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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Programul LIFE urmează să fie reînnoit în 2020. Până în prezent, acesta a utilizat finanțarea 

pentru a acționa ca un banc de încercare pentru proiecte mici, care se preconizează că vor 

îmbunătăți starea mediului. Exemplele au inclus tehnici de gestionare pentru creșterea 

numărului de specii sălbatice sau întreținerea zonelor umede. Succesul unor astfel de inovații 

poate fi evaluat și demonstrat. Finanțarea provine direct de la Bruxelles. 

 

Dacă aceste proiecte sunt încununate de succes, ele devin populare în rândul agricultorilor, 

care apoi fac aceste investiții, folosind granturile pilonului 2 din statele lor membre. 

 

Adăugarea cuvintelor „Politici climatice” în actualul regim LIFE a adăugat un concept 

complet nou privind modul în care ar trebui folosiți banii contribuabilului. Termenul a apărut 

și în ultima propunere a comisarului Hogan privind reforma PAC. Adăugarea termenului 

„Politici climatice” coincide cu o majorare de 60 % a bugetului alocat programului LIFE. 

Lipsesc în mod evident definițiile acțiunilor necesare și ale rezultatelor dorite. 

 

Dacă sintagma „Politici climatice” ar fi fost înlocuită cu sintagma „Acțiuni împotriva 

poluării”, ar fi posibil să se măsoare poluarea aerului, solului și a apei și să se evalueze 

eficacitatea strategiilor de atenuare a acestor probleme în raport cu un obiectiv exprimat în 

cifre pentru fiecare dintre cele trei elemente. Putem câștiga războiul pentru reducerea poluării 

prin utilizarea armelor tehnologiei și legislației. Nu se poate pune capăt războiului împotriva 

vremii de pe Pământ, deoarece „victoria” nu poate fi definită.  

 

Raportorul s-a întâlnit cu echipa de patru persoane a Comisiei, care au avut diferite niveluri de 

contribuție la prezenta propunere. Raportorul i-a întrebat care ar fi rezultate de dorit, ca 

urmare a investițiilor financiare. Răspunsul a fost: „o reducere a emisiilor de CO2”. 
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Graficul de mai jos indică reducerea pe termen lung a prezenței CO2 în atmosferă. Activitatea 

umană nu a avut niciun rol. Nivelurile ridicate de CO2 coincid cu o eră glaciară. 

 
Grafic bazat pe lucrările profesorilor Shaviv și Veiser și ale geologului Graham Oram 

 

A procentaj de aer uscat de dioxid de carbon (roșu), azot (maro) și oxigen (albastru) în 

atmosfera uscată 

 notă: procentajul metanului și al gazelor Nox este prea mic pentru a fi înregistrat în grafic 

B Presiunea atmosferică în scădere de la 100 de atmosfere la 1 atmosferă în prezent 

C Anomaliile reprezentative ale temperaturilor (prof. Jan Veiser) 

D Timpul scurs în miliarde de ani (Ga = giga-an) (albastru) și în milioane de ani 

(negru) 

E. La început, Pământul era la fel ca planeta Venus acum. 

F Hadeanul și Arhaicul; baritină „injectată” cu CO2 la presiune mare >60 atmosfere 

G. Cianobacteriile transformă CO2 în O2, oxidând scoarța la început și apoi intrând în 

atmosferă 

H. „Pământul, bulgăre de zăpadă” 

P/T = limita Permian-Triasic 

K/T = limita Cretacic-Triasic — dispariția dinozaurilor pe scară largă 
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Menționând conceptul potrivit căruia reducerea nivelului CO2 va fi utilă pentru lua măsuri 

împotriva stării nesatisfăcătoare a climei, Comisia ignoră factorii care modifică într-adevăr 

clima noastră. 

 

1. Galaxia: sub forma fluctuațiilor razelor cosmice. Pot provoca modificări de 10o C pe 

perioade de milioane de ani. 

2. Sistemul solar: forța gravitațională poate provoca modificări de 2-3o C. 

3. Soarele: variațiile orbitei și înclinării sale, precum și cele cinci cicluri separate 

demonstrate ale sale pot induce variații ale temperaturii Pământului de până la 5o C. 

