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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare 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))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0385),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C8-0249/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din [...],

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei 
pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0000/2018),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

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 

(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 
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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.

din punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute și rezistentă la schimbările 
climatice, precum și la protejarea și 
îmbunătățirea calității mediului și la 
oprirea și inversarea declinului 
biodiversității, inclusiv prin sprijinul 
acordat rețelei Natura 2000 și lupta 
împotriva degradării ecosistemelor, fie 
prin intervenții directe, fie prin sprijinirea 
integrării acestor obiective în cadrul altor 
politici.

Or. en

Amendamentul 2

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, 

precum și să se implementeze programele 
de acțiune generală privind politica în 
domeniul mediului și al climei, adoptate 
în conformitate cu articolul 192 alineatul 
(3) din TFUE, cum ar fi cel de al 7-lea 
Program de acțiune pentru mediu 20a..

__________________ __________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015)0614, 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)0015, 
22.1.2014.

13 Strategia UE privind adaptarea la 
schimbările climatice, COM(2013)216, 
16.4.2013.

13 Strategia UE privind adaptarea la 
schimbările climatice, COM(2013)0216, 
16.4.2013.

14 Pachetul „Energie curată pentru toți 
europenii”, COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 Pachetul „Energie curată pentru toți 
europenii”, COM(2016)0860, 30.11.2016.
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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)0198, 27.4.2017.

16 Programul „Aer curat pentru Europa”, 
COM(2013)918.

16 Programul „Aer curat pentru Europa”, 
COM(2013)0918.

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)0231.

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.

20 Planul de acțiune privind infrastructura 
pentru combustibili alternativi, în temeiul 
articolului 10 alineatul (6) din Directiva 
2014/94/UE, 8.11.2017.

20 Planul de acțiune privind infrastructura 
pentru combustibili alternativi, în temeiul 
articolului 10 alineatul (6) din Directiva 
2014/94/UE, 8.11.2017.

20aDecizia nr. 1386/2013/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 noiembrie 2013 privind un 
Program general al Uniunii de acțiune 
pentru mediu până în 2020 „O viață 
bună, în limitele planetei noastre” (JO L 
354, 28.12.2013, p. 171).

Or. en

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 

(7) Respectarea angajamentelor 
asumate de Uniune în cadrul Acordului de 
la Paris privind schimbările climatice 
necesită transformarea Uniunii într-o 
societate sustenabilă, circulară, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute și rezistentă la schimbările 
climatice. La rândul său, această 
transformare necesită acțiuni, axate în 
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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.

special pe sectoarele care sunt principalele 
responsabile de nivelurile actuale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră 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 punerea 
în aplicare a strategiei climatice și 
energetice a Uniunii pentru 2050 și pe 
termen lung, în conformitate cu obiectivul 
de decarbonizare din Acordul de la Paris. 
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

Amendamentul 4

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 
coerența globală a finanțării oferite de 
Uniune. Prin urmare, ar trebui colectate și 
diseminate date privind utilizarea soluțiilor 

(8) Tranziția către energia curată, cu 
emisii scăzute 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 pentru 
energia din surse regenerabile și eficiența 
energetică 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 
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de cercetare și inovare existente rezultate 
din proiectele LIFE, inclusiv din programul 
Orizont Europa și din programele 
predecesoare ale acestuia.

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. en

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 
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 
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 din surse 
regenerabile și îmbunătățirea eficienței 
energetice, inclusiv prin utilizarea 
instrumentelor financiare oferite de 
InvestEU.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) O acțiune care a beneficiat de o 
contribuție în cadrul programului poate 
primi o contribuție și din partea oricărui alt 
program al Uniunii, cu condiția ca aceste 
contribuții să nu acopere aceleași costuri. 
Acțiunile care primesc finanțări cumulative 
din diferite programe ale Uniunii sunt
auditate o singură dată, auditul respectiv 
acoperind toate programele implicate și 
normele aplicabile fiecăruia.

