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Amendamentul  32 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Politica și legislația Uniunii în 

domeniul mediului, al climei și al energiei 

curate au adus îmbunătățiri substanțiale 

stării mediului. Cu toate acestea, continuă 

să existe provocări majore în materie de 

mediu și climă, iar nesoluționarea lor va 

avea consecințe negative semnificative 

pentru Uniune și pentru bunăstarea 

cetățenilor săi. 

(1) În pofida politicii și a legislației 

Uniunii în domeniu, continuă să existe 

provocări majore în materie de mediu și 

climă, iar nesoluționarea lor va avea 

consecințe negative semnificative pentru 

Uniune și pentru bunăstarea cetățenilor săi. 

Or. fr 

 

Amendamentul  33 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Politica și legislația Uniunii în 

domeniul mediului, al climei și al energiei 

curate au adus îmbunătățiri substanțiale 

stării mediului. Cu toate acestea, continuă 

să existe provocări majore în materie de 

mediu și climă, iar nesoluționarea lor va 

avea consecințe negative semnificative 

pentru Uniune și pentru bunăstarea 

cetățenilor săi. 

(1) Politica și legislația Uniunii în 

domeniul mediului, al climei și al energiei 

curate au adus îmbunătățiri substanțiale 

stării mediului. Integrarea unor măsuri de 

mediu în alte domenii de politică, precum 

agricultura și energia, aduce îmbunătățiri 

substanțiale stării mediului. Cu toate 

acestea, continuă să existe provocări 

majore în materie de mediu și climă, iar 

nesoluționarea lor va avea consecințe 

negative semnificative pentru Uniune și 

pentru bunăstarea cetățenilor săi. 

Or. en 

 

Amendamentul  34 
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Daniel Buda 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Programul, care urmărește 

îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 

Uniunii stabilite prin legislația, politica, 

planurile și angajamentele internaționale în 

domeniul mediului, climei și energiei 

curate, ar trebui să contribuie la tranziția 

către o economie circulară curată, eficientă 

din punct de vedere energetic, cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, precum și la 

protejarea și îmbunătățirea calității 

mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, fie prin 

intervenții directe, fie prin sprijinirea 

integrării acestor obiective în cadrul altor 

politici. 

(3) Programul, care urmărește 

îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 

Uniunii stabilite prin legislația, politica, 

planurile și angajamentele internaționale în 

domeniul mediului, climei și energiei 

curate, ar trebui să contribuie la tranziția 

către o economie circulară curată, eficientă 

din punct de vedere energetic, adaptata la 

noile tehnologii cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, precum și la 

protejarea și îmbunătățirea calității 

mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, fie prin 

intervenții directe, fie prin sprijinirea 

integrării acestor obiective în cadrul altor 

politici. 

Or. ro 

 

Amendamentul  35 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Programul, care urmărește 

îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 

Uniunii stabilite prin legislația, politica, 

planurile și angajamentele internaționale 
în domeniul mediului climei și energiei 

curate, ar trebui să contribuie la tranziția 

către o economie circulară curată, eficientă 

din punct de vedere energetic, cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, precum și la 

protejarea și îmbunătățirea calității 

(3) În vederea urmăririi îndeplinirii 

obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite 

prin legislația în domeniul mediului, climei 

și energiei curate, ar trebui respectate 

politica, planurile și angajamentele 

internaționale. Programul ar trebui să 

contribuie la tranziția către o economie 

circulară curată, eficientă din punct de 

vedere energetic, cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, precum și la 
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mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, fie prin 

intervenții directe, fie prin sprijinirea 

integrării acestor obiective în cadrul altor 

politici. 

protejarea și îmbunătățirea calității 

mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, fie prin 

intervenții directe, fie prin sprijinirea 

integrării acestor obiective în cadrul altor 

politici. 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Programul ar trebui să contribuie la 

dezvoltarea durabilă și la realizarea 

obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite în 

legislația, strategiile, planurile și 

angajamentele internaționale în domeniul 

mediului, climei și energiei curate, în 

special în Agenda 2030 a Organizației 

Națiunilor Unite pentru dezvoltare 

durabilă8, în Convenția privind diversitatea 

biologică9 și în Acordul de la Paris adoptat 

în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor 

Unite asupra schimbărilor climatice10 

(„Acordul de la Paris privind schimbările 

climatice”). 

(5) Programul ar trebui să contribuie la 

dezvoltarea durabilă și la realizarea 

obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite în 

legislația, strategiile, planurile și 

angajamentele internaționale în domeniul 

mediului, climei și energiei curate, în 

special și mai important în Agenda 2030 a 

Organizației Națiunilor Unite pentru 

dezvoltare durabilă8, în Convenția privind 

diversitatea biologică9 și în Acordul de la 

Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a 

Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice10 („Acordul de la Paris privind 

schimbările climatice”). 

_________________ _________________ 

8 Agenda 2030, adoptată prin Rezoluția 

Adunării Generale a ONU la 25.9.2015. 

8 Agenda 2030, adoptată prin Rezoluția 

Adunării Generale a ONU la 25.9.2015. 

9 Decizia 93/626/CEE a Consiliului din 25 

octombrie 1993 privind încheierea 

Convenției privind diversitatea biologică 

(JO L 309, 13.12.1993, p. 1). 

9 Decizia 93/626/CEE a Consiliului din 25 

octombrie 1993 privind încheierea 

Convenției privind diversitatea biologică 

(JO L 309, 13.12.1993, p. 1). 

10 JO L 282, 19.10.2016, p. 4. 10 JO L 282, 19.10.2016, p. 4. 

Or. en 
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Amendamentul  37 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Pentru îndeplinirea obiectivelor 

principale, este deosebit de important să se 

pună în aplicare pachetul de măsuri privind 

economia circulară11, cadrul de politici 

privind clima și energia pentru 203012 ,13 
,14, legislația Uniunii în materie de natură15, 

precum și politicile conexe16 ,17 ,18 ,19 ,20. 

(6) Pentru îndeplinirea obiectivelor 

principale, este deosebit de important să se 

pună în aplicare pachetul de măsuri privind 

economia circulară11, cadrul de politici 

privind clima și energia pentru 203012 ,13 
,14, legislația Uniunii în materie de natură15, 

precum și politicile conexe16 ,17 ,18 ,19 ,20, 

inclusiv strategia în domeniul 

bioeconomiei20a. 

_________________ _________________ 

11COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 

12 Cadrul de politici privind clima și 

energia pentru 2030, COM(2014)15, 

22.1.2014. 

12 Cadrul de politici privind clima și 

energia pentru 2030, COM(2014)15, 

22.1.2014. 

13Strategia UE privind adaptarea la 

schimbările climatice, COM(2013)216, 

16.4.2013. 

13Strategia UE privind adaptarea la 

schimbările climatice, COM(2013)216, 

16.4.2013. 

14Pachetul „Energie curată pentru toți 

europenii”, COM(2016) 860, 30.11.2016. 

14Pachetul „Energie curată pentru toți 

europenii”, COM(2016) 860, 30.11.2016. 

15 Planul de acțiune pentru natură, cetățeni 

și economie, COM(2017)198, 27.4.2017. 

15 Planul de acțiune pentru natură, cetățeni 

și economie, COM(2017)198, 27.4.2017. 

16Programul „Aer curat pentru Europa”, 

COM(2013)918. 

16Programul „Aer curat pentru Europa”, 

COM(2013)918. 

17 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 

2000 de stabilire a unui cadru de politică 

comunitară în domeniul apei (JO L 327, 

22.12.2000, p. 1). 

17 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 

2000 de stabilire a unui cadru de politică 

comunitară în domeniul apei (JO L 327, 

22.12.2000, p. 1). 

18 Strategia tematică pentru protecția 

solului, COM(2006)231. 

18 Strategia tematică pentru protecția 

solului, COM(2006)231. 

19 Strategia pentru o mobilitate cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon, 

COM/2016/0501 final. 

19 Strategia pentru o mobilitate cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon, 

COM/2016/0501 final. 

20 Planul de acțiune privind infrastructura 

pentru combustibili alternativi, în temeiul 

20 Planul de acțiune privind infrastructura 

pentru combustibili alternativi, în temeiul 
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articolului 10 alineatul (6) din Directiva 

2014/94/UE, 8.11.2017. 

articolului 10 alineatul (6) din Directiva 

2014/94/UE, 8.11.2017. 

 20a Inovarea în scopul creșterii durabile: 

O bioeconomie pentru Europa 

COM(2012)0060, 13.2.2012. 

Or. en 

 

Amendamentul  38 

Daniel Buda 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Respectarea angajamentelor 

asumate de Uniune în cadrul Acordului de 

la Paris privind schimbările climatice 

necesită transformarea Uniunii într-o 

societate eficientă din punct de vedere 

energetic, cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon și rezistentă la schimbările 

climatice. La rândul său, această 

transformare necesită acțiuni, axate în 

special pe sectoarele care contribuie cel 

mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 

de CO2 și ale poluării, care să contribuie la 

punerea în aplicare a cadrului de politici 

privind clima și energia pentru 2030 și a 

planurilor energetice și climatice naționale 

integrate ale statelor membre, precum și la 

pregătirile pentru strategia climatică și 

energetică a Uniunii pentru 2050 și pe 

termen lung. Programul ar trebui să 

includă, de asemenea, măsuri care să 

contribuie la punerea în aplicare a politicii 

Uniunii de adaptare la schimbările 

climatice pentru a reduce vulnerabilitatea 

la efectele adverse ale schimbărilor 

climatice. 

(7) Respectarea angajamentelor 

asumate de Uniune în cadrul Acordului de 

la Paris privind schimbările climatice 

necesită transformarea Uniunii într-o 

societate eficientă din punct de vedere 

energetic, cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon și rezistentă la schimbările 

climatice. La rândul său, această 

transformare necesită acțiuni, axate în 

special pe sectoarele care contribuie cel 

mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 

de CO2 și ale poluării, care să contribuie la 

punerea în aplicare a cadrului de politici 

privind clima și energia pentru 2030 și a 

planurilor energetice și climatice naționale 

integrate ale statelor membre, precum și la 

pregătirile pentru strategia climatică și 

energetică a Uniunii pentru 2050 și pe 

termen lung. Programul ar trebui să 

includă, de asemenea, măsuri care să 

contribuie la punerea în aplicare a politicii 

Uniunii de adaptare la schimbările 

climatice pentru a reduce vulnerabilitatea 

la efectele adverse ale schimbărilor 

climatice precum și pentru a preveni și 

acționa împotriva dezastrelor provocate de 

schimbările climatice. 

