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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 
wyjątkiem przypadków u jętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE 
by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+)
(COM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady 
(COM(2004)0621)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0127/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jak również Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 2

(2) Jako że te programy wspólnotowe nie 
obejmują wszystkich nadrzędnych celów 
finansowania środowiska, istnieje potrzeba 
wsparcia wspólnotowej polityki oraz 
prawodawstwa w zakresie ochrony 
środowiska, a w szczególności priorytetów 
określonych w ramach Szóstego Programu 
Działań na rzecz Środowiska.

(2) Jako że te programy wspólnotowe w
najmniejszym stopniu nie obejmują
wszystkich nadrzędnych celów 
finansowania środowiska, istnieje potrzeba 
wsparcia wspólnotowej polityki oraz 
prawodawstwa w zakresie ochrony 
środowiska, a w szczególności priorytetów 
określonych w ramach Szóstego Programu 
Działań na rzecz Środowiska przyczyniając 
się w ten sposób do zrównoważonego 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.
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rozwoju.

Uzasadnienie

Ponieważ programy cytowane w ust. 1 nie zostały specjalnie opracowane w celu ochrony 
środowiska, należy określić zakres braku finansowania w powiązaniu z potrzebami. Ponadto 
należy podkreślić i przypomnieć znaczenie wspólnej strategii na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, która została określona przez Radę Europejską z Göteborga w 2001 r.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 2a (nowy)

(2a) Wśród wspomnianych priorytetów 
znajduje się cel zahamowania utraty 
różnorodności biologicznej do 2010 r. i 
konieczność ochrony terenów 
przyrodniczych mających znaczenie dla 
Wspólnoty. Wysiłki poczynione w celu 
określenia i wyznaczenia terenów Natura 
2000 muszą być stale kontynuowane, w 
szczególności w stosunku do zarządzania 
określonymi terenami, w zakresie w jakim 
wyraźnie przyczyniają się one do realizacji 
cytowanych celów. Sieć Natura 2000 jest 
regulowana dyrektywą z dnia 2 kwietnia 
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa („Dyrektywa Ptasia”)1 i 
dyrektywę z dnia 21 maja 1992 w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory („Dyrektywa 
Siedliskowa”)2, której art. 2 zezwala na 
podział finansowania między Państwa 
Członkowskie i Unię Europejską.
1 Dz.U. nr L 103 z 25.04.1979, str. 1
2 Dz.U. nr L 206 z 22.07.1992, str. 7

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że wspólnotowa polityka środowiskowa obejmuje definicję, lecz również 
zarządzanie chronionymi terenami Natura 2000. Sieć ma zasadnicze znaczenie dla realizacji 
celów ograniczenia różnorodności biologicznej do 2010 r. W nowym programie LIFE + 
należy zatem podkreślić konieczność zagwarantowania odpowiednich funduszy na 
wprowadzanie i nadzorowanie sieci Natura 2000.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 2b (nowy)
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(2b) W maju 2004 r. w Malahide Państwa 
Członkowskie uzgodniły, że konieczne jest 
dokonanie ustaleń zapewniających 
odpowiednie i gwarantowane przez 
Wspólnotę współfinansowanie sieci 
Natura 2000. Komisja oszacowała roczne 
koszty zarządzania siecią Natura 2000 na 
6,1 mld euro rocznie, bez uwzględnienia 
chronionych obszarów morskich. Liczba 
ta prawdopodobnie jest zaniżona w 
stosunku do kosztów całkowitych; 
powinna być zatem uważana za konieczne 
minimum.. 

Uzasadnienie

Daje podstawy do zwiększenia budżetu w związku z włączeniem zarządzania programem 
Natura 2000 do celów rozporządzenia.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 2c (nowy)

(2c) Organizacje pozarządowe zajmujące 
się ochroną środowiska odgrywają ważną 
rolę w tworzeniu struktur 
demokratycznych i społeczeństwa 
obywatelskiego oraz reprezentowaniu 
interesów przyszłych pokoleń, a także 
czystego i zdrowego środowiska w 
europejskim procesie podejmowania 
decyzji. Organizacje pozarządowe 
zajmujące się środowiskiem należą do 
grup ekspertów oraz komitetów 
przygotowawczych i wykonawczych, 
wnosząc ważny wkład w europejskie 
polityki, programy i inicjatywy oraz 
konieczną równowagę odnośnie do 
interesów pozostałych podmiotów 
działających w środowisku. Biorąc pod 
uwagę zapotrzebowanie na wkład i uwagi 
organizacji pozarządowych odnośnie do 
rosnącej liczby dziedzin politycznych oraz 
zwiększenie się liczby kwalifikujących się 
organizacji pozarządowych i sieci, 
spowodowane dotychczasowymi i 
przyszłymi rozszerzeniami, łączna kwota 
przeznaczona na wspieranie organizacji 
pozarządowych działających w sferze 
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środowiska na poziomie europejskimi 
powinna nadal wzrastać.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

(3a) Raport końcowy w sprawie 
finansowania programu Natura 2000 
przygotowany w 2001 r.  przez grupę 
roboczą ekspertów ds. art. 8 Dyrektywy 
Siedliskowej, zawiera zalecenie, aby w 
krótkim czasie „dokonano znacznego 
zwiększenia finansowania LIFE-Nature, 
a działanie tego instrumentu powinno 
zostać uproszczone i być łatwiej stosowane 
w celu wspierania potrzeb w zakresie 
inwestycji kapitałowych różnorodnych 
obszarów Natura 2000”.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 4

(4)Wsparcie w ramach niniejszego 
rozporządzenia powinno być zatem 
ukierunkowane na rozwój, realizację, 
monitorowanie i ocenę polityki oraz 
prawodawstwa w zakresie ochrony 
środowiska, jak również przekazywanie 
informacji na ich temat i 
rozpowszechnianie na terenie całej UE.

