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Poprawka 20
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Wymogi dotyczące środowiska 
i klimatu powinny być włączone do 
polityki i działań Unii. W związku z tym, 
program LIFE powinien uzupełniać inne 
unijne programy finansowania, w tym 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski 
Fundusz Gwarancji Rolnej, Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki oraz program 
Horyzont 2020. Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić taką 
komplementarność na wszystkich 
poziomach. Na poziomie Unii 
komplementarność należy zagwarantować 
poprzez ustanowienie zorganizowanej 
współpracy pomiędzy programem LIFE 
a wspólnie zarządzanymi unijnymi 
programami finansowania we wspólnych 
ramach strategicznych, w szczególności 
w celu wspierania finansowania działań, 
które uzupełniają programy zintegrowane 
lub zastosowania rozwiązań, metod 
i podejść opracowanych dzięki 
programowi LIFE. Program LIFE 
powinien zachęcać do korzystania 
z wyników badań naukowych i osiągnięć 
innowacyjnych programu Horyzont 2020, 
dotyczących środowiska naturalnego 
i klimatu. W tym kontekście powinien on 
oferować możliwości współfinansowania 
dla projektów dających wyraźne korzyści 
w dziedzinie środowiska i klimatu, 
zapewniając zapewnić synergie. W celu 
wyeliminowania ryzyka podwójnego 
finansowania niezbędna jest koordynacja.

(10) Wymogi dotyczące środowiska 
i klimatu powinny być włączone do 
polityki i działań Unii. W związku z tym, 
program LIFE powinien uzupełniać inne 
unijne programy finansowania, w tym 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski 
Fundusz Gwarancji Rolnej, Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki oraz program 
Horyzont 2020. Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić taką 
komplementarność na wszystkich 
poziomach. Na poziomie Unii 
komplementarność należy zagwarantować 
poprzez ustanowienie zorganizowanej 
współpracy pomiędzy programem LIFE 
a wspólnie zarządzanymi unijnymi 
programami finansowania we wspólnych 
ramach strategicznych, w szczególności 
w celu wspierania finansowania działań, 
które uzupełniają programy zintegrowane 
lub zastosowania rozwiązań, metod 
i podejść opracowanych dzięki 
programowi LIFE. Program LIFE 
powinien zachęcać do korzystania 
z wyników badań naukowych i osiągnięć 
innowacyjnych programu Horyzont 2020, 
dotyczących środowiska naturalnego 
i klimatu. W tym kontekście powinien on 
oferować możliwości współfinansowania 
dla projektów dających wyraźne korzyści 
w dziedzinie środowiska i klimatu, 
zapewniając zapewnić synergie. W celu 
wyeliminowania ryzyka podwójnego 
finansowania, a także w celu uniknięcia 
zmniejszenia się inwestycji finansowych 
netto służących osiągnięciu celów 
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określonych w niniejszym rozporządzeniu
niezbędna jest koordynacja.

Or. nl

Poprawka 21
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Wymogi dotyczące środowiska 
i klimatu powinny być włączone do 
polityki i działań Unii. W związku z tym, 
program LIFE powinien uzupełniać inne 
unijne programy finansowania, w tym 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski
Fundusz Gwarancji Rolnej, Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki oraz program 
Horyzont 2020. Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić taką 
komplementarność na wszystkich 
poziomach. Na poziomie Unii 
komplementarność należy zagwarantować 
poprzez ustanowienie zorganizowanej 
współpracy pomiędzy programem LIFE 
a wspólnie zarządzanymi unijnymi 
programami finansowania we wspólnych 
ramach strategicznych, w szczególności 
w celu wspierania finansowania działań, 
które uzupełniają programy zintegrowane 
lub zastosowania rozwiązań, metod 
i podejść opracowanych dzięki 
programowi LIFE. Program LIFE 
powinien zachęcać do korzystania 
z wyników badań naukowych i osiągnięć 
innowacyjnych programu Horyzont 2020, 
dotyczących środowiska naturalnego 
i klimatu. W tym kontekście powinien on 
oferować możliwości współfinansowania 