4. Curentele oceanice 

5. Gazele cu efect de seră: vapori de apă, sub formă de acoperire cu nori. 

 

Celelalte gaze cu efect de seră, CO2, metanul și protoxidul de azot au un efect neglijabil 

asupra climei noastre. Totuși, CO2 reprezintă un nutriment indispensabil pentru vegetație. 

Degradând-se, metanul se transformă în CO2 și H2O. Gazele NOx se transformă în cele din 

urmă în nitrați. 

 
Dacă efectul nivelurilor CO2 asupra climei noastre este neglijabil, efectul activității umane 

asupra modificării acestor niveluri de CO2 este, de asemenea, neglijabil. 

 

Cele două hărți ale lumii de mai jos demonstrează clar acest lucru. 

 

 
Zone calculate cu concentrații mai mari de CO2 ca urmare a emisiilor umane 
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- Zone unde într-adevăr există concentrații mai mari de CO2 

- Observații SCIAMACHY din satelitul ENVISAT (coincid cu datele IBUKU ale Japoniei) 

 
Previziunile experților și măsurătorile efectuate prin satelit sunt contradictorii.  

 

Absența totală a punctelor de concentrare a CO2 deasupra Europei arată că Comisia nu are 

nicio problemă de rezolvat. Singurul risc potențial pentru un eveniment major privind CO2  în 

Europa este erupția unui vulcan. 

 

Concentrațiile naturale ridicate de CO2 deasupra pădurilor tropicale creează o dilemă 

interesantă pentru cei care doresc să combată emisiile de CO2, conservând totodată pădurile 

tropicale. Nu este mai ușor să ieșim din această dilemă atunci când ne dăm seama că pădurile 

tropicale sunt, de asemenea, mari emițători de metan și vapori de apă.  

 

De când raportorul a devenit deputat în Parlamentul European în 2009, este la modă ca 

membrii comisiilor AGRI și ENVI să introducă sintagma „combaterea schimbărilor 

climatice” în discursurile lor. Pare să fie un lucru demn și virtuos. Aceasta se bazează pe 

previziuni făcute în anii 80 privind creșterea mondială rapidă a temperaturii și a nivelului 

mării, care nu s-a adeverit niciodată. Comisia a ascultat aceste discursuri, în loc să observe 

realitatea. La un moment dat, cineva trebuie să spună că „regele nu poartă un costum invizibil, 

ci pur și simplu este gol!”. Raportorul le oferă această ocazie colegilor săi. 

 
Unii dintre deputații în PE au fost aleși numai datorită ostilității lor față de emisiile de CO2. Ei 

nu își vor schimba punctul de vedere. 

 

Totuși raportorul îi îndeamnă pe ceilalți colegi să reflecteze la faptul că precedentul 

„Politicilor climatice” din programul LIFE pregătește terenul pentru „politicile climatice” în 

agricultură, unde 40 % din bugetele viitoare se alocă cheltuielilor pentru combaterea CO2, 

unul dintre cei mai buni „prieteni” ai agriculturii. 



 

PA\1157799RO.docx 7/25 PE623.976v01-00 

 RO 

 

Raportorul a modificat propunerea pentru a elimina toate trimiterile la „energia curată”, 

deoarece aceasta implică energia „fără CO2”, precum și trimiterile la „atenuarea schimbărilor 

climatice”, dar a introdus termenul de „adaptare la schimbările climatice” în textul propunerii 

legislative. Există o mare diferență. Trebuie să ne pregătim pentru următorul „Minim al lui 

Maunder” sau următoarea mică eră glaciară, care ar putea dura 200-300 ani. Unii fizicieni 

specialiști în domeniul solar consideră că acest ciclu a început deja din punct de vedere tehnic.  

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

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 adaptarea 

la impactul schimbărilor climatice, la 

tranziția către o economie circulară curată 

și eficientă din punct de vedere energetic, 

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. en 

Justificare 

Adaptarea la schimbările climatice implică luarea de măsuri practice pentru gestionarea 

riscurilor legate de impactul schimbărilor climatice. Trebuie să ne pregătim pentru următorul 

„Minim al lui Maunder” sau următoarea mică eră glaciară, care ar putea dura 200-300 ani. 

