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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Programa LIFE é o principal instrumento de financiamento direto da política comunitária 
de proteção do ambiente, da biodiversidade e da adaptação às alterações climáticas.

A proposta da Comissão sobre o quadro financeiro plurianual introduz uma vertente de ação
contra as alterações climáticas que tem como consequência a revalorização da dotação global 
deste programa cujos objetivos são centrais para a Estratégia Europa 2020. A valorização das 
políticas ambientais é essencial para o crescimento sustentável da União.

O relator do presente parecer apoia plenamente esta ambição da Comissão que promove 
melhores sinergias do programa LIFE com os fundos da política de coesão, nomeadamente 
através de iniciativas piloto, do reforço plurianual da programação ou da introdução de 
projetos integrados. No entanto, o relator crê que é ainda necessário um determinado número 
de esclarecimentos quanto à efetividade da aproximação entre os dois programas que 
apresentam grandes divergências quanto ao seu modo de gestão.

Assim, o relator do presente parecer considera que seria contraproducente excluir o IVA bem 
como os custos de pessoal do financiamento do projeto. De facto, o impacto de uma medida 
deste tipo, quanto aos objetivos de simplificação e de reforço das capacidades técnicas e 
administrativas dos gestores de projeto, parece negativo. Para além disso, parece essencial 
manter, tanto quanto possível, certos princípios fundamentais próximos das regras financeiras 
da política de coesão.

No debate sobre o equilíbrio geográfico na seleção dos projetos, o relator do presente parecer 
apoia uma taxa de cofinanciamento superior a favor de certas regiões com desvantagens em 
termos de ecossistemas particularmente sensíveis.

Ainda que o programa LIFE deva recompensar as dinâmicas dos projetos locais, os projetos 
integrados podem contribuir para a melhoria do conhecimento deste programa bem como para 
a compatibilização com outras vertentes de ação da União. Estes devem igualmente ser objeto 
de um maior equilíbrio geográfico para que todos os Estados-Membros possam beneficiar 
plenamente dos mesmos. Este tipo de ação poderá nitidamente reforçar o efeito de alavanca 
do programa LIFE. Neste sentido, o relator do presente parecer propôs um cofinanciamento
claramente mais alto para estes projetos bem como que o programa LIFE fosse tido em conta 
aquando da elaboração do quadro estratégico comunitário.

O relator do presente parecer considera ser necessário reforçar a abordagem por bacia bem 
como das alterações no que concerne a uma aceitação mais ampla do meio marinho; 
finalmente, é necessária uma aproximação às vertentes externas de ação da União. Neste 
sentido, o relator do presente parecer defende que o estatuto dos gestores de projetos nos 
países e territórios ultramarinos sejam claramente reconhecidos no que respeita à sua parceria 
reforçada com a UE e à sua pertença aos Estados-Membros.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional convida a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Tendo em conta a «Mensagem da 
Reunião» de julho de 2008 e conforme as 
conclusões do Conselho de 10 de 
dezembro de 2011que encorajam a 
Comissão e os Estados-Membros a 
continuarem a promover uma abordagem 
comum em matéria de preservação da 
natureza na totalidade do território da 
União, incluindo as regiões 
ultraperiféricas e os países e territórios 
ultramarinos dos Estados-Membros, bem 
como tendo em conta a comunicação da 
Comissão Europeia «a biodiversidade, o 
nosso seguro de vida e o nosso capital 
natural - Estratégia da UE sobre a
Biodiversidade até 2020» no qual a 
Comissão se comprometeu a aumentar e 
estimular a iniciativa BEST 
(Biodiversidade e Serviços Ecossistémicos 
nos Territórios Europeus Ultramarinos) e 
como previsto no artigo 58.º da 
Decisão 2001/822/CE do Conselho, de 27 
de novembro de 2001, relativa à 
associação dos países e territórios 
ultramarinos à Comunidade Europeia 
(«Decisão de Associação Ultramarina»)1, 
os países e territórios ultramarinos podem 
beneficiar dos programas comunitários, 
sob reserva das regras dos programas e 
dos mecanismos aplicáveis ao 
Estado-Membro aos quais os países e 
territórios ultramarinos estão ligados.
_________________
1 JO L 314 de 30.11.2001, p. 1.



