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Amendamentul 61
Julie Girling

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. subliniază că pachetul financiar 
specificat în propunerea legislativă are 
doar un caracter indicativ pentru 
autoritatea legislativă și nu poate fi 
stabilit în mod definitiv până când nu se 
obține un acord asupra propunerii de 
regulament de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020; menționează, totuși, că 
constrângerile bugetare ar trebui să 
reprezinte o prioritate și că pachetul 
financiar ar trebui să fie proporțional cu 
bugetul prevăzut în Regulamentul 
LIFE+1

__________________
1 Regulamentul (CE) nr. 614/2007, JO L 
149, 9.6.2007, p.1.

Or. en

Amendamentul 62
Romana Jordan

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. subliniază faptul că pachetul 
financiar menționat în propunerea 
legislativă constituie doar un reper pentru 
autoritatea legislativă, neputând fi fixat 
înainte de încheierea unui acord cu 
privire la Regulamentul privind cadrul 
financiar multianual;
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Amendamentul 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament stabilește, pentru 
întreaga durată a programului LIFE, un 
pachet financiar de 3 618 milioane EUR, 
reprezentând referința primară, în sensul 
punctului 17 din Propunerea Comisiei din 
29 iunie 2011 referitoare la un acord 
interinstituțional între Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară, pentru autoritatea 
bugetară în cursul procedurii bugetare 
anuale.

(6) Prezentul regulament stabilește, pentru 
întreaga durată a programului LIFE, un 
pachet financiar care să constituie 1% din 
bugetul general, reprezentând referința 
primară, în sensul punctului 17 din 
Propunerea Comisiei din 29 iunie 2011 
referitoare la un acord interinstituțional 
între Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară, pentru 
autoritatea bugetară în cursul procedurii 
bugetare anuale.

Or. en

Justificare

Creșterea cu 1% a procentului deținut de bugetul LIFE din bugetul general al UE este 
justificată, aceasta reprezentând o sumă moderată ținând cont de provocări. Creșterea 
propusă are ca scop în special contribuția la cofinanțarea UE necesară gestionării siturilor 
Natura 2000.

Amendamentul 64
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament stabilește, pentru 
întreaga durată a programului LIFE, un 
pachet financiar de 3 618 milioane EUR, 
reprezentând referința primară, în sensul 
punctului 17 din Propunerea Comisiei din 

(6) Prezentul regulament stabilește, pentru 
întreaga durată a programului LIFE, un 
pachet financiar care să constituie 1% din 
următorul cadru financiar multianual, 
reprezentând referința primară, în sensul 
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29 iunie 2011 referitoare la un acord 
interinstituțional între Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară, pentru autoritatea 
bugetară în cursul procedurii bugetare 
anuale.

punctului 17 din Propunerea Comisiei din 
29 iunie 2011 referitoare la un acord 
interinstituțional între Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară, pentru autoritatea 
bugetară în cursul procedurii bugetare 
anuale.

Or. en

Amendamentul 65
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament stabilește, pentru 
întreaga durată a programului LIFE, un 
pachet financiar de 3 618 milioane EUR, 
reprezentând referința primară, în sensul 
punctului 17 din Propunerea Comisiei din 
29 iunie 2011 referitoare la un acord 
interinstituțional între Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară, pentru autoritatea 
bugetară în cursul procedurii bugetare 
anuale.

(6) Pachetul financiar al programului 
LIFE ar trebui să constituie cel puțin 1% 
din bugetul general al Uniunii. Prezentul 
regulament stabilește astfel, pentru întreaga 
durată a programului LIFE, un pachet 
financiar care să constituie 1% din cadrul 
financiar multianual 2014-2020, adică 
[...] EUR, reprezentând referința primară, 
în sensul punctului 17 din Propunerea 
Comisiei din 29 iunie 2011 referitoare la 
un acord interinstituțional între 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie 
privind cooperarea în chestiuni bugetare și 
buna gestiune financiară, pentru autoritatea 
bugetară în cursul procedurii bugetare 
anuale.

Or. pt

Amendamentul 66
Maurice Ponga

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Având în vedere Mesajul din insula 
Réunion din iulie 2008 și în conformitate 
cu concluziile Consiliului din 10 
decembrie 2011, care au încurajat 
Comisia și statele membre să promoveze o 
abordare comună în ceea ce privește 
problema conservării naturii pe întreg 
teritoriul UE, inclusiv în regiunile 
ultraperiferice și în țările și teritoriile de 
peste mări ale statelor membre, și în 
conformitate cu Comunicarea Comisiei 
intitulată „Asigurarea noastră de viață, 
capitalul nostru natural: o strategie a UE 
în domeniul biodiversității pentru 2020” 
în care Comisia s-a angajat să extindă și 
să încurajeze inițiativa BEST 
(Biodiversitate și servicii ecosistemice în 
teritoriile europene de peste mări), țările 
și teritoriile de peste mări ar trebui să 
poată participa la programele Uniunii 
conform termenilor stabiliți în cadrul 
deciziei de asociere peste mări.

Or. fr

Amendamentul 67
Julie Girling, Charles Tannock

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În temeiul articolului 58 al Deciziei 
Consiliului 2001/822/CE din 27 
noiembrie 2001 privind asocierea țărilor 
și teritoriilor de peste mări la 
Comunitatea Europeană¹, țările și 
teritoriile de peste mări ar trebui să poată 
participa la programul LIFE.
_____________
¹ JO L 314, 30.11.2001, p. 1.
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Amendamentul 68
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor, „Foaie de parcurs către o 
Europă eficientă din punct de vedere 
energetic” (denumită în continuare „Foaie 
de parcurs către o Europă eficientă din 
punct de vedere energetic”) a stabilit 
etapele și acțiunile necesare pentru a 
orienta Uniunea către o creștere 
sustenabilă și eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor. Prin urmare, 
domeniul prioritar „Mediu și utilizarea 
eficientă a resurselor” trebuie să sprijine 
punerea în aplicare eficace a politicii de 
mediu a Uniunii de către sectoarele public 
și privat, în special în sectoarele de mediu 
reglementate de Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punct de vedere 
energetic, prin facilitarea dezvoltării și a 
schimbului de noi soluții și bune practici. 
Totuși, acest domeniu prioritar nu trebuie 
să includă activitățile de ecoinovare, pentru 
a nu se suprapune cu programul Orizont 
2020.

(12) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor, „Foaie de parcurs către o 
Europă eficientă din punct de vedere 
energetic” (denumită în continuare „Foaie 
de parcurs către o Europă eficientă din 
punct de vedere energetic”) a stabilit 
etapele și acțiunile care ar putea ajuta 
Uniunea să se orienteze către o creștere 
sustenabilă și eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor. Prin urmare, 
domeniul prioritar „Mediu și utilizarea 
eficientă a resurselor” trebuie să sprijine 
punerea în aplicare eficace a politicii de 
mediu a Uniunii de către sectoarele public 
și privat, în special în sectoarele de mediu 
reglementate de Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punct de vedere 
energetic, prin facilitarea dezvoltării și a 
schimbului de noi soluții și bune practici. 
Totuși, acest domeniu prioritar nu trebuie 
să includă activitățile de ecoinovare, pentru 
a nu se suprapune cu programul Orizont 
2020.

Or. de

Amendamentul 69
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Domeniul prioritar „Atenuarea 
schimbărilor climatice” trebuie să 
contribuie la elaborarea și la punerea în 
aplicare a politicii și a legislației Uniunii în 
domeniul climei, în special în ceea ce 
privește monitorizarea și raportarea gazelor 
cu efect de seră, politicile legate de 
exploatarea terenurilor, de schimbarea 
destinației terenurilor și de silvicultură, 
sistemul de comercializare a cotelor de 
emisii, eforturile statelor membre de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră, 
captarea și stocarea carbonului, energia din 
surse regenerabile, eficiența energetică, 
transporturile și combustibilii, stratul de 
ozon și gazele fluorurate.

(16) Domeniul prioritar „Atenuarea 
schimbărilor climatice” trebuie să 
contribuie la elaborarea și la punerea în 
aplicare a politicii și a legislației Uniunii în 
domeniul climei, în special prin 
sprijinirea, dacă este posibil, a sinergiilor 
cu alte obiective de mediu, cum ar fi 
biodiversitatea, în domenii precum:
monitorizarea și raportarea gazelor cu efect 
de seră, politicile legate de exploatarea 
terenurilor, de schimbarea destinației 
terenurilor și de silvicultură, sistemul de 
comercializare a cotelor de emisii, 
eforturile statelor membre de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră, captarea 
și stocarea carbonului, energia din surse 
regenerabile, eficiența energetică, 
transporturile și combustibilii, stratul de 
ozon și gazele fluorurate.

Or. en

Amendamentul 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Primele consecințe ale schimbărilor 
climatice, cum sunt condițiile 
meteorologice extreme, generatoare de
inundații și secete, precum și nivelurile 
mării și temperaturile ridicate, pot fi deja 
percepute în Europa și în întreaga lume. 
Domeniul prioritar „Adaptarea la 
schimbările climatice” trebuie, prin 
urmare, să contribuie la adaptarea 
populațiilor, a sectoarelor economice și a 
regiunilor la aceste efecte, pentru a mări 
reziliența Uniunii prin măsuri și strategii 
de adaptare specifice. Acțiunile din acest 

(17) Primele consecințe ale schimbărilor 
climatice, cum sunt condițiile 
meteorologice extreme, generatoare de 
inundații și secete, precum și nivelurile 
mării și temperaturile ridicate, pot fi deja 
percepute în Europa și în întreaga lume. 
Domeniul prioritar „Adaptarea la 
schimbările climatice” trebuie, prin 
urmare, să contribuie la adaptarea 
populațiilor, a sectoarelor economice și a 
regiunilor la aceste efecte, pentru a mări 
reziliența mediului prin măsuri și strategii 
de adaptare specifice. Acțiunile din acest 
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domeniu trebuie să fie complementare cu 
acțiunile eligibile pentru finanțare în cadrul 
instrumentului financiar de protecție civilă.

domeniu trebuie să fie complementare cu 
acțiunile eligibile pentru finanțare în cadrul 
instrumentului financiar de protecție civilă 
și trebuie să se axeze în principal pe 
abordări ecosistemice, sprijinind 
obținerea în condiții financiare 
avantajoase a unor beneficii comune cu 
alte obiective în domeniul mediului.

Or. en

Amendamentul 71
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Primele consecințe ale schimbărilor 
climatice, cum sunt condițiile 
meteorologice extreme, generatoare de 
inundații și secete, precum și nivelurile
mării și temperaturile ridicate, pot fi deja 
percepute în Europa și în întreaga lume. 
Domeniul prioritar „Adaptarea la 
schimbările climatice” trebuie, prin 
urmare, să contribuie la adaptarea 
populațiilor, a sectoarelor economice și a 
regiunilor la aceste efecte, pentru a mări 
reziliența Uniunii prin măsuri și strategii de 
adaptare specifice. Acțiunile din acest 
domeniu trebuie să fie complementare cu 
acțiunile eligibile pentru finanțare în cadrul 
instrumentului financiar de protecție civilă.

(17) Primele consecințe ale schimbărilor 
climatice, cum sunt condițiile 
meteorologice extreme, generatoare de 
inundații și secete, precum și nivelurile 
mării și temperaturile ridicate, pot fi deja 
percepute în Europa și în întreaga lume. 
Domeniul prioritar „Adaptarea la
schimbările climatice” trebuie, prin 
urmare, să contribuie la adaptarea 
populațiilor, a sectoarelor economice și a 
regiunilor la aceste efecte, pentru a mări 
reziliența Uniunii prin măsuri și strategii de 
adaptare specifice. Acțiunile din acest 
domeniu trebuie să fie complementare cu 
acțiunile eligibile pentru finanțare în cadrul 
instrumentului financiar de protecție civilă 
și trebuie să vizeze, dacă este posibil, 
sprijinirea utilizării rentabile a fondurilor 
prin generarea de beneficii conexe cu alte 
obiective de mediu.

Or. en

Amendamentul 72
Julie Girling
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Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Punerea în aplicare integrală a 
legislației și a politicii în domeniul 
mediului și al climei este legată inextricabil 
de îmbunătățirea guvernanței, de creșterea 
implicării părților interesate și de 
diseminarea informațiilor. Prin urmare, 
domeniul prioritar „Guvernanță și 
informare” trebuie să sprijine, în cazul 
ambelor subprograme, dezvoltarea de 
platforme și schimbul de bune practici în 
vederea unei mai bune conformități și a 
unei mai bune aplicări a legislației și pentru 
a determina sectorul public și părțile 
interesate să sprijine eforturile Uniunii de 
elaborare a politicilor în domeniul mediului 
și al climei. Concret, trebuie sprijinită 
realizarea de îmbunătățiri în ceea ce 
privește diseminarea bazei de cunoștințe, 
sensibilizarea și participarea publicului, 
precum și accesul la informații și la justiție 
în probleme de mediu.