Unii fizicieni cred că schimbările globale au fost declanșate deja. Aceasta înseamnă că 
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prioritară ar trebui să fie adaptarea, nu încercările de atenuare sortite eșecului. În lumina 

celor de mai sus, raportorul introduce termenul „adaptarea la schimbările climatice” în 

textul proiectului de propunere legislativă. 

 

Amendamentul  2 

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 relevante în 

domeniul mediului și adaptării la 

schimbările climatice, în special în 

Agenda 2030 a Organizației Națiunilor 

Unite pentru dezvoltare durabilă8 și în 

Convenția privind diversitatea biologică9. 

__________________ __________________ 

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. . 

Or. en 

Justificare 

Pentru a fi în concordanță cu spiritul amendamentului 1 și având în vedere propunerea de 

tranziție a programului LIFE către adaptarea la schimbările climatice, anumite dispoziții ale 

Acordului de la Paris nu mai sunt relevante pentru noul program LIFE. Bineînțeles că 

eliminarea trimiterii la angajamentele internaționale nu modifică sau nu subminează statutul 

acestora. 
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Amendamentul  3 

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) Programul ar trebui să se axeze în 

mod specific pe sectoarele care contribuie 

cel mai mult la nivelurile actuale ale 

poluării. 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, ca pregătire 

pentru o perioadă iminentă de „Minim al 

lui Maunder”. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a fi în concordanță cu spiritul amendamentului 1 și având în vedere propunerea de 

tranziție a programului LIFE către adaptarea la schimbările climatice, anumite dispoziții ale 

Acordului de la Paris și alte angajamente ale UE nu mai sunt relevante pentru noul program 

LIFE. Bineînțeles că eliminarea trimiterii la angajamentele internaționale nu modifică sau nu 

subminează statutul acestora. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 
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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 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. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Raportorul propune fuzionarea subprogramelor privind „atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea” și „tranziția către energia curată” într-un singur program, într-o 

rubrică denumită „Adaptarea la schimbările climatice”. Astfel, considerentul 8 din 

propunerea Comisiei devine irelevant. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Conform evaluărilor impactului 

legislației privind energia curată, se 

estimează că realizarea obiectivelor în 

eliminat 
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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. 

Or. en 

Justificare 

Raportorul propune fuzionarea subprogramelor privind „atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea” și „tranziția către energia curată” într-un singur program, într-o 

rubrică denumită „Adaptarea la schimbările climatice”. Astfel, considerentul 9 din 

propunerea Comisiei devine irelevant. 

 

Amendamentul  6 

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 

eliminat 
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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. 

Or. en 

Justificare 

Raportorul propune fuzionarea subprogramelor privind „atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea” și „tranziția către energia curată” într-un singur program, într-o 

rubrică denumită „Adaptarea la schimbările climatice”. Astfel Orizont Europa și 

considerentul 10 al Comisiei devin irelevante pentru textul modificat al propunerii Comisiei. 

 

Amendamentul  7 

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 

(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 

adaptarea la schimbările climatice 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 
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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. 

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 

[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]. 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Sistemul voluntar de servicii în 

folosul biodiversității și ecosistemului în 

regiunile ultraperiferice și țările și 

teritoriile de peste mări ale Uniunii (BEST) 

promovează conservarea biodiversității, 

inclusiv a biodiversității marine, și 

utilizarea durabilă a serviciilor 

ecosistemice, inclusiv a abordărilor 

ecosistemice pentru atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea, în regiunile ultraperiferice și țările 

și teritoriile de peste mări ale Uniunii. 