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

PT

Or. fr

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Para otimizar a utilização dos 
recursos do programa LIFE, deve 
encorajar-se a criação de sinergias entre 
os objetivos de proteção da biodiversidade 
e as medidas que visem a atenuação do 
impacto das alterações climáticas, 
nomeadamente através da promoção de 
projetos que valorizem os ecossistemas 
locais.

Or. fr

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A gestão e a valorização dos resíduos é uma responsabilidade importante das autoridades 
locais e regionais. A gestão sustentável desta atividade deve ser estimulada.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A natureza dos projetos que 
implicam uma abordagem integrada, 
como um novo tipo de projeto que 
sublinha a implementação da política e da 
legislação da União Europeia em matéria 
ambiental e de alterações climáticas, 
exige uma ação na totalidade do território 
da União e em todos os setores alvos. Tal 
introduz a necessidade de uma 
ponderação do sistema de seleção para 
facilitar a equidade geográfica.

Or. fr

Justificação

Os projetos integrados podem contribuir para a melhoria do conhecimento dos resultados do 
programa LIFE e da compatibilização com outras vertentes de ação da União. Assim, estes 
devem igualmente ser objeto de um maior equilíbrio geográfico para que todos os 
Estados-Membros possam beneficiar plenamente dos mesmos. 
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) O sucesso dos projetos integrados 
passa por uma colaboração estreita entre 
as autoridades nacionais, regionais, locais 
e os atores não estatais envolvidos nos 
objetivos do programa LIFE. Os 
princípios de transparência e de
publicidade das decisões relativas à 
elaboração, à implementação, à avaliação 
e ao acompanhamento dos projetos são, a 
este título, essenciais.

Or. fr

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

(26) A fim de simplificar o Programa LIFE 
e de reduzir a carga administrativa dos 
candidatos e beneficiários, deverá ser 
aumentado o recurso a taxas fixas e a 
montantes únicos, sem comprometer a 
elegibilidade do IVA não recuperável 
junto das entidades estatais e dos custos 
de pessoal permanente. A título de 
compensação pelos custos inelegíveis e a 
fim de manter um nível eficaz de apoio 
fornecido pelo Programa LIFE, as taxas de 
cofinanciamento devem ser fixadas em 
50 %, como regra geral, e em 75 %, em 
casos especiais.

Or. fr
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Justificação

Seria contraproducente excluir o IVA bem como os custos com pessoal do financiamento do 
projeto. O impacto de uma medida deste tipo, quanto aos objetivos de simplificação e reforço 
das capacidades técnicas e administrativas dos gestores de projeto, parece negativo.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Tendo em conta a sua riqueza 
excecional no seio da União Europeia em 
matéria de biodiversidade, bem como a 
fragilidade do seu ecossistema e das suas 
características geofísicas descritas no 
artigo 349.º do TFUE, nomeadamente a 
insularidade, a pequena superfície dos 
seus territórios, e a localização, em alguns 
casos, num espaço intertropical
fortemente exposto a grandes riscos 
naturais, reforçando a exposição às 
consequências nefastas das alterações 
climáticas, os projetos realizados nas 
regiões ultraperiféricas da União 
Europeia poderão beneficiar de uma 
majoração das taxas de cofinanciamento
até 60 % em geral e até 85 % em casos 
específicos. Do mesmo modo, os projetos 
realizados em territórios de categoria 
NUTS II, situados em regiões insulares, 
montanhosas, ou mais setentrionais com 
densidade populacional muito baixa, 
como previsto no artigo 174.º do TFUE,
poderão beneficiar das mesmas taxas de 
cofinanciamento.