(10) Wymogi dotyczące środowiska 
i klimatu powinny być włączone do 
polityki i działań Unii. W związku z tym, 
program LIFE powinien uzupełniać inne 
unijne programy finansowania, w tym 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski 
Fundusz Gwarancji Rolnej, Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki oraz program 
Horyzont 2020. Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić taką 
komplementarność na wszystkich 
poziomach. Na poziomie Unii 
komplementarność należy zagwarantować 
poprzez ustanowienie zorganizowanej 
współpracy pomiędzy programem LIFE 
a wspólnie zarządzanymi unijnymi 
programami finansowania we wspólnych
ramach strategicznych, w szczególności 
w celu wspierania finansowania działań, 
które uzupełniają programy zintegrowane 
lub zastosowania rozwiązań, metod 
i podejść opracowanych dzięki 
programowi LIFE. W celu zapewnienia 
jasności prawa oraz wykonalności w 
praktyce programów zintegrowanych w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../...  z dnia 
../../.... [ustanawiającym wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
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dla projektów dających wyraźne korzyści 
w dziedzinie środowiska i klimatu, 
zapewniając zapewnić synergie. W celu 
wyeliminowania ryzyka podwójnego
finansowania niezbędna jest koordynacja.

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz ustanawiającym przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności oraz uchylającym 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006]1

należy wyraźnie przewidzieć współpracę 
pomiędzy pozostałymi funduszami Unii i 
programami zintegrowanymi. Należy 
opracować konkretne rozwiązania w celu 
nawiązania współpracy na wczesnym 
etapie, tak aby korzyści płynące z 
programów zintegrowanych zostały 
uwzględnione przy opracowywaniu umów 
partnerskich i programów operacyjnych. 
Program LIFE powinien zachęcać do 
korzystania z wyników badań naukowych 
i osiągnięć innowacyjnych programu 
Horyzont 2020, dotyczących środowiska 
naturalnego i klimatu. W tym kontekście 
powinien on oferować możliwości 
współfinansowania dla projektów dających 
wyraźne korzyści w dziedzinie środowiska 
i klimatu, zapewniając zapewnić synergie.
W celu wyeliminowania ryzyka 
podwójnego finansowania niezbędna jest 
koordynacja.

____________
1 COM(2011)0615

Or. en

Uzasadnienie

Integrated Projects are a very promising, concrete mainstreaming tool. To be feasible in 
practice, a solid cooperation between the administration of CSF funds and of LIFE projects is 
required at an early stage. The potential of increasing cost-efficiency and coherence of the 
EU budget and of improving the implementation of environmental and climate legislation via 
IPs, needs to be seized when elaborating partnership contracts and operational programmes. 
Based on the EP's repeated request of sustainability mainstreaming into all EU funds, 
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cooperation with LIFE should be clearly laid down in the Common Provisions Regulation.

Poprawka 22
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „Nasze 
ubezpieczenie na życie i nasz kapitał 
naturalny – unijna strategia ochrony 
różnorodności biologicznej na okres do 
2020 r.” (zwana dalej „unijną strategią na 
rzecz różnorodności biologicznej do 
2020 r.”) określa cele związane 
z zatrzymaniem i odwróceniem tendencji 
utraty bioróżnorodności. Cele te obejmują 
między innymi pełne wdrożenie dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, jak 
również zachowanie i odtworzenie 
ekosystemów i ich funkcji. Program LIFE 
powinien przyczyniać się do realizacji tych 
celów. W związku z tym, obszar 
priorytetowy Różnorodność biologiczna, 
powinien skupiać się na tworzeniu sieci 
Natura 2000 ustanowionej dyrektywą Rady 
92/43/EWG i na zarządzaniu tą siecią, 
w szczególności w odniesieniu do 
traktowanych priorytetowo ramowych 
programów przewidzianych w art. 8 
wymienionej dyrektywy, na tworzeniu 
i rozpowszechnianiu najlepszych praktyk 
w odniesieniu do różnorodności 
biologicznej, a także dyrektyw 
2009/147/WE i 92/43/EWG, jak również 
na szerszych wyzwaniach związanych 

