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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Program LIFE jest głównym instrumentem bezpośredniego finansowania wspólnotowej 
polityki ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i dostosowania do zmiany klimatu. 

We wniosku Komisji dotyczącym wieloletnich ram finansowych wprowadzono nowy 
kierunek działania dotyczący przeciwdziałania zmianie klimatu, czego skutkiem jest 
zwiększenie całkowitej puli środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowy 
program, którego cele mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia strategii „Europa 2020”. 
Propagowanie polityk w dziedzinie środowiska jest sprawą zasadniczą dla zapewnienia 
trwałego wzrostu gospodarczego Unii.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera w pełni ambitny zamiar Komisji, który 
prowadzi do zwiększenia synergii programu LIFE z funduszami polityki spójności, między 
innymi poprzez inicjatywy pilotażowe, wieloletnie wzmocnienie programowania czy 
wprowadzenie projektów zintegrowanych. Sprawozdawca ocenia jednak, że należy 
wprowadzić szereg uściśleń dotyczących efektywnego zbliżenia programów, które różnią się 
znacznie pod względem sposobu zarządzania. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej ocenia w tym kontekście, że wyłączenie podatku VAT 
i kosztów personelu z finansowania projektów przyniosłoby efekty przeciwne do 
zamierzonych. Wydaje się bowiem, że tego rodzaju środek miałby ostatecznie negatywny 
wpływ na osiągnięcie celów dotyczących uproszczenia i wzmocnienia zdolności technicznych 
i administracyjnych projektodawców. Ponadto w opinii sprawozdawcy zasadnicze znaczenie 
ma utrzymanie w miarę możliwości pewnych podstawowych zasad zbliżonych do zasad 
finansowych polityki spójności. 

W debacie dotyczącej zapewnienia równowagi geograficznej przy wyborze projektów 
sprawozdawca komisji opiniodawczej opowiedział się za podniesieniem poziomu 
współfinansowania w przypadku niektórych regionów o szczególnie trudnych warunkach dla 
ekosystemów. 

Chociaż program LIFE ma nagradzać prężne projekty lokalne, projekty zintegrowane mogą 
przyczynić się do poprawy znajomości programu i zwiększyć jego spójność z innymi 
kierunkami działań Unii. W związku z tym powinny one być przedmiotem jak najściślejszego 
zrównoważenia geograficznego, aby wszystkie państwa członkowskie mogły z nich w pełni 
skorzystać. Ten rodzaj działań może wyraźnie wzmocnić stymulujący wpływ programu LIFE. 
W tym kontekście sprawozdawca komisji opiniodawczej zaproponował wyraźne zwiększenie
poziomu współfinansowania tych projektów oraz uwzględnienie programu LIFE przy 
opracowywaniu wspólnych ram strategicznych. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej ocenia, że konieczne jest wzmocnienie podejścia 
opartego na poszczególnych basenach. W tym kontekście złożono poprawki dotyczące 
szerszego uwzględnienia środowiska morskiego i zbliżenia z zewnętrznymi kierunkami 
działań Unii. W związku z tym sprawozdawca życzyłby sobie wyraźnego uznania statusu 
projektodawców z KTZ ze względu na ich wzmocnione partnerstwo z UE i przynależność do 
państw członkowskich.
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POPRAWKI

Komisja Komisji Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Ponieważ niejednokrotnie mamy do 
czynienia z negatywnymi skutkami dla 
środowiska i klimatu spowodowanymi 
pewnymi działaniami krajów 
sąsiadujących z Unią, należy poświęcić 
szczególną uwagę granicom zewnętrznym, 
krajom i terytoriom zamorskim i regionom 
najbardziej oddalonym, aby zapewnić 
zaspokojenie kluczowych potrzeb 
i zapobiec pogarszaniu się stanu 
środowiska; mając ponadto na uwadze, że 
francuskie regiony najbardziej oddalone 
wyłączono z sieci Natura 2000, ponieważ 
dyrektywy 92/43/WE i 2009/147/WE nie 
uwzględniają ani nie rejestrują fauny, 
flory i siedlisk w tych regionach; 
zważywszy na „Przesłanie z Réunion” 
z lipca 2008 r. i zgodnie z konkluzjami 
Rady z dnia 10 grudnia 2011 r., 
zachęcającymi Komisję i państwa 
członkowskie do sprzyjania wspólnemu 
podejściu w dziedzinie ochrony przyrody 
na całym terytorium Unii, w tym 
w regionach najbardziej oddalonych oraz 
w krajach i terytoriach zamorskich państw 
członkowskich, a także zgodnie 
z komunikatem Komisji pt. „Nasze 
ubezpieczenie na życie i nasz kapitał 
naturalny – unijna strategia ochrony 
różnorodności biologicznej na okres do 
2020 r.”, w którym Komisja zobowiązała 