(4)Wsparcie w ramach niniejszego 
rozporządzenia powinno być zatem 
ukierunkowane na rozwój, realizację, 
monitorowanie i ocenę polityki oraz 
prawodawstwa w zakresie ochrony 
środowiska we wszystkich politykach 
europejskich, jak również przekazywanie 
informacji na ich temat i 
rozpowszechnianie na terenie całej UE.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka podkreśla konieczność uwzględnienia środowiska we wszystkich 
wspólnotowych politykach sektorowych, w sposób transwersalny zgodnie z uwagami Rady 
Europejskiej z Cardiff z czerwca 1998 r.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 8

(8) Należy jednak zapewnić sprawne 
przejście działań finansowanych w ramach 
dotychczasowych programów po ich 
wygaśnięciu, a także ich dalsze 
monitorowanie oraz kontrolę.

(8) Należy jednak zapewnić sprawne 
przejście działań finansowanych w ramach 
dotychczasowych programów po ich 
wygaśnięciu, a także ich dalsze 
monitorowanie, kontrolę i ocenę 
jakościową.
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Uzasadnienie

Kontrola finansowa nie wystarcza do zapewnienia odpowiedniej widoczności w odniesieniu 
do skuteczności działań finansowanych w ramach programu LIFE + ; ocena jakościowa 
zapewni bardziej globalny obraz sytuacji i dostarczy pełniejszego bilansu wpływu działań 
finansowych.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 12

(12) Państwa Członkowskie nie są w stanie 
na własną rękę zrealizować w 
wystarczającym stopniu celów Szóstego 
Programu Działań na rzecz Środowiska 
uzgodnionych na poziomie Wspólnoty, co 
stanowi uzasadnienie dla pomocy 
wspólnotowej, pod warunkiem że nie 
będzie wykraczała poza to, co jest 
niezbędne dla osiągnięcia tych celów,

(12) Państwa Członkowskie nie są w stanie 
na własną rękę zrealizować w 
wystarczającym stopniu celów Szóstego 
Programu Działań na rzecz Środowiska 
uzgodnionych na poziomie Wspólnoty, co 
jest powodem, dla którego pomoc 
wspólnotowa jest niezbędna: Unia 
Europejska będzie odpowiedzialna za 
wprowadzenie i promowanie polityki 
wspólnotowej w dziedzinie środowiska.

Uzasadnienie

Ochrona środowiska nie może zatrzymywać się na granicach, gdyż środowisko stanowi 
kwestię transnarodową. Skuteczna i ambitna polityka środowiskowa musi być zatem przede 
wszystkim polityką wspólnotową: jest ona nie tylko konieczna, „uzasadniona”, lecz również 
niezwykle istotna. Dlatego też Unia Europejska musi zachować odpowiedzialność za jej 
wdrażanie.

Poprawka 9
Art. 1 ust. 2

Ogólnym celem LIFE+ jest wspieranie 
rozwoju i realizacji wspólnotowej polityki 
oraz prawodawstwa w zakresie ochrony 
środowiska w ramach propagowania 
trwałego rozwoju.

Ogólnym celem LIFE+ jest wspieranie 
zarządzania terenami Natura 2000 i 
rozwoju oraz realizacji wspólnotowej 
polityki i prawodawstwa w zakresie 
ochrony środowiska w ramach elementu 
będącego motorem propagowania trwałego 
rozwoju, pamiętając, że jednym z trzech 
filarów takiego rozwoju jest środowisko.

Uzasadnienie

Włączenie współfinansowania zarządzania terenami Natura 2000, jako celu rozporządzenia 
LIFE+.

Poprawka 10
Art. 1 ust. 3 tiret drugie
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- ustabilizowania koncentracji gazów 
cieplarnianych w atmosferze na poziomie 
zapobiegającym niebezpiecznej ingerencji 
antropogenicznej w system klimatyczny,

- zdecydowanego ograniczenia gazów 
cieplarnianych w atmosferze, aby 
doprowadzić do ich ustabilizowania na 
poziomie zapobiegającym niebezpiecznej 
ingerencji antropogenicznej w system 
klimatyczny i złagodzić w ten sposób 
ewentualny kryzys gospodarczy, społeczny 
i środowiskowy.

Uzasadnienie

Cel musi być bardziej ambitny niż zwyczajne „ustabilizowanie” koncentracji gazów 
cieplarnianych. Przyszły kryzys klimatyczny i już zachodzące zmiany zmuszają nas do 
wyznaczenia celów zdecydowanego ograniczenia emisji. Pozwolą one wyeliminować 
zawirowania gospodarcze, społeczne i środowiskowe związane ze zmianami klimatycznymi.

Poprawka 11
Art. 1 ust. 3 tiret trzecie

- ochrony, zachowania, przywrócenia i 
ułatwienia funkcjonowania systemów i 
siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i 
fauny w celu zahamowania procesu 
pustynnienia oraz utraty różnorodności 
biologicznej,

- ochrony, zachowania, przywrócenia i 
ułatwienia funkcjonowania środowisk i 
siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i 
fauny, w szczególności występujących na 
terenach chronionych w ramach sieci 
Natura 2000, w celu zahamowania procesu 
pustynnienia oraz utraty różnorodności 
biologicznej,

Poprawka 12
Art. 1 ust. 3 tiret piąte

- rozwijania strategicznego podejścia do 
tworzenia, realizacji i integracji polityki, w 
tym poprawy zarządzania środowiskiem 
oraz zwiększania świadomości.

- rozwijania strategicznego podejścia do 
tworzenia, realizacji i integracji polityki, w 
tym poprawy zarządzania środowiskiem, 
informowania, zwiększania świadomości i 
przekonywania do praw i obowiązków, 
kosztów i korzyści, wartości dodanej, jaką 
przedstawia środowisko w politykach 
sektorowych.