(11) O acțiune care a beneficiat de o 
contribuție în cadrul programului poate 
primi o contribuție și din partea oricărui alt 
program al Uniunii, cu condiția ca aceste 
contribuții să nu acopere aceleași costuri. 
Acțiunile care primesc finanțări cumulative 
din diferite programe ale Uniunii ar trebui 
să fie auditate o singură dată, auditul 
respectiv acoperind toate programele 
implicate și normele aplicabile fiecăruia.

Or. en

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 
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 

(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 îmbunătățirea 
guvernanței în ceea ce privește aspectele 
legate de mediu, de schimbările climatice 
și de tranziția către o energie curată, 
inclusiv prin consolidarea implicării 
părților interesate; prin mobilizarea 
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obstacole din calea punerii în aplicare 
efective a principalelor planuri prevăzute în 
legislația privind mediul.

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)0063].

Or. en

Amendamentul 8

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 

(13) Oprirea și inversarea declinului 
biodiversității și a degradării 
ecosistemelor, 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, 
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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.

inclusiv prin abordări integrate pentru 
punerea în aplicare a cadrelor de acțiune 
prioritare elaborate în temeiul Directivei 
92/43/CEE. Uniunea și statele membre ar 
trebui să își monitorizeze cheltuielile legate 
de biodiversitate pentru a-și îndeplini 
obligațiile de raportare care le 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)0244.

23 Directiva 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).

23 Directiva 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).

24 Directiva 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).

24 Directiva 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).

25 Regulamentul (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).

25 Regulamentul (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 9

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 pentru a facilita 
integrarea 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.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 16
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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 și 
a eficienței resurselor 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 vizeze o serie de actori 
(întreprinderi, autorități 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 aplicarea 
ierarhiei deșeurilor și implementarea
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. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(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 și mediu. 
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 
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finanțarea din partea Uniunii îl poate avea 
în realizarea obiectivelor privind calitatea
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.

pe care finanțarea din partea Uniunii îl 
poate avea în realizarea obiectivelor 
privind calitatea 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.

__________________ __________________

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. en

Amendamentul 12

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 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 extinderea 
participării publicului și a părților
interesate, inclusiv a organizaților 
neguvernamentale, în procesul de 
consultare și de punere în aplicare a 
politicilor relevante. Prin urmare, este 
oportun ca programul să sprijine o gamă 
largă de ONG-uri, precum și rețele de 
entități non-profit care urmăresc un 
obiectiv de interes general pentru Uniune 
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și care sunt active în principal în 
domeniul mediului sau al politicilor 
climatice, prin acordarea de granturi de 
funcționare, în mod competitiv și 
transparent, în scopul de a ajuta aceste 
ONG-uri și rețele să contribuie în mod 
eficace la politica Uniunii și să își dezvolte 
și consolideze capacitatea de a deveni 
parteneri mai eficienți.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În timp ce îmbunătățirea 
guvernanței la toate nivelurile ar trebui să 
fie un obiectiv transversal al tuturor 
subprogramelor din cadrul programului, 
programul ar trebui să sprijine dezvoltarea 
și punerea în aplicare a legislației 
orizontale privind guvernanța în materie de 
mediu, inclusiv a legislației de punere în 
aplicare a Convenției Comisiei Economice 
pentru Europa a Organizației Națiunilor 
Unite (CEE-ONU) privind accesul la 
informație, participarea publicului la luarea 
deciziei și accesul la justiție în probleme de 
mediu29.

(21) În timp ce îmbunătățirea 
guvernanței la toate nivelurile ar trebui să 
fie un obiectiv transversal al tuturor 
subprogramelor din cadrul programului, 
programul ar trebui să sprijine dezvoltarea, 
punerea în aplicare, respectarea efectivă
și aplicarea acquis-ului din domeniul 
schimbărilor climatice, în special a 
legislației orizontale privind guvernanța în 
materie de mediu, inclusiv a legislației de 
punere în aplicare a Convenției Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind 
accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziei și accesul la 
justiție în probleme de mediu29.