AD\909161PL.doc 5/28 PE489.549v02-00

PL

się do rozszerzenia i wspierania inicjatywy 
BEST (różnorodność biologiczna 
i funkcje ekosystemu na europejskich 
terytoriach zamorskich) niniejsze 
rozporządzenie powinno utrwalać 
w ramach podprogramu „środowisko” 
specjalną dziedzinę priorytetową 
poświęconą różnorodności biologicznej 
i funkcjom ekosystemów w regionach 
najbardziej oddalonych, o których mowa 
w art. 349 TFUE, dzięki czemu wzmocni 
działanie przygotowawcze BEST 
rozpoczęte w 2011 r., które odnosi 
prawdziwy sukces; zgodnie z art. 58 
decyzji Rady 2001/822/WE w sprawie 
stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich ze Wspólnotą Europejską 
(Decyzji o Stowarzyszeniu Zamorskim)1 

kraje i terytoria zamorskie mogą korzystać 
z programów Unii w zależności od 
przepisów regulujących te programy, 
celów tych programów i uzgodnień 
mających zastosowanie do państwa 
członkowskiego, z którym kraje i terytoria 
zamorskie są związane.
_________________
1 Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1.

Poprawka 2

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 

(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 
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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.

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. Dla zapewnienia 
przejrzystości prawnej i praktycznej 
wykonalności projektów zintegrowanych 
LIFE w treści rozporządzenia (UE) nr 
…/… [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] należy w sposób 
wyraźny przewidzieć współpracę pomiędzy 
innymi funduszami unijnymi a projektami 
zintegrowanymi. Należy opracować 
konkretne rozwiązania w celu nawiązania 
współpracy na wczesnym etapie, tak aby 
korzyści płynące z projektów 
zintegrowanych zostały uwzględnione przy 
opracowywaniu umów partnerskich 
i programów operacyjnych lub 
programów rozwoju obszarów wiejskich. 
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.

Poprawka 3
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Głównymi wyzwaniami dla Unii 
pozostają zatrzymanie i odwrócenie 
tendencji utraty różnorodności 
biologicznej, a także polepszenie 
efektywnego korzystania z zasobów, jak 
również zajęcie się problemami 
dotyczącymi środowiska naturalnego 
i zdrowia. Wyzwania te wymagają 
zwiększenia wysiłków na poziomie Unii, 
aby zapewnić rozwiązania i najlepsze 
praktyki, które pomogą osiągnąć cele 
określone w komunikacie Wspólnoty
„Europa 2020: Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu”
(zwaną dalej „strategią Europa 2020”).. 
Poza tym, podstawą osiągnięcia celów 
w zakresie środowiska jest polepszenie 
zarządzania, w szczególności poprzez 
podnoszenie świadomości i zaangażowanie 
zainteresowanych stron. W związku z tym, 
podprogram działań na rzecz środowiska 
powinien obejmować trzy obszary 
priorytetowe działań: ochronę środowiska 
i efektywne gospodarowanie zasobami, 
różnorodność biologiczną, a także
zarządzanie i informację w zakresie 
środowiska. Należy zapewnić możliwość 
wspierania realizacji szczegółowych celów 
w więcej niż jednym z wymienionych 
obszarów priorytetowych przez projekty 
finansowane przez program LIFE, a także 
możliwość udziału więcej niż jednego 
państwa członkowskiego.