(18) Punerea în aplicare integrală a 
legislației și a politicii în domeniul 
mediului și al climei este legată inextricabil 
de îmbunătățirea guvernanței, de creșterea 
implicării părților interesate și de 
diseminarea informațiilor. Prin urmare, 
domeniul prioritar „Guvernanță și 
informare” trebuie să sprijine, în cazul 
ambelor subprograme, dezvoltarea de 
platforme și schimbul de bune practici în 
vederea unei mai bune conformități și a 
unei mai bune aplicări a legislației și pentru 
a determina sectorul public și părțile 
interesate să sprijine eforturile Uniunii de 
elaborare a politicilor în domeniul mediului 
și al climei. Concret, trebuie sprijinită 
realizarea de îmbunătățiri în ceea ce 
privește diseminarea bazei de cunoștințe și 
a bunelor practici, sensibilizarea și 
participarea publicului, precum și accesul 
la informații și la justiție în probleme de 
mediu.

Or. en

Amendamentul 73
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a îmbunătăți punerea în 
aplicare a politicilor de mediu și climatice 
și pentru a spori gradul de integrare a 
obiectivelor de mediu și climatice în cadrul 
altor politici, programul LIFE ar trebui să 
susțină proiecte care sprijină abordări 
integrate cu privire la punerea în aplicare

(21) Pentru a îmbunătăți punerea în 
aplicare a politicilor de mediu și climatice 
și pentru a spori gradul de integrare a 
obiectivelor de mediu și climatice în cadrul 
altor politici, programul LIFE ar trebui să 
susțină proiecte care sprijină abordări 
integrate cu privire la punerea în aplicare a 
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legislației și politicilor din domeniul 
mediului și al climei. În cazul 
subprogramului pentru mediu, proiectele 
respective trebuie să se axeze în principal 
pe punerea în aplicare strategiei Uniunii în 
domeniul biodiversității pentru 2020, 
având în vedere în special gestionarea și 
consolidarea eficace a rețelei Natura 2000, 
instituită prin Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului, prin punerea în aplicare 
cadrelor de acțiune prioritară prevăzute la 
articolul 8 din directiva respectivă, a 
Directivei 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei, precum și a 
legislației din domeniul deșeurilor și al 
aerului. Deși se axează pe temele 
identificate, proiectele respective vor fi 
mecanisme de execuție cu scopuri multiple
(urmărind, de exemplu, obținerea unor 
beneficii de mediu și consolidarea 
capacităților) care vor permite obținerea de 
rezultate în alte domenii de politică, în 
special Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru 
de acțiune comunitară în domeniul politicii 
privind mediul marin (Directiva-cadru
„Strategia pentru mediul marin”). 
Respectivele tipuri de proiecte ar putea fi 
utilizate și în alte sectoare de mediu. În 
cazul subprogramului pentru politici 
climatice, proiectele respective trebuie să 
vizeze, în special, strategii și planuri de 
acțiune pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea. Aceste 
tipuri de proiecte trebuie să sprijine numai 
o serie de activități și măsuri specifice, în 
timp ce alte activități care le completează 
pe cele incluse în proiecte trebuie finanțate 
din alte programe de finanțare ale Uniunii, 
precum și din fonduri naționale, regionale 
și din fonduri provenind din sectorul privat. 
Finanțarea prin intermediul programului 
LIFE trebuie să valorifice sinergii și să 
asigure coerența între diferitele surse de 
finanțare ale Uniunii prin imprimarea unei 

legislației și a politicilor din domeniul 
mediului și al climei. În cazul 
subprogramului pentru mediu, proiectele 
respective trebuie să se axeze în principal 
pe punerea în aplicare a strategiei Uniunii 
în domeniul biodiversității pentru 2020, 
având în vedere în special gestionarea și 
consolidarea eficace a rețelei Natura 2000, 
instituită prin Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului, prin punerea în aplicare a 
cadrelor de acțiune prioritară prevăzute la 
articolul 8 din directiva respectivă, a 
Directivei 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei, precum și a 
legislației din domeniul deșeurilor și al 
aerului. Deși se axează pe temele 
identificate, proiectele respective vor fi 
mecanisme de execuție cu scopuri multiple
(urmărind, de exemplu, obținerea unor 
beneficii de mediu și consolidarea 
capacităților) care vor permite obținerea de 
rezultate în alte domenii de politică, în 
special Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru 
de acțiune comunitară în domeniul politicii 
privind mediul marin (Directiva-cadru
„Strategia pentru mediul marin”). 
Respectivele tipuri de proiecte ar putea fi 
utilizate și în alte sectoare de mediu. În 
cazul subprogramului pentru politici 
climatice, proiectele respective trebuie să 
vizeze, în special, strategii și planuri de 
acțiune pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea. Aceste 
tipuri de proiecte trebuie să sprijine numai 
o serie de activități și măsuri specifice, în 
timp ce alte activități care le completează 
pe cele incluse în proiecte trebuie finanțate 
din alte programe de finanțare ale Uniunii, 
precum și din fonduri naționale, regionale 
și din fonduri provenind din sectorul privat. 
Finanțarea prin intermediul programului 
LIFE trebuie să valorifice sinergii și să 
asigure coerența între diferitele surse de 
finanțare ale Uniunii prin imprimarea unei 
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orientări strategice în materie de mediu și 
de climă.

orientări strategice în materie de mediu și 
de climă. Proiectele integrate ar trebui să 
simplifice abordarea integratoare a 
finanțării în domeniul mediului prin 
îmbunătățirea capacității de absorbție a 
altor fonduri pentru cheltuielile legate de 
mediu și cheltuielile legate de climă. Date 
fiind noutatea abordării de tip „proiect 
integrat” și experiența restrânsă în 
domeniu, părțile interesate ar trebui să fie 
sprijinite, dacă este necesar, printr-o 
creștere a ratei de cofinanțare până la 
75% și prin consolidarea asistenței 
tehnice pentru etapa pregătitoare. În plus, 
o procedură de selecție în două etape ar 
trebui să ușureze etapa de depunere a 
cererilor. Ar trebui încurajate schimburile 
privind abordările integrate care au avut 
succes, implicând toate sectoarele 
relevante ale administrației și ale părților 
interesate. Pe baza experienței primilor 
ani de programare, ar trebui să se 
analizeze factorii care determină buna 
funcționare și succesul proiectelor 
integrate. Domeniul de aplicare al 
proiectelor integrate ar putea fi extins pe 
baza acestei analize și în funcție de 
fondurile disponibile.

Or. en

Amendamentul 74
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Proiectele integrate ar trebui să 
servească drept model pentru sprijinirea 
statelor membre în folosirea eficientă a 
fondurilor și să instituie o colaborare 
constructivă și continuă între diferite 
sectoare ale administrației pentru a 
aborda principalele provocări legate de 
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punerea în aplicare. Dat fiind că aceste 
provocări există în întreaga Uniune, ar 
trebui acumulată cât mai multă 
experiență în cazul acestui nou tip de 
proiecte. Comisia ar trebui să încurajeze 
fiecare stat membru să propună cel puțin 
trei proiecte integrate în diferite domenii 
de-a lungul perioadei de programare. 

Or. en

Amendamentul 75
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Natura proiectelor LIFE, inclusiv a 
celor care sprijină abordările integrate, în 
calitate de proiecte noi, care se 
concentrează pe punerea în aplicare a 
legislației și politicii europene din 
domeniul mediului și climei, necesită 
acțiuni în întreaga Uniune și pentru toate 
sectoarele vizate. Astfel, este necesară 
introducerea unui element distribuțional 
în cadrul procesului de selecție pentru a 
asigura un echilibru din punct de vedere 
geografic. 

Or. en

Amendamentul 76
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a-și îndeplini rolul care îi 
revine în inițierea elaborării și a punerii în 

(23) Pentru a-și îndeplini rolul care îi 
revine în inițierea elaborării și a punerii în 
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aplicare a politicii de mediu și climatice, 
Comisia trebuie să utilizeze resurse din 
programul LIFE pentru a sprijini inițierea, 
punerea în aplicare și integrarea politicii și 
legislației Uniunii în domeniul mediului și 
al climei, inclusiv achiziționarea de servicii 
și de bunuri. Resursele financiare alocate 
activităților de comunicare în temeiul 
prezentului regulament trebuie să 
acopere, de asemenea, comunicarea 
instituțională cu privire la prioritățile 
politice ale Uniunii.

aplicare a politicii de mediu și climatice, 
Comisia trebuie să utilizeze resurse din 
programul LIFE pentru a sprijini inițierea, 
punerea în aplicare și integrarea politicii și 
legislației Uniunii în domeniul mediului și 
al climei, inclusiv achiziționarea de servicii 
și de bunuri. 

Or. en

Amendamentul 77
Linda McAvan

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a-și îndeplini rolul care îi 
revine în inițierea elaborării și a punerii în 
aplicare politicii a de mediu și climatice, 
Comisia trebuie să utilizeze resurse din 
programul LIFE pentru a sprijini inițierea, 
punerea în aplicare și integrarea politicii și 
legislației Uniunii în domeniul mediului și 
al climei, inclusiv achiziționarea de servicii 
și de bunuri. Resursele financiare alocate 
activităților de comunicare în temeiul 
prezentului regulament trebuie să acopere, 
de asemenea, comunicarea instituțională cu 
privire la prioritățile politice ale Uniunii.

(23) Pentru a-și îndeplini rolul care îi 
revine în inițierea elaborării și a punerii în
aplicare a politicii de mediu și climatice, 
Comisia trebuie să utilizeze resurse din 
programul LIFE pentru a sprijini inițierea, 
punerea în aplicare și integrarea politicii și 
legislației Uniunii în domeniul mediului și 
al climei, inclusiv achiziționarea de servicii 
și de bunuri. Ar trebuie luate măsuri 
concrete pentru a încuraja participarea 
IMM-urilor la aceste licitații. Resursele 
financiare alocate activităților de 
comunicare în temeiul prezentului 
regulament trebuie să acopere, de 
asemenea, comunicarea instituțională cu 
privire la prioritățile politice ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să-și adapteze procedurile de achiziții publice pentru a le face mai 
accesibile pentru IMM-uri, de exemplu, prin intermediul prefinanțării.
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Amendamentul 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a-și îndeplini rolul care îi 
revine în inițierea elaborării și a punerii în 
aplicare politicii de mediu și climatice, 
Comisia trebuie să utilizeze resurse din 
programul LIFE pentru a sprijini inițierea, 
punerea în aplicare și integrarea politicii și 
legislației Uniunii în domeniul mediului și 
al climei, inclusiv achiziționarea de servicii 
și de bunuri. Resursele financiare alocate 
activităților de comunicare în temeiul 
prezentului regulament trebuie să acopere, 
de asemenea, comunicarea instituțională cu 
privire la prioritățile politice ale Uniunii.

(23) Pentru a-și îndeplini rolul care îi 
revine în inițierea elaborării și a punerii în 
aplicare politicii de mediu și climatice, 
Comisia trebuie să utilizeze resurse din 
programul LIFE pentru a sprijini inițierea, 
punerea în aplicare și integrarea politicii și 
legislației Uniunii în domeniul mediului și 
al climei, inclusiv achiziționarea de servicii 
și de bunuri. Resursele financiare alocate 
activităților de comunicare în temeiul 
prezentului regulament trebuie să acopere, 
de asemenea, comunicarea instituțională cu 
privire la prioritățile politice ale Uniunii.
În plus, programul LIFE ar trebui să 
contribuie la implementarea acțiunii 3c) a 
obiectivului 1 al strategiei UE privind 
biodiversitatea, potrivit căreia Comisia și 
statele membre vor facilita punerea în 
aplicare a Directivelor privind natura, 
oferind programe de formare specifice cu 
privire la Natura 2000 pentru judecători 
și procurori și dezvoltând capacități mai 
bune de promovare a conformității.

Or. en

Justificare

Pentru a ține seama de recomandările din Raportul Parlamentului European referitor la 
strategia UE privind biodiversitatea.

Amendamentul 79
Romana Jordan

Propunere de regulament
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Experiența din trecut a evidențiat 
necesitatea de a planifica instrumentele pe 
o bază multianuală și de a concentra 
eforturile asupra unor priorități strategice 
concrete în domeniul mediului și al climei 
și asupra unor domenii concrete de acțiune. 
Aceste programe de lucru multianuale 
trebuie să fie flexibile pentru a atinge 
obiectivele generale și specifice ale 
programului LIFE, asigurând, în același 
timp, stabilitatea necesară a domeniilor 
prioritare pentru potențialii candidați, 
pentru ca aceștia să își poată planifica, 
elabora și prezenta propunerile. În acest 
scop, respectivele programe de lucru 
multianuale trebuie să fie valabile cel puțin 
doi ani și să includă priorități neexhaustive.

