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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
instrumento financeiro para o ambiente (LIFE+)
(COM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004)0621)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o n° 1 do artigo 175° do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0127/2004),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Comércio 
Internacional e da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 2

(2)  Esses programas comunitários não 
cobrem todos os imperativos de 
financiamento no domínio do ambiente e é 
necessário apoiar a política e a legislação 
comunitárias, em especial as prioridades 
previstas no Sexto Programa de Acção em 
matéria de Ambiente.

(2)  Esses programas comunitários estão 
longe de cobrir todos os imperativos de 
financiamento no domínio do ambiente e é 
necessário apoiar a política e a legislação 
comunitárias, em especial as prioridades 
previstas no Sexto Programa de Acção em 
matéria de Ambiente, de forma a 
contribuir para o desenvolvimento 
sustentável.

  
1 Ainda não publicada em JO.
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Justificação

Dado que os programas referidos no considerando 1 não têm por vocação específica a 
protecção do ambiente, é necessário salientar a amplitude da escassez do financiamento 
comparativamente com as necessidades. Por outro lado, importa sublinhar e recordar a
importância de uma estratégia concertada para o desenvolvimento sustentável, tal como foi 
definida pelo Conselho Europeu de Gotemburgo em 2001.

Alteração 2
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) Entre estas prioridades figura o 
objectivo de suster o declínio da 
biodiversidade até 2010 e a necessidade de 
preservar as zonas naturais de interesse 
comunitário. Os esforços realizados no 
sentido da definição e designação dos 
sítios Natura 2000 requerem um 
acompanhamento e um apoio sistemático, 
nomeadamente para a gestão dos sítios 
em questão, pois contribuem claramente 
para a realização dos objectivos 
supramencionados. A rede Natura 2000 é 
regida pela Directiva 79/409/CEE do 
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à
conservação das aves selvagens 
("Directiva Aves")1 e pela Directiva 
92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 
1992, relativa à preservação dos habitats 
naturais e da fauna e da flora selvagens 
("Directiva Habitats")2, que prevê, no seu 
artigo 8º, um co-financiamento entre os 
Estados-Membros e a União Europeia.
1 JO L 103 de 25.4.1979, p. 1
2 JO L 206 de 22.7.1992, p. 7

Justificação

Importa recordar que a política comunitária em matéria de ambiente inclui a definição, mas 
também a gestão dos sítios protegidos Natura 2000. Com efeito, esta rede é essencial para a 
realização do objectivo de suster o declínio da biodiversidade até 2010. Por conseguinte, é 
conveniente especificar, no novo programa LIFE+, a necessidade de garantir os fundos 
adequados para a criação e o acompanhamento da rede Natura 2000.
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Alteração 3
Considerando 2 ter (novo)

(2 ter) Os Estados-Membros 
reconheceram em Malahide, em Maio de 
2004, a necessidade de adoptar 
disposições que garantam um co-
financiamento comunitário adequado e 
garantido da rede Natura 2000. A 
Comissão estimou em 6,1 mil milhões de 
euros por ano o custo anual da gestão da 
rede Natura 2000, com excepção das 
áreas protegidas marinhas. Dado que este 
montante é susceptível de não cobrir a 
totalidade dos custos, deve ser 
considerado como um mínimo necessário.

Justificação

Justifica o aumento das dotações orçamentais inerente à inclusão da gestão da rede Natura 
2000 nos objectivos do regulamento.

Alteração 4
Considerando 2 quater (novo)

(2 quater) As ONG que actuam no 
domínio do ambiente desempenham um 
papel importante na construção de 
estruturas democráticas e da sociedade 
civil e na representação dos interesses das 
gerações futuras e de um ambiente 
ecológico no processo decisório europeu. 
As ONG participam nos grupos de peritos 
e nas comissões preparatórias e de 
execução, prestando um inestimável 
contributo para as políticas, programas e 
iniciativas europeias e o equilíbrio 
necessário face aos interesses de outros 
intervenientes no domínio do ambiente. 
Considerando o pedido das ONG no 
sentido de contribuírem e se 
pronunciarem sobre um leque cada vez 
mais vasto de áreas políticas e o aumento 
do número de ONG e redes elegíveis 
devido aos alargamentos anteriores e 
futuros, o montante total destinado a 
apoiar as ONG que actuam a nível 
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europeu deveria continuar a aumentar.

Alteração 5
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) O relatório final sobre o 
financiamento da rede Natura 2000 
elaborado pelo Grupo de Trabalho do 
artigo 8º da Directiva Habitats em 2001 
indica, no ponto relativo às 
recomendações a curto prazo, que "o
orçamento do instrumento LIFE-
Natureza deve ser significativamente 
reforçado e o seu funcionamento deve ser 
simplificado e tornado mais facilmente 
acessível para fazer face às necessidades 
de investimentos de capital de uma série 
de sítios da rede Natura 2000",

Alteração 6
Considerando 4

(4)  Por conseguinte, o apoio concedido ao 
abrigo do presente regulamento deverá 
concentrar-se no desenvolvimento, na 
aplicação, monitorização e avaliação da 
política e da legislação ambiental, bem 
como na sua comunicação e divulgação na 
UE.

(4)  Por conseguinte, o apoio concedido ao 
abrigo do presente regulamento deverá 
concentrar-se no desenvolvimento, na 
aplicação, monitorização e avaliação da 
política e da legislação ambiental em todas 
as políticas comunitárias, bem como na 
sua comunicação e divulgação na UE.