Or. ro 
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Amendamentul  39 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Respectarea angajamentelor 

asumate de Uniune în cadrul Acordului de 

la Paris privind schimbările climatice 

necesită transformarea Uniunii într-o 

societate eficientă din punct de vedere 

energetic, cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon și rezistentă la schimbările 

climatice. La rândul său, această 

transformare necesită acțiuni, axate în 

special pe sectoarele care contribuie cel 

mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 

de CO2 și ale poluării, care să contribuie la 

punerea în aplicare a cadrului de politici 

privind clima și energia pentru 2030 și a 

planurilor energetice și climatice naționale 

integrate ale statelor membre, precum și la 

pregătirile pentru strategia climatică și 

energetică a Uniunii pentru 2050 și pe 

termen lung. Programul ar trebui să 

includă, de asemenea, măsuri care să 

contribuie la punerea în aplicare a politicii 

Uniunii de adaptare la schimbările 

climatice pentru a reduce vulnerabilitatea 

la efectele adverse ale schimbărilor 

climatice. 

(7) Respectarea angajamentelor 

asumate de Uniune în cadrul Acordului de 

la Paris privind schimbările climatice, care 

trebuie îndeplinite, necesită transformarea 

Uniunii într-o societate eficientă din punct 

de vedere energetic, cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon și rezistentă la 

schimbările climatice. La rândul său, 

această transformare necesită acțiuni, axate 

în special pe sectoarele care contribuie cel 

mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 

de CO2 și ale poluării, care să contribuie la 

punerea în aplicare a cadrului de politici 

privind clima și energia pentru 2030 și a 

planurilor energetice și climatice naționale 

integrate ale statelor membre, precum și la 

pregătirile pentru strategia climatică și 

energetică a Uniunii pentru 2050 și pe 

termen lung. Programul ar trebui să 

includă, de asemenea, măsuri care să 

contribuie la punerea în aplicare a politicii 

Uniunii de adaptare la schimbările 

climatice pentru a reduce vulnerabilitatea 

la efectele adverse ale schimbărilor 

climatice. 

Or. en 

 

Amendament  40 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendament 
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(8) Tranziția către energia curată are o 

contribuție esențială la atenuarea 

schimbărilor climatice, cu beneficii conexe 

pentru mediu. Acțiunile de consolidare a 

capacităților care sprijină tranziția către 

energia curată, finanțate până în 2020 în 

cadrul programului Orizont 2020, ar trebui 

să fie integrate în cadrul programului, 

deoarece obiectivul lor nu este acela de a 

finanța excelența și de a genera inovarea, ci 

de a facilita aplicarea tehnologiilor deja 

disponibile care vor contribui la atenuarea 

schimbărilor climatice. Includerea acestor 

activități de consolidare a capacităților în 

program creează potențialul de realizare a 

unor sinergii între subprograme și sporește 

coerența globală a finanțării oferite de 

Uniune. Prin urmare, ar trebui colectate și 

diseminate date privind utilizarea soluțiilor 

de cercetare și inovare existente rezultate 

din proiectele LIFE, inclusiv din programul 

Orizont Europa și din programele 

predecesoare ale acestuia. 

(8) Tranziția către energia curată are o 

contribuție esențială la atenuarea 

schimbărilor climatice, cu beneficii conexe 

pentru mediu. Acțiunile de consolidare a 

capacităților care sprijină tranziția către 

energia curată, finanțate până în 2020 în 

cadrul programului Orizont 2020, ar trebui 

să fie integrate în cadrul programului, 

menținând același coeficient de 

cofinanțare, deoarece obiectivul lor nu 

este acela de a finanța excelența și de a 

genera inovarea, ci de a facilita aplicarea 

tehnologiilor deja disponibile care vor 

contribui la atenuarea schimbărilor 

climatice. Includerea acestor activități de 

consolidare a capacităților în program 

creează potențialul de realizare a unor 

sinergii între subprograme și sporește 

coerența globală a finanțării oferite de 

Uniune. Prin urmare, ar trebui colectate și 

diseminate date privind utilizarea soluțiilor 

de cercetare și inovare existente rezultate 

din proiectele LIFE, inclusiv din programul 

Orizont Europa și din programele 

predecesoare ale acestuia. 

Or. it 

Justificare 

Rata de cofinanțare pentru regiuni și orașe este de 100 % în cadrul programului Orizont 

2020. 

 

Amendamentul  41 

Daniel Buda 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Tranziția către energia curată are o 

contribuție esențială la atenuarea 

schimbărilor climatice, cu beneficii conexe 

pentru mediu. Acțiunile de consolidare a 

capacităților care sprijină tranziția către 

(8) Tranziția către energia curată are o 

contribuție esențială la atenuarea 

schimbărilor climatice, cu beneficii conexe 

pentru mediu. Acțiunile de consolidare a 

capacităților care sprijină tranziția către 
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energia curată, finanțate până în 2020 în 

cadrul programului Orizont 2020, ar trebui 

să fie integrate în cadrul programului, 

deoarece obiectivul lor nu este acela de a 

finanța excelența și de a genera inovarea, ci 

de a facilita aplicarea tehnologiilor deja 

disponibile care vor contribui la atenuarea 

schimbărilor climatice. Includerea acestor 

activități de consolidare a capacităților în 

program creează potențialul de realizare a 

unor sinergii între subprograme și sporește 

coerența globală a finanțării oferite de 

Uniune. Prin urmare, ar trebui colectate și 

diseminate date privind utilizarea soluțiilor 

de cercetare și inovare existente rezultate 

din proiectele LIFE, inclusiv din programul 

Orizont Europa și din programele 

predecesoare ale acestuia. 

energia curată, finanțate până în 2020 în 

cadrul programului Orizont 2020, ar trebui 

să fie integrate în cadrul programului, 

deoarece obiectivul lor nu este acela de a 

finanța excelența și de a genera inovarea, ci 

de a facilita aplicarea tehnologiilor deja 

disponibile care vor contribui la atenuarea 

schimbărilor climatice. Includerea acestor 

activități de consolidare a capacităților în 

program creează potențialul de realizare a 

unor sinergii între subprograme prin 

încurajarea finanțărilor cu fonduri 

multiple și sporește coerența globală a 

finanțării oferite de Uniune. Prin urmare, ar 

trebui colectate și diseminate date privind 

utilizarea soluțiilor de cercetare și inovare 

existente rezultate din proiectele LIFE, 

inclusiv din programul Orizont Europa și 

din programele predecesoare ale acestuia. 

Or. ro 

 

Amendamentul  42 

Maria Gabriela Zoană 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Tranziția către energia curată are o 

contribuție esențială la atenuarea 

schimbărilor climatice, cu beneficii conexe 

pentru mediu. Acțiunile de consolidare a 

capacităților care sprijină tranziția către 

energia curată, finanțate până în 2020 în 

cadrul programului Orizont 2020, ar trebui 

să fie integrate în cadrul programului, 

deoarece obiectivul lor nu este acela de a 

finanța excelența și de a genera inovarea, ci 

de a facilita aplicarea tehnologiilor deja 

disponibile care vor contribui la atenuarea 

schimbărilor climatice. Includerea acestor 

activități de consolidare a capacităților în 

program creează potențialul de realizare a 

unor sinergii între subprograme și sporește 

(8) Tranziția către energia curată are o 

contribuție esențială la atenuarea și 

aplanarea schimbărilor climatice, cu 

beneficii conexe pentru mediu. Acțiunile 

de consolidare a capacităților care sprijină 

tranziția către energia curată, finanțate 

până în 2020 în cadrul programului Orizont 

2020, ar trebui să fie integrate în cadrul 

programului, deoarece obiectivul lor nu 

este acela de a finanța excelența și de a 

genera inovarea, ci de a facilita aplicarea 

tehnologiilor deja disponibile care vor 

contribui la atenuarea și aplanarea 

schimbărilor climatice. Includerea acestor 

activități de consolidare a capacităților în 

program creează potențialul de realizare a 
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coerența globală a finanțării oferite de 

Uniune. Prin urmare, ar trebui colectate și 

diseminate date privind utilizarea soluțiilor 

de cercetare și inovare existente rezultate 

din proiectele LIFE, inclusiv din programul 

Orizont Europa și din programele 

predecesoare ale acestuia. 

unor sinergii între subprograme și sporește 

coerența globală a finanțării oferite de 

Uniune. Prin urmare, ar trebui colectate și 

diseminate date privind utilizarea soluțiilor 

de cercetare și inovare existente rezultate 

din proiectele LIFE, inclusiv din programul 

Orizont Europa și din programele 

predecesoare ale acestuia. 

Or. ro 

 

Amendamentul  43 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Conform evaluărilor impactului 

legislației privind energia curată, se 

estimează că realizarea obiectivelor în 

materie de energie ale Uniunii pentru 2030 

va necesita investiții suplimentare în 

valoare de 177 de miliarde EUR pe an în 

perioada 20212030. Se înregistrează cele 

mai mari deficite în ceea ce privește 

investițiile în decarbonizarea clădirilor 

(eficiența energetică și sursele regenerabile 

de energie la scară mică), pentru care 

capitalul trebuie direcționat către proiecte 

cu un caracter foarte descentralizat. Unul 

dintre obiectivele subprogramului Tranziția 

către energia curată este de consolida 

capacitățile pentru dezvoltarea și agregarea 

proiectelor, contribuind totodată la 

absorbția fondurilor acordate prin 

intermediul fondurilor structurale și de 

investiții europene și la stimularea 

investițiilor în energia curată, inclusiv prin 

utilizarea instrumentelor financiare oferite 

de InvestEU. 

(9) Conform evaluărilor impactului 

legislației privind energia curată, se 

estimează că realizarea obiectivelor în 

materie de energie ale Uniunii pentru 2030, 

propuse de către Comisie, va necesita 

investiții suplimentare în valoare de 177 de 

miliarde EUR pe an în perioada 2021-

2030. Aceste obiective au fost ridicate de 

către colegiuitori în momentul finalizării 

Directivei privind energia din surse 

regenerabile și a Directivei privind 

eficiența energetică, pentru a apropia 

obiectivele Uniunii de angajamentele 

asumate de către aceasta în cadrul 

Acordului de la Paris. Se înregistrează 

cele mai mari deficite în ceea ce privește 

investițiile în decarbonizarea clădirilor 

(eficiența energetică și sursele regenerabile 

de energie la scară mică), pentru care 

capitalul trebuie direcționat către proiecte 

cu un caracter foarte descentralizat. Unul 

dintre obiectivele subprogramului Tranziția 

către energia curată este de consolida 

capacitățile pentru dezvoltarea și agregarea 

proiectelor, contribuind totodată la 

absorbția fondurilor acordate prin 

intermediul fondurilor structurale și de 
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investiții europene și la stimularea 

investițiilor în energia curată, inclusiv prin 

utilizarea instrumentelor financiare oferite 

de InvestEU. 