(11) Głównymi wyzwaniami dla Unii 
pozostają zatrzymanie i odwrócenie 
tendencji utraty różnorodności 
biologicznej, a także polepszenie 
efektywnego korzystania z zasobów, jak 
również zajęcie się problemami 
dotyczącymi środowiska naturalnego 
i zdrowia. Wyzwania te wymagają 
zwiększenia wysiłków na poziomie Unii, 
aby zapewnić rozwiązania i najlepsze 
praktyki, które pomogą osiągnąć cele 
określone w komunikacie Wspólnoty
„Europa 2020: Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu”
(zwaną dalej „strategią Europa 2020”).
Poza tym, podstawą osiągnięcia celów 
w zakresie środowiska jest polepszenie 
zarządzania, w szczególności poprzez 
podnoszenie świadomości i zaangażowanie 
zainteresowanych stron. Dla osiągnięcia 
tych celów Unia – świadoma 
pierwszorzędnego znaczenia, jakie ma 
zachowanie różnorodności biologicznej –
powinna przyjąć dobrowolny środek 
mający na celu wspieranie zachowywania 
i zrównoważonego korzystania 
z różnorodności biologicznej i funkcji 
ekosystemów (BEST) w regionach 
najbardziej oddalonych, o których mowa 
w art. 349 TFUE i do których nie stosuje 
się unijnego prawa w dziedzinie ochrony 
środowiska (dyrektywy 92/43/WE 
i 2009/147/WE), opierając się w ten 
sposób na doświadczeniu zdobytym dzięki 
polityce zachowania przyrody w UE, 
w szczególności Naturze 2000. W związku 
z tym, podprogram działań na rzecz 
środowiska powinien obejmować cztery
obszary priorytetowe działań: ochronę 
środowiska i efektywne gospodarowanie 
zasobami, różnorodność biologiczną, 
zarządzanie i informację w zakresie 
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środowiska oraz BEST w RNO. Należy 
zapewnić możliwość wspierania realizacji 
szczegółowych celów w więcej niż jednym 
z wymienionych obszarów priorytetowych 
przez projekty finansowane przez program 
LIFE, a także możliwość udziału więcej 
niż jednego państwa członkowskiego.

Poprawka 4

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 

(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 
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w odniesieniu do różnorodności 
biologicznej, a także dyrektyw 
2009/147/WE i 92/43/EWG, jak również 
na szerszych wyzwaniach związanych 
z różnorodnością biologiczną, 
wymienionych w unijnej strategii na rzecz 
różnorodności biologicznej do 2020 r.

w odniesieniu do różnorodności 
biologicznej, a także dyrektyw 
2009/147/WE i 92/43/EWG, jak również 
na szerszych wyzwaniach związanych 
z różnorodnością biologiczną, 
wymienionych w unijnej strategii na rzecz 
różnorodności biologicznej do 2020 r.
Wkład programu LIFE w fundusze na 
rzecz sieci Natura 2000 wymagany rocznie 
należy postrzegać i określać w kontekście 
środków przeznaczonych na cele 
różnorodności biologicznej w ramach 
innych funduszy Unii. W rezolucji z dnia 
20 kwietnia 2012 r. w sprawie 
różnorodności biologicznej będącej 
naszym ubezpieczeniem na życie i naszym 
kapitałem naturalnym: unijna strategia 
ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r. Parlament Europejski 
wezwał Komisję i państwa członkowskie 
do zagwarantowania co najmniej 5800 
mln EUR rocznie za pomocą 
finansowania ze strony UE i państw 
członkowskich oraz do zapewnienia 
dostępności odpowiednich środków 
finansowych z różnych funduszy UE 
(takich jak fundusz WPR, Europejski 
Fundusz Morski i Rybacki, fundusze 
spójności oraz zwiększony fundusz 
LIFE+), przy lepszej koordynacji 
i spójności między tymi funduszami, m.in. 
poprzez pojęcie projektów 
zintegrowanych, co przyczyni się do 
poprawy przejrzystości w regionach 
korzystających z funduszy unijnych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Aby zoptymalizować wykorzystanie 
środków programu LIFE należy wspierać 
rozwijanie synergii między celami 
dotyczącymi ochrony różnorodności 
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biologicznej a środkami zmierzającymi do 
ograniczenia skutków zmiany klimatu, 
w szczególności poprzez promowanie 
projektów wspierających ekosystemy 
lokalne.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Obszar priorytetowy łagodzenie 
skutków zmiany klimatu powinien 
wspierać rozwój i realizację unijnej 
polityki i przepisów prawnych dotyczących 
klimatu, w szczególności poprzez 
wspieranie synergii z innymi celami 
środowiskowymi, takimi jak różnorodność 
biologiczna, jeśli chodzi o takie obszary 
jak monitorowanie i sprawozdawczość 
w zakresie emisji gazów cieplarnianych,
użytkowanie gruntów, zmiany typu 
użytkowania gruntów oraz leśnictwo,
zachowanie naturalnych pochłaniaczy
dwutlenku węgla, przyjazne dla 
ekosystemów podejście w rozwoju energii 
odnawialnej, odzysk odpadów i produkcję 
biogazu, efektywność energetyczną, paliwa 
i transport, ochronę warstwy ozonowej 
i gazy fluorowane.