Justificação

Esta alteração sublinha a necessidade de integrar o ambiente no conjunto das políticas 
comunitárias sectoriais, de modo transversal, como preconizado pelo Conselho Europeu de 
Cardiff de Junho de 1998.

Alteração 7
Considerando 8

(8)  Todavia, é necessário assegurar uma 
transição suave e continuar a garantir a 
monitorização e auditoria das actividades 
financiadas ao abrigo dos programas 

(8)  Todavia, é necessário assegurar uma 
transição suave e continuar a garantir a 
monitorização, a auditoria e uma 
avaliação qualitativa das actividades 
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actualmente em vigor após o seu termo. financiadas ao abrigo dos programas 
actualmente em vigor após o seu termo.

Justificação

A monitorização não é suficiente para uma boa visibilidade da eficácia das acções 
financiadas a título do programa LIFE+. Uma avaliação qualitativa permitirá dar uma visão 
mais global e um balanço mais completo do impacto das actividades financiadas.

Alteração 8
Considerando 12

(12)  Os objectivos do Sexto Programa de 
Acção em matéria de Ambiente aprovados 
a nível comunitário não podem ser 
suficientemente realizados pela acção 
isolada dos Estados-Membros, 
justificando-se, por conseguinte, a
assistência comunitária desde que esta não 
exceda o necessário para a realização 
desses objectivos;

(12)  Os objectivos do Sexto Programa de 
Acção em matéria de Ambiente aprovados 
a nível comunitário não podem ser 
suficientemente realizados pela acção 
isolada dos Estados-Membros, sendo 
indispensável, por conseguinte, uma
assistência comunitária: a União Europeia 
será responsável pela aplicação e a 
promoção da política comunitária do 
ambiente;

Justificação

A protecção do ambiente não pode ser limitada por fronteiras, pois o ambiente é uma questão 
transnacional. Por conseguinte, uma política do ambiente eficaz e ambiciosa deve ter uma 
dimensão comunitária: não só é necessária e "justificada", mas também crucial. Por esta 
razão, a União Europeia deve continuar a ser responsável pela sua aplicação.

Alteração 9
Artigo 1, parágrafo 2

O objectivo geral do LIFE+ é contribuir 
para o desenvolvimento e a aplicação da 
política comunitária do ambiente e da 
legislação ambiental, como contribuição 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável.

O objectivo geral do LIFE+ é contribuir 
para a gestão dos sítios da rede Natura 
2000 e para o desenvolvimento e a 
aplicação da política comunitária do 
ambiente e da legislação ambiental, como 
força motriz da promoção do 
desenvolvimento sustentável, do qual o 
ambiente é um dos três pilares.

Justificação

Inclui o co-financiamento da gestão dos sítios da rede Natura 2000 entre os objectivos do 
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regulamento LIFE+.

Alteração 10
Artigo 1, parágrafo 3, travessão 2

- a estabilização das concentrações de
gases com efeito de estufa na atmosfera a 
níveis que evitem interferências 
antropogénicas perigosas com o sistema 
climático;

- a redução drástica dos gases com efeito 
de estufa na atmosfera para conseguir a 
sua estabilização a níveis que evitem 
interferências antropogénicas perigosas 
com o sistema climático e, desse modo, 
impedir um eventual cataclismo 
económico, social e ambiental.

Justificação

O objectivo deve ser mais ambicioso do que uma simples "estabilização" das concentrações 
de gases com efeito de estufa. A crise climática que se avizinha e as alterações climáticas já 
constatadas obrigam-nos a fixar como objectivo a redução drástica das emissões. Só assim 
será possível atenuar as perturbações económicas, sociais e ambientais ligadas às alterações 
climáticas.

Alteração 11
Artigo 1, parágrafo 3, travessão 3

- a protecção, preservação, restauração e 
facilitação do funcionamento dos sistemas
e dos habitats naturais e da flora e fauna 
selvagens, com o objectivo de travar a 
desertificação e a perda de biodiversidade;

- a protecção, preservação, restauração e 
facilitação do funcionamento dos meios e 
dos habitats naturais e da flora e fauna 
selvagens, em particular das zonas 
protegidas da rede Natura 2000, com o 
objectivo de travar a desertificação e a 
perda de biodiversidade;

Alteração 12
Artigo 1, parágrafo 3, travessão 5

- o desenvolvimento de abordagens 
estratégicas para o desenvolvimento, 
aplicação e integração de políticas, 
incluindo a melhoria da governança 
ambiental e da sensibilização.

- o desenvolvimento de abordagens 
estratégicas para o desenvolvimento, 
aplicação e integração de políticas, 
incluindo a melhoria da governança 
ambiental, da informação, da 
sensibilização e da consciencialização 
sobre os direitos e deveres, os custos e 
benefícios, e o valor acrescentado  que o 
ambiente representa nas políticas 
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sectoriais.

Justificação

Importa dar mais informação ao cidadão europeu e tornar mais explícito o valor 
acrescentado do ambiente para o conjunto das políticas sectoriais europeias.

Alteração 13
Artigo 1, parágrafo 3, travessão 5 bis (novo)

- reforçar a participação dos cidadãos 
europeus na realização dos objectivos 
ambientais.