Or. en 

 

Amendament  44 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendament 

(9) Conform evaluărilor impactului 

legislației privind energia curată, se 

estimează că realizarea obiectivelor în 

materie de energie ale Uniunii pentru 2030 

va necesita investiții suplimentare în 

valoare de 177 de miliarde EUR pe an în 

perioada 2021-2030. Se înregistrează cele 

mai mari deficite în ceea ce privește 

investițiile în decarbonizarea clădirilor 

(eficiența energetică și sursele regenerabile 

de energie la scară mică), pentru care 

capitalul trebuie direcționat către proiecte 

cu un caracter foarte descentralizat. Unul 

dintre obiectivele subprogramului Tranziția 

către energia curată este de consolida 

capacitățile pentru dezvoltarea și agregarea 

proiectelor, contribuind totodată la 

absorbția fondurilor acordate prin 

intermediul fondurilor structurale și de 

investiții europene și la stimularea 

investițiilor în energia curată, inclusiv prin 

utilizarea instrumentelor financiare oferite 

de InvestEU. 

(9) Conform evaluărilor impactului 

legislației privind energia curată, se 

estimează că realizarea obiectivelor în 

materie de energie ale Uniunii pentru 2030 

va necesita investiții suplimentare în 

valoare de 177 de miliarde EUR pe an în 

perioada 2021-2030. Se înregistrează cele 

mai mari deficite în ceea ce privește 

investițiile în decarbonizarea clădirilor 

(eficiența energetică și sursele regenerabile 

de energie descentralizate, în special 

destinate consumului de energie pentru 

încălzire și pentru răcire), pentru care 

capitalul trebuie direcționat către proiecte 

cu un caracter foarte descentralizat, de 

exemplu prin promovarea proiectelor pilot 

bazate pe micile aglomerații urbane. Unul 

dintre obiectivele subprogramului Tranziția 

către energia curată este de consolida 

capacitățile pentru dezvoltarea și agregarea 

proiectelor, contribuind totodată la 

absorbția fondurilor acordate prin 

intermediul fondurilor structurale și de 

investiții europene și la stimularea 

investițiilor în energia curată, inclusiv prin 

utilizarea instrumentelor financiare oferite 

de InvestEU. 

Or. it 
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Justificare 

Decarbonizarea sectorului construcțiilor reprezintă un pas esențial pentru realizarea 

obiectivelor UE privind clima și energia și, prin urmare, pentru a putea îndeplini obiectivele 

Acordului de la Paris. Cu toate acestea, este important să se acorde mai multă atenție 

consumului de energie pentru încălzire și pentru răcire, care reprezintă o parte importantă a 

consumului european de energie. 

 

Amendamentul  45 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Sinergiile cu Orizont Europa ar 

trebui să asigure că nevoile în materie de 

cercetare și inovare pentru abordarea 

provocărilor legate de mediu, climă și 

energie din UE sunt identificate și 

stabilite în cadrul procesului Orizont 

Europa de planificare strategică a 

cercetării și inovării. LIFE ar trebui să 

acționeze în continuare ca un catalizator 

pentru punerea în aplicarea a legislației și 

a politicilor UE în domeniul mediului, 

climei și energiei curate, inclusiv prin 

preluarea și aplicarea rezultatelor în 

materie de cercetare și inovare ale 

programului Orizont Europa și prin 

facilitarea adoptării acestora la o scară 

mai largă unde pot contribui la abordarea 

problemelor din domeniul mediului, 

climei și tranziției către energia curată. 

Consiliul european al inovării din cadrul 

programului Orizont Europa poate oferi 

sprijin pentru dezvoltarea și 

comercializarea noilor idei revoluționare 

care ar putea apărea prin implementarea 

proiectelor LIFE. 

eliminat 

Or. fr 
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Amendament  46 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendament 

(12) Cel mai recent pachet de revizuire a 

punerii în aplicare a legislației Uniunii 

privind protecția mediului21 indică 

necesitatea realizării de progrese 

semnificative pentru a accelera punerea în 

aplicare a acquis-ului Uniunii în domeniul 

mediului și pentru a spori gradul de 

integrare a obiectivelor privind mediul și 

clima în cadrul altor politici. Prin urmare, 

programul ar trebui să acționeze ca un 

catalizator pentru realizarea progreselor 

necesare prin dezvoltarea, testarea și 

reproducerea noilor abordări; prin 

sprijinirea elaborării, monitorizării și 

revizuirii politicilor; prin consolidarea 

implicării părților interesate; prin 

mobilizarea investițiilor din toate 

programele de investiții ale Uniunii sau din 

alte surse financiare și prin sprijinirea 

acțiunilor care vizează depășirea diferitelor 

obstacole din calea punerii în aplicare 

efective a principalelor planuri prevăzute în 

legislația privind mediul. 

(12) Cel mai recent pachet de revizuire a 

punerii în aplicare a legislației Uniunii 

privind protecția mediului21 indică 

necesitatea realizării de progrese 

semnificative pentru a accelera punerea în 

aplicare a acquis-ului Uniunii în domeniul 

mediului și pentru a spori gradul de 

integrare a obiectivelor privind mediul și 

clima în cadrul altor politici. Prin urmare, 

programul ar trebui să acționeze ca un 

catalizator pentru realizarea progreselor 

necesare prin dezvoltarea, testarea și 

reproducerea noilor abordări; prin 

sprijinirea elaborării, monitorizării și 

revizuirii politicilor, prin promovarea 

îmbunătățirii sensibilizării și comunicării, 

prin dezvoltarea unei bune guvernanțe; 

prin consolidarea implicării părților 

interesate; prin mobilizarea investițiilor din 

toate programele de investiții ale Uniunii 

sau din alte surse financiare și prin 

sprijinirea acțiunilor care vizează depășirea 

diferitelor obstacole din calea punerii în 

aplicare efective a principalelor planuri 

prevăzute în legislația privind mediul. 

_________________ _________________ 

21 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - 

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor 

de mediu ale UE: provocări comune și 

modalități de unire a eforturilor pentru 

obținerea de rezultate mai bune 

[COM/2017/063 final]. 

21 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - 

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor 

de mediu ale UE: provocări comune și 

modalități de unire a eforturilor pentru 

obținerea de rezultate mai bune 

[COM/2017/063 final]. 

Or. it 
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Justificare 

Îmbunătățirea guvernanței, în special prin sensibilizarea și implicarea părților interesate, 

este esențială pentru atingerea obiectivelor de mediu și reprezintă priorități menționate în 

mod expres în programul LIFE anterior. 

 

Amendamentul  47 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Cel mai recent pachet de revizuire a 

punerii în aplicare a legislației Uniunii 

privind protecția mediului21 indică 

necesitatea realizării de progrese 

semnificative pentru a accelera punerea în 

aplicare a acquis-ului Uniunii în domeniul 

mediului și pentru a spori gradul de 

integrare a obiectivelor privind mediul și 

clima în cadrul altor politici. Prin urmare, 

programul ar trebui să acționeze ca un 

catalizator pentru realizarea progreselor 

necesare prin dezvoltarea, testarea și 

reproducerea noilor abordări; prin 

sprijinirea elaborării, monitorizării și 

revizuirii politicilor; prin consolidarea 

implicării părților interesate; prin 

mobilizarea investițiilor din toate 

programele de investiții ale Uniunii sau din 

alte surse financiare și prin sprijinirea 

acțiunilor care vizează depășirea diferitelor 

obstacole din calea punerii în aplicare 

efective a principalelor planuri prevăzute în 

legislația privind mediul. 

(12) Cel mai recent pachet de revizuire a 

punerii în aplicare a legislației Uniunii 

privind protecția mediului21 indică 

necesitatea realizării de progrese 

semnificative pentru a accelera punerea în 

aplicare a acquis-ului Uniunii în domeniul 

mediului și pentru a spori gradul de 

integrare a obiectivelor privind mediul și 

clima în cadrul altor politici. Prin urmare, 

programul ar trebui să acționeze ca un 

catalizator esențial pentru realizarea 

progreselor necesare prin dezvoltarea, 

testarea și reproducerea noilor abordări; 

prin sprijinirea elaborării, monitorizării și 

revizuirii politicilor; prin consolidarea 

implicării părților interesate; prin 

mobilizarea investițiilor din toate 

programele de investiții ale Uniunii sau din 

alte surse financiare și prin sprijinirea 

acțiunilor care vizează depășirea diferitelor 

obstacole din calea punerii în aplicare 

efective a principalelor planuri prevăzute în 

legislația privind mediul. 

_________________ _________________ 

21 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - 

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor 

de mediu ale UE: provocări comune și 

modalități de unire a eforturilor pentru 

obținerea de rezultate mai bune 

21 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - 

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor 

de mediu ale UE: provocări comune și 

modalități de unire a eforturilor pentru 

obținerea de rezultate mai bune 
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[COM/2017/063 final]. [COM/2017/063 final]. 

Or. en 

 

Amendamentul  48 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Oprirea și inversarea declinului 

biodiversității, inclusiv în ecosistemele 

marine, necesită sprijin pentru dezvoltarea, 

punerea în aplicare, asigurarea respectării 

și evaluarea legislației și politicilor 

relevante ale Uniunii, inclusiv a Strategiei 

UE în domeniul biodiversității pentru 

202022, a Directivei 92/43/CEE a 

Consiliului23, a Directivei 2009/147/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului24 

și a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului25, 

în special prin dezvoltarea bazei de 

cunoștințe pentru elaborarea și punerea în 

aplicare a politicilor și prin dezvoltarea, 

testarea, demonstrarea și aplicarea celor 

mai bune practici și soluții la scară mică 

sau într-un mod adaptat la contextele 

locale, regionale sau naționale specifice, 

inclusiv prin abordări integrate pentru 

punerea în aplicare a cadrelor de acțiune 

prioritare elaborate în temeiul Directivei 

92/43/CEE. Uniunea ar trebui să își 

monitorizeze cheltuielile legate de 

biodiversitate pentru a-și îndeplini 

obligațiile de raportare care îi revin în 

temeiul Convenției privind diversitatea 

biologică. Ar trebui respectate, de 

asemenea, cerințele în materie de 

monitorizare prevăzute în alte acte 

legislative relevante ale Uniunii. 