Uzasadnienie

Gospodarowanie odpadami i ich przetwarzanie jest ważnym obowiązkiem władz lokalnych 
i regionalnych. Należy zachęcać do zrównoważonego zarządzania tą działalnością.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu poprawy realizacji polityki 
w zakresie środowiska i klimatu, jak 
również zapewnienia szerszego włączenia 
celów w zakresie klimatu i środowiska do 
innych polityk, program LIFE powinien 
promować projekty, które wspierają 
zintegrowane podejścia do wdrażania 
przepisów prawnych i polityki w zakresie 
środowiska i klimatu. Jeśli chodzi 
o podprogram działań na rzecz środowiska, 
projekty takie powinny skupiać się przede 
wszystkim na realizacji unijnej strategii na 
rzecz różnorodności biologicznej do 
2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem 
skutecznego zarządzania siecią 
Natura 2000 ustanowioną dyrektywą Rady 
92/43/EWG i na zarządzaniu tą siecią, 

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

poprzez realizację traktowanych 
priorytetowo ramowych programów 
przewidzianych w art. 8 wymienionej 
dyrektywy, dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej i przepisów 
prawnych dotyczących odpadów 
i powietrza. Koncentrując się na 
wskazanych tematach, projekty te będą 
stanowić wielocelowy mechanizm 
realizacji (np. mający na celu korzyści 
w zakresie środowiska i budowanie 
potencjału), umożliwiający osiągnięcie 
wyników w innych obszarach polityki, 
a w szczególności w obszarze dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty 
w dziedzinie polityki środowiska 
morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie 
strategii morskiej). Tego rodzaju projekty 
mogłyby być przewidywane w innych 
obszarach dotyczących środowiska. Jeśli 
chodzi o podprogram działań na rzecz 
klimatu, projekty te powinny 
w szczególności dotyczyć strategii 
i planów działań dotyczących łagodzenia 
zmian klimatu i przystosowywania się do 
nich. Tego rodzaju projekty powinny 
wspierać wyłącznie serie określonych 
działań i środków, podczas gdy inne 
działania uzupełniające działania w ramach 
projektu powinny być finansowane 
z innych unijnych programów 
finansowania, a także ze środków 
krajowych, regionalnych i środków sektora 
prywatnego. Finansowanie w ramach 
programu LIFE powinno wykorzystywać 
synergie i gwarantować spójność pomiędzy 
różnymi unijnymi programami 
finansowania, poprzez zapewnienie 
ukierunkowania na środowisko i klimat.
Projekty zintegrowane przyniosą korzyści 
innym funduszom poprzez zwiększenie ich 
zdolności absorpcyjnej w zakresie 
wydatków dotyczących środowiska 
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i klimatu. Ze względu na nowatorski 
charakter podejścia „projektów 
zintegrowanych” i brak szerokiego 
doświadczenia w tej kwestii 
zainteresowane strony powinny w razie 
konieczności otrzymać wsparcie w postaci 
zwiększonego poziomu 
współfinansowania i pomocy technicznej 
na etapie przygotowawczym. 
Zastosowanie procedury dwustopniowej 
powinno również uprościć etap składania 
wniosku. Należy ułatwić wymianę
informacji w kwestii udanych podejść 
zintegrowanych, z uwzględnieniem 
wszystkich istotnych sektorów 
administracji i zainteresowanych stron. 
Wykorzystując doświadczenia 
z pierwszych lat programowania, należy 
przeanalizować czynniki decydujące 
o sprawnym funkcjonowaniu i 
powodzeniu projektów zintegrowanych. 
W oparciu o tę analizę i zależnie od 
dostępności środków można rozszerzyć 
zakres projektów zintegrowanych 
o dodatkowe obszary.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Powodzenie projektów 
zintegrowanych wymaga ścisłej 
współpracy między władzami krajowymi, 
regionalnymi, lokalnymi i podmiotami 
niepaństwowymi zainteresowanymi celami 
programu LIFE.  W tym kontekście 
należy stosować zasady przejrzystości 
i upubliczniania decyzji dotyczących 
opracowywania, wdrażania, oceny 
i monitorowania projektów.