Justificação

Os cidadãos não só devem ser associados à realização dos objectivos ambientais, como 
também devem poder desempenhar um papel activo: o programa LIFE+ deverá apoiar 
estrutural ou financeiramente essa participação.

Alteração 14
Artigo 2, n° 1, parágrafo 1

1.  Para apoiar a realização dos objectivos 
ambientais estabelecidos no artigo 1º, o 
LIFE+ terá dois componentes.

1.  Para apoiar a realização dos objectivos 
ambientais estabelecidos no artigo 1º, o 
LIFE+ terá três componentes.

Justificação

É aditada ao artigo 2º a vertente "Gestão da rede Natura 2000".

Alteração 15
Artigo 2, n° 1, parágrafo 1 bis (novo)

O "LIFE+ Gestão da rede Natura 2000", 
que:
- contribuirá para a delimitação dos sítios 
da rede Natura 2000, a ligação em rede e 
o intercâmbio de práticas e 
conhecimentos correspondentes;
- contribuirá para a gestão destes sítios, 
em conformidade com a Directiva 
79/409/CEE e a Directiva 92/43/CEE, 
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contribuindo assim para a realização do 
objectivo de suster o declínio da 
biodiversidade até 2010.

Justificação

A vertente "Gestão da rede Natura 2000" permite reintroduzir a implementação e a gestão 
dos sítios da rede Natura 2000 no programa LIFE+. Com efeito, importa garantir que esta 
gestão seja co-financiada pela União Europeia e os Estados-Membros, pois contribui em 
larga medida para a redução da perda de biodiversidade, objectivo fixado pela União para 
2010. Esta rede baseia-se nas Directivas "Aves" e "Habitats", e a sua manutenção é 
ameaçada pela ausência de propostas por parte da Comissão para garantir um 
financiamento efectivo, embora esteja previsto no artigo 8º da Directiva 92/43/EEC. Uma 
nova vertente permitirá, por conseguinte, garantir a inscrição no futuro orçamento europeu 
de um financiamento adequado da rede Natura 2000.

Alteração 16
Artigo 2, n° 1, parágrafo 2, travessão 1

- contribuirá para o desenvolvimento e a 
demonstração de abordagens e 
instrumentos políticos inovadores;

- contribuirá para o desenvolvimento e a 
demonstração de abordagens e 
instrumentos políticos inovadores que 
demonstrem o seu valor acrescentado 
para o ambiente;

Justificação

Importa que as abordagens e os instrumentos financiados demonstrem claramente a sua 
utilidade e o seu contributo qualitativo em termos de protecção do ambiente.

Alteração 17
Artigo 2, n° 1, parágrafo 2, travessão 5

- concederá apoio para a melhoria da 
governança ambiental e o aumento da 
participação dos interessados, incluindo 
organizações não-governamentais, no 
processo de consultas e aplicação das 
políticas.

- concederá apoio para a melhoria da 
governança ambiental e o aumento da 
participação dos interessados, incluindo 
organizações não-governamentais, no 
processo de consultas e aplicação das 
políticas comunitárias.

Alteração 18
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Artigo 2, n° 1, parágrafo 3, travessão 1 bis (novo)

- promoverá a sensibilização para os 
benefícios desta abordagem para as 
políticas sectoriais e, desse modo, tornará 
compreensível o conceito de 
desenvolvimento sustentável;

Justificação

É necessário que os cidadãos sejam informados sobre os benefícios da integração da 
dimensão ambiental nas políticas sectoriais da União Europeia e, em termos mais latos, 
sobre a contribuição da política comunitária do ambiente para o desenvolvimento 
sustentável.

Alteração 19
Artigo 2, n° 1, parágrafo 3, travessão 2

- apoiará as medidas de acompanhamento 
(informação, acções e campanhas de 
comunicação, conferências, etc.).

-  apoiará as medidas de acompanhamento 
(informação, acções e campanhas de 
comunicação, conferências, etc.) que 
tenham valor acrescentado europeu.

Justificação

Dado que o financiamento é limitado, as acções apoiadas deverão centrar-se nas prioridades 
e ter um manifesto valor acrescentado.

Alteração 20
Artigo 3, n° 2 bis (novo)

2bis.  As subvenções comunitárias para a 
gestão dos sítios da rede Natura 2000 
assumirão a forma de co-financiamento. 
O co-financiamento dos custos ligados à 
gestão destes sítios eleva-se a 50% e até 
um máximo de 75%. Os critérios 
específicos para os sítios elegíveis para 
uma contribuição financeira superior a 
50% são definidos nos programas 
plurianuais.

Justificação

O artigo 8º da Directiva "Habitats", que regulamenta a rede Natura 2000, prevê o co-
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financiamento entre os Estados-Membros e a União Europeia. Como no caso dos outros 
fundos, este co-financiamento é de 50% e não pode exceder 75%.

Alteração 21
Artigo 4, n° 1

1. Será concedido financiamento para 
apoiar programas estratégicos plurianuais 
elaborados pela Comissão. Esses 
programas definirão os objectivos 
principais, os domínios prioritários de 
acção, o tipo de acções e os resultados 
previstos do financiamento comunitário 
relativamente aos objectivos estabelecidos 
no artigo 1º e, na medida do possível,
incluirão estimativas financeiras 
indicativas.

