes setores da administração, o que melhorará a coerência da 
despesa da UE. Para concretizar estes benefícios na prática, as atividades potencialmente 
complementares com outros fundos da UE têm de ser identificadas numa fase inicial. O 
relator indicou alterações correspondentes ao Regulamento das Disposições Comuns.