Poprawka 10
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Zwrot podatku VAT ma istotne 
znaczenie jako środek służący 
zapewnieniu, że podmioty o relatywnie 
ograniczonych zasobach finansowych, 
takie jak organizacje pozarządowe oraz 
organy lokalne i regionalne, będą w stanie 
realizować projekty LIFE.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(30) W celu zapewnienia najlepszego 
możliwego wykorzystania środków Unii, 
i aby zagwarantować europejską wartość 
dodaną, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
dokładniejszego określenia kryteriów 
kwalifikowalności w kontekście wyboru 
projektów, kryteriów zapewnienia 
równowagi geograficznej projektów 
zintegrowanych oraz wskaźników 
wyników dotyczących poszczególnych 
priorytetów tematycznych. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również 
z ekspertami oraz władzami lokalnymi 
i regionalnymi. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić równoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Jednakże akty 
delegowane powinny być przyjmowane 
jedynie wówczas, gdy jest to konieczne, 
gwarantując w ten sposób prawo 
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Parlamentu Europejskiego do 
zakwestionowania środków przyjętych 
przez Komisję.

Uzasadnienie

Należy skuteczniej włączyć samorządy lokalne w procedurę komitetową. 

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „projekty pilotażowe” oznaczają 
projekty, w których zastosowano technikę 
lub metodę niestosowaną lub nietestowaną 
wcześniej ani w innym miejscu, 
zapewniające potencjalne korzyści dla 
środowiska lub klimatu w porównaniu 
z istniejącymi najlepszymi praktykami;

(a) „projekty pilotażowe” oznaczają 
projekty, w których zastosowano technikę 
lub metodę niestosowaną lub nietestowaną 
wcześniej ani w innym miejscu, 
zapewniające potencjalne korzyści dla 
środowiska lub klimatu w porównaniu 
z istniejącymi najlepszymi praktykami, 
i które mogą być stosowane następnie 
w podobnych sytuacjach na szerszą skalę;

Uzasadnienie

Wyniki projektów pilotażowych mogą stanowić przykład, z którego powinny korzystać inne 
władze lokalne i regionalne, lub przykład dla projektów współpracy transgranicznej.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

z innymi aktami unijnymi lub aktami 
opracowanymi przez władze państw 
członkowskich bądź regionów 
i umożliwiające, o ile to możliwe, 
koordynowanie i uruchamianie innych 
źródeł finansowania w Unii lub 
prywatnych i krajowych funduszy na 
realizowanie celów w zakresie środowiska 
lub klimatu, a także w odniesieniu do 
głównych wyzwań związanych 
z wdrażaniem w działaniach 
wewnętrznych lub zewnętrznych Unii;

Uzasadnienie

Zasadniczą sprawą jest położenie nacisku na koordynację, jaką należy zapewnić we 
wszystkich dziedzinach działań UE, zwłaszcza działań zewnętrznych, które powinny umożliwić 
włączenie państw sąsiadujących już zaangażowanych w politykę współpracy w zarządzanie 
basenami regionalnymi.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „projekty dotyczące pomocy 
technicznej” oznaczają projekty mające na 
celu wspieranie przygotowania projektów 
zintegrowanych wymienionych w lit. d);

(e) „projekty dotyczące pomocy 
technicznej” oznaczają projekty mające na 
celu wspieranie państw członkowskich 
i władz regionalnych w przygotowywaniu
projektów zintegrowanych wymienionych 
w lit. d);

Poprawka 15

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, 

3. Zgodnie ze swoimi właściwymi 
obowiązkami Komisja i państwa 
członkowskie, działając w sposób aktywny 
i zgodny, zapewniają koordynację 
pomiędzy programem LIFE a Europejskim 
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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).

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 i zharmonizować 
procedury, szczególnie w kontekście 
projektów zintegrowanych wymienionych 
w art. 18 lit. d) i realizowanych jako 
lokalne projekty rozwojowe przez 
lokalnych interesariuszy i w ramach 
lokalnych strategii rozwoju, o których 
mowa w art. 28 i 29 rozporządzenia (UE) 
nr … (rozporządzenie ustanawiające 
wspólne przepisy) 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 ogólnych 
przepisów). Państwa członkowskie będą 
musiały wskazać w umowach o 
partnerstwie, o których mowa w art. 14 
rozporządzenia (UE) nr XXX/xxx 
(rozporządzenie w sprawie ogólnych 
przepisów), działające na szczeblu 
krajowym i regionalnym mechanizmy 
umożliwiające zapewnienie koordynacji 
między programem LIFE a innymi 
funduszami, o których mowa 
w rozporządzeniu (UE) nr XXX/xxx 
(rozporządzenie w sprawie ogólnych 
przepisów).