BEST a contribuit la sensibilizarea opiniei 

publice cu privire la importanța ecologică a 

regiunilor ultraperiferice și a țărilor și 

teritoriilor de peste mări pentru 

conservarea biodiversității mondiale. În 

(15) Sistemul voluntar de servicii în 

folosul biodiversității și ecosistemului în 

regiunile ultraperiferice și țările și 

teritoriile de peste mări ale Uniunii (BEST) 

promovează conservarea biodiversității, 

inclusiv a biodiversității marine, și 

utilizarea durabilă a serviciilor 

ecosistemice, inclusiv a abordărilor 

ecosistemice pentru adaptarea la 

schimbările climatice, în regiunile 

ultraperiferice și țările și teritoriile de peste 

mări ale Uniunii. BEST a contribuit la 

sensibilizarea opiniei publice cu privire la 

importanța ecologică a regiunilor 

ultraperiferice și a țărilor și teritoriilor de 

peste mări pentru conservarea 

biodiversității mondiale. În cadrul 
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cadrul declarațiilor ministeriale din 2017 și 

2018, țările și teritoriile de peste mări și-au 

exprimat recunoștința pentru această 

schemă care acordă mici granturi pentru 

biodiversitate. Programul ar trebui să poată 

finanța în continuarea micile granturi 

pentru biodiversitate atât în regiunile 

ultraperiferice, cât și în țările și teritoriile 

de peste mări. 

declarațiilor ministeriale din 2017 și 2018, 

țările și teritoriile de peste mări și-au 

exprimat recunoștința pentru această 

schemă care acordă mici granturi pentru 

biodiversitate. Programul ar trebui să poată 

finanța în continuarea micile granturi 

pentru biodiversitate atât în regiunile 

ultraperiferice, cât și în țările și teritoriile 

de peste mări. 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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 

procesul de consultare și de punere în 

aplicare a politicilor relevante. 

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 

privire la aspectele legate de mediu și 

adaptarea la schimbările climatice 
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 

organizațiilor neguvernamentale, în 

procesul de consultare și de punere în 

aplicare a politicilor conexe. 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

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 

(22) Programul ar trebui să pregătească 

și să sprijine actorii de piață în vederea 

trecerii la o economie circulară curată și 

eficientă din punct de vedere energetic, 

adaptată la provocările schimbărilor 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

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 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. 

eliminat 

Or. en 
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Justificare 

Eliminarea referirilor la angajamentele UE de a pune în aplicare Acordul de la Paris și 

obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU nu are ca scop subminarea legislației existente și 

a valorii acordurilor internaționale. Având în vedere că raportorul propune modificări ale 

structurii programului LIFE, aceste trimiteri nu mai sunt relevante pentru noua structură. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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 sau al 

adaptării la schimbările climatice, ar 

trebui să se țină seama și de alte politici ale 

Uniunii. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

 

Amendamentul  13 

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 

(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 trebuie să confere statelor 

membre suficientă libertate pentru a 
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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 

regulament nu depășește ceea ce este 

necesar pentru îndeplinirea respectivelor 

obiective. 

satisface nevoile locale sau specifice. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament are scopul de a proteja drepturile și libertatea statelor membre ale UE de 

a decide singure care sunt prioritățile lor naționale. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) „proiecte strategice integrate” 

înseamnă proiecte care pun în aplicare la 

scară regională, multiregională, națională 

sau transnațională strategii sau planuri de 

acțiune în domeniul mediului sau al climei 

elaborate de către autoritățile statelor 

membre și impuse de legislația sau 

politica specifică a Uniunii în domeniul 

mediului, climei sau energiei curate, 

asigurând, în același timp, implicarea 

părților interesate și promovarea 

coordonării cu cel puțin o altă sursă de 

finanțare a Uniunii, națională sau privată și 

mobilizarea acestei surse de finanțare; 

(2) „proiecte strategice integrate” 

înseamnă proiecte care pun în aplicare la 

scară regională, multiregională, națională 

sau transnațională strategii sau planuri de 

acțiune în domeniul mediului sau al 

adaptării la schimbările climatice 
elaborate de către autoritățile statelor 

membre, asigurând, în același timp, 

implicarea părților interesate și promovarea 

coordonării cu cel puțin o altă sursă de 

finanțare a Uniunii, națională sau privată și 

mobilizarea acestei surse de finanțare; 

Or. en 
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Amendamentul  15 

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 adaptarea la 

schimbările climatice. De asemenea, 

acesta contribuie la tranziția către o 

economie circulară curată și eficientă din 

punct de vedere energetic, precum și la 

protejarea și îmbunătățirea calității 

mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, contribuind astfel 

la dezvoltarea durabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

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 adaptării la schimbările 

climatice, și să contribuie la aplicarea celor 

mai bune practici în ceea ce privește natura 

și biodiversitatea; 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) domeniul Politici climatice, care 

include:  