__________________ __________________

29 JO L 124, 17.5.2005, p. 4. 29 JO L 124, 17.5.2005, p. 4.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 22
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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 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.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Succesul proiectelor strategice 
privind natura și al proiectelor strategice 
integrate depinde de cooperarea strânsă 
dintre autoritățile naționale, regionale și 
locale și actorii nestatali vizați de 
obiectivele programului. Principiile de 
transparență și de publicare a deciziilor 
privind dezvoltarea, punerea în aplicare, 
evaluarea și monitorizarea proiectelor ar 
trebui să fie aplicate, prin urmare, în 
special în cazul integrării sau atunci când 
sunt implicate mai multe surse de 
finanțare.

Or. en
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Amendamentul 16

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 
procesele de revizuire relevante.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Ratele de cofinanțare minime și 
maxime ar trebui să fie stabilite la 
nivelurile care sunt necesare pentru a 
menține un nivel de sprijin eficace 
furnizat în cadrul programului, luând în 
considerare flexibilitatea și 
adaptabilitatea necesare pentru a 
răspunde gamei de acțiuni și de entități 
existente.



PR\1163016RO.docx 19/38 PE627.845v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Pentru a se asigura că sprijinul 
acordat din program și punerea în 
aplicare a acestuia sunt în concordanță 
cu politicile și prioritățile Uniunii și 
complementare altor instrumente 
financiare ale Uniunii, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ar trebui să fie 
delegată Comisiei, pentru a completa 
prezentul regulament prin adoptarea de 
programe de lucru multianuale. Este 
deosebit de important ca, în cadrul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare. În 
special, pentru a se asigura o participare 
egală la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
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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 prin punerea în 
aplicare a unor programe de acțiune 
coerente, în special 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 20

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 și rezistentă la schimbările 
climatice, de a proteja și îmbunătăți 
calitatea mediului și de a opri și inversa 
declinul biodiversității și degradarea 
ecosistemelor, contribuind astfel la 
dezvoltarea durabilă.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a
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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, din surse 
regenerabile și îmbunătățirea eficienței 
energetice, precum și să contribuie la 
aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 
privește natura și biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 22

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, respectarea 
eficace și aplicarea legislației și a 
politicilor relevante ale Uniunii, îndeosebi
prin îmbunătățirea guvernanței în 
domeniul mediului și al climei la toate 
nivelurile, inclusiv prin consolidarea 
capacităților actorilor din sectoarele public 
și privat și prin implicarea societății civile;

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să sprijine punerea în aplicare a 
programelor generale de acțiune pentru 
mediu ale Uniunii, care au fost adoptate 
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în temeiul articolului 192 alineatul (3) din 
TFUE.

Or. en

Amendamentul 24

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 7 272 000 000 EUR în 
prețuri curente.

Or. en

Amendamentul 25

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) 5 322 000 000 EUR pentru 
domeniul Mediu, din care

Or. en

Amendamentul 26

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) 3 261 420 000 EUR pentru 
subprogramul Natură și biodiversitate și

Or. en



PR\1163016RO.docx 23/38 PE627.845v01-00

RO

Amendamentul 27

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) 2 060 580 000 EUR pentru 
subprogramul Economia circulară și 
calitatea vieții;

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a

Cooperarea internațională

În cursul punerii în aplicare a 
programului, cooperarea cu organizațiile 
internaționale relevante, precum și cu 
instituțiile și cu organismele acestora, este 
posibilă în cazul în care este necesară 
pentru atingerea obiectivelor generale 
menționate la articolul 3.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul trebuie pus în aplicare într-un
mod care să asigure coerența cu Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, 

Comisia asigură punerea în aplicare în
mod consecvent a programului și 
garantează coerența și coordonarea cu 
Fondul european de dezvoltare regională, 
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Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, Orizont Europa, 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei și InvestEU, astfel încât să creeze 
sinergii, în special în ceea ce privește 
proiectele strategice de protejare a naturii 
și proiectele strategice integrate, precum și 
să sprijine preluarea și replicarea soluțiilor 
dezvoltate în cadrul programului.

Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, Orizont 
Europa, Mecanismul pentru 
interconectarea Europei și InvestEU, astfel 
încât să creeze sinergii, în special în ceea 
ce privește proiectele strategice de 
protejare a naturii și proiectele strategice 
integrate, precum și să sprijine preluarea și 
replicarea soluțiilor dezvoltate în cadrul 
programului.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) alte țări terțe care figurează în 
programul de lucru în condițiile specificate 
la alineatele (4)-(6);

(3) alte țări terțe care figurează în 
programele de lucru multianuale în 
condițiile specificate la alineatele (4)-(6);

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile de atribuire sunt stabilite în 
cererile de propuneri, ținând seama de 
următoarele elemente:

Criteriile de atribuire sunt stabilite în 
programele de lucru multianuale și în 
cererile de propuneri, ținând seama de 
următoarele elemente:

Or. en
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Amendamentul 32

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 realizarea 
obiectivelor relevante în domeniul 
mediului, al climei sau al energiei curate 
stabilite în articolul 3, nu subminează 
niciunul din aceste obiective și
promovează utilizarea achizițiilor publice 
verzi;

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) proiectele asigură o abordare 
eficace din punctul de vedere al costurilor 
și sunt coerente din punct de vedere 
tehnic și financiar;

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) se acordă prioritate proiectelor cu 
cel mai mare impact politic în vederea 
atingerii obiectivelor prevăzute la 
articolul 3;

Or. en
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Amendamentul 35

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) proiectele 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) beneficiază de un bonus în 
evaluarea lor;

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O acțiune care a beneficiat de o 
contribuție de la un alt program al Uniunii 
poate primi o contribuție și din partea 
programului, cu condiția ca aceste 
contribuții să nu acopere aceleași costuri. 
Normele fiecărui astfel de program al 
Uniunii se aplică pentru contribuția 
respectivului program la acțiune. 
Finanțarea cumulativă nu depășește 
costurile totale eligibile ale acțiunii, iar 
sprijinul acordat de diferitele programe ale 
Uniunii poate fi calculat pe bază 
proporțională în conformitate cu 
documentele care stabilesc condițiile 
pentru acordarea sprijinului.

1. O acțiune care a beneficiat de o 
contribuție de la un alt program al Uniunii 
poate primi o contribuție și din partea 
programului, cu condiția ca aceste 
contribuții să nu acopere aceleași costuri.
Acțiunile finanțate prin alte programe ale 
Uniunii sunt eligibile pentru contribuțiile 
din cadrul programului dacă au evitat 
subminarea obiectivelor de mediu sau 
climatice prevăzute la articolul 3. Normele 
fiecărui astfel de program al Uniunii se 
aplică pentru contribuția respectivului 
program la acțiune. Finanțarea cumulativă 
nu depășește costurile totale eligibile ale 
acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele 
programe ale Uniunii poate fi calculat pe 
bază proporțională în conformitate cu 
documentele care stabilesc condițiile 
pentru acordarea sprijinului.

Or. en
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul de lucru Programul de lucru multianual

Or. en

Amendamentul 38

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. Programul este pus în aplicare prin 
cel puțin două programe de lucru 
multianuale menționate la articolul 110 din 
Regulamentul financiar. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 21 pentru a 
completa prezentul regulament prin 
adoptarea respectivelor programe de 
lucru multianuale.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) nivelurile minime și maxime ale 
ratelor de cofinanțare, diferențiate între 
subprogramele prevăzute la articolul 4;

Or. en
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) suma maximă rezervată pentru 
operațiunile de finanțare mixtă;

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) calendare orientative ale cererilor 
de propuneri pentru perioada acoperită de 
programul de lucru multianual;

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) metodologia tehnică pentru 
procedura de selecție a proiectelor și 
criteriile de atribuire prevăzute la 
articolul 13.

Or. en
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Durata primului program de lucru 
multianual este de patru ani, iar durata 
celui de-al doilea program de lucru 
multianual este de trei ani.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Comisia se asigură că fondurile 
neutilizate din cadrul unei cereri de 
propuneri sunt realocate între diversele 
tipuri de acțiuni menționate la articolul 
10 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Comisia asigură consultarea 
părților interesate în cadrul dezvoltării 
programelor de lucru multianuale.

