
PA\1159763RO.docx PE625.571v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2014-2019

Comisia pentru bugete

2018/0209(COD)

5.9.2018

PROIECT DE AVIZ

al Comisiei pentru bugete

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice 
(LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013 
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Raportoare pentru aviz: Anneli Jäätteenmäki



PE625.571v01-00 2/9 PA\1159763RO.docx

RO

PA_Legam



PA\1159763RO.docx 3/9 PE625.571v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt probleme globale la scară largă care au un 
impact tot mai mare asupra societăților noastre. Provocările legate de mediu nu au frontiere. 
Abordarea provocărilor legate de mediu într-un mod responsabil și sustenabil necesită o 
cooperare mai intensă la toate nivelurile.

Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) este principalul instrument al Uniunii și 
singurul fond al UE dedicat exclusiv obiectivelor de mediu și climatice. Având în vedere
amploarea problemelor cu care ne confruntăm, este justificat să se consolideze bugetul 
programului. 

Așa cum a recomandat Parlamentul European în rezoluțiile sale din 14 martie[1] și 30 mai[2]

privind următorul CFM, pachetul financiar al programului ar trebui dublat față de nivelul de 
finanțare din actualul CFM.

Raportoarea sprijină poziția Parlamentului European în ceea ce privește creșterea obiectivului 
global de la 25 la 30 % din cheltuielile bugetare ale UE pentru sprijinirea obiectivelor 
climatice, care trebuie atins cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027. În plus, datorită 
obiectivului UE privind integrarea aspectelor climatice, acțiunile legate de climă vor fi 
finanțate și de o serie de alte programe în următorul CFM. 

Raportoarea consideră că este important să se asigure consolidarea financiară a acțiunilor 
legate de mediu. Prin urmare, ea propune alocarea mai multor fonduri pentru subprogramele 
Mediu din programul LIFE.

Raportoarea recunoaște buna activitate a Comisiei, evidențiind, în special, rolul de catalizator 
al finanțării LIFE și complementaritatea sa cu alte instrumente ale Uniunii. 

De asemenea, raportoarea salută propunerea Comisiei de a extinde și a consolida utilizarea 
proiectelor integrate strategice, care au avut un impact pozitiv asupra inovațiilor din domeniul 
mediului.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

                                               
[1] Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: 
pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (2017/2052(INI))

[2] Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar 
multianual 2021-2027 și la resursele proprii (2018/2714(RSP))
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Amendamentul 1

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.

(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 30 % 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 
proceselor de revizuire relevante.

Or. en

Justificare

În Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției 
Parlamentului privind CFM post-2020 (2017/2052(INI)), Parlamentul European a solicitat 
atingerea, cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027, a obiectivului de 30 % din 
cheltuielile bugetare ale UE pentru sprijinirea obiectivelor climatice.

Amendamentul 2

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 6 442 000 000 EUR la 
prețurile din 2018 (7 272 000 000 EUR în 
prețuri curente).
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Justificare

Se propune modificarea pachetului financiar în conformitate cu rezoluțiile PE din 14 martie 
și 30 mai referitoare la următorul CFM.

Amendamentul 3

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) 70 %, corespunzând unei sume de 
4 509 400 000 EUR la prețurile din 2018 
(5 090 400 000 EUR în prețuri curente) 
pentru domeniul Mediu, din care

Or. en

Justificare

Programul LIFE este singurul fond UE dedicat în totalitate obiectivelor privind mediului și 
clima. Chiar dacă acțiunile UE legate de climă, susținute de obiectivul integrării aspectelor 
climatice vor fi finanțate și de o serie de alte programe în următorul CFM, este esențial să se 
asigure consolidarea financiară a acțiunilor de mediu. Prin urmare, este justificat să se aloce 
mai multe fonduri subprogramelor din domeniul Mediu din programul LIFE (70 %, în loc de 
64,2 %, așa cum a propus Comisia).