(25) Experiența din trecut a evidențiat 
necesitatea de a planifica instrumentele pe 
o bază multianuală și de a concentra 
eforturile asupra unor priorități strategice 
concrete în domeniul mediului și al climei 
și asupra unor domenii concrete de acțiune. 
Aceste programe de lucru multianuale 
trebuie să fie flexibile pentru a atinge 
obiectivele generale și specifice ale 
programului LIFE, asigurând, în același 
timp, stabilitatea necesară a domeniilor 
prioritare pentru potențialii candidați, 
pentru ca aceștia să își poată planifica, 
elabora și prezenta propunerile. În acest 
scop, respectivele programe de lucru 
multianuale trebuie să fie valabile cel puțin 
trei ani și să includă priorități 
neexhaustive.

Or. en

Amendamentul 80
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În vederea simplificării programul
LIFE și a reducerii sarcinii administrative 
pentru solicitanți și beneficiari, trebuie 
utilizate mai frecvent sume și rate forfetare, 
iar finanțarea trebuie să se concentreze pe 
categorii de costuri mai specifice. Cu titlu 
de compensație pentru costurile 
neeligibile și pentru a menține nivelul 
eficient de sprijin acordat prin programul 
LIFE, ratele de cofinanțare trebuie să fie de
70%, ca regulă generală, și de 80% în 
anumite cazuri.

(26) În vederea simplificării programului
LIFE și a reducerii sarcinii administrative 
pentru solicitanți și beneficiari, trebuie 
utilizate mai frecvent sume și rate forfetare.
TVA-ul și costurile aferente personalului 
permanent trebuie să fie eligibile. Pentru
a menține nivelul eficient de sprijin acordat 
prin programul LIFE, ratele de cofinanțare 
trebuie să fie de 70%, ca regulă generală,
de 80% în anumite cazuri și de 75% în 
cazul naturii și biodiversității habitatelor 
și speciilor prioritare definite în Directiva 
92/43/CEE sau a speciilor de păsări 
prevăzute în Directiva 2009/147/CEE, 



AM\906961RO.doc 17/82 PE492.686v01-00

RO

precum și în cazul speciilor și habitatelor 
definite în Directiva 92/43/CCE, care, 
potrivit ultimei evaluări, se află într-un 
stadiu de conservare nefavorabil.

Or. en

Amendamentul 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În vederea simplificării programul
LIFE și a reducerii sarcinii administrative 
pentru solicitanți și beneficiari, trebuie 
utilizate mai frecvent sume și rate forfetare,
iar finanțarea trebuie să se concentreze pe 
categorii de costuri mai specifice. Cu titlu 
de compensație pentru costurile 
neeligibile și pentru a menține nivelul 
eficient de sprijin acordat prin programul 
LIFE, ratele de cofinanțare ar trebui să fie 
de 70%, ca regulă generală, și de 80% în 
anumite cazuri.

(26) În vederea simplificării programului
LIFE și a reducerii sarcinii administrative 
pentru solicitanți și beneficiari, trebuie 
utilizate mai frecvent sume și rate forfetare, 
fără compromiterea eligibilității TVA-ului 
și a costurilor aferente personalului 
permanent stabilite în regulamentul
financiar. Pentru a menține nivelul de 
sprijin efectiv furnizat de programul LIFE, 
ratele de cofinanțare ar trebui să fie de 
65%, ca regulă generală, și de 75% - 80% 
în anumite cazuri.

Or. en

Amendamentul 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În vederea simplificării programul 
LIFE și a reducerii sarcinii administrative 
pentru solicitanți și beneficiari, trebuie 
utilizate mai frecvent sume și rate forfetare, 
iar finanțarea trebuie să se concentreze pe 
categorii de costuri mai specifice. Cu titlu 

(26) În vederea simplificării programului
LIFE și a reducerii sarcinii administrative 
pentru solicitanți și beneficiari, trebuie 
utilizate mai frecvent sume și rate forfetare, 
fără compromiterea eligibilității TVA-ului 
și a costurilor aferente personalului 



PE492.686v01-00 18/82 AM\906961RO.doc

RO

de compensație pentru costurile neeligibile 
și pentru a menține nivelul eficient de 
sprijin acordat prin programul LIFE, ratele 
de cofinanțare trebuie să fie de 70%, ca 
regulă generală, și de 80% în anumite 
cazuri.

permanent. Cu titlu de compensație pentru 
costurile neeligibile și pentru a menține 
nivelul eficient de sprijin acordat prin 
programul LIFE, ratele de cofinanțare 
trebuie să fie de 70%, ca regulă generală, și 
de 80% în anumite cazuri.

Or. en

Amendamentul 83
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În vederea simplificării programul
LIFE și a reducerii sarcinii administrative 
pentru solicitanți și beneficiari, trebuie 
utilizate mai frecvent sume și rate forfetare, 
iar finanțarea trebuie să se concentreze pe 
categorii de costuri mai specifice. Cu titlu 
de compensație pentru costurile neeligibile 
și pentru a menține nivelul eficient de 
sprijin acordat prin programul LIFE, ratele 
de cofinanțare trebuie să fie de 70%, ca 
regulă generală, și de 80% în anumite 
cazuri.

(26) În vederea simplificării programului
LIFE și a reducerii sarcinii administrative 
pentru solicitanți și beneficiari, trebuie 
utilizate mai frecvent sume și rate forfetare, 
fără compromiterea eligibilității TVA-ului 
și a costurilor aferente personalului 
permanent, iar finanțarea trebuie să se 
concentreze pe categorii de costuri mai 
specifice. Cu titlu de compensație pentru 
costurile neeligibile și pentru a menține 
nivelul eficient de sprijin acordat prin 
programul LIFE, ratele de cofinanțare 
trebuie să fie de 70%, ca regulă generală, și 
de 80% în anumite cazuri.

Or. en

Amendamentul 84
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În vederea simplificării programul
LIFE și a reducerii sarcinii administrative 

(26) În vederea simplificării programului
LIFE și a reducerii sarcinii administrative 
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pentru solicitanți și beneficiari, trebuie 
utilizate mai frecvent sume și rate forfetare, 
iar finanțarea trebuie să se concentreze pe 
categorii de costuri mai specifice. Cu titlu 
de compensație pentru costurile neeligibile 
și pentru a menține nivelul eficient de 
sprijin acordat prin programul LIFE, ratele 
de cofinanțare trebuie să fie de 70%, ca 
regulă generală, și de 80% în anumite 
cazuri.

pentru solicitanți și beneficiari, trebuie 
utilizate mai frecvent sume și rate forfetare, 
iar finanțarea trebuie să se concentreze pe 
categorii de costuri mai specifice. Cu titlu 
de compensație pentru costurile neeligibile 
și pentru a menține nivelul eficient de 
sprijin acordat prin programul LIFE, ratele 
de cofinanțare trebuie să fie de 70%, ca 
regulă generală, și de 90% în anumite 
cazuri.

Or. en

Amendamentul 85
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a se asigura cea mai bună 
utilizare posibilă a fondurilor Uniunii și 
pentru a se garanta valoarea adăugată 
europeană, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește criteriile de eligibilitate 
pentru selectarea proiectelor, criteriile de 
aplicare a echilibrul geografic în cazul 
„proiectelor integrate” și indicatorii de 
performanță aplicabili anumitor priorități 
tematice. Este deosebit de important ca, în 
etapa pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să se asigure că documentele relevante 
sunt transmise simultan, la timp și în mod 
corespunzător Parlamentului European și 
Consiliului.

(30) Pentru a se asigura cea mai bună
evaluare posibilă a utilizării fondurilor 
Uniunii trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește indicatorii de performanță 
aplicabili anumitor priorități tematice. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en
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Amendamentul 86
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „proiecte de bune practici” înseamnă 
proiecte care aplică tehnici, metode și 
abordări adecvate, eficiente din punctul de 
vedere al costurilor și inovatoare, luând în 
considerare contextul specific al 
proiectului;

(c) „proiecte de bune practici” înseamnă 
proiecte care aplică tehnici, metode și 
abordări adecvate, luând în considerare 
contextul specific al proiectului;

Or. pt

Amendamentul 87
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „proiecte integrate” înseamnă proiecte 
care pune în aplicare în mod durabil, la 
scară teritorială largă, în special la scară 
regională, multiregională sau națională, 
strategii sau planuri de acțiune în domeniul 
mediului sau al climei, impuse de legislația 
specifică a Uniunii în domeniul mediului 
sau al climei în conformitate cu alte acte 
ale Uniunii, sau dezvoltate de către 
autoritățile statelor membre;

(d) „proiecte integrate” înseamnă proiecte 
care pun în aplicare în mod durabil, ținând 
cont de legislația și politicile Uniunii în 
domeniul mediului și al climei, în special 
în domeniile naturii, apei, deșeurilor, 
aerului, atenuării schimbărilor climatice 
și adaptării la schimbările climatice, la 
scară teritorială largă, în special la scară 
regională, multiregională, națională sau 
transnațională, strategii sau planuri de 
acțiune în domeniul mediului sau al climei, 
impuse de legislația specifică a Uniunii în 
domeniul mediului sau al climei în 
conformitate cu alte acte ale Uniunii, sau 
dezvoltate de către autoritățile statelor 
membre; proiectele integrate vizează 
promovarea coordonării și mobilizării 
altor surse de finanțare relevante pentru 
Uniune;

Or. en
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Amendamentul 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „proiecte integrate” înseamnă proiecte 
care pune în aplicare în mod durabil, la 
scară teritorială largă, în special la scară 
regională, multiregională sau națională, 
strategii sau planuri de acțiune în domeniul 
mediului sau al climei impuse de legislația 
specifică a Uniunii în domeniul mediului 
sau al climei în conformitate cu alte acte 
ale Uniunii, sau dezvoltate de către 
autoritățile statelor membre;

(d) „proiecte integrate” înseamnă proiecte 
care pun în aplicare în mod durabil, la 
scară teritorială largă, în special la scară 
regională, multiregională sau națională, 
strategii sau planuri de acțiune în domeniul 
mediului sau al climei, mai ales în unul 
sau mai multe dintre domeniile: natură, 
apă, deșeuri, aer, atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la schimbările 
climatice, impuse de legislația specifică a 
Uniunii în domeniul mediului sau al climei 
în conformitate cu alte acte ale Uniunii, sau 
dezvoltate de către autoritățile statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 89
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să susțină gestionarea zonelor care 
fac parte din rețeaua Natura 2000 și 
conservarea valorilor naturale incluse în 
această rețea, în special a păsărilor și 
habitatelor considerate priorități potrivit 
legislației Uniunii;

Or. pt
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Amendamentul 90
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest sens, programul LIFE trebuie să 
contribuie la dezvoltarea durabilă și la 
realizarea obiectivelor generale și specifice 
ale strategiei Europa 2020.

În acest sens, programul LIFE trebuie să 
contribuie la dezvoltarea durabilă și la 
realizarea obiectivelor generale și specifice 
ale strategiei Europa 2020 și ale 
Perspectivei energetice până în 2050.

Or. en

Amendamentul 91
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirile aduse de program în 
materie de mediu și de climă, în ceea ce 
privește obiectivul menționat la alineatul 
(1) litera (a). În privința obiectivului de a 
contribui la oprirea și la inversarea 
tendinței de declin al biodiversității, 
îmbunătățirile aduse de program în materie 
de protecție a mediului și de schimbări 
climatice se măsoară în funcție de
procentajul din rețeaua Natura 2000 care a 
fost refăcut sau a cărui gestionare a devenit 
adecvată, de suprafața serviciilor 
ecosistemice refăcute și de numărul și tipul 
de habitate și de specii vizate a căror stare 
de conservare a fost îmbunătățită.

(a) îmbunătățirile aduse de program în 
materie de mediu și de climă, în ceea ce 
privește obiectivul menționat la alineatul 
(1) litera (a). În privința obiectivului de a 
contribui la oprirea și la inversarea 
tendinței de declin al biodiversității, 
îmbunătățirile aduse de program în materie 
de protecție a mediului și de schimbări 
climatice se măsoară în funcție de 
procentajul din rețeaua Natura 2000 care a 
fost refăcut sau a cărui gestionare a devenit 
adecvată, de suprafața serviciilor 
ecosistemice refăcute sau restabilite și de 
numărul și tipul de habitate și de specii 
vizate a căror stare de conservare a fost 
îmbunătățită.

Or. sl
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Amendamentul 92
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) evaluarea bianuală a beneficiilor 
economice obținute în urma finanțării 
prin intermediul programului LIFE prin 
analizarea menținerii și îmbunătățirii 
serviciilor ecosistemice și a altor beneficii 
economice secundare ale programului;

Or. en

Amendamentul 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 30 privind indicatorii de 
performanță, în vederea aplicării lor la 
prioritățile tematice definite în programele 
de lucru multianuale menționate la articolul 
24.