Uzasadnienie

Uwzględnienie na wczesnym etapie projektów zintegrowanych i innych funduszy w ramach 
zintegrowanego podejścia zaproponowanego w art. 28 i 29 rozporządzenia w sprawie 
ogólnych przepisów umożliwi optymalizację synergii we wdrażaniu celów programu LIFE 
w ramach regionalnych strategii rozwoju.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Pomoc techniczna dla projektów 
odbywa się z udziałem wsparcia 
finansowego oferowanego w postaci 
dotacji w celu wspomożenia kandydatów 
w pracach przygotowawczych do 
projektów zintegrowanych, a zwłaszcza 
dopilnowuje, aby te projekty uwzględniały 
ograniczenia techniczne i finansowe oraz 
terminy programu LIFE i programów 
wymienionych w ust. 3. 

Uzasadnienie

W celu optymalizacji wprowadzania projektów zintegrowanych na całym terytorium 
europejskim konieczna jest odpowiednia pomoc techniczna, zwłaszcza dla regionów, których 
struktury administracyjne nie są obeznane z tego rodzaju projektami. 

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Co najmniej 75 % środków z budżetu 
przydzielonych na projekty wspierane 
poprzez dotacje na działania w ramach 
podprogramu działań na rzecz środowiska 
programu LIFE przeznaczone jest na 
projekty wspierające ochronę przyrody 
i różnorodność biologiczną.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Szersze uwzględnienie obszarów morskich ma na celu wsparcie bardziej całościowej strategii, 
zgodnie ze zintegrowaną polityką morską. Ponadto w wielu regionach niezwykle ważne jest 
podjęcie problemu zanieczyszczenia gleby, który ocenia się jako ściśle związany z ochroną 
wód i zapobieganiem powstawaniu odpadów.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ulepszanie bazy wiedzy dla celów 
rozwoju, oceny, monitorowania 
i opiniowania unijnej polityki i przepisów 
prawnych w zakresie środowiska, a także 
dla celów oceny i monitorowania 
czynników, nacisków i reakcji 
wpływających na środowisko w Unii 
i poza nią.

(c) ulepszanie bazy wiedzy dla celów 
rozwoju, wdrażania, oceny, 
monitorowania i opiniowania unijnej 
polityki i przepisów prawnych w zakresie 
środowiska, a także dla celów oceny 
i monitorowania czynników, nacisków 
i reakcji wpływających na środowisko 
w Unii i poza nią.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ulepszanie bazy wiedzy dla celów (c) ulepszanie bazy wiedzy dla celów 
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rozwoju, oceny, monitorowania 
i opiniowania unijnej polityki i przepisów 
prawnych w zakresie różnorodności 
biologicznej, a także dla celów oceny 
i monitorowania czynników, nacisków 
i reakcji wpływających na różnorodność 
biologiczną w Unii i poza nią.

rozwoju, wdrażania, oceny, 
monitorowania i opiniowania unijnej 
polityki i przepisów prawnych w zakresie 
różnorodności biologicznej, a także dla 
celów oceny i monitorowania czynników, 
nacisków i reakcji wpływających na 
różnorodność biologiczną w Unii i poza 
nią.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wspieranie komunikacji, zarządzania 
i rozpowszechniania informacji 
w dziedzinie środowiska oraz ułatwianie 
dzielenia się wiedzą o udanych 
rozwiązaniach i praktykach dotyczących 
środowiska, w tym przez rozwój platform 
współpracy pomiędzy zainteresowanymi 
stronami i szkolenia;

(b) wspieranie komunikacji, zarządzania 
i rozpowszechniania informacji 
w dziedzinie środowiska oraz ułatwianie 
dzielenia się wiedzą o udanych 
rozwiązaniach i praktykach dotyczących 
środowiska, w tym przez rozwój platform 
współpracy pomiędzy zainteresowanymi 
stronami i szkolenia przeznaczone dla 
wszystkich grup wiekowych 
i ekonomiczno-społecznych;

Uzasadnienie

Zaangażowanie obywateli, bez względu na ich przygotowanie i wiek, przyczyni się do 
poprawy znajomości tego programu i zwiększenia udziału w działaniach podejmowanych w 
jego ramach.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wspieranie komunikacji, zarządzania 
i rozpowszechniania informacji 
w dziedzinie środowiska oraz ułatwianie 
dzielenia się wiedzą o udanych 
rozwiązaniach i praktykach dotyczących 
środowiska, w tym przez rozwój platform 