Amendamentul 4

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) 61 %, corespunzând unei sume de 
2 750 734 000 EUR la prețurile din 2018 
(3 105 144 000 EUR în prețuri curente), 
pentru subprogramul Natură și 
biodiversitate și

Or. en
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Justificare

Programul LIFE este singurul fond UE dedicat în totalitate obiectivelor privind mediului și 
clima. Chiar dacă acțiunile UE legate de climă, susținute de obiectivul integrării aspectelor 
climatice vor fi finanțate și de o serie de alte programe în următorul CFM, este esențial să se 
asigure consolidarea financiară a acțiunilor de mediu. Prin urmare, este justificat să se aloce 
mai multe fonduri subprogramelor din domeniul Mediu din programul LIFE (70 %, în loc de 
64,2 %, așa cum a propus Comisia).

Amendamentul 5

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) 39 %, corespunzând unei sume de 
1 758 666 000 EUR la prețurile din 2018 
(1 958 256 000 EUR în prețuri curente),
pentru subprogramul Economia circulară și 
calitatea vieții;

Or. en

Justificare

Programul LIFE este singurul fond UE dedicat în totalitate obiectivelor privind mediului și 
clima. Chiar dacă acțiunile UE legate de climă, susținute de obiectivul integrării aspectelor 
climatice vor fi finanțate și de o serie de alte programe în următorul CFM, este esențial să se 
asigure consolidarea financiară a acțiunilor de mediu. Prin urmare, este justificat să se aloce 
mai multe fonduri subprogramelor din domeniul Mediu din programul LIFE (70 %, în loc de 
64,2 %, așa cum a propus Comisia).

Amendamentul 6

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) 30%, corespunzând unei sume de 
1 932 600 000 EUR la prețurile din 2018 
(2 182 000 000 EUR în prețuri curente)
pentru domeniul Politici climatice, din care

Or. en
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Justificare

Programul LIFE este singurul fond UE dedicat în totalitate obiectivelor privind mediului și 
clima. Chiar dacă acțiunile UE legate de climă, susținute de obiectivul integrării aspectelor 
climatice vor fi finanțate și de o serie de alte programe în următorul CFM, este esențial să se 
asigure consolidarea financiară a acțiunilor de mediu. Prin urmare, este justificat să se aloce 
mai multe fonduri subprogramelor din domeniul Mediu din programul LIFE (70 %, în loc de 
64,2 %, așa cum a propus Comisia).

Amendamentul 7

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) 49%, corespunzând unei sume de 
946 974 000 EUR la prețurile din 2018 
(1 069 180 000 EUR în prețuri curente), 
pentru subprogramul Atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea și

Or. en

Justificare

Programul LIFE este singurul fond UE dedicat în totalitate obiectivelor privind mediului și 
clima. Chiar dacă acțiunile UE legate de climă, susținute de obiectivul integrării aspectelor 
climatice vor fi finanțate și de o serie de alte programe în următorul CFM, este esențial să se 
asigure consolidarea financiară a acțiunilor de mediu. Prin urmare, este justificat să se aloce 
mai multe fonduri subprogramelor din domeniul Mediu din programul LIFE (70 %, în loc de 
64,2 %, așa cum a propus Comisia).

Amendamentul 8

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.

(2) 51%, corespunzând unei sume de 
985 626 000 EUR la prețurile din 2018 
(1 112 820 000 EUR în prețuri curente),
pentru subprogramul Tranziția către 
energia curată.
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Justificare

Programul LIFE este singurul fond UE dedicat în totalitate obiectivelor privind mediului și 
clima. Chiar dacă acțiunile UE legate de climă, susținute de obiectivul integrării aspectelor 
climatice vor fi finanțate și de o serie de alte programe în următorul CFM, este esențial să se 
asigure consolidarea financiară a acțiunilor de mediu. Prin urmare, este justificat să se aloce 
mai multe fonduri subprogramelor din domeniul Mediu din programul LIFE (70 %, în loc de 
64,2 %, așa cum a propus Comisia).

Amendamentul 9

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 
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.

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 
bugetar global potrivit căruia 30 % 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.

Or. en
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Justificare

În Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției 
Parlamentului privind CFM post-2020 (2017/2052(INI)), Parlamentul European a solicitat 
atingerea, cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027, a obiectivului de 30 % din 
cheltuielile bugetare ale UE pentru sprijinirea obiectivelor climatice.
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