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 30, care să definească cu mai 
multă claritate indicatorii de performanță, 
în vederea aplicării lor la prioritățile 
tematice definite în programele de lucru 
multianuale menționate la articolul 24.

Or. en

Amendamentul 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în (1) Pachetul financiar pentru punerea în 
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aplicare a programului LIFE este de
3 618 000 000 EUR.

aplicare a programului LIFE reprezintă 1% 
din bugetul general al Uniunii.

Or. en

Justificare

Creșterea cu 1% a procentului deținut de bugetul LIFE din bugetul general al UE este 
justificată, aceasta reprezentând o sumă moderată ținând cont de provocări. Creșterea 
propusă are ca scop în special contribuția la cofinanțarea UE necesară gestionării siturilor 
Natura 2000.

Amendamentul 95
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului LIFE este de
3 618 000 000 EUR.

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului LIFE reprezintă 1% 
din următorul cadru financiar 
multianual.

Or. en

Amendamentul 96
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului LIFE este de 
3 618 000 000 EUR.

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului LIFE este de 
[...] EUR.

Or. pt
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Amendamentul 97
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Defalcarea bugetară pentru 
subprograme este după cum urmează:

eliminat

(a) din pachetul financiar global la care 
se face referire la alineatul (1), 
2 713 500 000 EUR se alocă 
subprogramului pentru mediu;
(b) din pachetul financiar global la care 
se face referire la alineatul (1), 
904 500 000 EUR se alocă 
subprogramului pentru politici climatice.

Or. en

Amendamentul 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din pachetul financiar global la care se 
face referire la alineatul (1), 
2 713 500 000 EUR se alocă 
subprogramului pentru mediu;

(a) 2 894 400 000 EUR, care reprezintă 
aproximativ 80% din pachetul financiar 
global la care se face referire la alineatul 
(1), se alocă subprogramului pentru mediu;

Or. en

Justificare

O creștere a procentului din fondul LIFE destinat mediului este necesară pentru a se asigura 
că LIFE poate aduce o contribuție suficientă costurilor de gestionare a rețelei Natura 2000. 
În domeniul politicilor climatice, sunt disponibile și alte surse de finanțare, fiind necesară 
folosirea mecanismelor de piață sau a abordărilor conform principiului „poluatorul 
plătește”.
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Amendamentul 99
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din pachetul financiar global la care se 
face referire la alineatul (1),
2 713 500 000 EUR se alocă 
subprogramului pentru mediu;

(a) 75% din pachetul financiar global la 
care se face referire la alineatul (1) se alocă 
subprogramului pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 100
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) din pachetul financiar global la care se 
face referire la alineatul (1),
2 713 500 000 EUR se alocă 
subprogramului pentru mediu;

(a) [...] EUR din pachetul financiar global 
la care se face referire la alineatul (1) se 
alocă subprogramului pentru mediu;

Or. pt

Amendamentul 101
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din pachetul financiar global la care se 
face referire la alineatul (1),
904 500 000 EUR se alocă subprogramului 
pentru politici climatice.

(b) 723 600 000 EUR, care reprezintă 
aproximativ 20% din pachetul financiar 
global la care se face referire la alineatul 
(1) se alocă subprogramului pentru politici 
climatice;
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Or. en

Justificare

O creștere a procentului din fondul LIFE destinat mediului este necesară pentru a se asigura 
că LIFE poate aduce o contribuție suficientă costurilor de gestionare a rețelei Natura 2000. 
În domeniul politicilor climatice sunt disponibile și alte surse de finanțare, fiind necesare 
folosirea mecanismelor de piață sau a abordărilor conform principiului „poluatorul 
plătește”.

Amendamentul 102
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din pachetul financiar global la care se 
face referire la alineatul (1),
904 500 000 EUR se alocă subprogramului 
pentru politici climatice.

(b) 25% din pachetul financiar global la 
care se face referire la alineatul (1) se alocă 
subprogramului pentru politici climatice.

Or. en

Amendamentul 103
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din pachetul financiar global la care se 
face referire la alineatul (1),
904 500 000 EUR se alocă subprogramului 
pentru politici climatice.

(b) [...] EUR din pachetul financiar global 
la care se face referire la alineatul (1) se 
alocă subprogramului pentru politici 
climatice.

Or. pt

Amendamentul 104
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) cel puțin 85% din resursele bugetare 
destinate programului LIFE se alocă 
proiectelor finanțate prin intermediul 
subvențiilor de acțiune.

Or. en

Amendamentul 105
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) 30% din bugetul total al programului 
LIFE se alocă proiectelor integrate.

Or. en

Amendamentul 106
Julie Girling, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea țărilor terțe la programul LIFE Participarea țărilor și a teritoriilor de peste 
mări și a țărilor terțe la programul LIFE

Or. en

Amendamentul 107
Maurice Ponga
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Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea țărilor terțe la programul LIFE Participarea țărilor și a teritoriilor de peste 
mări și a țărilor terțe la programul LIFE

Or. fr

Amendamentul 108
Julie Girling, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul (1) - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul LIFE este deschis participării 
următoarelor țări:

Programul LIFE este deschis participării 
următoarelor țări și teritorii:

Or. en

Amendamentul 109
Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul LIFE este deschis participării 
următoarelor țări:

Programul LIFE este deschis participării 
următoarelor țări și teritorii:

Or. fr

Amendamentul 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 - partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul LIFE este deschis participării 
următoarelor țări:

Programul LIFE este deschis participării 
următoarelor țări și teritorii:

Or. en

Amendamentul 111
Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) țările și teritoriile de peste mări 
menționate în Decizia Consiliului 
2001/822/CE din 27 noiembrie 2001 
privind asocierea țărilor și teritoriilor de 
peste mări la Comunitatea Europeană;

Or. fr

Amendamentul 112
Julie Girling, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) țările și teritoriile de peste mări 
menționate în Decizia 2001/822/CE;

Or. en

Amendamentul 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)



AM\906961RO.doc 31/82 PE492.686v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) țările și teritoriile de peste mări 
menționate în Decizia 2001/822/CE;

Or. en

Justificare

UE și-a luat angajamentul să promoveze și să susțină conservarea biodiversității în țările și 
teritoriile de peste mări (TTPM) atât în strategia sa privind biodiversitatea, cât și în decizia 
de asociere peste mări (2001/822/CE). Mai mult, Comisia și-a propus să ofere acces la 
programul LIFE țărilor învecinate, țărilor terțe și regiunilor franceze ultraperiferice. Astfel, 
având în vedere respectivele angajamente și biodiversitatea deseori unică și bogată din 
aceste zone, programul LIFE ar trebui să fie accesibil țărilor și teritoriilor de peste mări 
(TTPM).

Amendamentul 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) țările și teritoriile de peste mări ale 
Uniunii sunt menționate în Decizia 
2001/822/CEE a Consiliului;

Or. en

Amendamentul 115
Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această participare trebuie să se facă în 
conformitate cu condițiile prevăzute în 
acordurile multilaterale sau bilaterale 
respective, prin care se stabilesc principiile 

Această participare trebuie să se facă în 
conformitate cu condițiile prevăzute în 
decizia de asociere peste mări și în 
acordurile multilaterale sau bilaterale 
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generale ale participării lor la programele 
Uniunii.

respective, prin care se stabilesc principiile 
generale ale participării lor și a teritoriilor 
la programele Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 116
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu responsabilitățile 
care le revin, Comisia și statele membre 
asigură coordonarea între programul LIFE 
și Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru afaceri maritime și pescuit, în 
vederea creării de sinergii, în special în 
contextul proiectelor integrate menționate 
la articolul 18 litera (d), și pentru 
sprijinirea utilizării de soluții, metode și 
abordări elaborate în cadrul programului 
LIFE. La nivelul Uniunii, coordonarea are 
loc în cadrul strategic comun menționat la 
articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. …. 
(Regulamentul CSC).

(3) În conformitate cu responsabilitățile 
care le revin, Comisia și statele membre, 
depunând eforturi în mod activ și concertat, 
asigură, dacă este cazul, coordonarea între 
programul LIFE și Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru afaceri maritime și 
pescuit, în vederea creării de sinergii, în 
special în contextul proiectelor integrate 
menționate la articolul 18 litera (d),
inclusiv prin crearea, în temeiul 
articolului 8 din Directiva 92/43/CEE, a 
unor cadre de acțiune structurate în 
funcție de priorități, și pentru sprijinirea 
utilizării de soluții, metode și abordări 
elaborate în cadrul programului LIFE. La 
nivelul Uniunii, coordonarea are loc în 
cadrul strategic comun menționat la 
articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. …. 
(Regulamentul CSC).

Or. en

Amendamentul 117
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu responsabilitățile 
care le revin, Comisia și statele membre 
asigură coordonarea între programul LIFE 
și Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru afaceri maritime și pescuit, în 
vederea creării de sinergii, în special în 
contextul proiectelor integrate menționate 
la articolul 18 litera (d), și pentru 
sprijinirea utilizării de soluții, metode și 
abordări elaborate în cadrul programului 
LIFE. La nivelul Uniunii, coordonarea are 
loc în cadrul strategic comun menționat la 
articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. …. 
(Regulamentul CSC).

(3) În conformitate cu responsabilitățile 
care le revin, Comisia și statele membre 
asigură, dacă este posibil, coordonarea 
între programul LIFE și Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru afaceri maritime și 
pescuit, în vederea creării de sinergii, în 
special în contextul proiectelor integrate 
menționate la articolul 18 litera (d), și 
pentru sprijinirea utilizării de soluții, 
metode și abordări elaborate în cadrul 
programului LIFE. La nivelul Uniunii, 
coordonarea are loc în cadrul strategic 
comun menționat la articolul 10 din 
Regulamentul (UE) nr. …. (Regulamentul 
CSC).

Or. en

Amendamentul 118
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu responsabilitățile 
care le revin, Comisia și statele membre 
asigură coordonarea între programul LIFE 
și Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru afaceri maritime și pescuit, în 
vederea creării de sinergii, în special în 
contextul proiectelor integrate menționate 
la articolul 18 litera (d), și pentru 
sprijinirea utilizării de soluții, metode și 
abordări elaborate în cadrul programului 
LIFE. La nivelul Uniunii, coordonarea are 

(3) În conformitate cu responsabilitățile 
care le revin, Comisia și statele membre,
depunând eforturi în mod activ și 
concertat, asigură coordonarea între 
programul LIFE și Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru afaceri maritime și 
pescuit, în vederea creării de sinergii, în 
special în contextul proiectelor integrate 
menționate la articolul 18 litera (d), și 
pentru sprijinirea utilizării de soluții, 
metode și abordări elaborate în cadrul 
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loc în cadrul strategic comun menționat la 
articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. …. 
(Regulamentul CSC).

programului LIFE. La nivelul Uniunii, 
coordonarea are loc în cadrul strategic
comun menționat la articolul 10 din 
Regulamentul (UE) nr. …. (Regulamentul 
CSC).

Or. en

Amendamentul 119
Jutta Haug

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Vizibilitatea programului LIFE

Beneficiarul coordonator și beneficiarii 
asociați fac publice proiectul programului 
LIFE și rezultatele acestuia, menționând 
întotdeauna sprijinul primit din partea 
Uniunii. Sigla LIFE, descrisă în Anexă, 
se folosește pentru toate acțiunile de 
comunicare și apare pe panourile de 
informare în locuri strategice, vizibile și 
accesibile publicului. Toate bunurile 
durabile dobândite în cadrul programului 
LIFE trebuie să poarte sigla LIFE, cu 
excepția cazului în care există o indicație 
contrară a Comisiei.

Or. en

Justificare

Sigla LIFE a permis asigurarea vizibilității finanțării Uniunii în domeniul mediului și al 
climei și a făcut dovada contribuției Uniunii la conservarea naturii și la activitățile legate de 
mediu la fața locului. Prin urmare, menționarea siglei LIFE trebuie inclusă în regulament.

Amendamentul 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen
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Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Domeniile acoperite de proiectele 

integrate
Proiectele integrate se concentrează în 
special pe domeniile: natură, apă, deșeuri, 
aer, zgomot, atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la schimbările 
climatice. În funcție de performanțele 
acestora, după evaluarea intermediară 
menționată la articolul 27 alineatul (2) 
litera (a) și în funcție de fondurile 
disponibile, Comisiei i se conferă 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 30 cu privire la 
adăugarea de domenii care să fie 
acoperite de proiectele integrate, cum ar fi 
solul, mediul marin sau urban.