(b) wspieranie komunikacji, zarządzania 
i rozpowszechniania informacji 
w dziedzinie środowiska oraz ułatwianie 
dzielenia się wiedzą o udanych 
rozwiązaniach i praktykach dotyczących 
środowiska, w tym przez rozwój platform 
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współpracy pomiędzy zainteresowanymi 
stronami i szkolenia;

współpracy regionalnej pomiędzy 
zainteresowanymi stronami i szkolenia;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 25
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ulepszanie bazy wiedzy dla celów 
rozwoju, oceny, monitorowania, 
opiniowania i realizacji skutecznych 
działań i środków związanych 
z dostosowywaniem się do skutków 
zmiany klimatu, a także wzmacnianie 
potencjału zastosowania tej wiedzy 
w praktyce;

(b) ulepszanie bazy wiedzy dla celów 
rozwoju, oceny, monitorowania, 
opiniowania i realizacji skutecznych 
działań i środków ekosystemowych
związanych z dostosowywaniem się do 
skutków zmiany klimatu, a także 
wzmacnianie potencjału zastosowania tej 
wiedzy w praktyce;

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ułatwianie rozwoju i zastosowania 
podejść zintegrowanych, takich jak 
strategie i plany działania mające na celu 
dostosowywanie się do skutków zmiany 
klimatu na poziomie lokalnym, 
regionalnym lub krajowym;

(c) ułatwianie rozwoju i zastosowania
ekosystemowych podejść zintegrowanych, 
takich jak strategie i plany działania 
mające na celu dostosowywanie się do 
skutków zmiany klimatu na poziomie 
lokalnym, regionalnym lub krajowym;

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wspieranie rozwoju i prezentacji 
innowacyjnych technologii, systemów, 
metod i instrumentów służących 
dostosowywaniu się do skutków zmiany 
klimatu, odpowiednich do powielenia, 
przeniesienia lub włączenia do głównego 
nurtu.

(d) wspieranie rozwoju i prezentacji 
innowacyjnych technologii, systemów, 
metod i instrumentów służących 
dostosowywaniu się do skutków zmiany 
klimatu, odpowiednich do powielenia, 
przeniesienia lub włączenia do głównego 
nurtu i koncentrujących się na 
podejściach ekosystemowych.

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wspieranie komunikacji, zarządzania 
i rozpowszechniania informacji 
w dziedzinie klimatu oraz ułatwianie 
dzielenia się wiedzą o udanych 
rozwiązaniach i praktykach dotyczących 
klimatu, w tym poprzez rozwój platform 
współpracy pomiędzy zainteresowanymi 
stronami i szkolenia;

(b) wspieranie komunikacji, zarządzania 
i rozpowszechniania informacji 
w dziedzinie klimatu oraz ułatwianie 
dzielenia się wiedzą o udanych 
rozwiązaniach i praktykach dotyczących 
klimatu, w tym poprzez rozwój platform 
współpracy pomiędzy zainteresowanymi 
stronami i szkolenia przeznaczone dla 
wszystkich grup wiekowych 
i ekonomiczno-społecznych;

Uzasadnienie

Zaangażowanie obywateli, bez względu na ich przygotowanie i wiek, przyczyni się do 
poprawy znajomości tego programu i zwiększenia udziału w działaniach podejmowanych 
w jego ramach.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przynajmniej 78% środków 
budżetowych na program LIFE 
przeznacza się na instrumenty finansowe 
i dotacje na projekty.

Uzasadnienie

Główny cel programu LIFE, jakim jest finansowanie projektów, powinien zostać wzmocniony 
poprzez minimalne ukierunkowanie działań na projekty, o których mowa w art. 18.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) projekty zintegrowane, przede 
wszystkim w obszarze przyrody, wody, 
odpadów, powietrza, a także łagodzenia 
skutków zmiany klimatu i dostosowywania 
się do nich;

(d) projekty zintegrowane, przede 
wszystkim w obszarze przyrody, wody,
środowiska morskiego, gleby, odpadów, 
powietrza, a także łagodzenia skutków 
zmiany klimatu i dostosowywania się do 
nich;

Uzasadnienie

Idem AM 13.

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) muszą być neutralne politycznie.

Uzasadnienie

Nie powinno się dopuścić do powstania podejrzenia o politycznie motywowane dotowanie ze 
środków LIFE.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. 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.