(13) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „Nasze 
ubezpieczenie na życie i nasz kapitał 
naturalny – unijna strategia ochrony 
różnorodności biologicznej na okres do 
2020 r.” (zwana dalej „unijną strategią na 
rzecz różnorodności biologicznej do 
2020 r.”) określa cele związane 
z zatrzymaniem i odwróceniem tendencji 
utraty bioróżnorodności. Cele te obejmują 
między innymi pełne wdrożenie dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, jak 
również zachowanie i odtworzenie 
ekosystemów i ich funkcji. Program LIFE 
powinien przyczyniać się do realizacji tych 
celów. W związku z tym, obszar 
priorytetowy Różnorodność biologiczna, 
powinien skupiać się na tworzeniu sieci 
Natura 2000 ustanowionej dyrektywą Rady 
92/43/EWG i na zarządzaniu tą siecią, 
w szczególności w odniesieniu do 
traktowanych priorytetowo ramowych 
programów przewidzianych w art. 8 
wymienionej dyrektywy, na tworzeniu 
i rozpowszechnianiu najlepszych praktyk 
w odniesieniu do różnorodności 
biologicznej, a także dyrektyw 
2009/147/WE i 92/43/EWG, jak również 
na szerszych wyzwaniach związanych 
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z różnorodnością biologiczną, 
wymienionych w unijnej strategii na rzecz 
różnorodności biologicznej do 2020 r.

z różnorodnością biologiczną, 
wymienionych w unijnej strategii na rzecz 
różnorodności biologicznej do 2020 r.
Wkład programu LIFE do funduszy na 
rzecz różnorodności biologicznej 
wymaganych na dany rok, których kwotę 
szacuje się na 5,8 mld EUR, należy 
postrzegać w kontekście środków 
przeznaczonych na cele bioróżnorodności 
w ramach innych funduszy Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzeby finansowe na rzecz sieci Natura 2000 zostały określone na co najmniej 5,8 mld EUR 
rocznie Środki te będą pochodziły ze źródeł krajowych, prywatnych i z funduszy UE. Wkład 
finansowy z programu LIFE – oraz związany z tym wzrost budżetu LIFE – należy zatem 
postrzegać w kontekście finansowania bioróżnorodności zapewnionego w ramach funduszy 
UE na rzecz spójności, rozwoju regionalnego, rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich. W 
rezolucji z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie strategii ochrony różnorodności biologicznej 
UE do 2020 r. PE zwrócił się o znaczne zwiększenie środków na cele różnorodności 
biologicznej i programu LIFE.

Poprawka 23
Yves Cochet
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obszar priorytetowy łagodzenie 
skutków zmiany klimatu powinien 
wspierać rozwój i realizację unijnej 
polityki i przepisów prawnych dotyczących 
klimatu, w szczególności jeśli chodzi 
o monitorowanie i sprawozdawczość 
w zakresie emisji gazów cieplarnianych, 
polityki dotyczące użytkowania gruntów, 
zmiany typu użytkowania gruntów oraz 
leśnictwo, system handlu emisjami, 
starania państw członkowskich, aby
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 

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

energetyczną, paliwa i transport, ochronę 
warstwy ozonowej i gazy fluorowane.

Or. fr

Uzasadnienie

Składowanie dwutlenku węgla pozostaje nadal technologią eksperymentalną, która nie 
stanowi trwałego rozwiązania.

Poprawka 24
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 25
Kathleen Van Brempt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Poprawka 26
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(26) W celu uproszczenia programu LIFE 
i ograniczenia obciążeń administracyjnych 
dla wnioskodawców i beneficjentów, 
należy w większym stopniu stosować stałe 
stawki i kwoty ryczałtowe, a finansowanie 
powinno skupiać się na ściślej określonych 
kategoriach kosztów. Poziom 
współfinansowania powinien zasadniczo 
wynosić 50 %, a w szczególnych 
przypadkach – 60 %, co zapewni 
wyrównanie z tytułu kosztów 
niekwalifikowalnych i pozwoli zachować 
efektywny poziom wsparcia ze strony 
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programu LIFE. programu LIFE.

Or. nl

Poprawka 27
Yves Cochet
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wspieranie przejścia w kierunku 
gospodarki efektywnie korzystającej 
z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na 
zmiany klimatu, ochrony i polepszania 
jakości środowiska naturalnego oraz 
zatrzymywania i odwracania tendencji 
utraty bioróżnorodności;

(a) wspieranie przejścia w kierunku 
gospodarki efektywnie korzystającej 
z zasobów, odpornej na zmiany klimatu, 
ochrony i polepszania jakości środowiska 
naturalnego oraz zatrzymywania 
i odwracania tendencji utraty 
bioróżnorodności;

Or. fr

Uzasadnienie

Uznajemy, że jest to wyrażenie zbędne, jako że „gospodarka efektywnie korzystająca z 
zasobów” siłą rzeczy ogranicza emisję gazów cieplarnianych.