Or. fr

Justificação

Uma taxa de cofinanciamento majorada deve ser aplicada às regiões que estão sujeitas a 
desvantagens geofísicas permanentes que as tornam ainda mais sensíveis às consequências 
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das alterações climáticas e à perda da excecional biodiversidade na Europa.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

As coletividades locais devem estar associadas de melhor maneira ao processo de 
comitologia.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) «Projetos integrados»: os projetos que 
executam, de forma sustentável, numa 
escala territorial alargada, nomeadamente 
regional, multirregional ou nacional, ou 
transnacional, as estratégias ou os planos 
de ação para o ambiente e para o clima 
exigidos por legislação específica da União 
em matéria de ambiente ou de clima, em 
conformidade com outros atos da União, 
ou desenvolvidos pelas autoridades dos 
Estados-Membros ou das regiões, 
permitindo a promoção, e se possível, a 
coordenação e a mobilização de outras 
fontes de financiamento das vertentes de 
ação internas ou externas à União 
Europeia;

Or. fr

Justificação

É essencial insistir no esforço de coordenação que deve ser levado a cabo em todos os 
domínios de ação da UE, nomeadamente a vertente externa que deve permitir envolver os 
países vizinhos já associados nas políticas de cooperação na gestão das bacias regionais.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Projetos de assistência técnica»: os 
projetos destinados a apoiar a preparação 
dos projetos integrados definidos na alínea 
d);

e) «Projetos de assistência técnica»: os 
projetos destinados a apoiar os 
Estados-Membros e as autoridades 
regionais na preparação dos projetos 
integrados definidos na alínea d);

Or. fr
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Participação de países terceiros no 
Programa LIFE

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

O Programa LIFE está aberto à 
participação dos seguintes países:

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

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

(a) Países da Associação Europeia de 
Comércio Livre (EFTA) que sejam parte 
no Acordo sobre o Espaço Económico 
Europeu (EEE);

(a) Países da Associação Europeia de 
Comércio Livre (EFTA) que sejam parte 
no Acordo sobre o Espaço Económico 
Europeu (EEE);

(b) Países candidatos, potenciais 
candidatos e em vias de adesão à União;

(b) Países candidatos, potenciais 
candidatos e em vias de adesão à União;

(c) Países abrangidos pela Política 
Europeia de Vizinhança;

(c) Países abrangidos pela Política 
Europeia de Vizinhança;

(d) Países que se tenham tornado membros 
da Agência Europeia do Ambiente nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 993/1999 
do Conselho, de 29 de abril de 1999, que 
altera o Regulamento (CEE) n.º 1210/90 
que institui a Agência Europeia do 
Ambiente e a Rede Europeia de 
Informação e de Observação do Ambiente 
[49].

(d) Países que se tenham tornado membros 
da Agência Europeia do Ambiente nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 993/1999 
do Conselho, de 29 de abril de 1999, que 
altera o Regulamento (CEE) n.º 1210/90 
que institui a Agência Europeia do 
Ambiente e a Rede Europeia de 
Informação e de Observação do Ambiente 
[49].

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

A participação destes países é regida pelas 
condições definidas na 
Decisão 2001/822/CE, nos respetivos 
acordos bilaterais ou multilaterais que 
estabelecem os princípios gerais aplicáveis 
à participação destes países e territórios 
em programas da União.

