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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Programul LIFE este un instrument de finanțare a politicii Uniunii pentru protejarea mediului 
și a biodiversității și adaptarea la schimbările climatice. Acesta contribuie la îndeplinirea 
obiectivului Uniunii de a folosi 25 % din cheltuielile totale pentru obiectivele climatice. 
Parlamentul European a decis creșterea la 30 % a bugetului pentru acest obiectiv în Rezoluția 
sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind 
CFM post-2020.

Programul finanțează proiecte în cadrul subprogramelor „Natură și biodiversitate”, 
„Economia circulară și calitatea vieții”, „Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea” și „Tranziția către energia curată”. Obiectivul programului este să contribuie la 
tranziția către o economie circulară, curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid carbon și rezistentă la schimbările climatice. Aceasta se realizează prin 
promovarea unor tehnici inovatoare în domeniul politicii de mediu și, în general, prin găsirea 
unor modalități de a îmbunătăți punerea în aplicare a politicii Uniunii în acest domeniu.

Propunerea Comisiei privind programul LIFE pentru perioada 2021-2027 ține seama de o 
serie de preocupări ale Comisiei pentru dezvoltare regională. În special, propunerea:

– prevede sinergii între programul LIFE și fondurile politicii de coeziune;

– conține norme specifice privind finanțarea în regiunile ultraperiferice și în țările și 
teritoriile de peste mări, inclusiv a sistemului în folosul biodiversității și ecosistemului 
în regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări ale Uniunii (BEST);

– permite extinderea programului la țările terțe, în anumite condiții;

– oferă un loc important cooperării și dezvoltării celor mai bune practici.

Prin urmare, raportoarea propune aprobarea acestui program, cu o serie de amendamente 
pentru:

– a sublinia legătura dintre politica de coeziune și programul LIFE;

– a acorda un rol mai important autorităților regionale și locale;

– a sprijini proiectele de consolidare a capacității administrative;

– a sublinia importanța finanțării în domeniul mediului pentru regiunile ultraperiferice și 
țările și teritoriile de peste mări;

– a da mai multă precizie condițiilor de participare la program a țărilor terțe, inclusiv a 
fostelor state membre ale Uniunii.

AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea s-a angajat să ofere un 
răspuns cuprinzător la obiectivele de 
dezvoltare durabilă stabilite în Agenda 
2030 a Organizației Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare durabilă, care subliniază 
legătura intrinsecă dintre gestionarea 
resurselor naturale, astfel încât să se 
asigure disponibilitatea lor pe termen lung, 
serviciile ecosistemice și legătura lor cu 
sănătatea umană și creșterea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii sociale. În 
acest spirit, programul ar trebui să aibă o 
contribuție concretă în ceea ce privește atât 
dezvoltarea economică, cât și coeziunea 

(4) Uniunea Europeană, în ansamblu, 
s-a angajat să ofere un răspuns cuprinzător 
la obiectivele de dezvoltare durabilă 
stabilite în Agenda 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
durabilă, care subliniază legătura intrinsecă 
dintre gestionarea resurselor naturale, astfel 
încât să se asigure disponibilitatea lor pe 
termen lung, serviciile ecosistemice și 
legătura lor cu sănătatea umană și creșterea 
economică durabilă și favorabilă 
incluziunii sociale. Aceasta va sprijini și 
crearea de locuri de muncă „verzi”. În 
acest spirit, programul ar trebui să aibă o 
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socială. contribuție concretă în ceea ce privește atât 
dezvoltarea economică durabilă, cât și 
coeziunea socială și teritorială.

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) 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, inclusiv la 
nivel regional și local, 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.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Parlamentul European, în 
Rezoluția sa din 6 iulie 2017 referitoare la 
promovarea coeziunii și a dezvoltării în 
regiunile ultraperiferice ale Uniunii: 
aplicarea articolului 349 din TFUE 
(2016/2250(INI)), a reamintit nevoile 
regiunilor ultraperiferice în ceea ce 
privește mediul și politicile climatice.

Amendamentul 5

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 
de cercetare și inovare existente rezultate 
din proiectele LIFE, inclusiv din programul 
Orizont Europa și din programele 
predecesoare ale acestuia.