Poprawka 28
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) przyczynianie się do informowania, 
podnoszenia świadomości i kształcenia 
ludności, społeczeństwa obywatelskiego i 
przedsiębiorstw w związku z koniecznością 
i sposobami przyczyniania się każdej z 
tych kategorii do ograniczania przyczyn i 
skutków zmian klimatu;
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Or. ro

Poprawka 29
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. ro

Poprawka 30
Yves Cochet
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa na realizację 
programu LIFE wynosi 3 618 000 000
EUR48.

1. Koperta finansowa na realizację 
programu LIFE wynosi 12 000 000 000
EUR48.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zwiększyć budżet na lata 2014-2020, aby osiągnąć poziom wynoszący 1% budżetu WE.

Poprawka 31
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera (a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Kraje i terytoria zamorskie powinny mieć dostęp do programu LIFE z uwagi na często 
wyjątkową i dużą różnorodność biologiczną tych obszarów.

Poprawka 32
Yves Cochet
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Program LIFE powinien mieć strategiczny udział w finansowaniu sieci Natura 2000. Dla 
działań priorytetowych należy opracować plany krajowe lub regionalne zgodnie z wymogami 
dyrektywy siedliskowej.

Poprawka 33
Yves Cochet
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) rozwój, testowanie i prezentację 
podejść związanych z polityką lub 
zarządzaniem, najlepszych praktyk 
i rozwiązań dotyczących wyzwań 
w zakresie środowiska, odpowiednich do 
powielenia, przeniesienia lub włączenia do 
głównego nurtu, w tym dotyczących 
powiązania pomiędzy środowiskiem 
a zdrowiem, a także wspierających 
politykę i przepisy prawne dotyczące 
efektywnego gospodarowania zasobami, 
w tym „Planu działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy”;

(a) rozwój, testowanie i prezentację 
podejść związanych z polityką lub 
zarządzaniem, najlepszych praktyk 
i rozwiązań dotyczących wyzwań 
w zakresie środowiska, odpowiednich do 
powielenia, przeniesienia lub włączenia do 
głównego nurtu – w kontekście zmienności 
cen energii na rynkach światowych i 
narastających problemów z dostawą 
energii – w tym dotyczących powiązania 
pomiędzy środowiskiem a zdrowiem, 
a także wspierających politykę i przepisy 
prawne dotyczące efektywnego 
gospodarowania zasobami, w tym „Planu 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy”; mając również na względzie 
wyczerpywanie się surowców 
podziemnych;

Or. fr

Uzasadnienie

Kwestia środowiska powinna być powiązana z zagadnieniami energii. Program finansowania 
strategii politycznych dotyczących środowiska nie powinien pomijać w swoich planach 
kwestii wyczerpania zasobów.
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Poprawka 34
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku projektów realizowanych w 
ramach podprogramu działań na rzecz 
klimatu należy dążyć do uzyskania 
maksymalnej synergii z innymi celami w 
zakresie środowiska, zwłaszcza 
dotyczącymi komplementarności działań 
na rzecz klimatu i różnorodności 
biologicznej.

Or. nl

Poprawka 35
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 30 
dotycz¹cych określenia warunków 
zastosowania kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. a) w celu dostosowania tego 
kryterium do poszczególnych obszarów 
priorytetowych określonych w art. 9 i 13.

skreślony

Or. ro

Poprawka 36
Kathleen Van Brempt

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

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

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

Or. nl

Poprawka 37
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 
wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych.
W drodze wyjątku, maksymalny poziom 
współfinansowania dla projektów 
wymienionych w art. 18 lit. d) i f) wynosi 
80 % kosztów kwalifikowanych, a poziom 
współfinansowania dla projektów w
obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 
tiret drugie, wynosi 75% kosztów 
kwalifikowanych. 

Or. lv

Poprawka 38
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 

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

wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych.
W drodze wyjątku, maksymalny poziom 
współfinansowania dla projektów 
wymienionych w art. 18 lit. d) i f) wynosi
60 % kosztów kwalifikowanych.

Poziom współfinansowania może zostać 
zwiększony do 75% w przypadku regionów 
mniej rozwiniętych zgodnie z definicją w 
rozporządzeniu ustanawiającym wspólne 
przepisy.