Or. en
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Amendamentul 46

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 la jumătatea perioadei a 
programului se realizează imediat ce sunt 
disponibile suficiente informații cu privire 
la implementarea acestuia, dar nu mai 
târziu de trei ani de la începerea 
implementării programului.

Evaluarea acoperă următoarele:

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aspectele calitative și cantitative 
ale punerii sale în aplicare,

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) eficiența utilizării resurselor,

Or. en
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) atingerea obiectivelor tuturor 
măsurilor, acolo unde este posibil, la 
nivelul rezultatelor și al impactului,

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) succesul real sau preconizat al 
proiectelor în mobilizarea altor fonduri 
ale Uniunii, luând în considerare, în 
special, beneficiile unei coerențe sporite 
cu alte instrumente financiare ale 
Uniunii,

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) măsura în care au fost atinse 
sinergiile dintre obiective și 
complementaritatea sa cu alte programe 
relevante ale Uniunii,

Or. en



PE627.845v01-00 32/38 PR\1163016RO.docx

RO

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) valoarea adăugată europeană și 
impactul pe termen lung al programului 
pentru luarea unei decizii privind 
reînnoirea, modificarea sau suspendarea 
măsurilor,

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera g (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) măsura în care au fost implicate 
părțile interesate,

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera h (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o analiză cantitativă și calitativă a 
contribuției programului la stadiul de 
conservare al habitatelor și al speciilor 
enumerate în cadrul Directivelor 
92/43/CEE și 2009/147/CE.

Or. en
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Amendamentul 55

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 care este 
completată de un raport de evaluare ex-
post extern și independent referitor la 
punerea în aplicare și rezultatele 
programului.

Or. en

Amendamentul 56

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 
și Comitetului Regiunilor.

4. Comisia prezintă concluziile 
evaluărilor, însoțite de observațiile sale, 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Destinatarii fondurilor Uniunii 
recunosc originea și asigură vizibilitatea 
finanțării Uniunii (în special în cazul 
promovării proiectelor și a rezultatelor 
acestora), oferind informații coerente, 

1. Destinatarii fondurilor Uniunii 
recunosc originea și asigură vizibilitatea 
finanțării Uniunii (în special în cazul 
promovării proiectelor și a rezultatelor 
acestora), oferind informații coerente, 
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concrete și proporționale adresate unor 
categorii de public diverse, printre care 
mass-media și publicul larg.

concrete și proporționale adresate unor 
categorii de public diverse, printre care 
mass-media și publicul larg. În acest scop, 
destinatarii utilizează sigla programului, 
astfel cum este ilustrată în anexa IIa, 
pentru toate activitățile de comunicare, 
iar această siglă apare pe panourile de 
informare în locuri strategice vizibile 
pentru public. Toate bunurile durabile 
dobândite în cadrul programului poartă 
sigla programului, cu excepția cazului în 
care există o indicație contrară a 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Restituirile aferente instrumentelor 
financiare instituite în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 pot fi 
investite în instrumentele financiare 
instituite în cadrul [fondului InvestEU].

4. Restituirile aferente instrumentelor 
financiare instituite în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 pot fi 
realocate între acțiunile desfășurate în 
temeiul acestui program.

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexa II –punctul 2.1 – liniuța 2 – indicatorul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Utilizarea eficientă a resurselor

Or. en
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Amendamentul 60

Propunere de regulament
Anexa II a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Protecția mediului nu reprezintă un obstacol în calea creșterii economice și a ocupării forței de 
muncă. Dimpotrivă, stoparea și inversarea declinului biodiversității, decarbonizarea și tranziția 
către o economie circulară sunt vitale pentru prosperitatea socioeconomică și competitivitatea 
globală pe termen lung. Astfel cum au afirmat în mod repetat instituțiile, UE ar trebui să fie 
liderul mondial în ceea ce privește creșterea economică durabilă și ocuparea forței de muncă. 
În ciuda acestui fapt, mai rămân multe de făcut.