(8) Tranziția către energia curată are o 
contribuție esențială la atenuarea 
schimbărilor climatice, cu beneficii conexe 
pentru mediu. Acțiunile de consolidare a 
capacităților care sprijină tranziția către 
energia curată, finanțate până în 2020 în 
cadrul programului Orizont 2020, ar trebui 
să fie integrate în cadrul programului, 
deoarece obiectivul lor este de a facilita 
aplicarea tehnologiilor deja disponibile,
care vor contribui la abordarea 
provocărilor de mediu, la atenuarea 
schimbărilor climatice și la atingerea 
obiectivelor de mediu ale Uniunii. 
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 si 
alte programe existente și din programele 
predecesoare ale acestora.
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Amendamentul 6

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 2021-2030. Se înregistrează cele 
mai mari deficite în ceea ce privește 
investițiile în decarbonizarea clădirilor 
(eficiența energetică și sursele regenerabile 
de energie la scară mică), pentru care 
capitalul trebuie direcționat către proiecte 
cu un caracter foarte descentralizat. Unul 
dintre obiectivele subprogramului Tranziția 
către energia curată este de consolida 
capacitățile pentru dezvoltarea și agregarea 
proiectelor, contribuind totodată la 
absorbția fondurilor acordate prin 
intermediul fondurilor structurale și de 
investiții europene și la stimularea 
investițiilor în energia curată, inclusiv prin 
utilizarea instrumentelor financiare oferite 
de InvestEU.

(9) Conform evaluărilor impactului 
legislației privind energia curată, se 
estimează că realizarea obiectivelor în 
materie de energie ale Uniunii pentru 2030 
va necesita investiții suplimentare în 
valoare de 177 de miliarde EUR pe an în 
perioada 2021-2030. Se înregistrează cele 
mai mari deficite în ceea ce privește 
investițiile în decarbonizarea clădirilor 
(eficiența energetică și sursele regenerabile 
de energie 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, având în vedere potențialul 
energetic specific al regiunilor, 
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.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Sinergiile cu Orizont Europa ar 
trebui să asigure că nevoile în materie de 
cercetare și inovare pentru abordarea 
provocărilor legate de mediu, climă și 
energie din UE sunt identificate și stabilite 
în cadrul procesului Orizont Europa de 
planificare strategică a cercetării și 
inovării. LIFE ar trebui să acționeze în 
continuare ca un catalizator pentru punerea 

(10) Sinergiile cu Orizont Europa ar 
trebui să asigure că nevoile în materie de 
cercetare și inovare pentru abordarea 
provocărilor legate de mediu, climă și 
energie din UE sunt identificate și stabilite 
în cadrul procesului Orizont Europa de 
planificare strategică a cercetării și 
inovării. LIFE ar trebui să acționeze în 
continuare ca un catalizator pentru punerea 



PE625.424v02-00 8/33 AD\1165920RO.docx

RO

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.

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. Procedura 
de solicitare și evaluare mai complexă din 
punct de vedere administrativ în cadrul 
noului program LIFE ar trebui, în plus, 
să fie simplificată prin respectarea 
modelului normelor și procedurilor 
Orizont 2020. Noul program LIFE ar 
trebui să includă componentele de succes 
ale programului Orizont 2020 în viitoarele 
sale planuri de punere în aplicare.
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.

Amendamentul 8

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 

(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, 
reproducerea și creșterea vizibilității
noilor abordări și bune practici; prin 
sprijinirea elaborării, coerenței, 
consecvenței și monitorizării și revizuirii 
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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.

politicilor; prin promovarea unei 
coordonări mai eficace între autoritățile 
naționale, regionale și locale; prin 
consolidarea implicării tuturor părților 
interesate, în special în ceea ce privește 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
ONG-urile, centrele de cercetare și 
întreprinderile; prin mobilizarea 
investițiilor din toate programele de 
investiții ale Uniunii sau din alte surse 
financiare și prin sprijinirea acțiunilor care 
vizează depășirea diferitelor obstacole din 
calea punerii în aplicare efective a 
principalelor planuri prevăzute în legislația 
privind mediul.

_________________ _________________

21 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor -
Evaluarea punerii în aplicare a politicilor 
de mediu ale UE: provocări comune și 
modalități de unire a eforturilor pentru 
obținerea de rezultate mai bune 
[COM/2017/063 final].

21 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor -
Evaluarea punerii în aplicare a politicilor 
de mediu ale UE: provocări comune și 
modalități de unire a eforturilor pentru 
obținerea de rezultate mai bune 
[COM/2017/063 final].

