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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 wzmocnienia 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 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) 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 dalszego 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 się do rozszerzenia i 
wspierania inicjatywy BEST 
(różnorodność biologiczna i funkcje 
ekosystemu na europejskich terytoriach 
zamorskich), jak również zgodnie z art. 58 
decyzji Rady 2001/822/WE z dnia 27 
listopada 2001 r. 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 KTZ są 
związane.
_________________



PA\902387PL.doc 5/20 PE489.549v01-00

PL

1 Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1.

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 3

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 

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

odpadów i produkcję biogazu, 
efektywność energetyczną, paliwa 
i transport, ochronę warstwy ozonowej 
i gazy fluorowane.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Charakter projektów obejmujących 
zintegrowane podejście, takich jak nowy 
rodzaj projektu, w którym położono nacisk 
na wdrażanie polityki i prawodawstwa 
Unii w dziedzinie środowiska i zmiany 
klimatu, wymaga działania na całym 
terytorium Unii i we wszystkich 
odpowiednich sektorach. Pociąga to za 
sobą konieczność zrównoważenia systemu 
wyboru projektów w celu ułatwienia ich 
sprawiedliwego podziału geograficznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Projekty zintegrowane mogą przyczynić się do poprawy znajomości dokonań w ramach 
programu LIFE 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.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21b 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 
zasadnicze znaczenie mają zasady 
przejrzystości i upubliczniania decyzji 
dotyczących opracowywania, wdrażania, 
oceny i monitorowania projektów.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(26) W celu uproszczenia programu LIFE 
i ograniczenia obciążeń administracyjnych 
dla wnioskodawców i beneficjentów, 
należy w większym stopniu stosować stałe 
stawki i kwoty ryczałtowe, nie naruszając 
kwalifikowalności podatku VAT 
niepodlegającego zwrotowi stwierdzanej 
przez władze państwowe oraz wydatków 
na stałych pracowników. Poziom 
współfinansowania powinien zasadniczo 
wynosić 50%, a w szczególnych 
przypadkach – 75%, co zapewni 
wyrównanie z tytułu kosztów 
niekwalifikowalnych i pozwoli zachować 
efektywny poziom wsparcia ze strony 
programu LIFE.

Or. fr
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Z uwagi na niezwykłe bogactwo 
najbardziej oddalonych regionów Unii 
Europejskiej pod względem różnorodności 
biologicznej, niestabilność ich ekosystemu 
oraz ich cechy geofizyczne określone w 
art. 349 TFUE, obejmujące wyspiarski 
charakter, małe rozmiary i, w przypadku 
niektórych, położenie w strefie 
międzyzwrotnikowej, silnie narażonej na 
działanie poważnych naturalnych 
zagrożeń, co zwiększa ekspozycję na 
szkodliwe skutki zmiany klimatu, projekty 
realizowane w tych regionach mogą 
korzystać z podniesienia poziomu 
współfinansowania zgodnie z ogólną 
zasadą do 60%, a w szczególnych 
przypadkach do 85%. Z tych samych 
poziomów współfinansowania będą mogły 
korzystać projekty realizowane na 
obszarach kategorii NUTS II położonych 
w regionach wyspiarskich, górskich i 
najbardziej na północ wysuniętych 
regionach o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia, o których mowa w art. 174 
TFUE.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy stosować wyższy poziom współfinansowania w odniesieniu do regionów o trwałych 
niekorzystnych warunkach geofizycznych, które czynią je jeszcze bardziej narażonymi na 
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skutki zmiany klimatu i utratę wyjątkowej w Europie różnorodności biologicznej.

Poprawka 8

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.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy skuteczniej włączyć samorządy lokalne w procedurę komitetową. 
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Poprawka 9

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 
aktami opracowanymi przez władze 
państw członkowskich;

d) „projekty zintegrowane” oznaczają 
projekty wdrażające w zrównoważony 
sposób, na dużą skalę terytorialną, 
w szczególności w wymiarze regionalnym, 
wieloregionalnym, krajowym lub 
transnarodowym, strategie lub plany 
działania na rzecz środowiska i klimatu 
wymagane przez unijne przepisy prawne 
dotyczące środowiska lub klimatu, zgodnie 
z innymi aktami unijnymi lub aktami 
opracowanymi przez władze państw 
członkowskich bądź regionów i 
umożliwiające, o ile to możliwe, 
koordynowanie i uruchamianie innych 
źródeł finansowania działań 
wewnętrznych lub zewnętrznych Unii;

Or. fr

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 10

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);
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Or. fr

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W programie LIFE mogą wziąć udział 
następujące kraje:

W programie LIFE mogą wziąć udział 
następujące kraje i terytoria:

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

a) kraje Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu (EFTA), które są 
stronami Porozumienia o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym (EOG);

a) kraje Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu (EFTA), które są 
stronami Porozumienia o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym (EOG);

b) kraje kandydujące, potencjalne kraje 
kandydujące oraz kraje przystępujące do 
Unii;

b) kraje kandydujące, potencjalne kraje 
kandydujące oraz kraje przystępujące do 
Unii;

c) kraje objęte europejską polityką 
sąsiedztwa;

c) kraje objęte europejską polityką 
sąsiedztwa;

d) państwa, które stały się członkami 
Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 993/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. 
zmieniającym rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1210/90 w sprawie ustanowienia 
Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 
oraz Europejskiej Sieci Informacji 
i Obserwacji Środowiska.

d) państwa, które stały się członkami 
Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 993/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. 
zmieniającym rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1210/90 w sprawie ustanowienia 
Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 
oraz Europejskiej Sieci Informacji
i Obserwacji Środowiska.