Uzasadnienie

Obywatelom europejskim należy przekazywać więcej informacji i w bardziej wyraźny sposób 
uwidocznić wartość dodaną środowiska dla wszystkich europejskich polityk sektorowych.

Poprawka 13
Art. 1 ust. 3 tiret piąte a (nowe)
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- zwiększenie zaangażowania obywateli 
Europy w realizację celów dotyczących 
środowiska.

Uzasadnienie

Obywatele nie tylko muszą być włączeni w realizację celów środowiskowych, muszą również 
móc czynnie brać w niej udział: program LIFE + powinien wspierać strukturalnie lub 
finansowo ich zaangażowanie.

Poprawka 14
Art. 2 ust. 1 akapit pierwszy

LIFE+ będzie miał dwa aspekty, służące 
realizacji celów środowiskowych 
określonych w art. 1.

LIFE+ będzie miał trzy aspekty, służące 
realizacji celów środowiskowych 
określonych w art. 1.

Uzasadnienie

W art. 2 dodano jeden komponent obejmujący „Zarządzanie siecią Natura 2000”.

Poprawka 15
Art. 2 ust. 1 akapit pierwszy a (nowy)

Komponent obejmujący „Zarządzanie 
siecią Natura 2000” będzie:
- przyczyniać się do wdrażania terenów 
Natura 2000, wprowadzania sieci i 
wymiany praktyk i wiedzy z nimi 
związanych;
- przyczyniać się do zarządzania 
wspomnianymi terenami w ramach 
wdrażania dyrektywy 79/409/EWG i 
dyrektywy 92/43/EWG prowadząc w ten 
sposób do realizacji wyznaczonych celów 
zmierzających do zahamowania utraty 
różnorodności biologicznej do 2010 r.

Uzasadnienie

Komponent obejmujący „Zarządzanie siecią Natura 2000” pozwala na ponowne 
wprowadzenie wdrażania i zarządzania terenami Natura 2000 do programu LIFE +. W 
rzeczywistości należy zapewnić, aby zarządzanie to było współfinansowane przez Unię 
Europejską i Państwa Członkowskie, ponieważ przyczynia się ono w znacznym stopniu do 
ograniczenia utraty różnorodności biologicznej, co jest priorytetem, który Unia zamierza 
zrealizować do 2010 r. Sieć opiera się na Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej, a jej 
utrzymanie jest zagrożone przez brak propozycji ze strony Komisji, aby zagwarantować 
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skuteczne finansowanie, nawet jeżeli jest ono przewidziane w art. 8 dyrektywy 92/43/EWG. 
Nowy komponent pozwoli zatem zagwarantować odpowiednie finansowanie dla sieci Natura 
2000 w przyszłym budżecie europejskim.

Poprawka 16
Art. 2 ust. 1 akapit drugi tiret pierwsze

- przyczyniać się do rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych podejść do 
zagadnień polityki oraz instrumentów 
politycznych;

- przyczyniać się do rozwoju i 
demonstracji innowacyjnych podejść do 
zagadnień polityki oraz instrumentów 
politycznych wykazując wartość dodaną w 
stosunku do środowiska;

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wspierane podejścia i instrumenty były wyraźnie użyteczne i miały wkład 
jakościowy w ochronę środowiska.

Poprawka 17
Art. 2 ust. 1 akapit drugi tiret piąte

- zapewniać wsparcie na rzecz lepszego 
zarządzania środowiskiem oraz
poszerzenia udziału zainteresowanych 
stron, w tym organizacji pozarządowych, w 
procesie konsultacji i realizacji polityk

- zapewniać wsparcie na rzecz lepszego 
zarządzania środowiskiem oraz 
poszerzenia udziału zainteresowanych 
stron, w tym organizacji pozarządowych, w 
procesie konsultacji i realizacji polityk 
europejskich.

Poprawka 18
Art. 2 ust. 1 akapit trzeci tiret pierwsze a (nowe)

- zwiększać świadomość korzyści 
płynących z tego podejścia dla polityk 
sektorowych oraz sprawić, aby pojęcie 
zrównoważonego rozwoju było czytelne;

Uzasadnienie

Należy informować obywateli o korzyściach płynących z uwzględniania środowiska w 
politykach sektorowych Unii Europejskiej, a w ujęciu ogólnym z wkładu wspólnotowej 
polityki w dziedzinie środowiska na zrównoważony rozwój.

Poprawka 19
Art. 2 ust. 1 akapit trzeci tiret drugie

- wspierać działania towarzyszące 
(działania informacyjno-komunikacyjne, 

- wspierać działania towarzyszące 
(działania informacyjno-komunikacyjne, 
kampanie, konferencje itd.) które zapewnią 
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kampanie, konferencje itd.) wartość dodaną w skali europejskiej.

Uzasadnienie

Ponieważ finansowanie jest ograniczone, wspierane działania powinny skupiać się wokół 
priorytetów i mieć wyraźną wartość dodaną.

Poprawka 20
Art. 1 ust. 2a (nowy)

2a. Dotacje wspólnotowe do zarządzania 
terenami Natura 2000 przybiorą formę 
współfinansowania. Współfinansowanie 
kosztów związanych z zarządzaniem tymi 
terenami wynosi 50% i może osiągnąć 
maksymalny poziom 75%. Specyficzne 
kryteria dla terenów kwalifikujących się 
do wsparcia finansowego 
przewyższającego 50% zostały określone w 
programach wieloletnich.

Uzasadnienie

Art. 8 dyrektywy w sprawie ptaków i dyrektywy w sprawie siedlisk, które regulują sieć Natura 
2000, przewiduje podział finansowania między Państwa Członkowskie a Unię Europejską. 
Jak w przypadku innych funduszy, współfinansowanie wynosi 50% i nie może przekroczyć 
75%.