3. Projekty zintegrowane wymienione
w art. 18 lit. d) muszą być dostępne 
i umożliwiać uczestnictwo, odpowiednio,
zainteresowanych stron oraz promować
koordynację z innymi unijnymi źródłami 
finansowania i mobilizację tych źródeł.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Maksymalny poziom współfinansowania 
dla projektów wymienionych w art. 18 
wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych.
W drodze wyjątku:

– maksymalny poziom 
współfinansowania dla projektów 
wymienionych w art. 18 lit. d) i f) wynosi 
75% kosztów kwalifikowanych;
– w regionach najbardziej oddalonych, 
o których mowa w art. 349 TFUE, 
i w regionach wyspiarskich, górskich 
i regionach najbardziej wysuniętych na 
północ i o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia, o których mowa w art. 174 
TFUE, maksymalny poziom 
współfinansowania dla projektów 
wymienionych w art. 18 lit. a), b), c), e), 
f), g) i h) wynosi 60%, a dla projektów, 
o których mowa w art. 18 lit. d) i w art. 12 
lit. a), 85%.

Uzasadnienie

Przy utrzymaniu kwalifikowalności podatku VAT niepodlegającego zwrotowi i wydatków na 
personel, powrót do początkowego poziomu współfinansowania umożliwi ustanowienie 
potrzebnej równowagi finansowej i zapewni różnorodność projektów. Podniesienie poziomu 
współfinansowania o 25% dla projektów zintegrowanych powinno wesprzeć wniosek mający 
wyraźnie na celu zwiększenie stymulującego wpływu i zintegrowanego charakteru programu 
LIFE. Tymczasem regiony o trwałych niekorzystnych warunkach geofizycznych powinny 
korzystać z wyższego poziomu współfinansowania.
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Poprawka 34

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 jest uznawany za koszt 
kwalifikowany w odniesieniu do projektów
wymienionych w art. 18, pod warunkiem 
że płaci go beneficjent końcowy, zgodnie 
z art. 13 dyrektywy 2006/112/WE, i nie 
można go odzyskać na mocy 
obowiązujących krajowych przepisów 
dotyczących VAT. Wszelkim wnioskom 
o stwierdzenie kwalifikowalności 
towarzyszą odpowiednie dokumenty 
poświadczające wydane przez właściwe 
instytucje audytowe lub certyfikujące 
państw członkowskich.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji w sprawie wyłączenia kosztów podatku VAT z zakresu kwalifikowalności 
pociąga za sobą ryzyko wykluczenia dużej części potencjalnych beneficjentów z udziału w 
programie LIFE i powoduje nierówne traktowanie w obrębie państw członkowskich z uwagi 
na zróżnicowanie stawek podatku VAT i możliwości odzyskania podatku VAT. Ponadto 
zmiana ta stanowiłaby zachętę do ograniczenia działań generujących podatek VAT, takich jak 
rozpowszechnianie i działania skierowane na zwiększenie zauważalności (seminaria, 
drukowanie materiałów itp.).

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wydatki na pracowników stałych 
mogą stanowić koszt kwalifikowany, o ile 
mają związek z kosztami działalności 
związanej z wdrażaniem projektu. 

Uzasadnienie

KE wnioskuje w uzasadnieniu do rozporządzenia o ograniczenie lub wyłączenie z zakresu 
kwalifikowalności kosztów dotyczących pracowników stałych niezatrudnionych konkretnie 
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w ramach projektu, w celu ograniczenia występowania problemów związanych 
z monitorowaniem i sprawozdawczością. Miałoby to negatywny wpływ na jakość i 
wykonalność projektów, w szczególności mniejszych organizacji rządowych i pozarządowych, 
które są zależne od ciągłości zatrudnienia pracowników stałych i ich fachowej wiedzy oraz 
których pracownicy często pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy w ramach kilku 
projektów jednocześnie.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program LIFE może finansować podmioty 
publiczne i prywatne.

Program LIFE może finansować podmioty 
publiczne.

Uzasadnienie

Zapewnienie skutecznego i neutralnego wykorzystania środków z jak największą wartością 
dodaną dla regionu, a nie dla pojedynczych interesów.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 30 w celu przyjęcia wieloletnich 
programów prac dla programu LIFE
i zapewnia, że w trakcie opracowywania 
wieloletnich programów prac 
przeprowadzane są należyte konsultacje 
z zainteresowanymi stronami.
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