(2) domeniul Adaptarea la schimbările 

climatice, care include: 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

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) programul pentru adaptarea la 

schimbările climatice; 

Or. en 

Justificare 

Pentru a simplifica structura programului și a o face mai accesibilă, prezentul amendament 

reunește două subprograme într-unul singur, denumit „Adaptarea la schimbările climatice”. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) subprogramul Tranziția către 

energia curată. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Pentru a simplifica structura programului și a o face mai accesibilă, prezentul amendament 

reunește două subprograme într-unul singur, denumit „Adaptarea la schimbările climatice”. 
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Amendamentul  20 

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) 1 950 000 000 EUR pentru 

domeniul Adaptarea la schimbările 

climatice 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament menține consecvența cu amendamentele 18 și 19 și are același scop. 

 

Amendamentul  21 

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 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament menține consecvența cu amendamentele 18 și 19 și are același scop. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) 1 000 000 000 EUR pentru 

subprogramul Tranziția către energia 

curată. 

eliminat 

Or. en 
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Justificare 

Acest amendament menține consecvența cu amendamentele 18 și 19 și are același scop. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 5 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Programul poate finanța activitățile 

puse în aplicare de Comisie pentru a 

sprijini pregătirea, punerea în aplicare și 

integrarea legislației și a politicilor 

relevante ale Uniunii din domeniul 

mediului, climei și energiei curate în 

scopul realizării obiectivelor generale 

stabilite la articolul 3. Astfel de activități 

pot include: 

5. Programul poate finanța activitățile 

puse în aplicare de Comisie pentru a 

sprijini pregătirea și punerea în aplicare a 

legislației și a politicilor Uniunii din 

domeniul mediului și al adaptării la 

schimbările climatice în scopul realizării 

obiectivelor stabilite la articolul 3. Astfel 

de activități pot include: 

Or. en 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Granturile pot finanța activități 

desfășurate în afara Uniunii, cu condiția ca 

proiectul să urmărească obiectivele Uniunii 

în domeniul mediului și al climei și ca 

activitățile desfășurate în afara Uniunii să 

fie necesare pentru a se asigura eficacitatea 

intervențiilor desfășurate pe teritoriile 

statelor membre. 

4. Granturile pot finanța activități 

desfășurate în afara Uniunii, cu condiția ca 

proiectul să urmărească obiectivele Uniunii 

în domeniul mediului și al adaptării la 

schimbările climatice și ca activitățile 

desfășurate în afara Uniunii să fie necesare 

pentru a se asigura eficacitatea 

intervențiilor desfășurate pe teritoriile 

statelor membre. 

Or. en 
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Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Granturile de funcționare sprijină 

funcționarea entităților non-profit care sunt 

implicate în elaborarea, punerea în aplicare 

și asigurarea respectării legislației și a 

politicilor Uniunii și care sunt active în 

principal în domeniul mediului sau al 

climei, inclusiv tranziția către energia 

curată. 

5. Granturile de funcționare sprijină 

funcționarea entităților non-profit care sunt 

implicate în elaborarea, punerea în aplicare 

și asigurarea respectării legislației și a 

politicilor Uniunii și care sunt active în 

principal în domeniul mediului sau al 

poluării, precum și al adaptării la 

schimbările climatice. 

Or. en 

 

Amendamentul  26 

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 nu subminează obiectivele 

programului în domeniul mediului și al 

adaptării la schimbările climatice și, pe 

cât posibil, promovează utilizarea 

achizițiilor publice locale; 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) achiziționarea va contribui la 