Poprawka 21
Art. 4 ust. 1

1. Finansowanie będzie udzielane na 
wsparcie wieloletnich programów 
strategicznych opracowanych przez
Komisję. Programy te będą określały 
zasadnicze cele, obszary priorytetowe 
działania, rodzaj działań oraz oczekiwane 
wyniki finansowania wspólnotowego w 
odniesieniu do celów wytyczonych w art. 1 
oraz, na ile to możliwe, będą zawierały 
orientacyjne szacunki finansowe.

1. Finansowanie będzie udzielane na 
wsparcie wieloletnich programów 
strategicznych opracowanych przez 
Komisję wspólnie z Parlamentem 
Europejskim. Programy te będą określały 
zasadnicze cele, obszary priorytetowe 
działania, rodzaj działań oraz oczekiwane 
wyniki finansowania wspólnotowego w 
odniesieniu do celów wytyczonych w art. 1 
oraz będą zawierały szacunki finansowe.

Uzasadnienie

Parlament Europejski, jedyny organ wspólnotowy bezpośrednio reprezentujący obywateli
europejskich, musi mieć wgląd i możliwość wpływania na proces podejmowania decyzji 
dotyczących wieloletnich programów strategicznych LIFE +.
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Poprawka 22
Art. 4 ust. 2 a (nowy)

2a. Programy wieloletnie będą
przyjmowane zgodnie z art. 251 Traktatu 
WE. 

Uzasadnienie

Parlament Europejski, jedyny organ wspólnotowy bezpośrednio reprezentujący obywateli 
europejskich, musi mieć wgląd i możliwość wpływania na proces podejmowania decyzji 
dotyczących wieloletnich programów strategicznych LIFE +.

Poprawka 23
Art. 4 ust. 3

3. Wieloletnie i roczne programy będą 
przyjmowane zgodnie z procedurami 
określonymi w art. 12. Programy 
wieloletnie i roczne mogą być w razie 
potrzeby zmienianie w trakcie ich realizacji 
zgodnie z tymi samymi procedurami.

3. Programy roczne będą przyjmowane 
zgodnie z procedurami określonymi w art. 
12. Programy wieloletnie i roczne mogą 
być w razie potrzeby zmienianie w trakcie 
ich realizacji zgodnie z tymi samymi 
procedurami.

Uzasadnienie

Zob. poprawka 22.

Poprawka 24
Art. 4 ust. 3a (nowy)

3a. Przyznane zostanie finansowanie na 
wsparcie organizacji pozarządowych 
działających aktywnie przede wszystkim w 
dziedzinie ochrony i wartościowania 
środowiska na poziomie europejskim 
poprzez dotacje przyznawane w skali 
rocznej lub wieloletniej zgodnie z 
przepisami załącznika 3a (nowego).

Uzasadnienie

Propozycja Komisji nie daje organizacjom pozarządowym gwarancji w zakresie wsparcia 
finansowego, o które mogą się prawomocnie ubiegać ze względu na ich aktywną rolę w 
określaniu i wdrażaniu polityk środowiskowych. Powyższy ustęp pozwala określić zasadę 
przydziału funduszy w ramach LIFE +, a jednocześnie podkreśla konieczność uwzględnienia 
w przedzielanym budżecie obecnego (dziesięć nowych Państw Członkowskich) i przyszłego 
rozszerzenia (w pierwszej kolejności Rumunia, Bułgaria) Unii Europejskiej.
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Poprawka 25
Art. 5 ust. 2

2. Komisja może podjąć decyzję o 
powierzeniu realizacji części budżetu 
podmiotom krajowego sektora publicznego 
bądź pełniącym misję publiczną 
podmiotom prawa prywatnego na 
podstawie przepisów art. 54 ust. 2 lit. c) 
rozporządzenia finansowego, zgodnie z 
kryteriami wyboru określonymi w 
załączniku 3.

2. Z wyjątkiem wybierania projektów 
kwalifikujących się do finansowania w 
ramach LIFE + Komisja może podjąć 
decyzję o powierzeniu realizacji części 
budżetu podmiotom krajowego lub 
regionalnego sektora publicznego bądź 
pełniącym misję publiczną podmiotom 
prawa prywatnego na podstawie przepisów 
art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia 
finansowego, zgodnie z kryteriami wyboru 
określonymi w załączniku 3. Niemniej 
jednak Komisja będzie zobowiązana do jej 
nadzoru, zatwierdzania i oceny, które 
będą przedmiotem komunikatu dla 
Parlamentu Europejskiego.

Uzasadnienie

Komisja musi zachować kontrolę nad wyborem projektów kwalifikujących się do 
finansowania w ramach LIFE +, gdyż - jeżeli Państwa Członkowskie przejmą prawo do 
wyboru projektów - nie zostanie zapewniona żadna gwarancja w zakresie wartości 
europejskiej projektów ani konieczności równego traktowania potencjalnych beneficjentów w 
różnych krajach Europy. Z drugiej strony logiczne byłoby, aby wykorzystać doświadczenia i 
kompetencje rozwinięte w DG ds. Środowiska w Komisji Europejskiej przy poprzednich 
programach. Wprowadzenie określenia „regionalny” nawiązuje do konieczności 
uwzględnienia różnych struktur wewnętrznych w państwach europejskich; należy uprawnić 
władze regionalne do udziału w tym procesie.

Poprawka 26
Art. 6 akapit pierwszy

- właścicieli i zarządców terenów Natura 
2000,

Uzasadnienie

Powyższa poprawka pozwala na ponowne włączenie finansowania sieci Natura 2000 do 
programu LIFE + podkreślając, że zarządcy i właściciele terenów mogą również korzystać z 
finansowania.