Or. fr
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Justificação

Ainda que faça parte do domínio de ação exterior da União Europeia, os PTUM podem fazer 
parte integrante de um Estado-Membro da UE. Para além disso, apresentam uma 
biodiversidade excecional que a União Europeia deve poder proteger e valorizar. Assim, é 
importante que estes territórios possam beneficiar das mesmas condições no âmbito deste 
programa que outros Estados associados à União Europeia.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Em conformidade com as suas 
responsabilidades respetivas, a Comissão e 
os Estados-Membros asseguram a 
coordenação entre o Programa LIFE e o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu, o 
Fundo de Coesão, o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Regional e o 
Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas, de modo a criar 
sinergias, em especial no contexto dos 
projetos integrados referidos no artigo 18.º, 
alínea d), no quadro do desenvolvimento 
local levado a cabo pelos atores locais e 
por estratégias de desenvolvimento locais 
mencionadas nos artigos 28.º e 29.º do 
Regulamento (UE) n.° ............. 
(regulamento que estabelece disposições 
gerais), e a apoiar a aplicação de soluções, 
métodos e abordagens desenvolvidos no 
âmbito do Programa LIFE. A nível da 
União, a coordenação é assegurada no 
âmbito do Quadro Estratégico Comum 
previsto no artigo 10.º do Regulamento 
(UE) n.º … (regulamento que estabelece 
disposições gerais). Os Estados-Membros 
deverão identificar nos seus contratos de 
parceria, mencionados no artigo 14.º do 
Regulamento (CE) n.° XXX/xxx
(regulamento que estabelece disposições 
gerais), os mecanismos, a nível nacional e 
regional, permitindo assegurar a 
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coordenação entre o programa LIFE e 
outros fundos visados pelo regulamento
(UE) n.° XXX/xxxx (regulamento que 
estabelece disposições gerais).

Or. fr

Justificação

Ter em conta, precocemente, os projetos integrados e outros fundos no quadro de uma 
abordagem integrada proposta nos artigos 28.º e 29.º do regulamento que estabelece 
disposições gerais permitirá otimizar as sinergias da implementação dos objetivos do 
programa LIFE no seio das estratégias regionais de desenvolvimento.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão assegura ainda coerência e 
sinergias e evita sobreposições entre o 
Programa LIFE e outras políticas e 
instrumentos da União, em especial o 
Horizonte 2020 e aqueles que se inscrevem 
no âmbito da ação externa da União.

4. A Comissão assegura ainda coerência e 
sinergias e evita sobreposições entre o 
Programa LIFE e outras políticas e 
instrumentos da União, em especial o 
Horizonte 2020 e aqueles que se inscrevem 
no âmbito da ação externa da União, em 
particular, no quadro das políticas 
europeias de vizinhança, de grande 
vizinhança ou a gestão das bacias à volta 
dos espaços marítimos, fluviais ou 
montanhosos comuns.

Or. fr

Justificação

É essencial insistir no esforço de coordenação que deve ser levado a cabo em todos os 
domínios de ação da UE, nomeadamente a vertente externa que deve permitir envolver os 
países vizinhos já associados nas políticas de cooperação na gestão das bacias regionais.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O apoio técnico aos projetos deverá 
fornecer um apoio financeiro através de 
subvenções destinadas ao apoio dos 
candidatos para preparar os projetos 
integrados e, em particular, assegurar que 
estes projetos subscrevem os imperativos 
técnicos, financeiros e os prazos do 
programa LIFE e dos programas 
indicados no n.º  3.

Or. fr

Justificação

Para otimizar a implementação de projetos integrados na totalidade do território europeu, é 
necessário um acompanhamento técnico específico, nomeadamente nas regiões que 
apresentem estruturas administrativas pouco familiarizadas com este tipo de projetos.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Uma maior aceitação dos espaços marítimos incitará a uma estratégia mais global, na lógica 
da Política Marítima Integrada. Para além disso, em numerosas regiões, é da maior 
importância combater a poluição dos solos, que se estimar estar estreitamente relacionada 
com a proteção da água e com a prevenção da produção de resíduos.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 11 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar o aprofundamento, a 
implementação e a gestão da rede Natura 
2000, prevista no artigo 3.º da Diretiva 
92/43/CEE, em especial, a aplicação, o 
desenvolvimento, o ensaio e a 
demonstração de abordagens integradas 
para a implementação dos quadros de ação 
prioritários previstos no artigo 8.º da 
mesma diretiva;