(13) Oprirea și inversarea declinului 

biodiversității, inclusiv în ecosistemele 

acvatice, necesită sprijin pentru 

dezvoltarea, punerea în aplicare, asigurarea 

respectării și evaluarea legislației și 

politicilor relevante ale Uniunii, inclusiv a 

Strategiei UE în domeniul biodiversității 

pentru 202022, a Directivei 92/43/CEE a 

Consiliului23, a Directivei 2009/147/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului24 

și a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului25, 

în special prin dezvoltarea bazei de 

cunoștințe pentru elaborarea și punerea în 

aplicare a politicilor și prin dezvoltarea, 

testarea, demonstrarea și aplicarea celor 

mai bune practici și soluții la scară mică 

sau într-un mod adaptat la contextele 

locale, regionale sau naționale specifice, 

inclusiv prin abordări integrate pentru 

punerea în aplicare a cadrelor de acțiune 

prioritare elaborate în temeiul Directivei 

92/43/CEE. Uniunea ar trebui să își 

monitorizeze cheltuielile legate de 

biodiversitate pentru a-și îndeplini 

obligațiile de raportare care îi revin în 

temeiul Convenției privind diversitatea 

biologică. Ar trebui respectate, de 

asemenea, cerințele în materie de 

monitorizare prevăzute în alte acte 

legislative relevante ale Uniunii. 

_________________ _________________ 

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final. 
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23Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 

mai 1992 privind conservarea habitatelor 

naturale și a speciilor de faună și floră 

sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7). 

23Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 

mai 1992 privind conservarea habitatelor 

naturale și a speciilor de faună și floră 

sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7). 

24Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 30 noiembrie 

2009 privind conservarea păsărilor 

sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7). 

24Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 30 noiembrie 

2009 privind conservarea păsărilor 

sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7). 

25Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 22 octombrie 2014 privind prevenirea 

și gestionarea introducerii și răspândirii 

speciilor alogene invazive (JO L 317, 

4.11.2014, p. 35). 

25Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 22 octombrie 2014 privind prevenirea 

și gestionarea introducerii și răspândirii 

speciilor alogene invazive (JO L 317, 

4.11.2014, p. 35). 

Or. en 

 

Amendamentul  49 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Evaluările și analizele recente, 

printre care se numără revizuirea la 

jumătatea perioadei a Strategiei UE în 

domeniul biodiversității pentru 2020 și 

verificarea adecvării legislației privind 

natura, indică faptul că una dintre 

principalele cauze ale punerii în aplicare 

insuficiente a legislației Uniunii privind 

natura și a strategiei privind biodiversitatea 

este lipsa unei finanțări adecvate. 

Principalele instrumente de finanțare ale 

Uniunii, inclusiv [Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime], pot avea o contribuție 

semnificativă la acoperirea acestor nevoie 

de finanțare. Programul poate îmbunătăți în 

continuare eficiența acestei integrări, prin 

intermediul unor proiecte strategice de 

(14) Evaluările și analizele recente, 

printre care se numără revizuirea la 

jumătatea perioadei a Strategiei UE în 

domeniul biodiversității pentru 2020 și 

verificarea adecvării legislației privind 

natura, indică faptul că una dintre 

principalele cauze ale punerii în aplicare 

insuficiente a legislației Uniunii privind 

natura și a strategiei privind biodiversitatea 

este lipsa unei finanțări adecvate. 

Principalele instrumente de finanțare ale 

Uniunii, inclusiv [Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime], pot avea o contribuție 

semnificativă la acoperirea acestor nevoie 

de finanțare. Programul poate îmbunătăți în 

continuare eficiența acestei integrări, prin 

intermediul unor proiecte strategice de 
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protejare a naturii care să se axeze pe 

catalizarea punerii în aplicare a legislației 

și a politicilor Uniunii privind natura și 

biodiversitatea, inclusiv a acțiunilor 

prevăzute în cadrele de acțiune prioritară 

elaborate în conformitate cu Directiva 

92/43/CEE. Proiectele strategice de 

protejare a naturii ar trebui să sprijine 

programele de acțiuni ale statelor membre 

în vederea integrării obiectivelor relevante 

privind natura și biodiversitatea în alte 

politici și programe de finanțare, asigurând 

astfel mobilizarea fondurilor adecvate 

pentru punerea în aplicare a acestor 

politici. Statele membre ar putea decide în 

cadrul planului lor strategic pentru 

politica agricolă comună să utilizeze o 

anumită parte din resursele Fondului 

european agricol pentru dezvoltare rurală 

cu scopul de a mobiliza sprijinul pentru 

acțiuni care vin în completarea 

proiectelor strategice de protejare a 

naturii, astfel cum sunt definite în 

prezentul regulament. 

protejare a naturii care să se axeze pe 

catalizarea punerii în aplicare a legislației 

și a politicilor Uniunii privind natura și 

biodiversitatea, inclusiv a acțiunilor 

prevăzute în cadrele de acțiune prioritară 

elaborate în conformitate cu Directiva 

92/43/CEE. Proiectele strategice de 

protejare a naturii ar trebui să sprijine 

programele de acțiuni ale statelor membre 

în vederea integrării obiectivelor relevante 

privind natura și biodiversitatea în alte 

politici și programe de finanțare, asigurând 

astfel mobilizarea fondurilor adecvate 

pentru punerea în aplicare a acestor 

politici. 

Or. fr 

 

Amendamentul  50 

Georgios Epitideios 

 

 Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Promovarea economiei circulare 

necesită schimbarea mentalității în ceea ce 

privește modul în care materialele și 

produsele, inclusiv materialele plastice, 

sunt concepute, produse, consumate și 

eliminate ca deșeuri. Programul ar trebui să 

contribuie la tranziția către un model de 

economie circulară prin acordarea de 

sprijin financiar care să vizează o serie de 

actori (întreprinderi, autoritățile publice și 

consumatori), în special prin aplicarea, 

(16) Promovarea economiei circulare 

necesită schimbarea mentalității în ceea ce 

privește modul în care materialele și 

produsele, inclusiv materialele plastice, 

sunt concepute, produse, consumate și 

eliminate ca deșeuri, precum și 

introducerea și impunerea unor amenzi 

severe în caz de nerespectare. Programul 

ar trebui să contribuie la tranziția către un 

model de economie circulară prin 

acordarea de sprijin financiar care să 
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dezvoltarea și reproducerea celor mai bune 

tehnologii, practici și soluții adaptate la 

contextele locale, regionale sau naționale 

specifice, inclusiv prin intermediul unor 

abordări integrate pentru punerea în 

aplicare a planurilor de gestionare și 

prevenire a deșeurilor. Prin sprijinirea 

punerii în aplicare a strategiei privind 

materialele plastice, se pot lua măsuri care 

să abordeze în special problema deșeurilor 

marine. 

vizează o serie de actori (întreprinderi, 

autoritățile publice și consumatori), în 

special prin aplicarea, dezvoltarea și 

reproducerea celor mai bune tehnologii, 

practici și soluții adaptate la contextele 

locale, regionale sau naționale specifice, 

inclusiv prin intermediul unor abordări 

integrate pentru punerea în aplicare a 

planurilor de gestionare și prevenire a 

deșeurilor. Prin sprijinirea punerii în 

aplicare a strategiei privind materialele 

plastice, se pot lua măsuri care să abordeze 

în special problema deșeurilor marine. 

Or. el 

Amendamentul  51 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Promovarea economiei circulare 

necesită schimbarea mentalității în ceea ce 

privește modul în care materialele și 

produsele, inclusiv materialele plastice, 

sunt concepute, produse, consumate și 

eliminate ca deșeuri. Programul ar trebui să 

contribuie la tranziția către un model de 

economie circulară prin acordarea de 

sprijin financiar care să vizează o serie de 

actori (întreprinderi, autoritățile publice și 

consumatori), în special prin aplicarea, 

dezvoltarea și reproducerea celor mai bune 

tehnologii, practici și soluții adaptate la 

contextele locale, regionale sau naționale 

specifice, inclusiv prin intermediul unor 

abordări integrate pentru punerea în 

aplicare a planurilor de gestionare și 

prevenire a deșeurilor. Prin sprijinirea 

punerii în aplicare a strategiei privind 

materialele plastice, se pot lua măsuri care 

să abordeze în special problema deșeurilor 

marine. 

(16) Promovarea economiei circulare 

necesită schimbarea mentalității în ceea ce 

privește modul în care materialele și 

produsele, inclusiv materialele plastice, 

sunt concepute, produse, consumate și 

eliminate ca deșeuri. Programul ar trebui să 

contribuie la tranziția către un model de 

economie circulară prin acordarea de 

sprijin financiar care să vizează o serie de 

actori (întreprinderi, autoritățile publice și 

consumatori), în special prin aplicarea, 

dezvoltarea și reproducerea celor mai bune 

tehnologii, practici și soluții adaptate la 

contextele locale, regionale sau naționale 

specifice, inclusiv prin intermediul unor 

abordări integrate pentru punerea în 

aplicare a planurilor de gestionare și 

prevenire a deșeurilor. Prin sprijinirea 

punerii în aplicare a strategiei privind 

materialele plastice, se pot lua măsuri care 

să abordeze în special problema deșeurilor 

în mediul acvatic. 

Or. en 
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Amendamentul  52 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) În numeroase cazuri, acordurile 

comerciale de liber schimb conduc la o 

creștere semnificativă a amprentei 

ecologice a comerțului, din cauza 

logisticii bazate pe distanțe mari și, în 

consecință, mare consumatoare de 

energie. Pentru a asigura coerența cu 

diferitele angajamente internaționale 

legate de obiectivele de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră, 

Uniunea Europeană ar trebui să nu mai 

încheie astfel de acorduri. 

Or. fr 

 

Amendament  53 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendament 

(17) Obiectivul pe termen lung al 

politicii Uniunii privind calitatea aerului 

este de a se ajunge la niveluri de calitate a 

aerului care să nu producă efecte negative 

semnificative asupra sănătății umane sau 

riscuri pentru sănătatea umană. Opinia 

publică este foarte conștientă de problema 

poluării aerului, iar cetățenii se așteaptă ca 

autoritățile să ia măsuri. Directiva (UE) 

2016/2284 a Parlamentului European și a 

Consiliului26 subliniază rolul pe care 

finanțarea din partea Uniunii îl poate avea 

în realizarea obiectivelor privind calitatea 

(17) Obiectivul pe termen lung al 

politicii Uniunii privind calitatea aerului 

este de a se ajunge la niveluri de calitate a 

aerului care să nu producă efecte negative 

semnificative asupra sănătății umane sau 

riscuri pentru sănătatea umană. Opinia 

publică este foarte conștientă de problema 

poluării aerului, iar cetățenii se așteaptă ca 

autoritățile să ia măsuri. Directiva (UE) 

2016/2284 a Parlamentului European și a 

Consiliului26 subliniază rolul pe care 

finanțarea din partea Uniunii îl poate avea 

în realizarea obiectivelor privind calitatea 
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aerului. Prin urmare, programul ar trebui să 

sprijine proiectele, inclusiv proiectele 

strategice integrate, care au potențialul de a 

mobiliza fonduri publice și private, de a fi 

un exemplu de bune practici și de a avea 

rolul de catalizatori pentru punerea în 

aplicare a planurilor și a legislației privind 

calitatea aerului la nivel local, regional, 

multiregional, național și transnațional. 

aerului. Prin urmare, programul ar trebui să 

sprijine proiectele, inclusiv proiectele 

strategice integrate, care au potențialul de a 

mobiliza fonduri publice și private, de a fi 

un exemplu de bune practici și de a avea 

rolul de catalizatori pentru punerea în 

aplicare a planurilor și a legislației privind 

calitatea aerului la nivel local, regional, 

multiregional, național și transnațional. 