Poprawka 27
Art. 8 ust. 1a (nowy)

1a. Komisja zagwarantuje utworzenie 
odpowiednich mechanizmów w celu 
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zapewnienia koordynacji kolejnych 
etapów, od planowania do wdrażania, 
między programami operacyjnymi i 
wykorzystaniem funduszy LIFE+, 
funduszy strukturalnych, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Rolnictwa (EAFRD) 
oraz Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa (EFF).

Uzasadnienie

Komisja powinna upewnić się, że możliwości finansowania dostępne w ramach funduszu 
LIFE + są skoordynowane z możliwościami finansowania z innych dostępnych funduszy 
strukturalnych. Jest to niezbędne do uniknięcia podwójnego finansowania.

Poprawka 28
Art. 9 ust. 1 akapit drugi

Ramy finansowe dla realizacji niniejszego 
instrumentu ustala się na poziomie 2 190 
mln EUR na okres od 1 stycznia 2007 r. do 
31 grudnia 2013 r. (siedem lat).

Ramy finansowe dla realizacji niniejszego 
instrumentu ustala się na poziomie 23 190 
mln EUR na okres od 1 stycznia 2007 r. do 
31 grudnia 2013 r. (siedem lat).

Uzasadnienie

W swoim komunikacie na temat finansowania sieci Natura 2000 Komisja oszacowała 
potrzeby sieci Natura 2000 na 6,1 miliardów euro rocznie, to jest 3 około miliardy w ramach 
współfinansowania. Ponieważ okres programowania nowego instrumentu LIFE + obejmuje 7 
lat, potrzeby sieci Natura 2000 na lata 2007-2013 wynoszą zatem 21 miliardów euro. Do 
sumy tej dodajemy obecną dotację, co daje razem kwotę 23 190 milionów euro budżetu. 
Nawet jeżeli wycena kosztów zarządzania siecią Natura 2000 może zaniżona, proponowana 
kwota opiera się na potrzebach uznanych przez Komisję w odniesieniu do chronionych 
terenów Natura 2000. 

Poprawka 29
Art. 9 ust. 3

3. Indykatywny podział wsparcia 
finansowego pomiędzy dwa aspekty LIFE+ 
przedstawiony jest w załączniku 2.

3. Indykatywny podział wsparcia 
finansowego pomiędzy trzy aspekty LIFE+ 
przedstawiony jest w załączniku 2.

Uzasadnienie

Zob. poprawka 35.

Poprawka 30
Art. 9 ust. 3a (nowy)
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3a. Budżet roczny na wsparcie 
środowiskowych organizacji 
pozarządowych będzie stopniowo 
zwiększany na podstawie budżetu na 
2005 r.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na wkład i uwagi organizacji pozarządowych odnośnie 
do rosnącej liczby dziedzin politycznych oraz zwiększenie się liczby kwalifikujących się 
organizacji pozarządowych i sieci, spowodowane dotychczasowymi i przyszłymi 
rozszerzeniami, łączna kwota przeznaczona na wspieranie organizacji pozarządowych 
działających w sferze środowiska na poziomie europejskimi powinna nadal wzrastać.

Poprawka 31
Art. 13 akapit trzeci

Końcowa ocena przeprowadzana jest 
najpóźniej na rok przed zakończeniem 
programu i przedstawiana jest 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie

Końcowa ocena przeprowadzana jest 
najpóźniej na rok przed zakończeniem 
programu. Ocena śródokresowa i ocena 
końcowa są przedstawiane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Parlament Europejski, jedyny organ wspólnotowy bezpośrednio reprezentujący obywateli 
europejskich, musi mieć wgląd i możliwość wpływania na proces oceny dotyczącej 
programów strategicznych LIFE +.

Poprawka 32
Załącznik 1 pkt 1

Z uwagi na cele określone w art. 1, 
finansowanie może być udzielone między 
innymi na wsparcie priorytetów 6 EAP, a 
mianowicie:

Z uwagi na cele określone w art. 1, 
finansowanie powinno zostać zapewnione 
na zarządzanie obszarami Natura 2000 w 
Unii Europejskiej, na promocję 
organizacji pozarządowych działających 
przede wszystkim w sferze ochrony 
środowiska na wsparcie priorytetów 6 
EAP, a mianowicie:

Uzasadnienie

Włączenie zarządzania siecią Natura 2000 i finansowania organizacji pozarządowych do 
LIFE +.

Poprawka 33
Załącznik 1 pkt 1 tiret drugie



PR\556664PLdoc PE 335.348v01-0018/25 PR\556664PLdoc

PL

- natura i różnorodność biologiczna: sieć 
Natura 2000 (działania uzupełniające, lecz 
nie pokrywające się z instrumentami 
rozwoju obszarów wiejskich oraz 
spójności), czyli działania takie jak: 
innowacyjne podejście do zarządzania i 
planowania terenów oraz kosztów 
zarządzania niektórymi terenami, w tym 
terenami nowymi lub nieobjętymi 
przepisami o funduszach strukturalnych 
bądź funduszach na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, odwrócenie trendu 
spadkowego w zakresie różnorodności 
biologicznej do roku 2010, monitorowanie
lasów, interakcje środowiskowe we 
Wspólnocie oraz zapobieganie pożarom 
lasów.

- natura i różnorodność biologiczna: sieć 
NATURA 2000, czyli działania takie jak: 
innowacyjne podejście do zarządzania i 
planowania terenów, monitorowanie ich 
statusu ochrony, finansowanie rozwoju i 
wdrażania planów działania na rzecz 
określonych gatunków, odwrócenie trendu 
spadkowego w zakresie różnorodności 
biologicznej do roku 2010, monitorowanie 
lasów, interakcje środowiskowe we 
Wspólnocie oraz zapobieganie pożarom 
lasów.