Amendamentul 9

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, 

(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, 
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testarea, demonstrarea și aplicarea celor 
mai bune practici și soluții la scară mică 
sau într-un mod adaptat la contextele 
locale, regionale sau naționale specifice, 
inclusiv prin abordări integrate pentru 
punerea în aplicare a cadrelor de acțiune 
prioritare elaborate în temeiul Directivei 
92/43/CEE. Uniunea ar trebui să își 
monitorizeze cheltuielile legate de 
biodiversitate pentru a-și îndeplini 
obligațiile de raportare care îi revin în 
temeiul Convenției privind diversitatea 
biologică. Ar trebui respectate, de 
asemenea, cerințele în materie de 
monitorizare prevăzute în alte acte 
legislative relevante ale Uniunii.

testarea, demonstrarea și aplicarea celor 
mai bune practici și soluții la scară mică 
sau într-un mod adaptat la contextele 
locale, regionale sau naționale specifice, 
inclusiv prin abordări integrate pentru 
punerea în aplicare a cadrelor de acțiune 
prioritare elaborate în temeiul Directivei 
92/43/CEE. Protecția biodiversității nu 
poate fi abordată în mod izolat: este 
necesară o abordare coordonată la nivelul 
UE și la nivel internațional. Uniunea ar 
trebui să pună accentul mai mult pe 
îmbunătățirea colectării și colaționării 
datelor biologice și pe transformarea 
acestor date în rezultate care să ofere o 
mai bună orientare geografică a 
acțiunilor de conservare. Uniunea ar 
trebui să își monitorizeze cheltuielile legate 
de biodiversitate pentru a-și îndeplini 
obligațiile de raportare care îi revin în 
temeiul Convenției privind diversitatea 
biologică. Ar trebui respectate, de 
asemenea, cerințele în materie de 
monitorizare prevăzute în alte acte 
legislative relevante ale Uniunii.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

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).

Amendamentul 10
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Evaluările și analizele recente, 
printre care se numără revizuirea la 
jumătatea perioadei a Strategiei UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020 și 
verificarea adecvării legislației privind 
natura, indică faptul că una dintre 
principalele cauze ale punerii în aplicare 
insuficiente a legislației Uniunii privind 
natura și a strategiei privind biodiversitatea 
este lipsa unei finanțări adecvate. 
Principalele instrumente de finanțare ale 
Uniunii, inclusiv [Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime], pot avea o contribuție 
semnificativă la acoperirea acestor nevoie 
de finanțare. Programul poate îmbunătăți
în continuare eficiența acestei integrări, 
prin intermediul unor proiecte strategice de 
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.

(14) Evaluările și analizele recente, 
printre care se numără revizuirea la 
jumătatea perioadei a Strategiei UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020 și 
verificarea adecvării legislației privind 
natura, indică faptul că una dintre 
principalele cauze ale punerii în aplicare 
insuficiente a legislației Uniunii privind 
natura și a strategiei privind biodiversitatea 
este lipsa unei finanțări adecvate și a unei 
mai bune coordonări între instituțiile 
guvernamentale și cele științifice. 
Principalele instrumente de finanțare ale 
Uniunii, inclusiv, în special fondurile ESI, 
mai ales 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 trebuie să 
îmbunătățească în continuare eficiența 
acestei integrări, prin intermediul unor 
proiecte strategice de protejare a naturii 
care să se axeze pe sustenabilitate și 
conservare și 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. În multe state 
membre, o mare parte a ecosistemelor s-a 
degradat; refacerea ecosistemelor 
contribuie la stoparea pierderii 
biodiversității și la protejarea serviciilor 
ecosistemice pe care le oferă acestea. Ar 
trebui să se acorde o atenție specifică 
furnizării de spațiu pentru procesele 
naturale de refacere și susținere a 
ecosistemelor și de stimulare a 
parteneriatelor cu alte sectoare 
economice, cum ar fi silvicultura și 
gospodărirea apelor, pentru dezvoltarea 
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economiilor bazate pe natură. 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, cu sinergii între diferitele 
instrumente de finanțare ale Uniunii 
pentru punerea în aplicare a acestor 
politici, prin stabilirea unui echilibru 
între protejarea naturii și nevoile locale și 
regionale de dezvoltare. Statele membre și 
regiunile lor 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.

Amendamentul 11

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 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 
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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.

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. Prin urmare, acesta trebuie 
să devină sustenabil prin integrarea sa în 
programul LIFE și asigurarea resurselor 
financiare ambițioase pentru bugetul său.
Programul trebuie să finanțeze în 
continuare micile granturi pentru 
biodiversitate atât în regiunile 
ultraperiferice, cât și în țările și teritoriile 
de peste mări, exprimând, astfel, în mod 
concret responsabilitatea Uniunii față de 
aceste zone, garantând realizarea 
obiectivelor de mediu ale Uniunii și 
contribuind la coeziunea socială și 
teritorială. Acest sistem nu înlocuiește alte 
fonduri pentru regiunile ultraperiferice 
din cadrul programului LIFE.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Promovarea economiei circulare 
necesită schimbarea mentalității în ceea ce 
privește modul în care materialele și 
produsele, inclusiv materialele plastice, 
sunt concepute, produse, consumate și 
eliminate ca deșeuri. Programul ar trebui să 
contribuie la tranziția către un model de 
economie circulară prin acordarea de 
sprijin financiar care să vizează o serie de 
actori (întreprinderi, autoritățile publice și 
consumatori), în special prin aplicarea, 
dezvoltarea și reproducerea celor mai bune 
tehnologii, practici și soluții adaptate la 
contextele locale, regionale sau naționale 
specifice, inclusiv prin intermediul unor 
abordări integrate pentru punerea în 
aplicare a planurilor de gestionare și 
prevenire a deșeurilor. Prin sprijinirea 
punerii în aplicare a strategiei privind 