Aceste eforturi de îmbunătățire a calității 

aerului ar trebui să fie conforme cu 

cerințele de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră și cu nevoia pe termen 

lung de decarbonizare a întregii economii 

europene prin înlocuirea treptată a 

infrastructurii energetice bazate pe 

combustibili fosili cu infrastructuri bazate 

pe surse regenerabile dacă acest lucru 

este posibil din punct de vedere tehnic. 

_________________ _________________ 

26 Directiva (UE) 2016/2284 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 decembrie 2016 privind reducerea 

emisiilor naționale de anumiți poluanți 

atmosferici, de modificare a Directivei 

2003/35/CE și de abrogare a Directivei 

2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1). 

26 Directiva (UE) 2016/2284 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 decembrie 2016 privind reducerea 

emisiilor naționale de anumiți poluanți 

atmosferici, de modificare a Directivei 

2003/35/CE și de abrogare a Directivei 

2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1). 

Or. it 

Justificare 

La qualità dell’aria è direttamente collegata alla combustione di energie fossili per il 

trasporto, per il riscaldamento e la climatizzazione e, in generale, per la produzione di 

energia elettrica. La decarbonizzazione di questi settori, quindi, ha un impatto diretto sulla 

qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini. Quando esiste una alternativa basata su una 

fonte energetica rinnovabile, il programma LIFE non dovrebbe mai finanziare la sostituzione 

di attrezzature ad alte emissioni di gas ad effetto serra con attrezzature più efficienti ma 

ancora basate sull’energia fossile. 

 

Amendament  54 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendament 

 (17a) Ar trebui să se acorde o atenție 

specială promovării abandonării surselor 

de poluare a aerului, în special a 

instalațiilor pentru încălzirea locuințelor 

și a centralelor electrice pe bază de 

combustibili fosili. Pentru a aborda 

problema poluării atmosferice, eforturile 

ar trebui să se concentreze asupra 

tranziției către surse regenerabile de 

energie, facilitând o perspectivă pe termen 

mediu/lung. 

Or. it 

Justificare 

În UE, încălzirea locuințelor pe bază de cărbune reprezintă o sursă importantă de poluare 

atmosferică și are un efect negativ asupra sănătății cetățenilor. În măsura în care este posibil 

din punct de vedere tehnic, ar trebui încurajată tranziția către sursele regenerabile de 

energie , în conformitate cu obiectivele de decarbonizare pentru sectorul construcțiilor, astfel 

cum se prevede în Directiva privind performanța energetică a clădirilor. 

 

Amendamentul  55 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Protejarea și refacerea mediului 

marin este unul dintre obiectivele generale 

ale politicii de mediu a Uniunii. Programul 

ar trebui să sprijine următoarele: 

gestionarea, conservarea, refacerea și 

monitorizarea biodiversității și a 

ecosistemelor marine, în special a siturilor 

marine Natura 2000, și protecția speciilor 

în conformitate cu cadrele de acțiune 

prioritară elaborate în temeiul Directivei 

92/43/CEE; asigurarea unei stări ecologice 

bune în conformitate cu Directiva 

2008/56/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului28; promovarea mărilor 

(19) Protejarea și refacerea mediului 

acvatic este unul dintre obiectivele 

generale ale politicii de mediu a Uniunii. 

Programul ar trebui să sprijine următoarele: 

gestionarea, conservarea, refacerea și 

monitorizarea biodiversității și a 

ecosistemelor acvatice, în special a 

siturilor marine Natura 2000, și protecția 

speciilor în conformitate cu cadrele de 

acțiune prioritară elaborate în temeiul 

Directivei 92/43/CEE; asigurarea unei stări 

ecologice bune în conformitate cu 

Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului28; promovarea 
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sănătoase și curate; punerea în aplicare a 

Strategiei europene pentru materialele 

plastice într-o economie circulară, pentru a 

aborda în special problema uneltelor de 

pescuit pierdute și a deșeurilor marine; și 

promovarea implicării Uniunii în 

guvernanța internațională a oceanelor, care 

este esențială pentru realizarea obiectivelor 

Agendei 2030 a Organizației Națiunilor 

Unite pentru dezvoltare durabilă și pentru 

menținerea sănătății oceanelor pentru 

generațiile viitoare. Proiectele strategice 

integrate și proiectele strategice de 

protejare a naturii din cadrul programului 

ar trebui să includă acțiuni relevante care 

să vizeze protejarea mediului marin. 

mărilor sănătoase și curate; punerea în 

aplicare a Strategiei europene pentru 

materialele plastice într-o economie 

circulară, pentru a aborda în special 

problema uneltelor de pescuit pierdute și a 

deșeurilor marine; și promovarea implicării 

Uniunii în guvernanța internațională a 

oceanelor, care este esențială pentru 

realizarea obiectivelor Agendei 2030 a 

Organizației Națiunilor Unite pentru 

dezvoltare durabilă și pentru menținerea 

sănătății oceanelor pentru generațiile 

viitoare. Proiectele strategice integrate și 

proiectele strategice de protejare a naturii 

din cadrul programului ar trebui să includă 

acțiuni relevante care să vizeze protejarea 

mediului acvatic. 

_________________ _________________ 

28 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 iunie 2008 

de instituire a unui cadru de acțiune 

comunitară în domeniul politicii privind 

mediul marin (Directiva-cadru „Strategia 

pentru mediul marin”) (JO L 164, 

25.6.2008, p. 19). 

28 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 iunie 2008 

de instituire a unui cadru de acțiune 

comunitară în domeniul politicii privind 

mediul marin (Directiva-cadru „Strategia 

pentru mediul marin”) (JO L 164, 

25.6.2008, p. 19). 

Or. en 

 

Amendament  56 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendament 

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 

privire la mediu, schimbările climatice și 

aspectele legate de tranziția către energia 

curată necesită implicarea societății civile 

prin sensibilizarea într-o măsură mai mare 

a opiniei publice, prin implicarea 

consumatorilor și prin participarea mai 

multor părți interesate, inclusiv a 

organizaților neguvernamentale, în 

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 

privire la mediu, schimbările climatice și 

aspectele legate de tranziția către energia 

curată necesită implicarea societății civile 

prin sensibilizarea într-o măsură mai mare 

a opiniei publice, inclusiv printr-o 

strategie de comunicare care să țină 

seama de noile mijloace de comunicare în 

masă și de site-urile de socializare în rețea 
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procesul de consultare și de punere în 

aplicare a politicilor relevante. 

și care să sporească implicarea 

consumatorilor și prin participarea mai 

multor părți interesate, inclusiv a 

organizaților neguvernamentale, în 

procesul de consultare și de punere în 

aplicare a politicilor relevante. 

Or. it 

Justificare 

Este important să se stabilească necesitatea unei comunicări moderne. 

 

Amendament  57 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 
Textul propus de Comisie Amendament 

(22) Programul ar trebui să pregătească 

și să sprijine actorii de piață în vederea 

trecerii la o economie circulară curată, 

eficientă din punct de vedere energetic, cu 

emisii scăzute de dioxid carbon și 

rezistentă la schimbările climatice prin 

testarea unor noi oportunități de afaceri, 

perfecționarea competențelor profesionale, 

facilitarea accesului consumatorilor la 

produse și servicii durabile, implicarea și 

responsabilizarea factorilor de influență și 

testarea unor noi metode de adaptare a 

proceselor existente și a mediului de 

afaceri. Pentru a sprijini pătrunderea pe 

piață într-o măsură mai mare a soluțiilor 

durabile, ar trebui să se promoveze 

acceptarea acestora de către publicul larg și 

angajamentul consumatorilor. 

(22) Programul ar trebui să pregătească 

și să sprijine actorii de piață în vederea 

trecerii la o economie circulară curată, 

eficientă din punct de vedere energetic, cu 

emisii scăzute de dioxid carbon și 

rezistentă la schimbările climatice prin 

testarea unor noi oportunități de afaceri, 

perfecționarea competențelor profesionale, 

facilitarea accesului consumatorilor la 

produse și servicii durabile, implicarea și 

responsabilizarea factorilor de influență și 

testarea unor noi metode de adaptare a 

proceselor existente și a mediului de 

afaceri. Pentru a sprijini pătrunderea pe 

piață într-o măsură mai mare a soluțiilor 

durabile, în special dezvoltarea 

tehnologiilor energetice inovatoare și 

bazate pe surse regenerabile de energie, ar 

trebui să se promoveze acceptarea acestora 

de către publicul larg și angajamentul 

consumatorilor. 

Or. it 
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Justificare 

Datorită progreselor tehnologice, a evoluției pieței și (chiar) datorită sprijinului public, în 

ultimii 10 de ani, au scăzut foarte mult costurile instalațiilor de producere a energiei din 

surse regenerabile. Trebuie să continuăm în această direcție pentru a permite dezvoltarea 

deplină a potențialului energetic al Europei, prin evaluarea surselor de energie alternative 

care până în prezent au fost insuficient utilizate (cum ar fi energia marină sau energia 

geotermală) și prin dezvoltarea independenței energetice a UE față de țările terțe. 

 

Amendamentul  58 

Daniel Buda 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Programul ar trebui să pregătească 

și să sprijine actorii de piață în vederea 

trecerii la o economie circulară curată, 

eficientă din punct de vedere energetic, cu 

emisii scăzute de dioxid carbon și 

rezistentă la schimbările climatice prin 

testarea unor noi oportunități de afaceri, 

perfecționarea competențelor profesionale, 

facilitarea accesului consumatorilor la 

produse și servicii durabile, implicarea și 

responsabilizarea factorilor de influență și 

testarea unor noi metode de adaptare a 

proceselor existente și a mediului de 

afaceri. Pentru a sprijini pătrunderea pe 

piață într-o măsură mai mare a soluțiilor 

durabile, ar trebui să se promoveze 

acceptarea acestora de către publicul larg și 

angajamentul consumatorilor. 