Or. en

Amendamentul 121
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu afectează versiunea în limba română

Or. sl

Amendamentul 122
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Minimum 50% din resursele bugetare 
alocate proiectelor sprijinite prin 
intermediul subvențiilor de acțiune în 
cadrul subprogramului pentru mediu 
trebuie dedicate proiectelor care sprijină 
conservarea naturii și a biodiversității.

eliminat

Or. en

Amendamentul 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Minimum 50% din resursele bugetare 
alocate proiectelor sprijinite prin 
intermediul subvențiilor de acțiune în 
cadrul subprogramului pentru mediu 
trebuie dedicate proiectelor care sprijină 
conservarea naturii și a biodiversității.

(2) Minimum 75% din resursele bugetare 
alocate proiectelor sprijinite prin 
intermediul subvențiilor de acțiune în 
cadrul subprogramului pentru mediu 
trebuie dedicate proiectelor care sprijină 
conservarea naturii și a biodiversității.

Or. en

(Corelat cu amendamentul adus articolului 4 alineatul (1))

Justificare

Acest amendament vizează creșterea bugetului programului LIFE la 1% din bugetul total al 
UE, creștere ce are ca scop în special gestionarea siturilor Natura 2000.

Amendamentul 124
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Minimum 50% din resursele bugetare (2) Minimum 75% din resursele bugetare 
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alocate proiectelor sprijinite prin 
intermediul subvențiilor de acțiune în 
cadrul subprogramului pentru mediu 
trebuie dedicate proiectelor care sprijină 
conservarea naturii și a biodiversității.

alocate proiectelor sprijinite prin 
intermediul subvențiilor de acțiune în 
cadrul subprogramului pentru mediu 
trebuie dedicate proiectelor care sprijină 
conservarea naturii și a biodiversității.

Or. en

Justificare

Este necesară creșterea procentului din bugetul LIFE destinat biodiversității pentru ca 
programul LIFE să poată acoperi 20% din necesitățile de finanțare a rețelei Natura 2000 
(estimată la 5,8 miliarde de euro pe an).

Amendamentul 125
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Minimum 50% din resursele bugetare 
alocate proiectelor sprijinite prin 
intermediul subvențiilor de acțiune în 
cadrul subprogramului pentru mediu 
trebuie dedicate proiectelor care sprijină 
conservarea naturii și a biodiversității.

(2) Minimum 60% din resursele bugetare 
alocate proiectelor sprijinite prin 
intermediul subvențiilor de acțiune în 
cadrul subprogramului pentru mediu 
trebuie dedicate proiectelor care sprijină 
conservarea naturii și a biodiversității.

Or. en

Amendamentul 126
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Minimum 50% din resursele bugetare 
alocate proiectelor sprijinite prin 
intermediul subvențiilor de acțiune în 
cadrul subprogramului pentru mediu 
trebuie dedicate proiectelor care sprijină 

(2) Minimum 60% din resursele bugetare 
alocate proiectelor sprijinite prin 
intermediul subvențiilor de acțiune în 
cadrul subprogramului pentru mediu 
trebuie dedicate proiectelor care sprijină 
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conservarea naturii și a biodiversității. conservarea naturii și a biodiversității.

Or. pt

Amendamentul 127
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijini aplicării, dezvoltării, testării și 
demonstrării unor abordări integrate pentru 
punerea în aplicare a planurilor și a 
programelor în conformitate cu politica și 
legislația de mediu a Uniunii Europene, în 
special în domeniile apei, deșeurilor și
aerului;

(b) sprijinul aplicării, dezvoltării, testării și 
demonstrării unor abordări integrate pentru 
punerea în aplicare a planurilor și a 
programelor în conformitate cu politica și 
legislația de mediu a Uniunii Europene, în 
special în domeniile apei, deșeurilor,
aerului și solului;

Or. en

Amendamentul 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijini aplicării, dezvoltării, testării și 
demonstrării unor abordări integrate pentru 
punerea în aplicare a planurilor și a 
programelor în conformitate cu politica și 
legislația de mediu a Uniunii Europene, în 
special în domeniile apei, deșeurilor și
aerului;

(b) sprijinul aplicării, dezvoltării, testării și 
demonstrării unor abordări integrate pentru 
punerea în aplicare a planurilor și a 
programelor în conformitate cu politica și
legislația de mediu a Uniunii Europene, în 
special în domeniile apei, deșeurilor,
aerului și poluării sonore;

Or. en

Amendamentul 129
Horst Schnellhardt
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Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea și contribuția la o 
respectare și aplicare mai atentă a 
legislației de mediu a Uniunii Europene, în 
special prin promovarea dezvoltării și 
diseminarea celor mai bune practici și 
abordări politice;

(c) promovarea și contribuția la o 
respectare și aplicare mai atentă a 
legislației de mediu în vigoare a Uniunii 
Europene în toate statele membre, în 
special prin promovarea dezvoltării și 
diseminarea celor mai bune practici și 
abordări politice;

Or. de

Amendamentul 130
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea și contribuția la o 
respectare și aplicare mai atentă a 
legislației de mediu a Uniunii Europene, în 
special prin promovarea dezvoltării și 
diseminarea celor mai bune practici și 
abordări politice;

(c) promovarea și contribuția la o 
respectare și aplicare mai atentă a 
legislației de mediu a Uniunii Europene, în 
special prin promovarea dezvoltării și 
diseminarea celor mai bune practici;

Or. de

Justificare

Nu ar trebui să se creeze impresia că ar fi posibilă o subvenționare politică prin fondurile 
programului LIFE. 

Amendamentul 131
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) susținerea unei mai bune guvernanțe de 
mediu, prin creșterea participării părților 
interesate, inclusiv a ONG-urilor, la 
consultări și la punerea în aplicare a 
măsurilor de politică.

(d) susținerea unei mai bune guvernanțe de 
mediu.

Or. de

Justificare

ONG-urile din domeniul mediului au în general o bună capacitate de a obține resurse. 
Fondurile LIFE sunt foarte limitate. Prin urmare, acestea ar trebui investite mai ales în 
îmbunătățirea administrării, inclusiv cea a fondurilor structurale, pentru a asigura o 
implementare eficientă a proiectelor de mediu la fața locului (cele mai multe eșecuri ale 
proiectelor se datorează unei administrări necorespunzătoare).

Amendamentul 132
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) susținerea unei mai bune guvernanțe de 
mediu, prin creșterea participării părților 
interesate, inclusiv a ONG-urilor, la 
consultări și la punerea în aplicare a 
măsurilor de politică.

(d) susținerea unei mai bune guvernanțe de 
mediu, prin creșterea participării părților 
interesate, inclusiv a ONG-urilor, la 
consultări și la punerea în aplicare a 
măsurilor de politică și promovarea 
sensibilizării cetățenilor cu privire la 
drepturile care decurg din Convenția de la 
Aarhus.

Or. en

Amendamentul 133
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera da (nouă)



AM\906961RO.doc 41/82 PE492.686v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) promovarea diseminării cu obiective 
specifice a rezultatelor proiectului vizând 
părțile interesate și viitorii participanți 
potențiali; diseminarea ar trebui să vizeze 
regiunile cele mai adecvate pentru 
anumite domenii, care profită cel mai 
mult de pe urma schimbului de experiențe 
pozitive.

Or. en

Amendamentul 134
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu afectează versiunea în limba română

Or. sl

Amendamentul 135
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea contribuirii la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, 
domeniul prioritar „atenuarea schimbărilor 
climatice” are următoarele obiective 
specifice:

În vederea contribuirii la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și 
sprijinind, dacă este posibil, sinergiile cu 
alte obiective de mediu, cum ar fi 
biodiversitatea, domeniul prioritar 
„atenuarea schimbărilor climatice” are 
următoarele obiective specifice:

Or. en
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Amendamentul 136
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a contribui la sprijinirea eforturilor 
destinate sporirii rezilienței față de 
schimbările climatice, domeniului prioritar 
„adaptarea la schimbările climatice” are 
următoarele obiective specifice:

Pentru a contribui la sprijinirea eforturilor 
destinate sporirii rezilienței față de 
schimbările climatice și sprijinind, acolo 
unde este posibil, sinergiile cu alte 
obiective de mediu, cum ar fi 
biodiversitatea, domeniul prioritar 
„adaptarea la schimbările climatice” are 
următoarele obiective specifice:

Or. en

Amendamentul 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuția la dezvoltarea și punerea în 
aplicare a politicii și legislației Uniunii 
Europene în materie de adaptare, inclusiv 
integrarea tuturor domeniilor de politică, în 
special prin dezvoltarea, testarea și 
demonstrarea abordărilor politice sau de 
conducere, a bunelor practici și a soluțiilor 
vizând adaptarea la schimbările climatice;

(a) contribuția la dezvoltarea și punerea în 
aplicare a politicii și legislației Uniunii 
Europene în materie de adaptare, inclusiv 
integrarea tuturor domeniilor de politică, în 
special prin sprijinirea sinergiilor cu alte 
obiective de mediu, cum ar fi 
biodiversitatea, și prin dezvoltarea, 
testarea și demonstrarea abordărilor
politice sau de conducere ecosistemice, a 
bunelor practici și a soluțiilor vizând 
adaptarea la schimbările climatice;

Or. en
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Amendamentul 138
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea sensibilizării publicului în 
probleme de climă, inclusiv generarea de 
sprijin din partea publicului și a părților 
interesate pentru elaborarea politicii 
Uniunii în domeniul climei și promovarea 
educației în direcție dezvoltării durabile;

(a) promovarea sensibilizării publicului în 
probleme de climă, care este esențială, 
inclusiv prin generarea de sprijin din 
partea publicului și a părților interesate în
elaborarea politicii Uniunii în domeniul 
climei și promovarea educației în direcția
dezvoltării durabile;

Or. de

Amendamentul 139
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea și contribuirea la o 
respectare și aplicare mai atentă a 
legislației Uniunii Europene în materie de 
climă, în special prin promovarea 
dezvoltării și diseminarea celor mai bune 
practici și abordări politice;

(c) promovarea și contribuirea la o 
respectare și aplicare mai atentă a 
legislației de mediu a Uniunii Europene în 
materie de climă, în special prin 
promovarea dezvoltării și diseminarea 
celor mai bune practici;

Or. de

Justificare

Nu ar trebui să existe suspiciuni privind o posibilă subvenționare din fondurile programului 
LIFE pe motive politice. 

Amendamentul 140
Thomas Ulmer
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) susținerea unei mai bune guvernanțe în 
materie de climă, prin creșterea 
participării părților interesate, inclusiv a 
ONG-urilor, la consultări și la punerea în 
aplicare a măsurilor de politică.

(d) susținerea unei mai bune guvernanțe în 
materie de climă.

Or. de

Justificare

ONG-urile din domeniul mediului au în general o bună capacitatea de a obține resurse. 
Fondurile LIFE sunt foarte limitate. Prin urmare, acestea ar trebui investite mai ales în 
îmbunătățirea administrării, inclusiv cea a fondurilor structurale, pentru a asigura o 
implementare eficace a proiectelor de mediu la fața locului (cele mai multe eșecuri ale 
proiectelor se datorează unei administrări necorespunzătoare).

Amendamentul 141
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) promovarea diseminării bazate pe 
obiective specifice a rezultatelor 
proiectului vizând părțile interesate și 
viitorii participanți potențiali; 
diseminarea ar trebui să vizeze regiunile 
cele mai adecvate pentru anumite 
domenii, care profită cel mai mult de pe 
urma schimbului de experiențe pozitive.

Or. en

Amendamentul 142
Romana Jordan
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie în interesul UE, aducând o 
contribuție importantă la realizarea unuia 
dintre obiectivele Programului LIFE 
menționate la articolul 3;

(a) să fie în interesul UE, aducând o 
contribuție la realizarea a cel puțin unuia 
dintre obiectivele Programului LIFE 
menționate la articolul 3;

Or. en

Amendamentul 143
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să asigure o abordare rentabilă și să fie 
coerente din punct de vedere tehnic și 
financiar;

(b) să asigure o abordare rentabilă și să fie 
coerente din punct de vedere tehnic și 
financiar, respectând standardele minime 
de calitate;

Or. en

Amendamentul 144
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să fie neutre din punct de vedere 
politic.

Or. de

Amendamentul 145
Kārlis Šadurskis
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 30, referitoare la condițiile de 
aplicare a criteriului prevăzut la 
alineatul (1) litera (a), în vederea 
adaptării respectivului criteriu la 
domeniile prioritare specifice, astfel cum 
sunt definite la articolele 9 și 13.

eliminat

Or. en

Amendamentul 146
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când este posibil, proiectele 
finanțate în cadrul programului LIFE 
trebuie să promoveze sinergii între 
diferitele obiective și utilizarea achizițiilor 
publice ecologice.

(2) Atunci când este posibil, proiectele 
finanțate în cadrul programului LIFE 
trebuie să promoveze utilizarea achizițiilor 
publice ecologice și sinergiile între 
diferitele obiective. Proiectele care vizează 
crearea unor astfel de sinergii între 
diferitele obiective au prioritate în cursul 
etapei de atribuire.