(b) Apoiar o aprofundamento, a 
implementação e a gestão da rede Natura
2000, prevista no artigo 3.º da Diretiva
92/43/CEE, em especial, a aplicação, o 
desenvolvimento, o ensaio e a 
demonstração de abordagens integradas 
para a implementação dos quadros de ação
prioritários elaborada segundo os 
princípios previstos no artigo 8.º da mesma 
diretiva;

Or. fr

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 11 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Pelo menos 78 % dos recursos 
orçamentais do programa LIFE deverão 
ser afetados a instrumentos financeiros e 
à subvenção de projetos.

Or. fr

Justificação

A principal finalidade do programa LIFE, ou seja, o financiamento de projetos, deve ser 
consolidada através da orientação mínima de atividades de acordo com o previsto no artigo 
18.º.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 18 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A mesma da alteração 13.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 - ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º é de 50 %
dos custos elegíveis. A título excecional:

-  a taxa máxima de cofinanciamento dos 
projetos referidos no artigo 18.º, alíneas d) 
e f), é de 75 % dos custos elegíveis.

- a taxa máxima de cofinanciamento nas 
regiões ultraperiféricas conforme previsto 
no artigo 349.º do TFUE, bem como nas 
regiões insulares, montanhosas, ou mais 
setentrionais com densidade populacional 
muito baixa, como previsto no artigo 174.º 
do TFUE, para os projetos previstos no 
artigo 18.º alíneas a), b), c), e), f) g), h) é 
de 85 %.
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Or. fr

Justificação

Mantendo a elegibilidade do IVA não reembolsável e das despesas pessoais, um retorno às 
taxas de cofinanciamento iniciais permitirá estabelecer o necessário equilíbrio financeiro e a 
diversidade de projetos. O aumento de 25 % para os projetos integrados apoiará uma 
proposta claramente destinada a reforçar o efeito de alavanca e o caráter integrado do 
programa LIFE. Por outro lado, as regiões sujeitas a desvantagens geofísicas permanentes 
devem beneficiar de uma taxa de cofinanciamento superior.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O IVA é considerado um custo elegível 
dos projetos referidos no artigo 18.º, sob 
condição que seja suportado pelo 
beneficiário final conforme previsto no 
artigo 13.º da Diretiva 2006/112/CE e que 
não seja recuperável segundo a legislação 
nacional em vigor em matéria de IVA. 
Qualquer pedido de elegibilidade deve ser 
justificado por provas documentais 
apropriadas, fornecidas pelas autoridades 
de auditoria ou de certificação 
competentes nos Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

A proposta da Comissão de excluir a elegibilidade do IVA implica o risco de excluir grande 
parte dos potenciais beneficiários do programa LIFE, criando tratamento desigual entre os 
Estados-Membros devido às variações do IVA e das várias possibilidades de recuperação do 
mesmo. Para além disso, esta alteração seria um incentivo para levar a cabo menos 
atividades geradoras de IVA, como a divulgação e ações de visibilidade (seminários, 
impressão de material, etc.).
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Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os custos relacionados com pessoal 
permanente podem constituir um custo 
elegível na medida em que o mesmo esteja 
relacionado com o custo de atividades de 
execução do projeto.

Or. fr

Justificação

A Comissão Europeia propõe, na «nota explicativa» do Regulamento, a limitação ou a 
exclusão da elegibilidade dos custos de pessoal permanente não recrutado especificamente 
para o projeto, para reduzir os problemas de acompanhamento e de prestação de contas. Tal 
teria um impacto negativo na qualidade e na viabilidade dos projetos, especialmente por 
parte de organizações governamentais e não governamentais mais pequenas, que dependem 
da continuidade do pessoal permanente e dos seus conhecimentos específicos, e cujo pessoal 
trabalha muitas vezes a tempo parcial em vários projetos ao mesmo tempo.