Pentru a îndeplini obiectivele generale în materie de climă și mediu și angajamentele 
internaționale ale UE și ale statelor membre este indispensabilă o punere în aplicare 
corespunzătoare a legislației și a politicii UE în domeniul mediului și al climei combinată cu o 
finanțare adecvată. Una din principalele solicitări ale Parlamentului European a fost de a asigura 
un nivel suficient de finanțare pentru cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 și 
o mai mare concentrare a resurselor bugetare în domenii care demonstrează o valoare adăugată 
europeană clară și care stimulează creșterea economică durabilă. Cu toate acestea, mijloacele 
bugetului UE sunt limitate, iar statele membre trebuie, de asemenea, să asigure resurse naționale 
suficiente pentru a îndeplini obiectivele stabilite de UE. 

Fiind singurul program dedicat în mod specific mediului și politicilor climatice, LIFE rămâne 
un instrument financiar esențial, eficace și eficient care contribuie la realizarea obiectivelor UE. 
Prin urmare, este necesară și se justifică o dublare a pachetului financiar dedicat programului 
LIFE, astfel cum a reamintit Parlamentul European. Dat fiind că există mai multe mijloace de 
finanțare pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, este oportun ca 
fondurile suplimentare să completeze în mod proporțional portofoliul privind mediul din cadrul 
pachetului financiar. 

Având în vedere dimensiunea pachetului financiar propus pentru programul LIFE, nu se poate 
aștepta ca acesta să fie suficient pentru a realiza ambițiile globale ale UE în materie de mediu 
și climă. Pentru a compensa bugetul modest, LIFE ar trebui să faciliteze integrarea, în special 
în programele de finanțare mai ample ale UE. Deși o abordare integratoare îmbunătățită va 
aduce, fără îndoială, beneficii, este absolut necesar să se asigure suficientă transparență, 
monitorizare și evaluare în cazul programelor pentru care LIFE se dorește a fi un catalizator de 
integrare. O conformitate strictă și o mai mare coerență între programele bugetare sinergetice 
și domeniile de politică ale UE sunt indispensabile pentru a se asigura că cheltuielile permit 
efectiv realizarea obiectivelor programului LIFE. 

Merit și calitate

Întocmirea bugetului pe criterii de performanță și accentul pus pe calitate și pe merit ar trebui 
să fie elementele de bază pentru orice finanțare publică. Alocările naționale au fost considerate 
ineficiente, iar eliminarea treptată a unor astfel de alocări în cadrul actualului program LIFE 
reprezintă o evoluție binevenită, care corespunde cerințelor Parlamentului. Este important de 
remarcat faptul că accentul pus pe merit va garanta că fondurile UE sunt axate pe obiectivele 
globale ale UE și nu pe diferite priorități naționale. O renaționalizare a priorităților LIFE și a 
finanțării nu ar reduce povara suportată de contribuabili și consumatori și nici nu ar obține 
rezultate mai bune, ci ar împiedica în schimb eficiența și eficacitatea programului. 
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Centralizarea gestionării și orientarea specifică vor contribui la crearea unor condiții de 
concurență echitabile și vor ridica standardul și valoarea adăugată generală a propunerilor și 
proiectelor. Comisia a luat măsuri pozitive, dezvoltând punctele de contact naționale și rețeaua. 
Este important de remarcat faptul că acest lucru nu ar trebui să ducă la o reducere a standardelor 
pentru criteriile de atribuire. Pentru a atinge obiectivele programului LIFE este necesară o 
aplicare orizontală a unor criterii clar definite. 

Echilibrul între flexibilitate și responsabilitate 

Comisia a făcut pași importanți în ceea ce privește condensarea textului juridic și raționalizarea 
procesului decizional. Deși acest lucru este lăudabil, el nu trebuie să aibă drept rezultat 
incertitudine juridică sau insecuritate pentru acțiunile curente și de finanțare. Flexibilitatea 
strategică și adaptabilitatea vor permite programului LIFE să îndeplinească cele mai presante 
priorități. Punerea accentului pe aceste elemente în programele de lucru multianuale este o etapă 
pozitivă; cu toate acestea, claritatea și stabilitatea sunt esențiale pentru funcționarea eficientă și 
eficace a oricărui program bugetar. Acordarea unui cec în alb din motive de eficiență nu trebuie 
să fie în detrimentul atingerii obiectivelor LIFE și a obiectivelor generale ale UE. Prin urmare, 
este oportun ca programele multianuale de acțiune să fie puse în aplicare prin intermediul 
actelor delegate, asigurând participarea interinstituțională și a părților interesate și 
responsabilitatea democratică. 