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje przeznaczenie finansowania na zarządzanie Natura 2000 na 
oddzielny komponent LIFE+ (poprawka 15), podczas gdy ta linijka dotyczy kontynuacji 
działań typu LIFE Nature, tj. działań projektowych i innowacyjnych. 

Poprawka 34
Załącznik 1 pkt 2 tiret pierwsze

- nadzór finansowy i odpowiednie środki 
zarządzania terenami Natura 2000

Uzasadnienie

Włączenie zarządzania siecią Natura 2000 do LIFE +.

Poprawka 35
Załącznik 2

Na każdy z dwóch komponentów 
programu LIFE przeznacza się 
orientacyjnie następujące środki:

Na każdy z dwóch komponentów 
programu LIFE przeznacza się 
orientacyjnie następujące środki:

Zarządzanie terenami Natura 2000 LIFE 
+: 90%

„LIFE+ realizacja i zarządzanie”:
75-80%

„LIFE+ realizacja i zarządzanie”:
7,5-8%

„LIFE+ informacja i komunikacja”:
20-25%

„LIFE+ informacja i komunikacja”:
2-2,5%
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Uzasadnienie

Uwzględniając kwotę niezbędną do pokrycia kosztów zarządzania siecią Natura 2000, należy 
przyznać blisko 90% dostępnych funduszy na pierwszy komponent „Zarządzanie terenami 
Natura 2000”.

Poprawka 36
Załącznik 3 akapit 3

Właściwe władze bądź agencje (dalej 
zwane „agencjami krajowymi”) 
wyznaczane są przez Komisję w 
porozumieniu z Państwami Członkowskimi 
bądź przez samo Państwo Członkowskie
zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 2 
lit. c) i art. 56 rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 oraz art. 38 i 39 
rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 
2342/2002.

Właściwe władze bądź agencje (dalej 
zwane „agencjami krajowymi lub 
regionalnymi”) wyznaczane są przez 
Komisję w porozumieniu z Państwami 
Członkowskimi bądź władzami 
regionalnymi zgodnie z postanowieniami 
art. 54 ust. 2 lit. c) i art. 56 rozporządzenia 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 oraz 
art. 38 i 39 rozporządzenia Komisji (WE, 
Euratom) nr 2342/2002.

Uzasadnienie

Wprowadzenie określenia „regionalny” nawiązuje do konieczności uwzględnienia różnych 
struktur wewnętrznych w państwach europejskich; należy uprawnić władze regionalne do 
udziału w procesie określania, zarządzania i wdrażania programu LIFE +.

Poprawka 37
Załącznik 3 akapit 3 część wprowadzająca

Wyznaczenie agencji krajowych odbywa 
się zgodnie z następującymi kryteriami: 

Wyznaczenie agencji krajowych lub 
regionalnych odbywa się zgodnie z 
następującymi kryteriami: 

<Crossref></Crossref>

Uzasadnienie

Wprowadzenie określenia „regionalny” nawiązuje do konieczności uwzględnienia różnych 
struktur wewnętrznych w państwach europejskich.

Poprawka 38
Załącznik 3 akapit 6

Komisja zawrze umowę z każdą agencją 
krajową zgodnie z art. 41 przepisów 
wykonawczych (rozporządzenia 
finansowego), zawierającą szczegółowe 
postanowienia dotyczące, między innymi, 
określenia zadań, zasad sprawozdawczości, 

Komisja zawrze umowę z każdą agencją 
krajową lub regionalną zgodnie z art. 41 
przepisów wykonawczych (rozporządzenia 
finansowego), zawierającą szczegółowe 
postanowienia dotyczące, między innymi, 
określenia zadań, zasad sprawozdawczości, 



PR\556664PLdoc PE 335.348v01-0020/25 PR\556664PLdoc

PL

podziału kompetencji oraz ustaleń w 
zakresie kontroli. Agencje przestrzegają 
zasad przejrzystości, równości traktowania 
oraz unikania podwójnego finansowania z 
innych źródeł funduszy wspólnotowych, 
jak również obowiązku monitorowania 
projektów oraz odzyskiwania środków 
należnych od beneficjentów.

podziału kompetencji oraz ustaleń w 
zakresie kontroli. Agencje przestrzegają 
zasad przejrzystości, równości traktowania 
oraz unikania podwójnego finansowania z 
innych źródeł funduszy wspólnotowych, 
jak również obowiązku monitorowania 
projektów oraz odzyskiwania środków 
należnych od beneficjentów.

Uzasadnienie

Wprowadzenie określenia „regionalny” nawiązuje do konieczności uwzględnienia różnych 
struktur wewnętrznych w państwach europejskich.

Poprawka 39
Załącznik 3a (nowy)

Artykuł 3a
Promocja organizacji pozarządowych 

działających przede wszystkim w sferze 
ochrony środowiska

LIFE + współfinansuje dotacje 
operacyjne lub na działania organizacji 
pozarządowych działających przede 
wszystkim w sferze ochrony i poprawy 
stanu środowiska na poziomie 
europejskim.
Aby kwalifikować się do otrzymania 
dotacji organizacja pozarządowa musi się 
charakteryzować następującymi cechami:
- musi być niezależną osobą prawną typu 
non-profit, działającą przede wszystkim w 
sferze ochrony i poprawy stanu 
środowiska dla wspólnego dobra i w celu 
zapewnienia trwałego rozwoju;
- musi aktywnie działać na poziomie 
europejskim, samodzielnie albo w drodze 
stowarzyszenia z inną strukturą (baza 
członkowska) i prowadzić działania 
obejmujące przynajmniej trzy kraje 
europejskie;
- musi być zaangażowana w rozwój i 
wdrażanie polityki i ustawodawstwa UE.
- musi być zaangażowana w rozwój i 
wdrażanie polityki i ustawodawstwa UE.
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Uzasadnienie

Organizacje pozarządowe zajmujące się środowiskiem odgrywają zasadniczą rolę w 
kształtowaniu związków między instytucjami UE i ogółem społeczeństwa, w ten sposób 
przyczyniając się do dobrego gospodarowania środowiskiem. Aby zwiększyć ich skuteczność i 
wpływ nowe rozporządzenie powinno uwzględniać raczej możliwe do przewidzenia 
wieloletnie ramy dla tych organizacji (pomimo prawa Komisji do oceniania poszczególnych 
organizacji na podstawie ich osiągnięć i jakości planów). Poparcie dla organizacji 
pozarządowych powinno być wyraźnie powiązane z politykami UE, a zatem ten rodzaj 
działalności nie pozwala na decentralizację.