Or. en

Amendamentul 147
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia asigură o distribuire 
echilibrată a finanțării programului LIFE 
între statele membre, prin stabilirea de 
alocări naționale orientative pentru 
fiecare stat membru în actuala perioadă 
de programare. Dacă este cazul, având în 
vedere nevoile și caracteristicile specifice 
fiecărui stat membru și colaborând cu 
autoritățile naționale și/sau regionale, 
Comisia asigură asistență tehnică 
specială cu scopul sprijinirii elaborării de 
proiecte pentru statele membre, în cazul 
în care fondurile alocate acestor state în 
perioada de programare 2007-2013 sunt 
mai mici decât respectivele alocări 
naționale orientative. 

Or. pt

Amendamentul 148
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia asigură repartizarea 
proporțională a tuturor proiectelor 
menționate la articolul 18 prin stabilirea 
unor alocări orientative naționale anuale 
pentru perioadele 2014-2017 și 2018-
2020, pe următoarele criterii:
(a) populație:
(i) populația totală a fiecărui stat 
membru. Acestui criteriu i se aplică o 
pondere de 50%;
precum și
(ii) densitatea populației fiecărui stat 
membru, până la o limită care corespunde 
dublului densității medii a populației 
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Uniunii. Acestui criteriu i se aplică o 
pondere de 5%;
(b) natură și biodiversitate:
(i) suprafața totală a siturilor de 
importanță comunitară pentru fiecare stat 
membru, exprimată ca proporție a 
suprafeței totale a siturilor de importanță 
comunitară. Acestui criteriu i se aplică o 
pondere de 25%;
precum și
(ii) procentul din teritoriul unui stat 
membru acoperit de situri de importanță 
comunitară raportat la procentul din 
teritoriul comunitar acoperit de situri de 
importanță comunitară. Acestui criteriu i 
se aplică o pondere de 20%.

Or. en

Justificare

Acest amendament susține criteriile stabilite în Regulamentul privind programul LIFE+.

Amendamentul 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele integrate menționate la 
articolul 18 litera (d) trebuie să implice, 
după caz, părțile interesate și să 
promoveze, când este posibil, coordonarea 
și mobilizarea altor surse de finanțare ale 
Uniunii Europene.

Proiectele integrate menționate la
articolul 18 litera (d) trebuie să fie 
accesibile părților interesate și să le
implice pe acestea în toate etapele și să 
promoveze, când este posibil, coordonarea 
și mobilizarea altor surse de finanțare ale 
Uniunii Europene.

Or. en



AM\906961RO.doc 49/82 PE492.686v01-00

RO

Amendamentul 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele integrate menționate la 
articolul 18 litera (d) trebuie să implice, 
după caz, părțile interesate și să 
promoveze, când este posibil, coordonarea 
și mobilizarea altor surse de finanțare ale 
Uniunii Europene.

Proiectele integrate menționate la 
articolul 18 litera (d) trebuie să implice, 
după caz, părțile interesate și să 
promoveze, când este posibil, coordonarea 
și mobilizarea altor surse de finanțare ale 
Uniunii Europene. Proiectelor integrate li 
se alocă maximum 20% din suma 
destinată subvențiilor pentru acțiuni.

Or. en

Amendamentul 151
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procesului de atribuire pentru 
proiectele integrate, Comisia asigură 
echilibrul geografic, în conformitate cu 
principiile de solidaritate și partajare a 
eforturilor. Comisia trebuie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 30, referitoare la criteriile de 
aplicare a echilibrului geografic în fiecare 
dintre domeniile tematice menționate la 
articolul 18 litera (d).

eliminat

Or. en

Amendamentul 152
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procesului de atribuire pentru 
proiectele integrate, Comisia asigură 
echilibrul geografic, în conformitate cu 
principiile de solidaritate și partajare a 
eforturilor. Comisia trebuie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 30, referitoare la criteriile de 
aplicare a echilibrului geografic în fiecare 
dintre domeniile tematice menționate la 
articolul 18 litera (d).

eliminat

Or. en

Amendamentul 153
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procesului de atribuire pentru 
proiectele integrate, Comisia asigură 
echilibrul geografic, în conformitate cu 
principiile de solidaritate și partajare a 
eforturilor. Comisia trebuie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 30, referitoare la criteriile de 
aplicare a echilibrului geografic în fiecare 
dintre domeniile tematice menționate la 
articolul 18 litera (d).

eliminat

Or. en

Amendamentul 154
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procesului de atribuire pentru 
proiectele integrate, Comisia asigură 
echilibrul geografic, în conformitate cu 
principiile de solidaritate și partajare a 
eforturilor. Comisia trebuie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 30, referitoare la criteriile de 
aplicare a echilibrului geografic în fiecare 
dintre domeniile tematice menționate la 
articolul 18 litera (d).

eliminat

Or. en

Amendamentul 155
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procesului de atribuire pentru 
proiectele integrate, Comisia asigură 
echilibrul geografic, în conformitate cu 
principiile de solidaritate și partajare a 
eforturilor. Comisia trebuie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 30, referitoare la criteriile de 
aplicare a echilibrului geografic în fiecare 
dintre domeniile tematice menționate la 
articolul 18 litera (d).

În cadrul procesului de selecție și atribuire 
pentru proiectele integrate și proiectele 
tradiționale, Comisia asigură echilibrul 
geografic, în conformitate cu principiile de 
solidaritate și partajare a eforturilor.

Or. en

Amendamentul 156
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procesului de atribuire pentru 
proiectele integrate, Comisia asigură 
echilibrul geografic, în conformitate cu 
principiile de solidaritate și partajare a 
eforturilor. Comisia trebuie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 30, referitoare la criteriile de 
aplicare a echilibrului geografic în fiecare 
dintre domeniile tematice menționate la 
articolul 18 litera (d).

În cadrul procesului de atribuire a tuturor
proiectelor, Comisia asigură echilibrul 
geografic, în conformitate cu principiile de 
solidaritate și partajare a eforturilor.
Comisia asigură repartizarea 
proporțională a proiectelor prin stabilirea 
unor alocări orientative naționale anuale 
pentru perioadele 2014-2017 și 2018-
2020; Statele membre pot solicita 
finanțarea proiectelor integrate în cadrul 
propriilor alocări naționale.

Or. en

Amendamentul 157
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procesului de atribuire pentru 
proiectele integrate, Comisia asigură 
echilibrul geografic, în conformitate cu 
principiile de solidaritate și partajare a 
eforturilor. Comisia trebuie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 30, referitoare la criteriile de 
aplicare a echilibrului geografic în fiecare 
dintre domeniile tematice menționate la 
articolul 18 litera (d).

Numai în cadrul procesului de atribuire 
pentru proiectele integrate, Comisia asigură 
echilibrul geografic, în conformitate cu 
principiile de solidaritate și partajare a 
eforturilor prin alocarea unui anumit 
număr de proiecte integrate pentru fiecare 
stat membru în timpul perioadei de 
programare.

Or. en

Amendamentul 158
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procesului de atribuire pentru 
proiectele integrate, Comisia asigură 
echilibrul geografic, în conformitate cu 
principiile de solidaritate și partajare a 
eforturilor. Comisia trebuie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 30, referitoare la criteriile de 
aplicare a echilibrului geografic în fiecare 
dintre domeniile tematice menționate la 
articolul 18 litera (d).

În cadrul procesului de atribuire pentru 
proiectele integrate, Comisia asigură 
echilibrul geografic pe baza mărimii 
rețelei Natura 2000 și în conformitate cu 
principiile de solidaritate și partajare a 
eforturilor. Comisia trebuie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 30, referitoare la criteriile de 
aplicare a echilibrului geografic în fiecare 
dintre domeniile tematice menționate la 
articolul 18 litera (d).

Or. en

Amendamentul 159
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O repartizare proporțională a tuturor 
tipurilor de proiecte este asigurată prin 
stabilirea unor alocări orientative 
naționale anuale bazate pe următoarele 
criterii:
(1) Subprogramul pentru mediu:
(a) populație:
(i) populația totală a fiecărui stat 
membru. Acestui criteriu i se aplică o 
pondere de 45%;
(ii) densitatea populației fiecărui stat 
membru, până la o limită care corespunde 
dublului densității medii a populației 
Uniunii Europene. Acestui criteriu i se 
aplică o pondere de 5%.
(b) natura și biodiversitatea:
(i) suprafața totală a siturilor de 
importanță comunitară a fiecărui stat 
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membru, exprimată ca proporție a 
suprafeței totale a siturilor de importanță 
comunitară. Acestui criteriu i se aplică o 
pondere de 25%;
(ii) suprafața totală a siturilor de 
importanță comunitară destinate speciilor 
prioritare și tipurilor de habitate pentru 
fiecare stat membru, exprimată ca 
proporție a suprafeței totale a siturilor de 
importanță comunitară. Acestui criteriu i 
se aplică o pondere de 25%;
(2) Subprogramul pentru politici 
climatice:
(a) impactul presiunilor climatice. Acestui 
criteriu i se aplică o pondere de 50%.
(b) acoperirea absorbției naturale a 
dioxidului de carbon, exprimată ca 
procent din teritoriul comunitar pentru 
fiecare stat membru. Acestui criteriu i se 
aplică o pondere de 30%.
(c) creșterea planificată a ponderii 
energiei din surse regenerabile în mixul 
energetic. Acestui criteriu i se aplică o 
pondere de 20%.

Or. en

Justificare

Începând cu 2007, Regulamentul LIFE+ a introdus alocările naționale orientative cu scopul 
îmbunătățirii impactului distribuțional al programului. Acest amendament reintroduce 
alocările naționale pentru toate tipurile de proiecte (atât pentru proiectele integrate, cât și 
pentru proiectele tradiționale) și menționează ponderea pentru fiecare domeniu tematic. 
Acesta poate servi ca mijloc de orientare în privința succesului statelor membre în aplicarea 
proiectelor. Evaluarea și selecția proiectelor se bazează pe calitatea proiectelor.

Amendamentul 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În conformitate cu criteriile stabilite 
în Anexa I, Comisia asigură echilibrul 
geografic în procesul de atribuire a 
tuturor proiectelor pentru a facilita 
distribuirea proiectelor menționate la 
articolul 18 între toate statele membre.

Or. en

Amendamentul 161
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În conformitate cu principiile de 
solidaritate și partajare a eforturilor,
Comisia asigură o repartizare 
proporțională a proiectelor din cadrul 
subprogramului pentru mediu între toate 
statele membre prin alocarea de fonduri 
pe parcursul întregii perioade de 
programare pentru toate proiectele 
conform următoarelor criterii:
(a) criteriul populației (aer și deșeuri):
(i) populația totală a fiecărui stat membru 
(pondere de 50%).
(ii) densitatea populației fiecărui stat 
membru, până la o limită care corespunde 
dublului densității medii a populației 
Uniunii Europene (pondere de 5%).
(b) criteriile privind natura și 
biodiversitatea:
(i) suprafața totală a siturilor Natura 
2000 pentru fiecare stat membru, 
exprimată ca proporție a suprafeței totale 
a rețelei Natura 2000 (pondere de 20%).
(ii) procentul din teritoriul unui stat 
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membru acoperit de situri Natura 2000 
(pondere de 15%).
(c) criteriul apei:
(i) suprafața totală a districtelor 
hidrografice ale fiecărui stat membru, 
exprimată ca proporție a suprafeței totale 
a districtelor hidrografice din UE 
(pondere de 10%).

Or. en

Amendamentul 162
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) În conformitate cu principiile de 
solidaritate și partajare a eforturilor, 
Comisia asigură o repartizare 
proporțională a proiectelor din cadrul 
subprogramului privind politicile 
climatice între toate statele membre prin 
alocarea de fonduri pe parcursul întregii 
perioade de programare pentru toate 
proiectele conform criteriilor de 
populație:
(i) populația totală a fiecărui stat membru 
ca proporție a populației totale a UE
(pondere de 50%).
(ii) diminuarea PIB-ului pe cap de 
locuitor pentru a reflecta solidaritatea cu 
statele membre mai puțin prospere 
(pondere de 50%).

Or. en

Amendamentul 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Dacă suma totală a fondurilor 
folosite de un stat membru este mai mică 
decât alocarea pentru acel stat membru, 
Comisia utilizează fondurile rămase 
pentru a cofinanța proiectele puse în 
aplicare de alte state membre care aduc 
cea mai mare contribuție atingerii 
obiectivelor stabilite la articolul 3.

Or. en

Amendamentul 164
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) La propunerea listelor cu proiectele 
cofinanțate de Comisie menționate la 
articolul 29, Comisia furnizează o 
explicație scrisă asupra modului în care s-
au luat în considerare criteriile de alocare 
stabilite la alineatele (3) sau (3d).