(22) Programul ar trebui să pregătească 

și să sprijine actorii de piață în vederea 

trecerii la o economie circulară curată, 

eficientă din punct de vedere energetic, cu 

emisii scăzute de dioxid carbon și 

rezistentă la schimbările climatice prin 

exploatarea durabilă a resurselor 

naturale existente și prin testarea unor noi 

oportunități de afaceri, perfecționarea 

competențelor profesionale, facilitarea 

accesului consumatorilor la produse și 

servicii durabile, implicarea și 

responsabilizarea factorilor de influență și 

testarea unor noi metode de adaptare a 

proceselor existente și a mediului de 

afaceri. Pentru a sprijini pătrunderea pe 

piață într-o măsură mai mare a soluțiilor 

durabile, ar trebui să se promoveze 

acceptarea acestora de către publicul larg și 

angajamentul consumatorilor. 

Or. ro 

 

Amendamentul  59 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de regulament 
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Considerentul 24 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în conformitate cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 

de dezvoltare durabilă ale ONU, acest 

program va contribui la integrarea 

acțiunilor legate de climă și la realizarea 

obiectivului global potrivit căruia 25 % din 

cheltuielile bugetare ar trebui să contribuie 

la obiectivele climatice. Se preconizează că 

acțiunile întreprinse în cadrul programului 

vor contribui cu 61 % din pachetul 

financiar total al programului la realizarea 

obiectivelor climatice. Acțiunile relevante 

vor fi identificate în cursul pregătirii și 

punerii în aplicare a programului și vor fi 

reevaluate în contextul evaluărilor și al 

procesele de revizuire relevante. 

(24) Combaterea schimbărilor 

climatice este una dintre cele mai 

importante provocări globale care 

necesită un răspuns coordonat și 

ambițios. Uniunea trebuie să răspundă 

schimbărilor climatice în conformitate cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 

de dezvoltare durabilă ale ONU, acest 

program va contribui la integrarea 

acțiunilor legate de climă și la realizarea 

obiectivului global potrivit căruia 25 % din 

cheltuielile bugetare ar trebui să contribuie 

la obiectivele climatice. Se preconizează că 

acțiunile întreprinse în cadrul programului 

vor contribui cu 61 % din pachetul 

financiar total al programului la realizarea 

obiectivelor climatice. Acțiunile relevante 

vor fi identificate în cursul pregătirii și 

punerii în aplicare a programului și vor fi 

reevaluate în contextul evaluărilor și al 

procesele de revizuire relevante. 

Or. en 

 

Amendamentul  60 

Maria Gabriela Zoană 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în conformitate cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 

de dezvoltare durabilă ale ONU, acest 

program va contribui la integrarea 

acțiunilor legate de climă și la realizarea 

obiectivului global potrivit căruia 25 % din 

cheltuielile bugetare ar trebui să contribuie 

(24) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în conformitate cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 

de dezvoltare durabilă ale ONU, acest 

program va contribui la integrarea 

acțiunilor legate de climă și mediu și la 

realizarea obiectivului global potrivit 

căruia 25 % din cheltuielile bugetare ar 
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la obiectivele climatice. Se preconizează că 

acțiunile întreprinse în cadrul programului 

vor contribui cu 61 % din pachetul 

financiar total al programului la realizarea 

obiectivelor climatice. Acțiunile relevante 

vor fi identificate în cursul pregătirii și 

punerii în aplicare a programului și vor fi 

reevaluate în contextul evaluărilor și al 

procesele de revizuire relevante. 

trebui să contribuie la obiectivele 

climatice. Se preconizează că acțiunile 

întreprinse în cadrul programului vor 

contribui cu 61 % din pachetul financiar 

total al programului la realizarea 

obiectivelor climatice și de mediu. 

Acțiunile relevante vor fi identificate în 

cursul pregătirii și punerii în aplicare a 

programului și vor fi reevaluate în 

contextul evaluărilor și al procesele de 

revizuire relevante. 

Or. ro 

Amendament  61 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 
Textul propus de Comisie Amendament 

(25) În punerea în aplicare a 

programului ar trebui să se acorde atenția 

cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile 

ultraperiferice30 în conformitate cu 

articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor 

și vulnerabilităților specifice ale acestor 

regiuni. Pe lângă politicile relevante ale 

Uniunii din domeniul mediului, climei și 

tranziției către energia curată, ar trebui să 

se țină seama și de alte politici ale Uniunii. 

(25) În punerea în aplicare a 

programului ar trebui să se acorde atenția 

cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile 

ultraperiferice30 în conformitate cu 

articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor 

și vulnerabilităților specifice ale acestor 

regiuni. Pe lângă politicile relevante ale 

Uniunii din domeniul mediului, climei, 

economiei circulare și tranziției către 

energia curată, ar trebui să se țină seama și 

de alte politici ale Uniunii. 

_________________ _________________ 

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final. 

Or. it 

 

Amendamentul  62 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (26a) Evaluarea prezentului regulament 

furnizează informațiile necesare pentru 

ca procesul de luare a deciziilor să 

îmbunătățească programul, dacă este 

necesar. Pe lângă evaluarea gradului de 

îndeplinire de către program a 

obiectivului prevăzut la articolul 3 din 

prezentul regulament, ar trebui să se 

acorde o atenție specială procesului de 

depunere a cererii, pentru a asigura că 

aceste fonduri sunt accesibile tuturor 

proiectelor relevante. În special, este 

important să se asigure că participarea 

comunităților locale și a societății civile 

este utilă și fără complicații. 

Or. en 

 

Amendamentul  63 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 38 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(38) Deoarece obiectivele prezentului 

regulament, și anume să contribuie la 

dezvoltarea durabilă și la realizarea 

obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite 

în legislația, strategiile, planurile și 

angajamentele internaționale în domeniul 

mediului, climei și energiei curate, nu pot 

fi realizate în mod satisfăcător de către 

statele membre și, prin urmare, având în 

vedere amploarea și efectele prezentului 

regulament, pot fi realizate mai bine la 

nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 

măsuri, în conformitate cu principiul 

subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 

articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este prevăzut 

la articolul menționat, prezentul 

(38) În conformitate cu principiul 

subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 

articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană și cu principiul 

proporționalității, astfel cum este prevăzut 

la articolul menționat, prezentul 

regulament nu depășește ceea ce este 

necesar pentru îndeplinirea respectivelor 

obiective și lasă statelor membre ale 

Uniunii o marjă de manevră în ceea ce 

privește nevoile lor locale sau specifice. 
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regulament nu depășește ceea ce este 

necesar pentru îndeplinirea respectivelor 

obiective. 

Or. fr 

Amendamentul  64 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) „proiecte strategice de protejare a 

naturii” înseamnă proiecte care sprijină 

realizarea obiectivelor Uniunii privind 

natura și biodiversitatea prin punerea în 

aplicare a unor programe de acțiune 

coerente în statele membre pentru a integra 

aceste obiective și priorități în alte politici 

și instrumente de finanțare, inclusiv prin 

punerea în aplicare coordonată a cadrelor 

de acțiune prioritară instituite în temeiul 

Directivei 92/43/CEE; 

(1) „proiecte strategice de protejare a 

naturii” înseamnă proiecte care sprijină 

realizarea obiectivelor Uniunii privind 

natura și biodiversitatea, prevăzute în 

special de Directiva 2009/147/CE și de 

Directiva 92/43/CEE a Consiliului, prin 

punerea în aplicare a unor programe de 

acțiune coerente în statele membre pentru a 

integra aceste obiective și priorități în alte 

politici și instrumente de finanțare, inclusiv 

prin punerea în aplicare coordonată a 

cadrelor de acțiune prioritară instituite în 

temeiul Directivei 92/43/CEE; 

Or. en 

 

Amendamentul  65 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) „proiecte de acțiune standard” 

înseamnă proiecte, altele decât proiectele 

strategice integrate, proiectele strategice de 

protejare a naturii sau proiectele de 

asistență tehnică, care urmăresc obiectivele 

specifice ale programului prevăzute la 

articolul 3 alineatul (2); 

(4) „proiecte de acțiune standard” 

înseamnă proiecte, altele decât proiectele 

strategice integrate, proiectele strategice de 

protejare a naturii sau proiectele de 

asistență tehnică, precum proiectele 

ascendente (DLRC), care urmăresc 

obiectivele specifice ale programului 

prevăzute la articolul 3 alineatul (2); 
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Or. en 

 

Amendamentul  66 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul general al programului 

este de a contribui la tranziția către o 

economie circulară curată, eficientă din 

punct de vedere energetic, cu emisii 

scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, inclusiv prin 

tranziția către energia curată, precum și la 

protejarea și îmbunătățirea calității 

mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, contribuind astfel 

la dezvoltarea durabilă. 

1. Obiectivul general al programului 

este de a contribui la tranziția către o 

economie circulară durabilă, eficientă din 

punctul de vedere al resurselor și 

energetic, cu emisii scăzute de dioxid 

carbon și rezistentă la schimbările 

climatice, inclusiv prin tranziția către un 

sistem energetic cu eficiență ridicată și 

bazat pe energie din surse regenerabile, 

precum și la protejarea și îmbunătățirea 

calității mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, contribuind astfel 

la sporirea nivelului de protecție a 

mediului și a politicilor climatice 

ambițioase. De asemenea, programul 

susține o guvernanță mai bună în 

domeniul mediului și al climei la toate 

nivelurile, inclusiv o mai bună implicare a 

societății civile, a ONG-urilor și a 

actorilor locali. 

Or. en 

 

Amendamentul  67 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul general al programului 

este de a contribui la tranziția către o 

economie circulară curată, eficientă din 

punct de vedere energetic, cu emisii 

1. Obiectivul general al programului 

este de a contribui la tranziția către o 

economie circulară curată, eficientă din 

punct de vedere energetic, cu emisii 
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scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, inclusiv prin 

tranziția către energia curată, precum și la 

protejarea și îmbunătățirea calității 

mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, contribuind astfel 

la dezvoltarea durabilă. 

scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, inclusiv prin 

tranziția către energia curată și din surse 

regenerabile, la promovarea 

bioeconomiei, precum și la protejarea și 

îmbunătățirea calității mediului, la oprirea 

și inversarea declinului biodiversității și la 

adoptarea de politici climatice ambițioase, 

contribuind astfel la dezvoltarea durabilă. 

De asemenea, programul contribuie la o 

mai bună implicare a tuturor părților 

interesate relevante în domeniul mediului, 

al energiei și al politicilor climatice. 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Beata Gosiewska 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul general al programului 

este de a contribui la tranziția către o 

economie circulară curată, eficientă din 

punct de vedere energetic, cu emisii 

scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, inclusiv prin 

tranziția către energia curată, precum și la 

protejarea și îmbunătățirea calității 

mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, contribuind astfel 

la dezvoltarea durabilă. 