PR\556664PLdoc PE 335.348v01-0022/25 PR\556664PLdoc

PL

EXPLANATORY STATEMENT

Life + ou la nouvelle politique budgétaire en matičre d’environnement

Le débat sur LIFE + va bien au delŕ du seul instrument financier tel qu’il est présenté. Il ne 
peut ętre déconnecté des autres politiques en cours de discussion, que ce soit les rčglements 
du Fond de Développement Rural, de Cohésion, de l’objectif 2, des futurs instruments 
financiers pour  les technologies innovantes, de la politique de nouveau voisinage et bien 
entendu du futur budget de l’Union Européenne.

A l’heure oů les perspectives financičres sont redéfinies pour une période de 7 ans (de 2007 ŕ 
2013), il convient d’avoir une vision globale de la partie du budget communautaire consacrée 
ŕ l'environnement. Les approches doivent donc se croiser entre les différentes commissions, 
afin d'assurer la cohésion du futur budget et réaliser les engagements politiques que s’est fixée 
l’Union Européenne. Cette vision globale est d'autant plus importante que les objectifs fixés 
sont ambitieux.

Alors que l’environnement a longtemps été en concurrence frontale avec d’autres politiques 
(agriculture et développement régional notamment), sources de dégradations considérables 
des ressources naturelles, les politiques sectorielles de l'Union intčgrent aujourd’hui ou 
devraient intégrer l’environnement. Ainsi, certains projets environnementaux d'investissement 
sont financés par les Fonds structurels et de cohésion (gestion de l’eau etc.).

Mais l'intégration est insuffisante : afin de répondre ŕ la spécificité de tous les objectifs fixés 
dans le domaine complexe, étendu et transversal de l’environnement, en 1992 fut créé 
l'instrument financier LIFE. Il est sans conteste le principal outil de promotion de projets en 
faveur de l’environnement, bien que quelques politiques environnementales aient fait l'objet 
de programmes spécifiques, dotés de faibles budgets, tels que Urban, soutien aux ONG,  
Forest focus, ou pollution marine.

L’instrument LIFE connut trois périodes. Le dernier - LIFE III- était divisé en 3 volets :

- Life Nature pour les actions de protection de la nature, 
- Life Environnement destiné aux projets novateurs pour l’amélioration de l’environnement, 
- Life - Pays tiers en soutien ŕ des projets de développement durable pour les pays tiers.

LIFE a permis de mettre en place des projets remarquables ŕ tous niveaux, malgré la modestie 
des budgets. Avec LIFE - environnement par exemple, des projets pilotes furent lancés pour  
l’amélioration de la qualité environnementale (économies d'énergie, gestion des déchets, 
techniques innovantes d'entreprises etc.). 

C’est LIFE - nature qui aura apporté les résultats les plus probants, servant d’amorce pour la 
sélection et la gestion de sites Natura 2000. Rappelons que le classement des sites Natura 
2000 n’a pas été sans difficulté, le retard pour la mise en place du réseau étant ŕ mettre sur le 
compte d’Etats membres qui refusaient d’admettre les atouts de Natura 2000. Lŕ oů les projets 
furent réalisés, Natura 2000 a pourtant fait la démonstration de sa contribution décisive en 
terme de développement durable. 
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Perspectives de LIFE + pour la période 2007-2013

La question qui se pose aujourd’hui est celle du financement des politiques 
environnementales de l'UE. Dans sa proposition, la Commission a conservé LIFE + comme 
instrument financier spécifique ŕ l'environnement et il faut s’en féliciter. LIFE est resté jusqu'ŕ 
ce jour le seul instrument financier contribuant efficacement ŕ la mise en śuvre et au 
développement des politiques et législations environnementales de l’UE.

Cependant, au regard du projet de rčglement proposé par la Commission, les objectifs et le 
contenu de Life + laissent perplexes. Le flou, le manque de précision et de définition sur des 
questions fondamentales pour atteindre les objectifs environnementaux fixés dans les 
stratégies de développement durable, de Göteborg, de préservation de la biodiversité, de lutte 
contre le changement climatique, obligent ŕ nous poser la question des véritables ambitions du 
projet de la Commission.

La question de l'intégration: quelles garanties pour l'environnement? 

Pour la mise en oeuvre de la politique environnementale, le choix de la Commission s'est 
porté sur l'intégration comme moteur budgétaire, laissant ainsi la responsabilité du choix et de 
la mise en oeuvre de projets ŕ d'autres, qui n'ont pas forcément la sensibilité et l'expertise 
environnementale nécessaires. 

La proposition de la Commission telle qu'énoncée dans LIFE + démontre qu'elle renonce ŕ 
assumer sa responsabilité au niveau européen pour la mise en oeuvre des politiques dans le 
domaine de l'environnement et qu'elle la délčgue aux Etats membres. La Commission propose 
une Europe environnementale "ŕ la carte" qui laisse toute liberté aux pays de l'UE de choisir 
les opérations qu’ils comptent mener avec les cofinancements de l’Union. 