Or. en

Uzasadnienie

Program LIFE to niewielki instrument i powinien prowadzić do powstania bezpośredniej 
wartości dodanej UE, dlatego należy ograniczyć finansowanie podatku VAT oraz stałego 
personelu z budżetu LIFE. Głównym zadaniem administracji publicznych jest zarządzanie 
dobrami publicznymi takimi jak przyroda i środowisko – dlatego kwalifikowane powinny być 
jedynie koszty związane z dodatkowym personelem zatrudnionym specjalnie na potrzeby 
projektu w ramach programu LIFE. Warunki korzystania z finansowania z programu LIFE 
powinny być zharmonizowane z przepisami dotyczącymi innych funduszy, aby zapewnić 
sprawną współpracę, w szczególności za pośrednictwem programów zintegrowanych.

Poprawka 39
Yves Cochet
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

VAT powinien zostać zachowany jako koszt kwalifikowany. To pociąga za sobą zagrożenie 
wykluczenia dużej części potencjalnych beneficjentów programu.
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Poprawka 40
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. VAT nie jest uznawany za koszt 
kwalifikowany w odniesieniu do projektów 
wymienionych w art. 18, z wyjątkiem 
przypadków, w których VAT nie jest 
odzyskiwany na mocy krajowych 
przepisów o podatku VAT i płatnikiem jest 
beneficjent inny niż osoba niepodlegająca 
opodatkowaniu, zgodnie z definicją 
zawartą w art. 13 ust. 1 akapit pierwszy 
dyrektywy 2006/112/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Program LIFE to niewielki instrument i powinien prowadzić do powstania bezpośredniej 
wartości dodanej UE, dlatego należy ograniczyć finansowanie podatku VAT oraz stałego 
personelu z budżetu LIFE. Głównym zadaniem administracji publicznych jest zarządzanie 
dobrami publicznymi takimi jak przyroda i środowisko – dlatego kwalifikowane powinny być 
jedynie koszty związane z dodatkowym personelem zatrudnionym specjalnie na potrzeby 
projektu w ramach programu LIFE. Warunki korzystania z finansowania z programu LIFE 
powinny być zharmonizowane z przepisami dotyczącymi innych funduszy, aby zapewnić 
sprawną współpracę, w szczególności za pośrednictwem programów zintegrowanych.

Poprawka 41
Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty personelu są uznawane za 
kwalifikujące się w przypadku projektów 
wymienionych w art. 18, w zakresie w 
jakim dotyczą one kosztów działań, które 
beneficjent mógł zrealizować jedynie z 
uwagi na realizację danego projektu. 
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Odnośni pracownicy są oddelegowywani 
konkretnie do danego projektu. Koszty 
wynagrodzeń urzędników publicznych nie 
są kosztami kwalifikowanymi.

Or. en

Uzasadnienie

Program LIFE to niewielki instrument i powinien prowadzić do powstania bezpośredniej 
wartości dodanej UE, dlatego należy ograniczyć finansowanie podatku VAT oraz stałego 
personelu z budżetu LIFE. Głównym zadaniem administracji publicznych jest zarządzanie 
dobrami publicznymi takimi jak przyroda i środowisko – dlatego kwalifikowane powinny być 
jedynie koszty związane z dodatkowym personelem zatrudnionym specjalnie na potrzeby 
projektu w ramach programu LIFE. Warunki korzystania z finansowania z programu LIFE 
powinny być zharmonizowane z przepisami dotyczącymi innych funduszy, aby zapewnić 
sprawną współpracę, w szczególności za pośrednictwem programów zintegrowanych.

Poprawka 42
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja regularnie monitoruje i składa 
sprawozdania na temat realizacji programu 
LIFE i jego podprogramów, w tym kwoty 
wydatków dotyczących klimatu 
i wydatków dotyczących różnorodności 
biologicznej. Komisja również analizuje 
synergie pomiędzy programem LIFE 
i innymi komplementarnymi programami 
unijnymi, a w szczególności pomiędzy 
podprogramami programu LIFE.

1. Komisja regularnie monitoruje i składa 
co roku Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdania na temat realizacji programu 
LIFE i jego podprogramów, w tym kwoty 
wydatków dotyczących klimatu i 
wydatków dotyczących różnorodności 
biologicznej. Komisja również analizuje 
synergie pomiędzy programem LIFE 
i innymi komplementarnymi programami 
unijnymi, a w szczególności pomiędzy 
podprogramami programu LIFE.

Or. ro

Poprawka 43
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 19 
ust. 3 powierza się Komisji na okres 7 lat
od dnia [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia]. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem 
przedmiotowego okresu 7 lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje przedłużone na takie 
same okresy, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada sprzeciwią się 
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 
miesiące przed końcem każdego okresu.

Or. ro