1.  Será concedido financiamento para 
apoiar programas estratégicos plurianuais 
elaborados pela Comissão em concertação 
com o Parlamento Europeu. Esses 
programas definirão os objectivos 
principais, os domínios prioritários de 
acção, o tipo de acções e os resultados 
previstos do financiamento comunitário 
relativamente aos objectivos estabelecidos 
no artigo 1º e incluirão estimativas 
financeiras.

Justificação

O Parlamento Europeu, o único organismo comunitário que representa directamente os 
cidadãos europeus, deve poder participar nas tomadas de decisões relativas aos programas 
estratégicos plurianuais do LIFE+.

Alteração 22
Artigo 4, n° 2 bis (novo)

2 bis. Os programas plurianuais serão 
adoptados em conformidade com o artigo 
251º do Tratado CE.

Justificação

O Parlamento Europeu, o único organismo comunitário que representa directamente os 
cidadãos europeus, deve poder participar nas tomadas de decisões relativas aos programas 
estratégicos plurianuais do LIFE+.

Alteração 23
Artigo 4, n° 3

3.  Os programas plurianuais e anuais 
serão adoptados em conformidade com os 

3.  Os programas anuais serão adoptados 
em conformidade com os procedimentos 
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procedimentos estabelecidos no artigo 12º. 
Se as circunstâncias o exigirem, os 
programas plurianuais e anuais podem ser 
alterados durante o seu período de 
execução de acordo com os mesmos 
procedimentos.

estabelecidos no artigo 12º. Se as 
circunstâncias o exigirem, os programas 
anuais podem ser alterados durante o seu 
período de execução de acordo com os 
mesmos procedimentos.

Justificação

Ver a alteração 22.

Alteração 24
Artigo 4, n° 3 bis (novo)

3 bis.  Será concedido financiamento para 
apoiar as organizações não 
governamentais que trabalhem 
essencialmente no domínio da protecção e 
valorização do ambiente a nível europeu 
através de subvenções atribuídas numa 
base anual ou plurianual em 
conformidade com o disposto no Anexo 3 
bis (novo).

Justificação

A proposta da Comissão não garante às ONG o apoio financeiro ao qual estas podem 
legitimamente aspirar, devido ao seu papel activo na definição e aplicação das políticas 
ambientais. Este número estabelece o princípio de uma atribuição de fundos a título do 
LIFE+, e sublinha a necessidade de ter em conta no orçamento o último alargamento (dez 
novos Estados-Membros) e o futuro alargamento (Roménia e Bulgária, numa primeira fase) 
da União Europeia.

Alteração 25
Artigo 5, n° 2

2. A Comissão pode decidir confiar parte 
da execução orçamental a organismos 
nacionais do sector público ou de direito 
privado com uma missão de serviço 
público, com base nas disposições 
estabelecidas no nº 2, alínea c), do artigo 
54º do Regulamento Financeiro, de acordo 
com os critérios de selecção enunciados no
Anexo 3.

2. Com excepção da selecção dos 
projectos elegíveis para financiamento a 
título do LIFE+, a Comissão pode decidir 
confiar parte da execução orçamental a 
organismos nacionais ou regionais do 
sector público ou de direito privado com 
uma missão de serviço público, com base 
nas disposições estabelecidas no nº 2, 
alínea c), do artigo 54º do Regulamento 
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Financeiro, de acordo com os critérios de 
selecção enunciados no Anexo 3. Contudo, 
a Comissão será responsável pelo 
acompanhamento, validação e avaliação 
da execução orçamental, que será objecto 
de uma comunicação ao Parlamento 
Europeu.

Justificação

A Comissão deve manter o controlo da selecção dos projectos elegíveis para financiamento a 
título do LIFE+, porque se os Estados-Membros herdarem este direito de selecção, não 
existirá qualquer garantia sobre o valor europeu dos projectos, nem sobre a necessária 
igualdade de tratamento entre os beneficiários potenciais dos diferentes países da Europa. 
Por outro lado, seria lógico que a experiência e as competências adquiridas pela DG 
Ambiente da Comissão no âmbito dos programas anteriores sejam utilizadas. O aditamento 
da palavra "regional" prende-se com a necessidade de ter em conta as diferentes estruturas 
internas dos Estados-Membros. É necessário autorizar a participação das autoridades 
regionais neste processo.

Alteração 26
Artigo 6, travessão -1

- aos proprietários e gestores dos sítios da 
rede Natura 2000,

Justificação

Esta alteração permite reintegrar o financiamento da rede Natura 2000 no programa LIFE+, 
especificando que os gestores e proprietários de sítios podem beneficiar de financiamento.

Alteração 27
Artigo 8, parágrafo 1 bis (novo)

A Comissão adoptará mecanismos 
adequados para garantir a coordenação, 
desde a fase de planeamento até à fase de 
execução, entre os programas 
operacionais e a utilização dos fundos do 
LIFE+, dos Fundos Estruturais, do 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) e do 
Fundo Europeu para as Pescas (FEP).
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Justificação

A Comissão deverá garantir a coordenação entre os financiamentos a título do LIFE+ e os  
financiamentos dos outros fundos estruturais. Esta medida é indispensável a fim de evitar 
sobreposições.

Alteração 28
Artigo 9, n° 1, parágrafo 2

O quadro financeiro para a aplicação do 
presente instrumento é de 2 190 milhões de 
euros para o período compreendido entre 1 
de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 
2013 (sete anos).

O quadro financeiro para a aplicação do 
presente instrumento é de 23 190 milhões 
de euros para o período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de 
Dezembro de 2013 (sete anos).