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

Wspomniany udział będzie zgodny 
z warunkami określonymi w decyzji 
2001/822/WE, a stosowne umowy 
dwustronne lub wielostronne określą 
ogólne zasady udziału tych krajów i 
terytoriów w programach unijnych.

Or. fr
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Uzasadnienie

Choć KTZ wchodzą w zakres działań zewnętrznych Unii, mogą one być integralną częścią 
państwa członkowskiego UE. Ponadto występuje w nich wyjątkowa różnorodność 
biologiczna, którą Unia powinna móc chronić i wykorzystywać. Jest zatem ważne, aby 
terytoria te mogły korzystać w ramach programu z tych samych warunków, co inne państwa 
powiązane z Unią.

Poprawka 12

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) oraz w 
kontekście rozwoju lokalnego 
zapewnianego przez podmioty lokalne i 
strategii rozwoju lokalnego, o których 
mowa w art. 28 i 29 rozporządzenia (UE) 
nr … (rozporządzenie w sprawie ogólnych 
przepisów), 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 określić 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 
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umożliwiające zapewnienie koordynacji 
między programem LIFE a innymi 
funduszami, o których mowa w 
rozporządzeniu (UE) nr XXX/xxx 
(rozporządzenie w sprawie ogólnych 
przepisów).

Or. fr

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.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja gwarantuje również spójność 
i synergie, a także unikanie wzajemnego 
nakładania się na siebie programu LIFE 
i innych polityk i instrumentów unijnych, 
w szczególności programu Horyzont 2020 
oraz polityki i instrumentów w ramach 
działań zewnętrznych Unii.

4. Komisja gwarantuje również spójność 
i synergie, a także unikanie wzajemnego 
nakładania się na siebie programu LIFE 
i innych polityk i instrumentów unijnych, 
w szczególności programu Horyzont 2020 
oraz polityki i instrumentów w ramach 
działań zewnętrznych Unii, zwłaszcza w 
ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, 
szerszego sąsiedztwa czy zarządzania 
obszarami położonymi wokół wspólnych 
basenów morskich, dorzeczy czy masywów 
górskich.

Or. fr

Uzasadnienie
Zasadniczą sprawą jest położenie nacisku na koordynację, jaką należy zapewnić w ramach 
działań zewnętrznych, które powinny umożliwić włączenie państw sąsiadujących już 
zaangażowanych w politykę współpracy w zarządzanie basenami regionalnymi.
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Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Techniczne wsparcie projektów 
powinno obejmować wsparcie finansowe 
w postaci dotacji mających na celu 
udzielenie kandydatom pomocy w 
przygotowaniu projektów zintegrowanych 
i, przede wszystkim, dopilnowanie, aby 
projekty te spełniały wymogi techniczne, 
finansowe i terminowe programu LIFE i 
programów wymienionych w ust. 3.

Or. fr

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 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 16

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;

Or. fr

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 17

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.

Or. fr
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie dalszego rozwoju sieci 
Natura 2000 ustanowionej na mocy art. 3 
dyrektywy 92/43/EWG, jej tworzenia 
i zarządzania nią, w szczególności 
zastosowania, rozwoju, testowania 
i prezentacji zintegrowanych podejść do 
realizacji traktowanych priorytetowo 
ramowych programów przewidzianych 
w art. 8 dyrektywy 92/43/EWG;

b) wspieranie dalszego rozwoju sieci 
Natura 2000 ustanowionej na mocy art. 3 
dyrektywy 92/43/EWG, jej tworzenia 
i zarządzania nią, w szczególności 
zastosowania, rozwoju, testowania 
i prezentacji zintegrowanych podejść do 
realizacji traktowanych priorytetowo 
ramowych programów opracowanych 
zgodnie z zasadami przewidzianymi 
w art. 8 dyrektywy 92/43/EWG;

Or. fr

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – 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 różnorodności 
biologicznej, a także dla celów oceny 
i monitorowania czynników, nacisków 
i reakcji wpływających na różnorodność 
biologiczną w Unii i poza nią.

c) ulepszanie bazy wiedzy dla celów 
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.

Or. fr
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Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Co najmniej 78% zasobów 
budżetowych programu LIFE zostanie 
przeznaczonych na instrumenty finansowe 
i dotacje na projekty.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 21

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;

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 13.
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Poprawka 22

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. 

Or. fr

Poprawka 23

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

Or. fr

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.

Poprawka 24

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 jest opłacany przez beneficjenta 
końcowego zgodnie z art. 13 dyrektywy 
2006/112/WE i nie podlega zwrotowi na 
mocy obowiązującego ustawodawstwa 
krajowego z dziedziny podatku VAT.
Wszelkim wnioskom o stwierdzenie 
kwalifikowalności towarzyszą 
odpowiednie dokumenty poświadczające 
wydane przez właściwe instytucje 
audytowe lub certyfikujące państw 
członkowskich.

Or. fr

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
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rozpowszechnianie i działania skierowane na zwiększenie zauważalności (seminaria, 
drukowanie materiałów itp.).

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2a (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.

Or. fr

Uzasadnienie

KE wnioskuje w uzasadnieniu do rozporządzenia o ograniczenie lub wyłączenie z zakresu 
kwalifikowalności kosztów dotyczących pracowników stałych niezatrudnionych konkretnie 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.