(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 
naționale, regionale și locale 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 teritoriale integrate pentru 
punerea în aplicare a planurilor de 
gestionare și prevenire a deșeurilor. Prin 
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materialele plastice, se pot lua măsuri care 
să abordeze în special problema deșeurilor 
marine.

sprijinirea punerii în aplicare a strategiei 
privind materialele plastice, se pot lua 
măsuri care să abordeze în special 
problema deșeurilor marine, contribuind 
astfel la conservarea biodiversității
marine.

Amendamentul 13

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 la toate 
nivelurile cu privire la mediu, schimbările 
climatice și aspectele legate de tranziția 
către energia curată necesită implicarea 
societății civile prin îmbunătățirea 
comunicării și sensibilizarea într-o măsură 
mai mare a opiniei publice, implicarea 
autorităților naționale, regionale și locale,
implicarea consumatorilor și prin
participarea mai multor părți interesate, 
inclusiv a organizaților neguvernamentale, 
partenerilor și a întreprinderilor din 
domeniul cercetării și inovării, în procesul 
de consultare și de punere în aplicare a 
politicilor relevante.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Programul ar trebui să pregătească 
și să sprijine actorii de piață în vederea 
trecerii la o economie circulară curată, 
eficientă din punct de vedere energetic, cu 
emisii scăzute de dioxid carbon și 
rezistentă la schimbările climatice prin 
testarea unor noi oportunități de afaceri, 
perfecționarea competențelor profesionale, 
facilitarea accesului consumatorilor la 
produse și servicii durabile, implicarea și 

(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 
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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.

responsabilizarea factorilor de influență și 
testarea unor noi metode de adaptare a 
proceselor existente și a mediului de 
afaceri, precum și implicarea părților 
interesate locale și regionale în realizarea 
obiectivelor în contextul economiei 
circulare. 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, inclusiv prin 
campanii în mass-media.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) La nivelul Uniunii, investițiile 
masive în acțiunile din domeniul mediului 
și al climei sunt finanțate în special de 
principalele programe de finanțare ale 
Uniunii (integrare). Având în vedere rolul 
lor de catalizatori, proiectele strategice 
integrate și proiectele strategice de 
protejare a naturii care urmează să fie 
elaborate în cadrul programului ar trebui să 
valorifice oportunitățile de finanțare oferite 
în cadrul acestor programe de finanțare și 
prin alte surse de finanțare, cum ar fi 
fondurile naționale, și să creeze sinergii.

(23) La nivelul Uniunii, investițiile 
masive în acțiunile din domeniul mediului 
și al climei sunt finanțate în special de 
principalele programe de finanțare ale 
Uniunii (integrare), inclusiv de fondurile 
de coeziune. Având în vedere rolul lor de 
catalizatori, proiectele strategice integrate 
și proiectele strategice de protejare a 
naturii care urmează să fie elaborate în 
cadrul programului ar trebui să valorifice 
oportunitățile de finanțare oferite în cadrul 
acestor programe de finanțare și prin alte 
surse de finanțare, cum ar fi fondurile 
naționale, și să creeze sinergii.

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 

(24) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
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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.

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.

Amendamentul 17

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 ultraperiferice 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 conformitate cu articolele 174 și 
349 din TFUE, punerea în aplicare a 
programului trebuie să respecte strategia 
pentru regiunile ultraperiferice, care sunt 
parte integrantă a Uniunii, și, în general, 
să răspundă nevoilor, caracteristicilor, 
constrângerilor și vulnerabilităților 
acestor regiuni, care sunt afectate de 
dezavantaje naturale sau demografice 
grave și permanente. Această punere în 
aplicare ar putea contribui și la reducerea 
inegalităților între nivelurile de dezvoltare 
ale diferitelor regiuni și la reducerea 
decalajului în materie de dezvoltare care 
afectează regiunile cele mai dezavantajate, 
inclusiv la soluționarea provocărilor 
specifice ale implementării politicilor care 
protejează mediul pentru a contribui la 
trecerea la o economie curată, circulară, 
eficientă din punct de vedere energetic, cu 
emisii reduse de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, precum și ale 
conservării biodiversității în acele regiuni. 
Pe lângă politicile relevante ale Uniunii din 