Or. en

Amendamentul 165
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia trebuie să acorde o atenție 
deosebită proiectelor transnaționale, în 
cazul cărora cooperarea transnațională 

eliminat
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este determinantă pentru garantarea 
protecției mediului și realizarea 
obiectivelor climatice și trebuie să facă tot 
posibilul pentru a se asigura că cel puțin 
15% din resursele bugetare destinate 
proiectelor sunt alocate proiectelor 
transnaționale.

Or. en

Amendamentul 166
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia trebuie să acorde o atenție 
deosebită proiectelor transnaționale, în 
cazul cărora cooperarea transnațională este 
determinantă pentru garantarea protecției 
mediului și realizarea obiectivelor 
climatice și trebuie să facă tot posibilul 
pentru a se asigura că cel puțin 15% din 
resursele bugetare destinate proiectelor 
sunt alocate proiectelor transnaționale.

(4) Comisia trebuie să acorde o atenție 
deosebită proiectelor transnaționale, în 
cazul cărora cooperarea transnațională este 
determinantă pentru garantarea protecției 
mediului și realizarea obiectivelor 
climatice.

Or. pt

Amendamentul 167
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia acordă o atenție deosebită 
proiectelor din țările și teritoriile Uniunii 
de peste mări și să adapteze instrucțiunile 
pentru candidați pentru a reflecta 
capacitățile, gradul de protecție a 
mediului și obiectivele climatice ale 
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acestor teritorii și pentru a asigura 
participarea lor la programul LIFE și 
depune eforturi pentru a se asigura că cel 
puțin 5% și cel mult 10% din resursele 
bugetare destinate proiectelor privind 
biodiversitatea sunt alocate proiectelor 
din aceste teritorii.

Or. en

Justificare

UE și-a luat angajamentul să promoveze și să susțină conservarea biodiversității în țările și 
teritoriile de peste mări (TTPM) atât în ceea ce privește strategia sa privind biodiversitatea, 
cât și în decizia de asociere peste mări (2001/822/CE). Mai mult, Comisia Europeană și-a 
propus să ofere acces la programul LIFE țărilor învecinate, țărilor terțe și regiunilor 
franceze ultraperiferice. Astfel, având în vedere respectivele angajamente și biodiversitatea 
deseori unică și bogată din aceste zone, programul LIFE ar trebui să fie accesibil țărilor și 
teritoriilor de peste mări (TTPM).

Amendamentul 168
Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia acordă o atenție deosebită 
proiectelor din țările și teritoriile Uniunii 
de peste mări și să adapteze instrucțiunile 
pentru candidați pentru a reflecta 
capacitățile, gradul de protecție a 
mediului și obiectivele climatice ale 
acestor teritorii și pentru a asigura 
participarea lor la programul LIFE și 
depune eforturi pentru a se asigura că cel 
puțin 5% din resursele bugetare destinate 
proiectelor privind biodiversitatea sunt 
alocate proiectelor din aceste teritorii.

Or. en
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Amendamentul 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia publică în mod periodic o 
scurtă descriere a sinergiilor obținute de 
programul LIFE între diferitele obiective 
de mediu și climatice.

Or. en

Justificare

Este important ca proiectele LIFE să utilizeze la maximum beneficiile conexe dintre 
obiectivele privind biodiversitatea și schimbările climatice.

Amendamentul 170
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a încuraja cetățenii să își 
aducă contribuția la realizarea 
obiectivelor privind protecția mediului și a 
celor climatice, Comisia pune accentul pe 
proiectele importante pe plan local prin 
implicarea ONG-urilor, grupurilor de 
acțiune ale cetățenilor și a comunității la 
un nivel cât mai amplu posibil.

Or. lt

Justificare

Ținând cont de faptul că soluțiile optime pentru problemele UE legate de mediu și climă au 
fost obținute pe plan local, actorii locali (ONG-urile, grupurile de acțiune ale cetățenilor și 
comunitatea) ar trebui să dispună de oportunități adecvate în ceea ce privește participarea la 
programul LIFE.
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Amendamentul 171
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 este de 
70% din costurile eligibile. Cu titlu 
excepțional, rata maximă de cofinanțare 
pentru proiectele menționate la articolul 
18 literele (d) și (f) este de 80% din 
costurile eligibile.

(1) Rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 este de
50% din costurile eligibile. Cu titlu 
excepțional, rata maximă de cofinanțare 
poate să crească, atunci când este necesar 
pentru realizarea obiectivului în materie 
de conservare, până la 75% în cazul 
proiectelor privind habitatele și speciile 
prioritare la punerea în aplicare a 
Directivei 92/43/CEE sau în cazul 
speciilor de păsări care sunt considerate 
prioritare pentru finanțarea de către 
comitetul înființat în conformitate cu 
articolul 16 din Directiva 79/409/CEE.

Or. en

Justificare

Acest amendament menține ratele de cofinanțare stabilite în Regulamentul LIFE+.

Amendamentul 172
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 este de
70% din costurile eligibile. Cu titlu 
excepțional, rata maximă de cofinanțare 
pentru proiectele menționate la articolul 18 
literele (d) și (f) este de 80% din costurile 
eligibile.

(1) Rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 este de 
65 - 80% din costurile eligibile. Cu titlu 
excepțional:

- rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 literele 
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(d) și (f) este de 80% din costurile eligibile:

- rata maximă de cofinanțare pentru 
componenta LIFE+ Natură și 
biodiversitate poate să crească, atunci 
când este necesar pentru realizarea 
obiectivului în materie de conservare, 
până la 75% din costurile eligibile în 
cazul proiectelor privind habitatele și 
speciile prioritare în conformitate cu 
Directiva 92/43/CEE sau al speciilor de 
păsări care sunt considerate prioritare 
pentru finanțare de către comitetul 
înființat în conformitate cu articolul 16 
din Directiva 79/409/CEE.

Or. en

Amendamentul 173
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 este de 
70% din costurile eligibile. Cu titlu 
excepțional, rata maximă de cofinanțare 
pentru proiectele menționate la articolul 18 
literele (d) și (f) este de 80% din costurile 
eligibile.

(1) Rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 este de 
70% din costurile eligibile. Cu titlu 
excepțional, rata maximă de cofinanțare 
pentru proiectele menționate la articolul 18 
literele (d) și (f) este de 80% din costurile 
eligibile. Cu toate acestea, rata maximă de 
cofinanțare pentru componenta LIFE 
Natură și biodiversitate poate să crească 
în mod excepțional, atunci când este 
necesar pentru realizarea obiectivului în 
materie de conservare, până la 75% din 
costurile eligibile în cazul proiectelor 
privind habitatele și speciile prioritare la 
punerea în aplicare a Directivei 
92/43/CEE sau al speciilor de păsări care 
sunt considerate prioritare pentru 
finanțare de către comitetul înființat în 
conformitate cu articolul 16 din Directiva 
79/409/CEE.
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Or. en

Amendamentul 174
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 este de 
70% din costurile eligibile. Cu titlu 
excepțional, rata maximă de cofinanțare 
pentru proiectele menționate la articolul 18 
literele (d) și (f) este de 80% din costurile 
eligibile.

(1) Rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 este de 
70% din costurile eligibile. Cu titlu
excepțional, rata maximă de cofinanțare 
pentru proiectele menționate la articolul 18 
literele (d) și (f) este de 80% din costurile 
eligibile. Pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, rata maximă de cofinanțare 
este de 90% din costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 175
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 este de 
70% din costurile eligibile. Cu titlu 
excepțional, rata maximă de cofinanțare 
pentru proiectele menționate la articolul 18 
literele (d) și (f) este de 80% din costurile 
eligibile.

(1) Rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 este de 
70% din costurile eligibile. Cu titlu 
excepțional, rata maximă de cofinanțare 
pentru proiectele menționate la articolul 18 
literele (d) și (f) este de 80% din costurile 
eligibile. Regiunile mai puțin dezvoltate, 
în sensul definiției din Regulamentul 
(UE) nr. .../...[Regulamentul privind 
dispozițiile comune], au dreptul la o rată 
majorată de până la 85% din costurile 
eligibile.

Or. pt
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Amendamentul 176
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 este de 
70% din costurile eligibile. Cu titlu 
excepțional, rata maximă de cofinanțare 
pentru proiectele menționate la articolul 18 
literele (d) și (f) este de 80% din costurile 
eligibile.

(1) Rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 este de 
70% din costurile eligibile. Cu titlu 
excepțional:

- rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 literele 
(d) și (f) este de 80% din costurile eligibile;

- rata maximă de cofinanțare pentru 
componenta LIFE Natură și 
biodiversitate poate să crească până la 
75% din costurile eligibile în cazul 
proiectelor privind habitatele și speciile 
prioritare definite în Directiva 92/43/CEE 
sau al speciilor de păsări care sunt 
considerate prioritare pentru finanțare de 
către comitetul înființat în conformitate 
cu articolul 16 din Directiva 
2009/147/CEE;
- rata maximă de cofinanțare poate să 
crească până la 75% în cazul habitatelor 
și speciilor definite în Directiva 
92/43/CEE care, potrivit ultimei evaluări, 
se află într-un stadiu de conservare 
nefavorabil.

Or. en

Amendamentul 177
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) TVA-ul și costurile aferente 
personalului permanent sunt eligibile.

Or. en

Amendamentul 178
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

TVA-ul nu se consideră cost eligibil 
pentru proiectele menționate la 
articolul 18.

eliminat

Or. de

Amendamentul 179
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

TVA-ul nu se consideră cost eligibil 
pentru proiectele menționate la 
articolul 18.

eliminat

Or. en

Amendamentul 180
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

TVA-ul nu se consideră cost eligibil pentru 
proiectele menționate la articolul 18.

TVA-ul se consideră cost eligibil pentru 
proiectele menționate la articolul 18.

Or. en

Amendamentul 181
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

TVA-ul nu se consideră cost eligibil pentru 
proiectele menționate la articolul 18. 

TVA-ul se consideră cost eligibil pentru 
proiectele menționate la articolul 18, cu 
condiția ca sumele corespunzând TVA-
ului să nu poată fi recuperate în temeiul 
legislației naționale privind TVA-ul. Până 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, fiecare stat membru 
comunică Comisiei care sunt entitățile cu 
drepturi de deducere și cazurile în care 
TVA-ul este recuperabil în temeiul 
legislației naționale privind TVA-ul.

Or. en

Amendamentul 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

TVA-ul nu se consideră cost eligibil pentru 
proiectele menționate la articolul 18.

În principiu, TVA-ul nu se consideră cost 
eligibil pentru proiectele menționate la 
articolul 18. TVA-ul este eligibil atunci 
când nu poate fi recuperat în temeiul 
legislației naționale privind TVA-ul și este 
plătit de un alt beneficiar decât o 
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persoană neimpozabilă în sensul definiției 
de la articolul 13 alineatul (1) primul 
paragraf din Directiva 2006/112/CE.

Or. en

Amendamentul 183
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

TVA-ul nu se consideră cost eligibil pentru 
proiectele menționate la articolul 18.

TVA-ul nu se consideră, în principiu, cost 
eligibil pentru proiectele menționate la 
articolul 18. Sumele corespunzând TVA-
ului sunt eligibile dacă nu se pot recupera 
în temeiul legislației naționale privind 
TVA-ul.

Or. en

Amendamentul 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile aferente personalului sunt 
considerate costuri eligibile pentru 
proiectele menționate la articolul 18 în 
măsura în care acestea sunt legate de 
costurile unor activități pe care 
beneficiarul nu le-ar fi efectuat dacă nu s-
ar fi desfășurat proiectul în cauză. 
Personalul respectiv este detașat în mod 
expres pentru proiectul în cauză cu un 
program de lucru cu ora, cu jumătate de 
normă sau cu normă întreagă. Costurile 
aferente salariilor funcționarilor publici 
care nu sunt recrutați în mod specific 
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pentru proiectul în cauză sunt considerate 
contribuții proprii la bugetul proiectului.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibilă, de asemenea, recunoașterea contribuției funcționarilor publici la 
proiecte și justificarea ca parte a contribuției proprii la proiectul de buget (nerambursabil 
din bugetul LIFE), în scopul facilitării participării lor și a cooperării prin activități de 
proiect.

Amendamentul 185
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile aferente personalului sunt 
considerate costuri eligibile pentru 
proiectele menționate la articolul 18 în 
măsura în care acestea sunt legate de 
costurile unor activități pe care 
beneficiarul nu le-ar fi efectuat dacă nu s-
ar fi desfășurat proiectul în cauză. 
Personalul respectiv este detașat în mod 
expres pentru proiectul în cauză.