Justificação

Na sua comunicação sobre o financiamento da rede Natura 2000, a Comissão avaliou as 
necessidades da rede Natura 2000 em 6,1 mil milhões de euros por ano, ou seja, 3 mil 
milhões a título de co-financiamento. Dado que o período de programação do novo 
instrumento LIFE+  é de 7 anos, as necessidades da rede Natura 2000 para 2007-2013 serão, 
por conseguinte, de 21 mil milhões de euros, aos quais acrescentamos a dotação actual, o 
que se traduz num orçamento global de 23.190 milhões de euros. Embora esta estimativa dos 
custos de gestão da rede Natura 2000 possa ser demasiado limitada, o montante proposto 
baseia-se nas necessidades reconhecidas pela Comissão para a gestão dos sítios protegidos 
da rede Natura 2000.

Alteração 29
Artigo 9, n° 3

3.  A repartição indicativa do apoio 
financeiro entre os dois componentes do 
LIFE+ consta do Anexo 2.

3.  A repartição indicativa do apoio 
financeiro entre as três componentes do 
LIFE+ consta do Anexo 2.

Justificação

Ver a alteração 35.

Alteração 30
Artigo 9, n° 3 bis (novo)

3bis. O orçamento anual para o apoio às 
ONG ambientais será aumentado 
progressivamente com base no orçamento 
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de 2005.

Justificação

Considerando o pedido das ONG no sentido de contribuírem e se pronunciarem sobre um 
leque cada vez mais vasto de áreas políticas e o aumento do número de ONG e redes 
elegíveis devido aos alargamentos anteriores e futuros, o montante total destinado a apoiar 
as ONG ambientais activas a nível europeu deveria continuar a aumentar.

Alteração 31
Artigo 13, parágrafo 3

A avaliação final será realizada o mais 
tardar um ano antes do termo do programa 
e será apresentada ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho.

A avaliação final será realizada o mais 
tardar um ano antes do termo do programa. 
A avaliação intercalar e a avaliação final 
serão apresentadas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Justificação

O Parlamento Europeu, o único organismo comunitário que representa directamente os 
cidadãos europeus, deve poder participar nas tomadas de decisões relativas aos programas 
estratégicos plurianuais do LIFE+.

Alteração 32
Anexo 1, ponto 1, parágrafo 1

À luz dos objectivos estabelecidos no 
artigo 1º, pode ser concedido 
financiamento, inter alia, para apoiar a 
aplicação das prioridades do 6º PAA, 
designadamente:

À luz dos objectivos estabelecidos no 
artigo 1º, pode ser concedido 
financiamento para a gestão dos sítios da 
rede Natura 2000 na União Europeia, 
para a promoção das organizações não 
governamentais que trabalham 
essencialmente no domínio da protecção 
do ambiente e para apoiar a aplicação das 
prioridades do 6º PAA, designadamente:

Justificação

Integração da gestão da rede Natura 2000 e do financiamento a favor das ONG no LIFE+.

Alteração 33
Anexo 1, ponto 1, travessão 2
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- natureza e biodiversidade: a rede Natura 
2000 (em complementaridade, mas sem 
sobreposições, com os instrumentos da 
política de desenvolvimento rural e de 
coesão), tal como abordagens inovadoras 
de gestão e planeamento de sítios, custos 
de gestão de sítios determinados, 
incluindo sítios novos ou sítios não 
abrangidos pelas disposições dos fundos 
estruturais ou de desenvolvimento rural, a 
inversão do declínio da biodiversidade no 
horizonte 2010, a monitorização das 
florestas, as interacções ambientais na 
Comunidade e as medidas de prevenção de 
incêndios florestais;

- natureza e biodiversidade: a rede Natura 
2000, tal como abordagens inovadoras de 
gestão e planeamento de sítios, a 
monitorização do seu estado de 
conservação, o financiamento do 
desenvolvimento e execução dos planos de 
acção a favor das espécies, a inversão do 
declínio da biodiversidade no horizonte 
2010, a monitorização das florestas, as 
interacções ambientais na Comunidade e as 
medidas de prevenção de incêndios 
florestais;

Justificação

A relatora propõe que sejam previstos fundos para a gestão da rede Natura 2000 a título de 
uma vertente específica do instrumento LIFE+ (alteração 15), ao passo que este travessão se 
refere à prossecução dos tipos de actividades do programa LIFE-Natureza, ou seja, as 
actividades desenvolvidas no âmbito de projectos e as acções inovadoras.

Alteração 34
Anexo 1, ponto 2, travessão -1

- controlo financeiro e medidas de gestão 
adequada dos sítios da rede Natura 2000;

Justificação

Integração da gestão da rede Natura 2000 no LIFE+.

Alteração 35
Anexo 2

A título indicativo, os montantes afectados 
a cada componente do programa LIFE 
serão os seguintes:

A título indicativo, os montantes afectados 
a cada componente do programa LIFE 
serão os seguintes:

"LIFE+ Gestão dos sítios da rede Natura 
2000": 90%

“LIFE+ Aplicação e Governança”: 75-
80%

“LIFE+ Aplicação e Governança”: 7,5-
8%

“LIFE+ Informação e Comunicação: 20-
25%

“LIFE+ Informação e Comunicação: 2-
2,5%
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Justificação

Considerando o montante necessário para a cobertura dos custos de gestão da rede Natura 
2000, é necessário atribuir cerca de 90% dos fundos disponíveis à primeira vertente "Gestão 
da rede Natura 2000".