AD\1165920RO.docx 17/33 PE625.424v02-00

RO

domeniul mediului, climei și tranziției 
către energia curată, ar trebui să se țină 
seama și de alte politici ale Uniunii.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În sprijinul punerii în aplicare a 
programului, Comisia ar trebui să 
colaboreze cu punctele naționale de contact 
ale programului, să organizeze seminarii și 
ateliere, să publice liste ale proiectelor 
finanțate în cadrul programului sau să 
întreprindă alte activități menite să 
disemineze rezultatele proiectului și să 
faciliteze schimburile de experiență, de 
cunoștințe și de cele mai bune practici, 
precum și reproducerea rezultatelor 
proiectelor în întreaga Uniune. Aceste 
activități ar trebui să vizeze în special 
statele membre cu un nivel scăzut de 
absorbție a fondurilor și să faciliteze 
comunicarea și cooperarea dintre 
beneficiarii proiectelor, candidații sau 
părțile interesate ale proiectelor din același 
domeniu care sunt finalizate și în 
desfășurare.

(26) În sprijinul punerii în aplicare a 
programului, Comisia ar trebui să 
colaboreze cu punctele naționale, regionale 
și locale de contact ale programului, să 
organizeze seminarii și ateliere, să publice 
liste ale proiectelor finanțate în cadrul 
programului sau să întreprindă alte 
activități, cum ar fi campaniile din mass-
media, pentru a disemina mai bine
rezultatele proiectului și a facilita
schimburile de experiență, de cunoștințe și 
de cele mai bune practici, precum și 
reproducerea rezultatelor proiectelor în 
întreaga Uniune, promovând, astfel, 
cooperarea și comunicarea. Aceste 
activități ar trebui să vizeze în special 
statele membre cu un nivel scăzut de 
absorbție a fondurilor și să faciliteze 
comunicarea și cooperarea dintre 
beneficiarii proiectelor, candidații sau 
părțile interesate ale proiectelor din același 
domeniu care sunt finalizate și în 
desfășurare. Este esențial ca această 
comunicare și cooperare să implice, de 
asemenea, autoritățile regionale și locale, 
precum și părțile interesate.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Tipurile de finanțare și metodele de (31) Tipurile de finanțare și metodele de 
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execuție ar trebui să fie alese pe baza 
capacității lor de a atinge obiectivele 
specifice ale acțiunilor și de a obține 
rezultate, ținând seama, în special, de 
costurile controalelor, de sarcina 
administrativă și de riscul de neconformare 
estimat. În ceea ce privește granturile, ar 
trebui să se țină seama și de posibilitatea de 
a utiliza sume forfetare, rate forfetare și 
bareme de costuri unitare.

execuție ar trebui să fie alese pe baza 
capacității lor de a atinge obiectivele 
specifice ale acțiunilor și de a obține cele 
mai bune rezultate, ținând seama, în 
special, de costurile controalelor, de 
sarcina administrativă, de riscul de 
neconformare estimat și de ratele de 
cofinanțare mai reduse față de alte 
instrumente cu gestionare directă. În ceea 
ce privește granturile, ar trebui să se țină 
seama și de posibilitatea de a utiliza sume 
forfetare, rate forfetare și bareme de costuri 
unitare.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În temeiul articolului 94 din 
Decizia 2013/755/UE a Consiliului, 
entitățile stabilite în țări și teritorii de peste 
mări sunt eligibile pentru finanțare sub 
rezerva regulilor și obiectivelor 
programului și a eventualelor mecanisme 
aplicabile statului membru de care aparține 
țara respectivă sau teritoriul respectiv. 
Participarea acestor entități la program ar 
trebui să se concentreze în primul rând pe 
proiectele din cadrul subprogramului 
Natură și biodiversitate.