1. Obiectivul general al programului 

este de a contribui la tranziția către o 

economie circulară curată, eficientă din 

punct de vedere energetic, cu emisii 

scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, inclusiv prin 

tranziția către energia curată, precum și la 

protejarea și îmbunătățirea calității 

mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, inclusiv la 

sprijinirea rețelei Natura 2000 și 

combaterea degradării ecosistemelor, 

contribuind astfel la dezvoltarea durabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de regulament 



 

PE626.777v01-00 32/50 AM\1160530RO.docxx 

RO 

Articolul 3 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul general al programului 

este de a contribui la tranziția către o 

economie circulară curată, eficientă din 

punct de vedere energetic, cu emisii 

scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, inclusiv prin 

tranziția către energia curată, precum și la 

protejarea și îmbunătățirea calității 

mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, contribuind astfel 

la dezvoltarea durabilă. 

1. Obiectivul general al programului 

este de a contribui la tranziția către o 

economie circulară curată, eficientă din 

punct de vedere energetic, cu emisii 

scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, inclusiv prin 

tranziția către energia curată, precum și la 

asigurarea protecției și îmbunătățirii 
calității mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, contribuind astfel 

la dezvoltarea durabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  70 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 

promoveze tehnici și abordări inovatoare 

pentru realizarea obiectivelor legislației și 

ale politicilor Uniunii din domeniul 

mediului și al climei, inclusiv tranziția 

către energia curată, și să contribuie la 

aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 

privește natura și biodiversitatea; 

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 

promoveze tehnici și abordări inovatoare 

pentru realizarea obiectivelor legislației și 

ale politicilor Uniunii din domeniul 

mediului și al climei, inclusiv tranziția 

către energia curată, și să contribuie la 

aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 

privește natura și biodiversitatea, precum 

și în ceea ce privește sistemele agricole și 

alimentare durabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  71 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a 



 

AM\1160530RO.docxx 33/50 PE626.777v01-00 

 RO 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 

promoveze tehnici și abordări inovatoare 

pentru realizarea obiectivelor legislației și 

ale politicilor Uniunii din domeniul 

mediului și al climei, inclusiv tranziția 

către energia curată, și să contribuie la 

aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 

privește natura și biodiversitatea; 

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 

promoveze tehnici și abordări inovatoare 

pentru realizarea obiectivelor legislației și 

ale politicilor Uniunii din domeniul 

mediului și al climei, inclusiv tranziția 

către energia curată, și să contribuie la 

aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 

privește natura și biodiversitatea și să 

sprijine aplicarea unor astfel de practici; 

Or. en 

 

Amendamentul  72 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să sprijine elaborarea, punerea în 

aplicare, monitorizarea și asigurarea 

respectării legislației și a politicilor 

relevante ale Uniunii, inclusiv prin 

îmbunătățirea guvernanței prin 

consolidarea capacităților actorilor din 

sectoarele public și privat și prin 

implicarea societății civile; 

(b) să sprijine elaborarea, punerea în 

aplicare, monitorizarea și asigurarea 

respectării legislației și a politicilor 

relevante ale Uniunii, inclusiv prin 

îmbunătățirea guvernanței prin 

consolidarea capacităților actorilor din 

sectoarele public și privat, inclusiv din 

sectorul agriculturii, horticulturii, 

silviculturii și pescuitului, și prin 

implicarea societății civile; 

Or. en 

 

Amendamentul  73 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 2a. Programul nu subminează 

obiectivele altor acte legislative și politici 

ale Uniunii; 

Or. en 

Justificare 

Din păcate, în anumite state membre, proiectele LIFE au cauzat, în ultimii ani, controverse și 

conflicte publice din cauza exproprierii exploatațiilor agricole familiale. Trebuie evitate 

conflictele de aplicare între programul LIFE și alte acte legislative și politici ale Uniunii, 

precum PAC și protecția tinerilor fermieri și a exploatațiilor agricole familiale. Cooperarea 

cu fermierii și proprietarii de terenuri, de exemplu, precum și cu IMM-urile și cu sectorul 

privat trebuie consolidată prin Regulamentul privind finanțarea programului LIFE. 

 

Amendamentul  74 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 - litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) practici agricole durabile, inclusiv 

biodiversitatea solului și 

agrobiodiversitatea, captarea CO2, 

monitorizarea solului și protecția solului 

și a apelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  75 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) subprogramul Atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea; 

(a) subprogramul Guvernanța și 

atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea; 

Or. en 
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Amendamentul  76 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pachetul financiar pentru punerea 

în aplicare a programului în perioada 2021-

2027 se ridică la 5 450 000 000 EUR în 

prețuri curente. 

1. Pachetul financiar pentru punerea 

în aplicare a prezentului regulament în 

perioada 2021-2027 se ridică la 

7 900 000 000 EUR. 

Or. en 

 

Amendamentul  77 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pachetul financiar pentru punerea 

în aplicare a programului în perioada 2021-

2027 se ridică la 5 450 000 000 EUR în 

prețuri curente. 

1. Pachetul financiar pentru punerea 

în aplicare a programului în perioada 2021-

2027 se ridică la 7 900 000 000 EUR în 

prețuri curente. 

Or. en 

Justificare 

Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: 

pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 solicită ca finanțarea alocată 

programului LIFE să se dubleze. Finanțarea actualului program LIFE 2014-2020 se ridică la 

aproximativ 3,45 miliarde de euro, sumă care dublată ar ajunge la 6,9 miliarde de euro. 

Fondurile alocate subprogramului „TRANZIȚIA CĂTRE ENERGIA CURATĂ” în valoare de 

1 miliard de euro provin din „Programul Energie inteligentă - Europa” din cadrul Orizont 

2020, prin urmare, aceste fonduri ar trebui considerate ca o finanțare suplimentară. 

 

Amendamentul  78 
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Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) 3 500 000 000 EUR pentru 

domeniul Mediu, din care 

(a) 5 200 000 000 EUR pentru 

domeniul Mediu, din care 

Or. en 

 

Amendamentul  79 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) 3 500 000 000 EUR pentru 

domeniul Mediu, din care 

(a) 5 200 000 000 EUR pentru 

domeniul Mediu, din care 

Or. en 

Justificare 

Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: 

pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 solicită ca finanțarea alocată 

programului LIFE să se dubleze. În cadrul actualului program LIFE 2014-2020, 

subprogramul Mediu are un buget de 2,6 miliarde de euro, suma dublată ridicându-se la 5,2 

miliarde de euro. 

 

Amendamentul  80 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – punctul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) 2 150 000 000 EUR pentru (1) 3 200 000 000 EUR pentru 

subprogramul Natură și biodiversitate, prin 
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subprogramul Natură și biodiversitate și care se menține proporția de 60 % 

dedicată naturii și biodiversității; 

Or. en 

 

Amendamentul  81 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – punctul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) 2 150 000 000 EUR pentru 

subprogramul Natură și biodiversitate și 

(1) 3 200 000 000 EUR pentru 

subprogramul Natură și biodiversitate și 

Or. en 

 

Amendamentul  82 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – punctul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) 1 350 000 000 EUR pentru 

subprogramul Economia circulară și 

calitatea vieții; 

(2) 2 000 000 000 EUR pentru 

subprogramul Economia circulară și 

calitatea vieții; 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – punctul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) 1 350 000 000 EUR pentru 

subprogramul Economia circulară și 

calitatea vieții; 

(2) 2 000 000 000 EUR pentru 

subprogramul Economia circulară și 

calitatea vieții; 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) 1 950 000 000 EUR pentru 

domeniul Politici climatice, din care 

(b) 2 700 000 000 EUR pentru 

domeniul Politici climatice, din care 

Or. en 

 

Amendamentul  85 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) 1 950 000 000 EUR pentru 

domeniul Politici climatice, din care 

(b) 2 700 000 000 EUR pentru 

domeniul Politici climatice, din care 

Or. en 

Justificare 

Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: 

pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 solicită ca finanțarea alocată 

programului LIFE să se dubleze. În cadrul actualului program LIFE 2014-2020, 

subprogramul Climat are un buget de 860 de milioane de euro, suma dublată însemnând 

aproximativ 1,7 miliarde de euro. 
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Amendamentul  86 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – punctul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) 950 000 000 EUR pentru 

subprogramul Atenuarea schimbărilor 

climatice și adaptarea la acestea și 

(1) 1 700 000 000 EUR pentru 

subprogramul Atenuarea schimbărilor 

climatice și adaptarea la acestea și 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – punctul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) 950 000 000 EUR pentru 

subprogramul Atenuarea schimbărilor 

climatice și adaptarea la acestea și 

(1) 1 700 000 000 EUR pentru 

subprogramul Atenuarea schimbărilor 

climatice și adaptarea la acestea și 

Or. en 

Justificare 

Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: 

pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 solicită ca finanțarea alocată 

programului LIFE să se dubleze. În cadrul actualului program LIFE 2014-2020, 

subprogramul Climat are un buget de 860 de milioane de euro, suma dublată însemnând 

aproximativ 1,7 miliarde de euro. 

 

Amendamentul  88 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – punctul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) 1 000 000 000 EUR pentru 

subprogramul Tranziția către energia 

curată. 

(2) 2 028 000 000 EUR pentru 

subprogramul Tranziția către energia 

curată. 

Or. en 

 

Amendamentul  89 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Minimum 61 % din resursele 

bugetare alocate proiectelor sprijinite prin 

intermediul subvențiilor pentru acțiuni în 

cadrul subprogramului pentru mediu sunt 

dedicate proiectelor care sprijină 

conservarea naturii și a biodiversității. 

Or. en 

Justificare 

Protecția naturii și a biodiversității este unul dintre obiectivele principale ale programului 

LIFE. Prin urmare, ar trebui asigurat că finanțarea este direcționată spre acele domenii. 

Acest lucru respectă actualul Regulament privind programul LIFE. 

 

Amendamentul  90 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Programul poate furniza finanțare 

sub oricare dintre formele prevăzute în 

Regulamentul financiar, în special granturi, 

2. Programul poate furniza finanțare 

sub oricare dintre formele prevăzute în 

Regulamentul financiar, în special granturi, 
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premii și achiziții publice. Totodată, acesta 

poate furniza finanțare sub formă de 

instrumente financiare în cadrul 

operațiunilor de finanțare mixtă. 

premii și achiziții publice. Totodată, acesta 

poate furniza finanțare sub formă de 

instrumente financiare în cadrul 

operațiunilor de finanțare mixtă până la o 

limită de maximum 20 % din pachetul 

financiar menționat la articolul 5 

alineatul (1). 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Se poate aloca proiectelor 

integrate strategice maximum 25 % din 

pachetul financiar menționat la articolul 

5 alineatul (1). 

Or. en 

 

Amendamentul  92 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Granturile din cadrul programului sunt 

atribuite și gestionate în conformitate cu 

titlul VIII din Regulamentul financiar. 