Potrivit evaluării impactului, temeiul juridic nu aduce atingere ratelor specifice de finanțare, 
având în vedere evoluția cerințelor și a exigențelor. Prin stabilirea unor rate de cofinanțare 
minime și maxime, care variază în funcție de subprograme și de acțiuni, se oferă stabilitate 
solicitanților potențiali și proiectelor, permițând în același timp un grad de flexibilitate și 
adaptabilitate pentru a lua în considerare cerințele și situațiile individuale. 

Mediu 

LIFE este un motor important și un catalizator pentru conservarea naturii în UE, în special 
pentru punerea în aplicare a directivelor privind păsările și habitatele și prin gestionarea rețelei 
Natura 2000. Biodiversitatea și ecosistemele sănătoase sunt esențiale și pentru creștere, locuri 
de muncă și economie. Se estimează că 4,4 milioane de locuri de muncă depind în mod direct 
de ecosistemele sănătoase din Europa, iar rețeaua Natura 2000 are o contribuție la PIB-ul 
Uniunii cuprinsă între 1,7% și 2,5% prin furnizarea de servicii de ecosistem precum stocarea 
dioxidului de carbon, purificarea apei, polenizare și turism. În ciuda acestui fapt, obiectivele 
UE pentru 2020 în materie de biodiversitate și obiectivele de la Aichi în materie de 
biodiversitate nu vor fi atinse dacă se menține actuala tendință a pierderii biodiversității. Pentru 
a-și intensifica eforturile, UE trebuie să se angajeze să depună mai multe eforturi imediate și 
substanțiale pentru conservarea naturii.

Evaluarea impactului arată că protecția biodiversității și a ecosistemelor ar avea mai mult de 
câștigat printr-o abordare specifică, bazată pe finanțarea de proiecte mici, în comparație cu un 
fond mai amplu și mai general în domeniul biodiversității. Creșterea pachetului financiar ar 
duce la creșterea numărului și a impactului unor astfel de proiecte specifice, contribuind în 
același timp la efectele catalizatoare și de integrare. La acest nivel, este important să se asigure 
transparența, responsabilitatea și eficacitatea. Parlamentul European a subliniat faptul că UE, 
în special statele membre, trebuie să asigure îndeplinirea unor obiective clare, cantitative și 
măsurabile însoțite de indicatori de performanță, instrumente de urmărire, proceduri de 
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angajament și mecanisme de revizuire și de raportare. 

Clima și tranziția către energia curată

Obiectivele Uniunii pentru 2030 în domeniul climei și al energiei, strategia sa de decarbonizare 
pentru 2050 și pe termen lung, precum și angajamentele sale asumate în cadrul Acordului de la 
Paris trebuie să fie însoțite de politici și resurse financiare adecvate. În actualul CFM, UE nu 
și-a îndeplinit în fiecare an obiectivul în materie de cheltuieli legate de climă. Pe lângă 
avantajele climatice, tranziția către o energie curată va crea locuri de muncă, va stimula 
creșterea și va îmbunătăți securitatea energetică. Parlamentul European a subliniat că creșterea 
cheltuielilor legate de climă la un nivel minim de 30 % în CFM pentru perioada 2021-2027 
este, așadar, esențială. 

Obiectivul de decarbonizare din Acordul de la Paris impune trecerea rapidă la o strategie 
energetică curată, cu emisii scăzute. O parte considerabilă din majorarea propusă pentru LIFE 
a fost direcționată către noul subprogram „Tranziția către energia curată”. Acest lucru poate fi 
considerat ca fiind o evoluție naturală, având în vedere specificul funcționării programului 
LIFE; este totuși important să se sublinieze faptul că cheltuielile în temeiul programului LIFE 
ar trebui să fie utilizate numai pentru a cataliza dezvoltarea și adoptarea de proiecte în domeniul 
energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice. 
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