(33) În temeiul articolului 94 din 
Decizia 2013/755/UE a Consiliului, 
entitățile stabilite în țări și teritorii de peste 
mări, față de care Uniunea are o 
responsabilitate, sunt eligibile pentru 
finanțare sub rezerva regulilor și 
obiectivelor programului și a eventualelor 
mecanisme aplicabile statului membru de 
care aparține țara respectivă sau teritoriul 
respectiv. Participarea acestor entități la 
program ar trebui să se concentreze în 
primul rând pe proiectele din cadrul 
subprogramului Natură și biodiversitate.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Țările terțe care sunt membre ale 
Spațiului Economic European (SEE) pot 

(35) Țările terțe care sunt membre ale 
Spațiului Economic European (SEE) pot 
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participa la programele Uniunii în cadrul 
cooperării stabilite în temeiul Acordului 
privind SEE care prevede punerea în 
aplicare a programelor printr-o decizie în 
temeiul respectivului acord. Țările terțe pot 
participa, de asemenea, pe baza altor 
instrumente juridice. O dispoziție specifică 
ar trebui introdusă în prezentul regulament 
prin care să se acorde drepturile necesare și 
accesul necesar pentru ca ordonatorul de 
credite competent, Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de 
Conturi Europeană să își exercite pe deplin 
competențele care le revin

participa la programele Uniunii în cadrul 
cooperării stabilite în temeiul Acordului 
privind SEE care prevede punerea în 
aplicare a programelor printr-o decizie în 
temeiul respectivului acord. Țările terțe, 
inclusiv foste state membre ale Uniunii,
pot participa, de asemenea, pe baza altor 
instrumente juridice. O dispoziție specifică 
ar trebui introdusă în prezentul regulament 
prin care să se acorde drepturile necesare și 
accesul necesar pentru ca ordonatorul de 
credite competent, Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de 
Conturi Europeană să își exercite pe deplin 
competențele care le revin De asemenea, 
ar trebui să se prevadă posibilitatea de a 
sesiza Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, după caz.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie programul 
pentru mediu și politici climatice (LIFE) 
(denumit în continuare „programul”).

Prezentul regulament instituie programul 
pentru mediu și politici climatice (LIFE) 
(denumit în continuare „programul”), care 
acoperă perioada de la 1 ianuarie 2021 
până la 31 decembrie 2027.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta prevede obiectivele programului, 
bugetul pentru perioada 2021-2027, 
formele de finanțare din partea Uniunii și 
normele pentru furnizarea finanțării.

Acesta prevede obiectivele programului, 
bugetul pentru perioada 2021-2027, 
formele de finanțare din partea Uniunii și 
normele pentru furnizarea finanțării, care 
acoperă perioada de la 1 ianuarie 2021 
până la 31 decembrie 2027.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „proiecte strategice de protejare a 
naturii” înseamnă proiecte care sprijină 
realizarea obiectivelor Uniunii privind 
natura și biodiversitatea prin punerea în 
aplicare a unor programe de acțiune 
coerente în statele membre pentru a integra 
aceste obiective și priorități în alte politici 
și instrumente de finanțare, inclusiv prin 
punerea în aplicare coordonată a cadrelor 
de acțiune prioritară instituite în temeiul 
Directivei 92/43/CEE;

(1) „proiecte strategice de protejare a 
naturii” înseamnă proiecte care sprijină 
realizarea obiectivelor Uniunii privind 
natura și biodiversitatea prin punerea în 
aplicare a unor programe de acțiune 
coerente în statele membre, la nivel 
național, regional și local, 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;

Amendamentul 25

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 climei 
elaborate de către autoritățile statelor 
membre, la nivel național, regional și 
local 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;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „proiecte de acțiune standard” 
înseamnă proiecte, altele decât proiectele 
strategice integrate, proiectele strategice de 
protejare a naturii sau proiectele de 
asistență tehnică, care urmăresc obiectivele 
specifice ale programului prevăzute la 
articolul 3 alineatul (2);

(4) „proiecte de acțiune standard” 
înseamnă proiecte, altele decât proiectele 
strategice integrate, proiectele strategice de 
protejare a naturii sau proiectele de 
asistență tehnică, precum proiectele 
ascendente (dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității), care 
urmăresc obiectivele specifice ale 
programului prevăzute la articolul 3 
alineatul (2);

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) „proiecte de consolidare a 
capacității administrative” înseamnă 
proiecte prin care autoritățile statelor 
membre își sporesc capacitatea de a 
îndeplini funcții, de a rezolva probleme și 
de a atinge obiective, precum și de a 
înțelege și a aborda dezvoltarea lor într-
un context mai larg și într-un mod 
sustenabil.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

Obiectivul general al programului este de a 
contribui la tranziția către o economie 
sustenabilă circulară curată, eficientă din 
punct de vedere energetic și al resurselor, 
cu emisii scăzute de dioxid carbon și 
rezistentă la schimbările climatice, inclusiv 
prin tranziția către energia curată și 
regenerabilă, precum și la protejarea, 
conservarea și îmbunătățirea calității 
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biodiversității, contribuind astfel la 
dezvoltarea durabilă.

mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, contribuind astfel 
la dezvoltarea durabilă și combaterea 
schimbărilor climatice. De asemenea, 
programul susține o guvernanță mai bună 
în domeniul mediului și al climei la toate 
nivelurile, inclusiv o mai mare implicare a 
autorităților regionale și locale și a 
organizațiilor societății civile.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 
promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 
mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia curată, și să contribuie la 
aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 
privește natura și biodiversitatea;

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 
promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 
mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia curată și regenerabilă, și să 
contribuie la aplicarea celor mai bune 
practici în ceea ce privește natura și 
biodiversitatea;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sprijine elaborarea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și asigurarea 
respectării legislației și a politicilor 
relevante ale Uniunii, inclusiv prin 
îmbunătățirea guvernanței prin 
consolidarea capacităților actorilor din 
sectoarele public și privat și prin 
implicarea societății civile;

(b) să sprijine elaborarea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și asigurarea 
respectării legislației și a politicilor 
relevante ale Uniunii, îmbunătățind, în 
același timp, cooperarea și comunicarea, 
inclusiv prin îmbunătățirea guvernanței pe 
mai multe niveluri, prin consolidarea 
capacităților actorilor din sectoarele public 
și privat și prin implicarea societății civile, 
inclusiv la nivel regional și local;

Amendamentul 31
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să catalizeze utilizarea pe scară 
largă a soluțiilor tehnice și de strategie 
politică eficiente pentru a pune în aplicare 
legislația și politicile relevante ale Uniunii 
prin replicarea rezultatelor, integrarea 
obiectivelor conexe în alte politici și în 
practicile sectoarelor public și privat, 
mobilizarea investițiilor și îmbunătățirea 
accesului la finanțare.

(c) să catalizeze utilizarea pe scară 
largă a soluțiilor tehnice și de strategie 
politică eficiente pentru a pune în aplicare 
legislația și politicile relevante ale Uniunii 
prin replicarea rezultatelor și a celor mai 
bune practici, integrarea obiectivelor 
conexe în alte politici și în practicile 
sectoarelor public și privat, inclusiv la 
nivel regional și local, mobilizarea 
investițiilor și îmbunătățirea accesului la 
finanțare.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) subprogramul Atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea;

(a) subprogramul Guvernanța și 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 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 în 
prețurile din 2018.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Repartizarea orientativă a sumei 
menționate la alineatul (1) este următoarea:

2. Repartizarea orientativă a sumei 
menționate la alineatul (1) este următoarea:

(a) 3 500 000 000 EUR pentru domeniul 
Mediu, din care

(a) 4 122 880 000 EUR pentru 
domeniul Mediu, din care

(1) 2 150 000 000 EUR pentru 
subprogramul Natură și biodiversitate și

(1) 2 514 956 800 EUR pentru 
subprogramul Natură și biodiversitate și

(2) 1 350 000 000 EUR pentru 
subprogramul Economia circulară și 
calitatea vieții;

(2) 1 607 923 200 EUR pentru 
subprogramul Economia circulară și 
calitatea vieții;

(b) 1 950 000 000 EUR pentru 
domeniul Politici climatice, din care

(b) 2 319 120 000 EUR pentru 
domeniul Politici climatice, din care

(1) 950 000 000 EUR pentru 
subprogramul Atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea și

(1) 1 136 368 800 EUR pentru 
subprogramul Guvernanța și atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea și

(2) 1 000 000 000 EUR pentru 
subprogramul Tranziția către energia 
curată.

(2) 1 182 751 200 EUR pentru 
subprogramul Tranziția către energia 
curată.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informare și comunicare, inclusiv 
campanii de sensibilizare. Resursele 
financiare alocate activităților de 
comunicare în temeiul prezentului 
regulament acoperă și comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, precum și informarea cu privire la 
stadiul de punere în aplicare și de 
transpunere a legislației relevante a Uniunii 
din domeniul mediului, climei și energiei 
curate;

(a) informare și comunicare, inclusiv 
campanii în mass-media, cum ar fi cele de 
sensibilizare. Resursele financiare alocate 
activităților de comunicare în temeiul 
prezentului regulament acoperă și 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, precum și informarea 
cu privire la stadiul de punere în aplicare și 
de transpunere a legislației relevante a 
Uniunii din domeniul mediului, climei și 
energiei curate;

Amendamentul 36

Propunere de regulament
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Articolul 5 – alineatul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) colaborare în rețea și platforme 
destinate schimbului de bune practici;

(e) colaborare în rețea și platforme sau 
proiecte destinate schimbului de bune 
practici;

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alte țări terțe, în conformitate cu 
condițiile prevăzute de un acord specific 
referitor la participarea unei țări terțe la 
orice program al Uniunii, cu condiția ca 
acordul:

(d) alte țări terțe, inclusiv foste state 
membre ale Uniunii, în conformitate cu 
condițiile prevăzute de un acord specific 
referitor la participarea unei țări terțe la 
orice program al Uniunii, cu condiția ca 
acordul:

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– să garanteze drepturile Uniunii de a 
asigura buna gestiune financiară și de a-și 
proteja interesele financiare.