Alteração 36
Anexo 3, parágrafo 3

Essas autoridades ou agências competentes 
(a seguir denominadas “agências 
nacionais”) serão designadas pela 
Comissão em acordo com os Estados-
Membros ou pelo próprio 
Estado-Membro, em conformidade com o 
disposto no artigo 2º, alínea c), do artigo 
54º e no artigo 56º do Regulamento (CE, 
EURATOM) nº 1605/2002 do Conselho e 
nos artigos 38º e 39º do Regulamento (CE, 
EURATOM) nº 2342/2002 da Comissão.

Essas autoridades ou agências competentes 
(a seguir denominadas “agências nacionais 
ou regionais”) serão designadas pela 
Comissão em acordo com os Estados-
Membros e as autoridades regionais, em 
conformidade com o disposto no artigo 2º, 
alínea c), do artigo 54º e no artigo 56º do 
Regulamento (CE, EURATOM) nº 
1605/2002 do Conselho e nos artigos 38º e 
39º do Regulamento (CE, EURATOM) nº 
2342/2002 da Comissão.

Justificação

O aditamento da palavra "regional" prende-se com a necessidade de ter em conta as 
diferentes estruturas internas dos Estados-Membros. É necessário autorizar a participação 
das autoridades regionais no processo de definição, de gestão e de execução do programa 
LIFE+.

Alteração 37
Anexo 3, parágrafo 5, frase introdutória

A designação das referidas agências 
nacionais obedecerá aos critérios a seguir 
enunciados:

A designação das referidas agências 
nacionais ou regionais obedecerá aos 
critérios a seguir enunciados:

Justificação

O aditamento da palavra "regional" prende-se com a necessidade de ter em conta as 
diferentes estruturas internas dos Estados-Membros.

Alteração 38
Anexo 3, parágrafo 6

A Comissão concluirá uma convenção com A Comissão concluirá uma convenção com 
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cada agência nacional, em conformidade 
com o disposto no artigo 41º das 
modalidades de execução (do Regulamento 
Financeiro), na qual serão estabelecidas 
disposições pormenorizadas sobre, 
nomeadamente, a definição das funções, as 
regras de apresentação de relatórios, a 
repartição da responsabilidade e o 
dispositivo de controlo. As agências 
respeitarão os princípios da transparência, 
da igualdade de tratamento e da não-
cumulação do financiamento com outras 
fontes de financiamento comunitárias, 
assim como a obrigação de monitorizar os 
projectos e recuperar os fundos a 
reembolsar pelos beneficiários.

cada agência nacional ou regional, em 
conformidade com o disposto no artigo 41º 
das modalidades de execução (do 
Regulamento Financeiro), na qual serão 
estabelecidas disposições pormenorizadas 
sobre, nomeadamente, a definição das 
funções, as regras de apresentação de 
relatórios, a repartição da responsabilidade 
e o dispositivo de controlo. As agências 
respeitarão os princípios da transparência, 
da igualdade de tratamento e da não-
cumulação do financiamento com outras 
fontes de financiamento comunitárias, 
assim como a obrigação de monitorizar os 
projectos e recuperar os fundos a 
reembolsar pelos beneficiários.

Justificação

O aditamento da palavra "regional" prende-se com a necessidade de ter em conta as 
diferentes estruturas internas dos Estados-Membros.

Alteração 39
Anexo 3 bis (novo)

ANEXO 3 bis
Promoção das organizações não 
governamentais que trabalham 

essencialmente no domínio da protecção 
do ambiente

O LIFE+ co-financiará as subvenções de 
funcionamento ou subvenções de acção
concedidas a ONG que trabalham 
essencialmente no domínio da protecção e 
do reforço do ambiente a nível europeu.
Para poderem beneficiar de uma 
subvenção, as ONG deverão ter as 
seguintes características:
- ser uma pessoa colectiva, independente 
sem fins lucrativos que trabalha 
essencialmente no domínio da protecção e 
preservação do ambiente para o bem 
comum e tendo em vista a realização do 
desenvolvimento sustentável;
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- actuar a nível europeu, isoladamente ou 
sob a forma de uma associação 
estruturada (com base em associados) e 
desenvolver actividades que abranjam, 
pelo menos, três países europeus;
- participar no desenvolvimento e 
aplicação da política e legislação da 
União Europeia;
A gestão das subvenções de 
funcionamento das ONG não pode ser 
delegada a nível nacional.  Os programas 
estratégicos plurianuais definirão as 
condições de atribuição das subvenções de 
funcionamento. 

Justificação

As ONG que actuam no domínio do ambiente desempenham um papel essencial enquanto 
intermediário entre as instituições comunitárias e o grande público, contribuindo assim para 
a boa governação ambiental.  A fim de melhorar a sua eficácia e acção, o novo regulamento 
deveria oferecer às ONG um quadro plurianual relativamente previsível (sem prejuízo do 
direito da Comissão de avaliar as organizações com base no seu desempenho e na qualidade 
dos seus planos). O apoio às ONG deveria estar directamente relacionado com as políticas 
da UE, e este tipo de actividade não se coaduna com a descentralização.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

LIFE+ ou a nova política orçamental em matéria de ambiente 

O debate sobre o LIFE+ transcende a mera questão do instrumento financeiro tal como é 
apresentado. Não pode ser dissociado das outras políticas que estão a ser debatidas, como os 
regulamentos relativos ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo de 
Coesão, ao objectivo 2, aos futuros instrumentos financeiros para as tecnologias inovadoras, à 
nova política europeia de vizinhança e, evidentemente, ao futuro orçamento da União 
Europeia. 