Ce transfert de responsabilité nie l'évidence, ŕ savoir qu'une politique environnementale doit 
se concevoir ŕ un niveau européen, l'environnement ne se réduisant pas ŕ des frontičres. Ce 
transfert n’est donc pas acceptable ; il mčnerait ŕ la destruction de la cohésion d'ensemble des 
politiques environnementales de l’Union.

LIFE+ sera consacré pour l’essentiel aux mesures de soutien ŕ la politique de 
l’environnement,  en se concentrant sur deux domaines : "mise en śuvre et gouvernance"  et
"information et communication". Les objectifs chiffrés laissent pantois quand on sait les 
besoins pour atteindre les objectifs fixés par l'Union (défi majeur du changement climatique, 
politiques de l'eau liées ŕ la directive cadre qui exigera des investissements considérables). 

Faute de moyens financiers appropriés, la Commission a misé sur la stratégie de l’intégration 
de l’environnement dans toutes les politiques. Elle espčre, par le biais des autres politiques de 
l'Union bien dotées, assurer la mise en oeuvre de la stratégie de développement durable et de 
la stratégie de Lisbonne ŕ forte connotation environnementale, sans avancer le moindre 
chiffre. Sans garanties, cette proposition transversale est vouée ŕ l'échec. 

Natura 2000

Le second manquement de ce projet concerne assurément le passage sous silence financier de 
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la gestion du réseau Natura 2000 pour la période 2007-2013. Ce, alors męme que le groupe de 
travail sur l'article 8 de la directive Habitat a souligné dans son rapport que "la directive 
Habitat et Natura 2000 ont pris une importance stratégique (...) et sont maintenant reconnus 
comme étant les principaux instruments communautaires capables de réaliser le nouvel 
objectif mondial et communautaire qui consiste ŕ enrayer l'appauvrissement de la biodiversité 
d'ici ŕ 2010".

L'approche "intégrationniste" que propose la Commission concernant Natura 2000 pourrait se 
concevoir avec une politique communautaire qui aurait inscrit  de maničre spécifique et 
précise dans le texte et les lignes budgétaires des politiques structurelles la prise en charge de 
la gestion des sites Natura 2000. 

Dans sa communication sur le financement de Natura 2000, la Commission reconnaît le coűt 
de gestion de Natura 2000 ŕ 6, 1 milliard d'euros, dont 5 milliards d'euros pour les 15 
"anciens" Etats-membres et 1 Milliard d'euros pour les 10 nouveaux. Selon les organisations 
environnementales, ces estimations ne représentent que la moitié de l'investissement réel 
nécessaire à la gestion en tant que telle des sites ; le montant de 6.1 milliards d'euros doit par 
conséquent être considéré comme un absolu minimum.

Or ces besoins, dont la moitié incombe aux Etats membres, ne sont inscrits dans aucune ligne 
budgétaire, ni en pourcentage dans les fonds structurels, qui devraient pourtant, selon la 
Commission, y pourvoir. Le groupe de travail de l'article 8 de la directive habitat le confirme : 
"la Commission a totalement négligé la condition essentielle du choix des fonds structurels 
d'insérer dans les fonds FEADER, FEDER et FSE une clause particuličre qui les oblige ŕ 
soutenir la bonne gestion de Natura 2000".

En outre, pour obtenir des aides des fonds structurels, il faudra démonter que les actions 
financées auront un effet bénéfique sur l'économie et le social, ce qui signifie que la gestion 
des milieux naturels, des marais, des foręts, des pelouses calcaires ou la protection des 
espčces n'entreront pas dans ces critčres d'attribution.

Il sera tout aussi difficile de faire partager les aides destinées au développement rural avec 
Natura 2000, le soutien au monde rural étant également une priorité. En fait, aucune somme 
n'a été mentionnée pour n'effrayer aucun partenaire. Sans cette transparence, pourtant, c'est 
une bataille sournoise que devront se livrer les gestionnaires de Natura 2000. Ce n'est ni 
souhaitable, ni acceptable de mettre en concurrence la protection de la biodiversité avec les 
autres politiques de l'Union.

Votre rapporteur n'est pas loin de penser que le principe d'intégration de l'environnement dans 
les autres politiques se révélera ętre source de compétition et que l'environnement, éternel 
parent pauvre du budget européen, et Natura 2000 tout particuličrement, bénéficieront, de fait, 
de moyens financiers dérisoires. 

C'est donc ŕ la Commission que doit revenir la responsabilité de la mise en oeuvre de Natura 
2000 et de la protection de la biodiversité, identifiée d'intéręt européen et prioritaire. En 
occultant comme elle le fait la question du co-financement de Natura 2000, elle compromet sa 
mise en oeuvre. Sans co-financement européen, c'est l'ensemble du dispositif mis en place, 
souvent avec difficulté, qui est remis en cause. Cela ferait de Natura 2000 un beau projet mort 
né ! 
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Propositions du rapporteur

C’est parce que ces options présentées par la Commission européenne ne garantissent pas ce 
financement que votre rapporteur a intégré le coűt de la mise en oeuvre de Natura 2000 dans 
l'instrument Life+, en restaurant le volet "LIFE + Gestion du réseau Natura 2000", mettant la 
Commission et le Conseil devant leurs responsabilités. 

Considérant la nécessité d'assurer aux organisations environnementales un cadre multiannuel 
prévisible, votre rapporteur a également introduit des dispositions visant ŕ garantir le niveau 
de financement pour les ONG environnementales participant au développement de la 
politique européenne.

Votre rapporteur invite les membres de la Commission ŕ discuter de maničre plus approfondie 
de la nécessité d'une attribution financičre spécifique pour les activités de projet liées ŕ la 
nature et la biodiversité, étant donné l'importance et le succčs du précédent programme LIFE 
Nature.