– să garanteze drepturile Uniunii de a 
asigura buna gestiune financiară și de a-și 
proteja interesele financiare și să prevadă 
posibilitatea de a sesiza Curtea de Justiție 
a Uniunii Europene, după caz.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

mod care să-i asigure transparența și 
consecvența cu politica de coeziune a 
Uniunii și, în special cu Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și cu 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. 
Autoritățile regionale și locale afectate 
sunt implicate în toate etapele relevante 
ale programării și punerii în aplicare.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia ar trebui să vizeze o 
alocare anuală echilibrată a finanțării 
proiectelor tradiționale între statele 
membre.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Granturile din cadrul programului sunt 
atribuite și gestionate în conformitate cu 
titlul VIII din Regulamentul financiar.

Granturile din cadrul programului sunt 
atribuite și gestionate în conformitate cu 
titlul VIII din Regulamentul financiar, cu o 
rată maximă de cofinanțare de 85%.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) proiecte de consolidare a 
capacității administrative;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) un stat membru sau o țară sau un 
teritoriu de peste mări care ține de acesta;

(1) un stat membru sau o țară sau un 
teritoriu de peste mări, inclusiv regiunile 
utraperiferice, care ține de acest stat;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Entitățile juridice care participă la 
consorții de cel puțin trei entități 
independente, stabilite în diferite state 
membre sau țări sau teritorii de peste mări 
legate de aceste state sau țări terțe asociate 
programului sau alte țări terțe sunt 
eligibile.

5. Entitățile juridice care participă la 
consorții de cel puțin trei entități 
independente, stabilite în diferite state 
membre sau țări sau teritorii de peste mări, 
inclusiv regiunile utraperiferice, legate de 
aceste state sau țări terțe asociate 
programului sau alte țări terțe sunt 
eligibile.

Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) proiectele respectă principiul 
general al echilibrului geografic;
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă este cazul, se acordă o atenție 
specială proiectelor din zone geografice cu 
nevoi sau vulnerabilități specifice, cum ar 
fi zonele cu probleme de mediu sau 
constrângeri naturale specifice, zonele 
transfrontaliere sau regiunile 
ultraperiferice.

(f) dacă este cazul, se acordă o atenție 
specială proiectelor din zone geografice cu 
nevoi sau vulnerabilități specifice, cum ar 
fi zonele cu probleme de mediu sau 
constrângeri naturale specifice, zonele 
transfrontaliere, zonele septentrionale slab 
populate sau regiunile ultraperiferice.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) se acordă o atenție deosebită 
alocării de fonduri și implementării 
proiectelor desfășurate în regiunile 
ultraperiferice.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Acțiunile care sunt certificate 
printr-o marcă de excelență sau care 
respectă următoarele condiții comparative 
cumulative:

eliminat

(a) au fost evaluate într-o cerere de 
propuneri în cadrul programului;

(b) respectă cerințele minime de calitate 
prevăzute în cererea de propuneri 
respectivă;

(c) nu pot fi finanțate în cadrul cererii de 
propuneri respective din cauza unor 
constrângeri bugetare.
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pot beneficia de sprijin din Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
de coeziune, Fondul social european+ sau 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală, în conformitate cu 
articolul [67] alineatul (5) din 
Regulamentul (UE) XX [Regulamentul 
privind dispozițiile comune] și cu articolul 
[8] din Regulamentul (UE) XX 
[Regulamentul privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune], cu condiția ca aceste 
acțiuni să fie coerente cu obiectivele 
programului în cauză. Se aplică normele 
fondului din care se acordă sprijin.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Toate părțile interesate, inclusiv 
autoritățile regionale și locale, și 
organizațiile societății civile sunt 
implicate în mod corespunzător în toate 
etapele programării și implementării 
programelor de lucru.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) repartizarea fondurilor în cadrul 
fiecărui subprogram, între nevoile din 
cadrul subprogramului și între diferitele 
tipuri de finanțare;

(a) repartizarea fondurilor în cadrul 
fiecărui subprogram, între nevoile din 
cadrul subprogramului și între diferitele 
tipuri de finanțare, precum și ratele 
minime și maxime de cofinanțare în 
fiecare caz;
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Beneficiarii finanțării din partea 
Uniunii desemnează un responsabil de 
comunicare („responsabil de comunicare 
al proiectului”) pentru fiecare proiect 
specific.
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