No momento em que são definidas as perspectivas financeiras para o período de 2007-2013, é 
conveniente ter uma visão global da parte do orçamento comunitário consagrada ao ambiente. 
Por conseguinte, as abordagens devem entrecruzar-se a nível das diversas comissões, a fim de 
assegurar a coesão do futuro orçamento e realizar os compromissos políticos fixados pela 
União Europeia. A importância desta visão global é proporcional à ambição dos objectivos 
fixados. 

Embora durante muito tempo o ambiente tenha estado em concorrência directa com outras 
políticas (nomeadamente a agricultura e o desenvolvimento regional), que estão na origem de 
degradações consideráveis dos recursos naturais, as políticas sectoriais da União integram 
actualmente, ou deveriam integrar, o ambiente. Assim, certos projectos ambientais de 
investimento são financiados pelos Fundos Estruturais e pelo Fundo de Coesão (gestão da 
água, etc.). 

Mas a integração é insuficiente: a fim de responder à especificidade dos objectivos fixados 
num domínio complexo, amplo e transversal como é o ambiente, em 1992 foi criado o 
instrumento financeiro LIFE. Este é, incontestavelmente, o principal instrumento de 
promoção de projectos a favor do ambiente, embora algumas políticas ambientais tenham sido 
objecto de programas específicos, dotados de orçamentos limitados, como o URBAN, o
programa de apoio às ONG, o Forest Focus, ou o programa relativo à poluição marinha. 

O instrumento LIFE processou-se ao longo de três períodos. O último - LIFE III – era 
composto por 3 vertentes temáticas: 

− LIFE-Natureza, relativo a projectos de protecção da natureza, 
− LIFE-Ambiente, destinado a projectos inovadores para a melhoria do ambiente,
− LIFE-Países terceiros, apoio a projectos de desenvolvimento sustentável a favor dos 

países terceiros. 

O instrumento LIFE permitiu a adopção de projectos notáveis a todos os níveis, apesar da 
modéstia dos orçamentos. No âmbito do LIFE-Ambiente, por exemplo, foram lançados 
projectos-piloto para a melhoria da qualidade ambiental (poupança de energia, gestão dos 
resíduos, técnicas empresariais inovadoras, etc.). 

O LIFE-Natureza foi o programa que obteve resultados mais convincentes, servindo de 
detonador para a selecção e gestão dos sítios Natura 2000. Recorde-se que a classificação dos 
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sítios Natura 2000 foi um processo difícil, sendo o atraso da criação da rede imputável aos 
Estados-Membros que se recusaram a admitir os benefício da rede Natura 2000. Os projectos 
realizados no âmbito da rede Natura 2000 constituem, no entanto, uma contribuição decisiva 
para o desenvolvimento sustentável. 

Perspectivas do LIFE+ para o período 2007-2013 

A questão que se coloca actualmente é o financiamento das políticas ambientais da UE. Na 
sua proposta, a Comissão manteve o LIFE+ como um instrumento financeiro específico para 
o ambiente, facto com que nos congratulamos. O instrumento LIFE tem sido, até agora, o 
único instrumento financeiro que contribui eficazmente para a aplicação e o desenvolvimento 
das políticas e legislações comunitárias em matéria de ambiente. 

Contudo, em relação ao projecto de regulamento proposto pela Comissão, os objectivos e o 
conteúdo do LIFE+ deixam-nos perplexos. O carácter vago, a falta de precisão e de definição 
relativamente a questões fundamentais para atingir os objectivos ambientais fixados nas 
estratégias de desenvolvimento sustentável, de Gotemburgo, de preservação da biodiversidade 
e de luta contra as alterações climáticas obrigam-nos a questionarmo-nos sobre as verdadeiras 
ambições do projecto da Comissão. 

A questão da integração: que garantias para o ambiente? 

Para a aplicação da política ambiental, a Comissão escolheu a integração como motor 
orçamental, deixando a responsabilidade da escolha e da aplicação dos projectos a terceiros, 
que não têm necessariamente a sensibilidade e os conhecimentos em matéria de ambiente 
necessários. 

A proposta da Comissão tal como foi enunciada no LIFE+ demonstra que a Comissão 
renunciou a assumir a responsabilidade da aplicação das políticas ambientais a nível europeu, 
delegando-a nos Estados-Membros. A Comissão propõe uma Europa ambiental "à la carte" 
que confere total liberdade aos Estados-Membros da UE para escolher as operações que 
tencionam realizar com o co-financiamento da União. 

Esta transferência de responsabilidade nega aquilo que é uma evidência, ou seja, que a 
política ambiental deve ser concebida a nível europeu, dado que o ambiente não é limitado 
por fronteiras. Por conseguinte, esta transferência não é aceitável e conduziria à destruição da 
coesão global das políticas da União em matéria de ambiente. 