Granturile din cadrul programului sunt 

atribuite, cofinanțate într-o proporție de 

75 % și gestionate în conformitate cu titlul 

VIII din Regulamentul financiar. 

Or. en 

 

Amendamentul  93 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 
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Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera -a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) proiectele finanțate în cadrul 

programului aduc o contribuție 

semnificativă la realizarea a cel puțin 

unul dintre obiectivele menționate la 

articolul 3; 

Or. en 

 

Amendament  94 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendament 

(a) proiectele finanțate în cadrul 

programului nu subminează obiectivele 

relevante ale programului în domeniul 

mediului, al climei sau al energiei curate 

și, pe cât posibil, promovează utilizarea 

achizițiilor publice verzi; 

(a) proiectele finanțate în cadrul 

programului contribuie la realizarea a cel 

puțin unuia dintre obiectivele programului 

în domeniul mediului, al climei, al 

tranziției către un model economic 

circular sau al energiei durabile, fără a 

aduce atingere altor obiective, și, pe cât 

posibil, promovează utilizarea achizițiilor 

publice verzi; 

Or. it 

Justificare 

Programul LIFE ar trebui nu doar să „nu submineze” obiectivele de mediu, climatice și 

energetice ale UE, ci ar trebui să contribuie în mod activ la realizarea acestora. În plus, 

formularea privind proiectele „relevante în domeniul energiei curate” pare să fie prea vagă. 

Amendamentul  95 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) proiectele finanțate în cadrul 

programului nu subminează obiectivele 

relevante ale programului în domeniul 

mediului, al climei sau al energiei curate și, 

pe cât posibil, promovează utilizarea 

achizițiilor publice verzi; 

(a) proiectele finanțate în cadrul 

programului nu subminează obiectivele 

relevante ale programului în domeniul 

mediului, al climei sau al energiei curate și, 

ori de câte ori este posibil, promovează 

utilizarea achizițiilor publice verzi; 

Or. en 

 

Amendamentul  96 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) proiectele finanțate în cadrul 

programului nu subminează obiectivele 

relevante ale programului în domeniul 

mediului, al climei sau al energiei curate și, 

pe cât posibil, promovează utilizarea 

achizițiilor publice verzi; 

(a) proiectele finanțate în cadrul 

programului contribuie la obiectivele 

relevante ale programului în domeniul 

mediului, al climei sau al energiei curate și, 

pe cât posibil, promovează utilizarea 

achizițiilor publice verzi; 

Or. en 

 

Amendamentul  97 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) proiectele finanțate în cadrul 

programului nu subminează prioritățile 

altor acte legislative și politici ale Uniunii, 

în special în ceea ce privește utilizarea 

eficientă a resurselor și producția de 

alimente; 

Or. en 
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Amendamentul  98 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) se acordă prioritate proiectelor care 

prezintă cel mai ridicat potențial de a fi 

replicate și dezvoltate de către sectorul 

public sau privat ori de a mobiliza cele mai 

mari investiții sau resurse financiare 

(potențialul de catalizator); 

(c) se acordă prioritate proiectelor care 

prezintă cel mai ridicat potențial de a fi 

replicate și dezvoltate de către sectorul 

public sau privat; 

Or. en 

 

Amendamentul  99 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) se acordă prioritate proiectelor 

care prezintă cel mai ridicat potențial de 

implicare a societății civile, a 

proprietarilor de terenuri și a sectorului 

agriculturii, horticulturii și silviculturii și 

de cooperare inteligentă cu acestea; 

Or. en 

Justificare 

După cum au arătat experiențele de până acum, pentru succesul proiectelor LIFE sunt 

esențiale implicarea societății civile, a proprietarilor de terenuri și a sectorului agriculturii, 

horticulturii și silviculturii și cooperarea inteligentă cu acestea, pentru a dezvolta, a 

demonstra și a promova tehnici și abordări inovatoare menite să realizeze obiectivele 

legislației și ale politicilor Uniunii în domeniul mediului și al climei, inclusiv tranziția 

energetică, precum și pentru a contribui și a sprijini aplicarea celor mai bune practici în ceea 

ce privește natura și biodiversitatea. 
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Amendamentul  100 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) Comisia asigură echilibrul 

geografic al proiectelor finanțate în 

cadrul programului; 

Or. en 

 

Amendamentul  101 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) dacă este cazul, se acordă o atenție 

specială proiectelor din zone geografice cu 

nevoi sau vulnerabilități specifice, cum ar 

fi zonele cu probleme de mediu sau 

constrângeri naturale specifice, zonele 

transfrontaliere sau regiunile 

ultraperiferice. 

(f) dacă este cazul, se acordă o atenție 

specială proiectelor, cu condiția ca acestea 

să aducă beneficii mediului, din zone 

geografice cu nevoi sau vulnerabilități 

specifice, cum ar fi zonele cu probleme de 

mediu sau constrângeri naturale specifice, 

zonele transfrontaliere sau regiunile 

ultraperiferice. 

Or. en 

 

Amendamentul  102 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) achiziționarea de terenuri reprezintă 

fie singura modalitate, fie modalitatea cea 

mai eficientă din punctul de vedere al 

costurilor pentru a se ajunge la rezultatul 

(b) achiziționarea de terenuri reprezintă 

fie singura modalitate, fie modalitatea cea 

mai eficientă din punctul de vedere al 

costurilor pentru a se ajunge la rezultatul 
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dorit în materie de conservare; dorit în materie de conservare pentru zona 

extinsă la care se referă proiectul; 

Or. en 

 

Amendamentul  103 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) achiziționarea de terenuri reprezintă 

fie singura modalitate, fie modalitatea cea 

mai eficientă din punctul de vedere al 

costurilor pentru a se ajunge la rezultatul 

dorit în materie de conservare; 

(b) achiziționarea de terenuri reprezintă 

singura modalitate pentru a se ajunge la 

rezultatul dorit în materie de conservare; 

Or. en 

Justificare 

În trecut, au fost cumpărate sau expropriate parcele agricole utilizând fonduri LIFE, ceea ce 

a creat controverse publice. Achiziționarea de terenuri ar trebui să fie singura modalitate de 

a ajunge la rezultatul dorit, dacă este cazul. Ar trebui să se acorde prioritate cooperării cu 

fermierii în vederea atingerii obiectivelor de conservare. 

 

Amendamentul  104 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul 

acestui program sunt implementate în 

conformitate cu [Regulamentul InvestEU] 

și cu Titlul X din Regulamentul financiar. 

Operațiunile de finanțare mixtă din cadrul 

acestui program sunt implementate în 

conformitate cu [Regulamentul InvestEU] 

și cu Titlul X din Regulamentul financiar. 

Operațiunile de finanțare mixtă din 

cadrul acestui program beneficiază de 

maximum 20 % din pachetul financiar 

menționat la articolul 5 alineatul (1). 
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Or. en 

 

Amendamentul  105 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Programul este pus în aplicare 

prin cel puțin două programe de lucru 

multianuale menționate la articolul 110 din 

Regulamentul financiar. Programele de 

lucru stabilesc, dacă este cazul, suma 

totală rezervată operațiunilor de finanțare 

mixtă. 

1. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 21 în vederea completării 

prezentului regulament prin cel puțin două 

programe de lucru multianuale menționate 

la articolul 110 din Regulamentul 

financiar. 

Or. en 

 

Amendamentul  106 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Comisia adoptă, prin acte de 

punere în aplicare, programe de lucru 

multianuale pentru programul LIFE. 

Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 21a. 

Or. en 

Justificare 

Procedura comitetului pentru programul LIFE este în conformitate cu actualul Regulament 

privind programul LIFE. Statele membre ar trebui să fie implicate în pregătirea programelor 

de lucru. 
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Amendamentul  107 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În dezvoltarea programelor de 

lucru, Comisia se asigură că colegiuitorii 

și părțile interesate sunt consultați în mod 

corespunzător. 

Or. en 

 

Amendamentul  108 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Evaluarea interimară a programului 

se realizează imediat ce sunt disponibile 

suficiente informații cu privire la 

implementarea acestuia, dar nu mai târziu 

de patru ani de la începerea implementării 

programului. 

2. Evaluarea interimară a programului 

se realizează imediat ce sunt disponibile 

suficiente informații cu privire la 

implementarea acestuia, dar nu mai târziu 

de patru ani de la începerea implementării 

programului. Evaluarea interimară este, 

dacă este cazul, însoțită de o propunere de 

modificare a prezentului regulament. 

Or. en 

Justificare 

Din moment ce Regulamentul privind programul LIFE nu are nicio limită de timp, adaptarea 

regulamentului la viitoarele circumstanțe ar putea fi utilă. 

 

Amendamentul  109 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 19 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Evaluarea interimară a programului 

se realizează imediat ce sunt disponibile 

suficiente informații cu privire la 

implementarea acestuia, dar nu mai târziu 

de patru ani de la începerea implementării 

programului. 

2. Evaluarea interimară a programului 

se realizează imediat ce sunt disponibile 

suficiente informații cu privire la 

implementarea acestuia, dar nu mai târziu 

de patru ani de la începerea implementării 

programului și include evaluarea realizată 

în conformitate cu articolul 18 alineatul 

(5). 

Or. en 

 

Amendamentul  110 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. La finalul implementării 

programului, dar nu mai târziu de patru ani 

de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 

1 al doilea paragraf, Comisia efectuează o 

evaluare finală a programului. 

3. La finalul implementării 

programului, dar nu mai târziu de patru ani 

de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 

1 al doilea paragraf, Comisia efectuează o 

evaluare finală a programului și include 

evaluările realizate în conformitate cu 

articolul 18 alineatul (5). 

Or. en 

 

Amendamentul  111 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 - alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia comunică concluziile 

evaluărilor, însoțite de observațiile sale, 

Parlamentului European, Consiliului, 

Comitetului Economic și Social European 

4. Comisia comunică concluziile 

evaluărilor, însoțite de observațiile sale, 

Parlamentului European, Consiliului, 

Comitetului Economic și Social European 
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și Comitetului Regiunilor. și Comitetului Regiunilor. Comisia face 

publice rezultatele evaluărilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  112 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 21 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 21a 

 Procedura comitetului 

 1. Comisia este asistată de Comitetul 

pentru programul LIFE pentru mediu și 

politici climatice. Respectivul comitet este 

un comitet în înțelesul Regulamentului 

(UE) nr. 182/2011. 

 2. În cazul în care se face trimitere la 

prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

 În cazul în care comitetul nu emite un 

aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act 

de punere în aplicare și se aplică articolul 

5 alineatul (4) al treilea paragraf din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

Or. en 

Justificare 

Procedura comitetului respectă normele prevăzute de actualul program LIFE. Ar trebui 

păstrată buna cooperare între Comisie și statele membre. Comitetul pentru programul LIFE 

ar trebui menținut. 

 


