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Program działań na rzecz środowiska i dla klimatu LIFE ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) (COM(2011)0874 – C7-0498/2011 
– 2011/0428(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0874),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0498/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
25 kwietnia 2012 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 19 lipca 2012 r.2,

– uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady złożone w piśmie z dnia 17 lipca 2013 r. 
do przyjęcia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0294/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

1 Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 111.
2 Dz.U. C 277 z 13.9.2012, s. 61.
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 
listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr .../2013 w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu 
(LIFE) i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 614/2007

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1293/2013.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Maksymalna kwota, jaką może otrzymać jeden projekt zintegrowany

Komisja przywiązuje bardzo dużą wagę do zapewnienia proporcjonalnego rozdzielania 
funduszy na projekty zintegrowane w celu sfinansowania możliwie jak największej ich liczby i 
zagwarantowania zrównoważonego rozłożenia projektów zintegrowanych we wszystkich 
państwach członkowskich. W związku z tym przy omawianiu projektu programu prac z 
członkami Komitetu LIFE Komisja zaproponuje maksymalną kwotę, jaką może otrzymać jeden 
projekt zintegrowany. Propozycja ta zostanie przedłożona w ramach metodologii wyboru 
projektów, która ma zostać przyjęta jako część wieloletniego programu prac.

Sytuacja w zakresie finansowania różnorodności biologicznej w krajach i terytoriach 
zamorskich

Komisja przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony środowiska i różnorodności biologicznej w 
krajach i terytoriach zamorskich, o czym świadczy wniosek w sprawie decyzji o 
stowarzyszeniu zamorskim, uwzględniający te sektory w obszarach współpracy między Unią 
Europejską a krajami i terytoriami zamorskimi oraz przedstawiający różne działania, które 
mogą kwalifikować się do finansowania w tym zakresie przez Unię Europejską.

Działanie przygotowawcze BEST było inicjatywą uwieńczoną sukcesem, która została 
wykorzystana przez kraje i terytoria zamorskie, co przyniosło widoczne rezultaty w zakresie 
różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych. W związku z tym, że inicjatywa BEST 
zmierza ku końcowi, Komisja skłania się ku jej kontynuacji w ramach jednego z nowych 
instrumentów, a mianowicie programu zapewniania globalnych dóbr publicznych i reagowania 
na wyzwania o skali światowej w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz 
Rozwoju.

Ta szczególna możliwość finansowania różnorodności biologicznej w krajach i terytoriach 
zamorskich zostanie uzupełniona możliwościami, jakie stwarza art. 6 programu LIFE na lata 
2014-2020. 