O LIFE+ será consagrado essencialmente a medidas de apoio à política do ambiente, 
concentrando-se em dois domínios:  "Aplicação e Governança" e "Informação e 
Comunicação". Os objectivos fixados surpreendem-nos, atendendo às necessidades para 
atingir os objectivos fixados pela União (desafio colocado pelas alterações climáticas, 
políticas de gestão da água ligadas à directiva-quadro que exigem investimentos 
consideráveis). 

Devido à falta de meios financeiros apropriados, a Comissão apostou na estratégia da 
integração da dimensão ambiental em todas as políticas. A Comissão espera que, graças a 
outras políticas da União dotadas de meios financeiros adequados, seja possível assegurar a 
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aplicação da estratégia de desenvolvimento sustentável e a estratégia de Lisboa, que possui 
uma forte componente ambiental, sem avançar quaisquer números. Na ausência de garantias, 
esta proposta transversal está votada ao fracasso. 

Natura 2000 

A segunda lacuna deste projecto prende-se com a omissão do aspecto financeiro da gestão da 
rede Natura 2000 para o período 2007-2013, não obstante o facto de o Grupo de Trabalho do 
artigo 8º da Directiva Habitats ter sublinhado no seu relatório final que "Desde 1992, a 
Directiva Habitats e a Rede Natura 2000 assumiram uma importância estratégica superior à 
que, para muitos, era previsível. Actualmente, são reconhecidas como os principais 
instrumentos da UE para realizar o objectivo mundial e europeu de suster o declínio da 
biodiversidade até 2010". 

A abordagem "integracionista" proposta pela Comissão relativamente à rede Natura 2000
seria admissível no âmbito de uma política comunitária que teria inscrito de maneira 
específica e precisa no texto e nas rubricas orçamentais das políticas estruturais a gestão dos 
sítios Natura 2000. 

Na sua comunicação sobre o financiamento da rede Natura 2000, a Comissão indica que o 
custo da gestão da rede Natura 2000 se eleva a 6,1 mil milhões de euros, dos quais 5 mil 
milhões de euros para os 15 "antigos" Estados-Membros e 1000 milhões de euros para os 10 
novos Estados-Membros. Segundo as organizações ambientais, estas estimativas representam 
apenas metade do investimento real necessário para a gestão dos sítios; por conseguinte, o 
montante de 6,1 mil milhões de euros deve ser considerado como um mínimo absoluto. 

Estes montantes, cuja metade está a cargo dos Estados-Membros, não estão inscritos em 
nenhuma rubrica orçamental, nem em percentagens nos Fundos Estruturais, a título dos quais 
também deveria, segundo a Comissão, ser assegurado esse financiamento. O Grupo de 
Trabalho do artigo 8º da Directiva Habitat confirma esta omissão, ao afirmar que a Comissão 
descurou totalmente a condição essencial da escolha dos Fundos Estruturais de inserir nos 
fundos FEADER, FEDER e FSE uma cláusula específica que os obrigue a apoiar a boa gestão 
da rede Natura 2000. 

Além disso, para obter ajudas a título dos Fundos Estruturais, será necessário demonstrar que 
as acções financiadas terão um efeito positivo sobre a economia e o sector social, o que 
significa que a gestão dos meios naturais, das zonas pantanosas, das florestas e dos prados 
calcários ou a protecção das espécies não serão incluídas nestes critérios de atribuição. 

Será também difícil partilhar as ajudas destinadas ao desenvolvimento rural com a rede 
Natura 2000, dado que o apoio ao mundo rural constitui igualmente uma prioridade. Com 
efeito, não foi referida qualquer verba, a fim de não assustar os parceiros. Contudo, sem esta 
transparência, os gestores da rede Natura 2000 deverão confrontar-se com uma batalha 
dissimulada. Não é desejável, nem aceitável, colocar a protecção da biodiversidade em 
situação de concorrência com as outras políticas da União. 

A relatora considera que o princípio da integração da dimensão ambiental nas outras políticas 
comunitárias constituirá uma fonte de competição e que o ambiente, eterno parente pobre do 
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orçamento europeu, e a rede Natura 2000 em particular, serão dotados, de facto, de meios 
financeiros irrisórios. 

Por conseguinte, compete à Comissão assumir a responsabilidade da aplicação da rede Natura 
2000 e da protecção da biodiversidade, identificada como prioritária e de interesse europeu. A 
omissão da questão do co-financiamento da rede Natura 2000 compromete a sua 
implementação. Sem um co-financiamento europeu, é o conjunto do dispositivo, cuja criação 
suscitou bastantes dificuldades, que é posto em causa. Nestas condições, a rede Natura 2000 
poderá revelar-se um belo projecto nado-morto! 

Propostas da relatora 

Atendendo a que as opções apresentadas pela Comissão não garantem este financiamento, a 
relatora integrou o custo da aplicação da rede Natura 2000 no instrumento LIFE+, repondo a 
vertente "LIFE+ Gestão da rede Natura 2000" e colocando assim a Comissão e o Conselho 
perante as suas responsabilidades. 

Considerando a necessidade de assegurar às organizações ambientais um quadro plurianual 
previsível, a relatora introduziu igualmente disposições que visam garantir o nível de 
financiamento das ONG ambientais que participam no desenvolvimento da política europeia. 

A relatora convida os membros da Comissão a debaterem de forma mais exaustiva a 
necessidade de uma dotação financeira específica para os projectos relacionados com a 
natureza e a biodiversidade, dada a importância e o sucesso do anterior programa LIFE-
Natureza. 