îmbunătățirea, menținerea și restabilirea 

integrității rețelei Natura 2000, instituite în 

temeiul articolului 3 din Directiva 

92/43/CEE, inclusiv prin îmbunătățirea 

(a) achiziționarea va contribui la 

îmbunătățirea, menținerea și restabilirea 

integrității rețelei Natura 2000, instituite în 

temeiul articolului 3 din Directiva 

92/43/CEE, inclusiv prin îmbunătățirea 
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conectivității prin crearea de coridoare, 

puncte de trecere sau alte elemente de 

infrastructură verde; 

conectivității prin crearea de coridoare, 

puncte de trecere sau alte elemente de 

infrastructură adecvată; 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Sistemul de raportare cu privire la 

performanță asigură faptul că datele pentru 

monitorizarea implementării și a 

rezultatelor programului sunt colectate în 

mod eficient, eficace și la timp. În acest 

scop, se impun destinatarilor fondurilor 

Uniunii cerințe de raportare proporționale 

care să permită colectarea de indicatori 

agregabili de realizare și de impact la nivel 

de proiect pentru toate obiectivele specifice 

relevante ale politicii în domeniul mediului 

și al climei, inclusiv în ceea ce privește 

Natura 2000 și emisiile de anumiți poluanți 

atmosferici, cum ar fi emisiile de CO2. 

3. Sistemul de raportare cu privire la 

performanță asigură faptul că datele pentru 

monitorizarea implementării și a 

rezultatelor programului sunt colectate în 

mod eficient, eficace și la timp. În acest 

scop, se impun destinatarilor fondurilor 

Uniunii cerințe de raportare proporționale 

care să permită colectarea de indicatori 

agregabili de realizare și de impact la nivel 

de proiect pentru toate obiectivele specifice 

relevante ale politicii în domeniul mediului 

și al adaptării la schimbările climatice, 

inclusiv în ceea ce privește Natura 2000 și 

emisiile de anumiți poluanți atmosferici, 

printre care amoniacul, dioxidul de azot și 

compușii sulfului. 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia monitorizează și prezintă 

rapoarte în mod regulat în ceea ce privește 

integrarea obiectivelor în materie de climă 

și de biodiversitate, inclusiv cuantumul 

cheltuielilor. Contribuția prezentului 

regulament la realizarea obiectivului 

4. Comisia monitorizează și prezintă 

rapoarte în mod regulat în ceea ce privește 

obiectivele în materie de adaptare la 

schimbările climatice și de biodiversitate, 

inclusiv cuantumul cheltuielilor. 

Obiectivele de adaptare la schimbările 
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bugetar global potrivit căruia 25 % din 

cheltuieli ar trebui să contribuie la 

obiectivele climatice este monitorizată prin 

intermediul sistemului de indicatori 

climatici al Uniunii. Cheltuielile legate de 

biodiversitate vor fi urmărite cu ajutorul 

unui set specific de indicatori. Aceste 

metode de urmărire sunt utilizate pentru 

cuantificarea creditelor de angajament care 

se preconizează că vor contribui la 

obiectivele legate de climă și, respectiv, de 

biodiversitate pe durata cadrului financiar 

multianual pentru 2021-2027 la nivelul 

corespunzător de dezagregare. Cheltuielile 

sunt prezentate anual în declarația 

referitoare la program din cadrul bugetului. 

Contribuția programului la obiectivele 

Uniunii în domeniul climei și al 

biodiversității face obiectul unor raportări 

regulate, în contextul evaluărilor și al 

raportului anual. 

climatice sunt monitorizate prin 

intermediul sistemului de indicatori 

climatici al Uniunii. Cheltuielile legate de 

biodiversitate vor fi urmărite cu ajutorul 

unui set specific de indicatori. Aceste 

metode de urmărire sunt utilizate pentru 

cuantificarea creditelor de angajament care 

se preconizează că vor contribui la 

obiectivele legate de adaptarea la 

schimbările climatice și, respectiv, de 

biodiversitate pe durata cadrului financiar 

multianual pentru 2021-2027 la nivelul 

corespunzător de dezagregare. Cheltuielile 

sunt prezentate anual în declarația 

referitoare la program din cadrul bugetului. 

Contribuția programului la obiectivele 

Uniunii în domeniul adaptării la 

schimbările climatice și al biodiversității 

face obiectul unor raportări regulate, în 

contextul evaluărilor și al raportului anual. 

Or. en 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – liniuța 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Atenuarea schimbărilor climatice 

și adaptarea la acestea; 

– Adaptarea la schimbările climatice; 

Or. en 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – liniuța 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Tranziția către o energie curată. eliminat 
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