Or. en

Amendamentul 186
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile aferente personalului sunt 
considerate costuri eligibile pentru 
proiectele menționate la articolul 18 în 
măsura în care acestea sunt legate de 
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costurile unor activități pe care 
beneficiarul nu le-ar fi realizat dacă nu s-
ar fi desfășurat proiectul în cauză. 
Personalul respectiv este detașat în mod 
expres pentru proiectul în cauză.

Or. en

Justificare

În cazul autorităților locale, cei mai bun experți se află deja în rândul personalului existent, 
iar costurile pentru detașarea personalului în cadrul proiectelor LIFE rămâne eligibil pentru 
finanțare - atâta timp cât au legătură cu măsuri pe care autoritățile publice nu le-ar fi luat în 
mod normal. 

Amendamentul 187
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile aferente personalului sunt 
considerate costuri eligibile pentru 
proiectele menționate la articolul 18 în 
măsura în care acestea sunt legate de 
costurile unor activități pe care 
beneficiarul nu le-ar fi efectuat dacă nu s-
ar fi desfășurat proiectul în cauză.

Or. pt

Amendamentul 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– achiziționarea să contribuie la 
îmbunătățirea, menținerea și restabilirea 
integrității rețelei Natura 2000, instituite 

– achiziționarea să contribuie la 
îmbunătățirea, menținerea și restabilirea 
integrității rețelei Natura 2000, instituite 
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prin articolul 3 din Directiva 92/43/CEE; prin articolul 3 din Directiva 92/43/CEE, 
inclusiv prin îmbunătățirea conectivității 
în urma creării de coridoare, puncte de 
reper sau a altor elemente privind 
infrastructura ecologică.

Or. en

Amendamentul 189
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– achiziționarea de terenuri să reprezinte 
fie singura modalitate, fie modalitatea cea 
mai eficientă de a atinge rezultatul dorit 
în materie de conservare,

eliminată

Or. en

Amendamentul 190
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 5 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- beneficiarul să solicite, atunci când este 
posibil, sprijin la nivel local în 
achiziționarea de terenuri, cu implicarea 
actorilor interesați, ONG-urilor, 
grupurilor societății civile și părților 
interesate.

Or. en

Amendamentul 191
Romana Jordan
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Propunere de regulament
Articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Rata maximă de cofinanțare privind 

domeniul prioritar „Natură și 
biodiversitate” 

Rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 
pentru domeniul prioritar „Natură și 
biodiversitate”, menționat la articolul 11 
litera (b), este de 75% din costurile 
eligibile.

Or. en

Justificare

Domeniul biodiversității întâmpină, în mod tradițional, dificultăți în atragerea investiților 
private - acestea sunt cel mai probabil dirijate către proiectele privind politicile climatice.

Amendamentul 192
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Conform alineatului precedent, 
costurile aferente pregătirii și prezentării 
proiectelor menționate la articolul 18 sunt 
incluse printre costurile eligibile pentru 
finanțare în cadrul programului LIFE. 

Or. pt

Amendamentul 193
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul LIFE poate finanța acțiunile 
puse în aplicare de Comisie în scopul 
sprijinirii inițierii, punerii în aplicare și 
integrării politicilor și legislației Uniunii 
din domeniul mediului și al climei, în 
scopul realizării obiectivelor menționate la 
articolul 3. Asemenea acțiuni pot include:

Programul LIFE poate finanța acțiunile 
puse în aplicare de Comisie în scopul 
sprijinirii inițierii, punerii în aplicare și 
integrării politicilor și legislației Uniunii 
din domeniul mediului și al climei, în 
scopul realizării obiectivelor menționate la 
articolul 3. Suma maximă pentru 
cofinanțarea acestor acțiuni este de 50% 
din costurile eligibile. Asemenea acțiuni 
pot include:

Or. en

Amendamentul 194
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul LIFE poate finanța acțiunile 
puse în aplicare de Comisie în scopul 
sprijinirii inițierii, punerii în aplicare și 
integrării politicilor și legislației Uniunii 
din domeniul mediului și al climei, în 
scopul realizării obiectivelor menționate la 
articolul 3. Asemenea acțiuni pot include:

Programul LIFE poate finanța acțiunile 
puse în aplicare în scopul sprijinirii 
inițierii, punerii în aplicare și integrării 
politicilor și legislației Uniunii din 
domeniul mediului și al climei, în scopul 
realizării obiectivelor menționate la 
articolul 3. Asemenea acțiuni pot include:

Or. pt

Amendamentul 195
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informare și comunicare, inclusiv 
campanii de sensibilizare; resurse 
financiare alocate activităților de 
comunicare în temeiul prezentului 
regulament, care acoperă și comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii;

eliminată

Or. de

Amendamentul 196
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul programului LIFE pot fi 
finanțate organisme publice și private.

Prin intermediul programului LIFE pot fi 
finanțate organisme publice.

Or. de

Justificare

Pentru a se asigura că utilizarea fondurilor este eficientă și neutră din punctul de vedere al 
valorii și oferă o valoare adăugată maximă pentru regiune și nu servește intereselor 
individuale.

Amendamentul 197
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul programului LIFE pot fi 
finanțate organisme publice și private.

Prin intermediul programului LIFE pot fi 
finanțate organisme publice și private. Ar 
trebui acordată prioritate organizațiilor 
non-profit, organizațiilor locale și 
societății civile, IMM-urilor, ONG-urilor 
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și instituțiilor academice.

Or. en

Amendamentul 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă programe de lucru 
multianuale pentru programul LIFE. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 29 
alineatul (2).

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 30 privind adoptarea 
programelor de lucru multianuale pentru 
programul LIFE. Comisia se asigură că 
părțile interesate sunt consultate în mod 
adecvat la elaborarea programelor de 
lucru multianuale.

Or. en

Amendamentul 199
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă programe de lucru 
multianuale pentru programul LIFE. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 29 alineatul (2).

(1) Comisia adoptă programe de lucru 
multianuale pentru programul LIFE. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 29 alineatul (2).
Comisia se asigură că părțile interesate 
sunt consultate în mod adecvat la 
elaborarea programelor programele de 
lucru multianuale.

Or. en
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Justificare

Contribuția părților interesate la elaborarea programului de lucru este importantă pentru 
asigurarea faptului că aceste programe de lucru reflectă capacitățile societății civile de a 
pune în aplicare proiecte LIFE pe teren.

Amendamentul 200
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare program de lucru multianual 
trebuie să aibă o durată de cel puțin doi ani 
și, în conformitate cu obiectivele prevăzute 
la articolul 3, să stabilească următoarele:

(2) Fiecare program de lucru multianual 
trebuie să aibă o durată de cel puțin trei ani 
și, în conformitate cu obiectivele prevăzute 
la articolul 3, să stabilească următoarele:

Or. en

Amendamentul 201
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alocarea de fonduri corespunzătoare 
fiecărui domeniu prioritar și diferitelor 
tipuri de finanțare în cadrul fiecărui 
subprogram;

eliminată

Or. en

Amendamentul 202
Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera b



PE492.686v01-00 76/82 AM\906961RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alocarea de fonduri corespunzătoare 
fiecărui domeniu prioritar și diferitelor 
tipuri de finanțare în cadrul fiecărui 
subprogram;

(b) alocarea de fonduri corespunzătoare 
fiecărui domeniu prioritar și diferitelor 
tipuri de finanțare prevăzând secțiunea 
specială „peste mări” pentru regiunile 
ultraperiferice și țările și teritoriile de 
peste mări în cadrul fiecărui subprogram; 

Or. fr

Amendamentul 203
Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) criteriile de selecție și de atribuire a 
subvențiilor;

(e) criteriile de selecție și de atribuire a 
subvențiilor, acordând o atenție deosebită 
regiunilor ultraperiferice și țărilor și 
teritoriilor de peste mări pentru 
asigurarea participării lor depline;

Or. fr

Amendamentul 204
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia revizuiește, atunci când este 
cazul, programele de lucru multianuale. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 29 
alineatul (2).

(3) Fiecare program de lucru multianual 
are o durată de cel puțin trei ani și poate 
fi reînnoit, cu condiția ca prioritățile 
stabilite în programul de lucru multianual 
să rămână valabile. Comisia 
reexaminează programul de lucru 
multianual până la, cel târziu, evaluarea 
intermediară a programului LIFE. Actele 
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respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 29 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 205
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia dă publicității în mod periodic 
cele mai semnificative rezultate ale 
proiectelor finanțate sub egida 
programului LIFE pentru a facilita 
feedbackul și schimbul de bune practici 
pe tot cuprinsul Uniunii Europene;

Or. sl

Amendamentul 206
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cel târziu la 30 septembrie 2017, un 
raport de evaluare externă intermediară a 
programului LIFE (și a subprogramelor 
acestuia), inclusiv referitor la aspectele 
calitative și cantitative legate de punerea sa 
în aplicare, cuantumul cheltuielilor legate 
de climă și al celor legate de biodiversitate, 
precum și referitor la complementaritatea 
sa cu alte programe relevante ale Uniunii, 
realizarea obiectivelor tuturor măsurilor 
(atât la nivel de rezultate, cât și la nivel de 
impacturi, dacă este posibil), eficiența 
utilizării resurselor și valoarea adăugată 

(a) cel târziu la 30 septembrie 2017, un 
raport de evaluare externă intermediară a 
programului LIFE (și a subprogramelor 
acestuia), inclusiv referitor la aspectele 
calitative și cantitative legate de punerea sa 
în aplicare, cuantumul cheltuielilor legate 
de climă și al celor legate de biodiversitate, 
precum și referitor la complementaritatea 
sa cu alte programe relevante ale Uniunii, 
la finanțarea utilizată de fiecare stat 
membru și procentul corespunzător al 
alocării naționale orientative pentru 
întreaga perioadă de programare, la
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europeană a programului, în vederea unei 
decizii privind reînnoirea, modificarea sau 
suspendarea măsurilor. Evaluarea trebuie 
să abordeze și posibilitatea simplificării, 
coerența internă și externă a programului, 
să se asigure că toate obiectivele acestuia 
rămân relevante, precum și să determine 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
în materie de creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii. 
Aceasta trebuie să țină cont de rezultatele 
evaluării privind impactul pe termen lung 
al programului anterior. Raportul trebuie să 
fie însoțit de observațiile Comisiei, inclusiv 
cu privire la modul în care trebuie luate în 
considerare constatările evaluării 
intermediare, în momentul punerii în 
aplicare a programul LIFE și, în special, în 
procesul de elaborare a programelor de 
lucru multianuale;

realizarea obiectivelor tuturor măsurilor 
(atât la nivel de rezultate, cât și la nivel de 
impacturi, dacă este posibil), precum și la 
eficiența utilizării resurselor și valoarea 
adăugată europeană a programului, în 
vederea unei decizii privind reînnoirea, 
modificarea sau suspendarea măsurilor. 
Evaluarea abordează domeniul de aplicare 
al simplificării, coerența internă și externă 
a acesteia, continuarea relevanței tuturor 
obiectivelor, impactul și valoarea 
adăugată a activităților asociate 
proiectelor asupra comunităților implicate 
direct sau indirect, precum și contribuția 
măsurilor la prioritățile Uniunii în materie 
de creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii. Aceasta trebuie să 
țină cont de rezultatele evaluării privind 
impactul pe termen lung al programului 
anterior. Raportul trebuie să fie însoțit de 
observațiile Comisiei, inclusiv cu privire la 
modul în care trebuie luate în considerare 
constatările evaluării intermediare, în 
momentul punerii în aplicare a 
programului LIFE și, în special, în 
procesul de elaborare a programelor de 
lucru multianuale;

Or. pt

Amendamentul 207
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel târziu la 31 decembrie 2023, un 
raport de evaluare ex-post, extern și 
independent, referitor la punerea în 
aplicare și la rezultatele programului LIFE 
și ale subprogramelor sale, inclusiv 
cuantumul cheltuielilor legate de climă și 
al celor legate de biodiversitate, măsura în 
care programul LIFE în ansamblu și fiecare 

(b) cel târziu la 31 decembrie 2023, un 
raport de evaluare ex-post, extern și 
independent, referitor la punerea în 
aplicare și la rezultatele programului LIFE 
și ale subprogramelor sale, inclusiv 
cuantumul cheltuielilor legate de climă și 
al celor legate de biodiversitate, la 
finanțarea utilizată de fiecare stat 
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subprogram al acestuia și-au îndeplinit 
obiectivele și contribuția programului LIFE 
la realizarea obiectivelor generale și 
specifice ale Strategiei Europa 2020.

membru și procentul corespunzător al 
alocării naționale orientative pentru 
întreaga perioadă de programare și la
măsura în care programul LIFE în 
ansamblu și fiecare subprogram al acestuia 
și-au îndeplinit obiectivele și contribuția 
programului LIFE la realizarea obiectivelor 
generale și specifice ale Strategiei Europa 
2020.

Or. pt

Amendamentul 208
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta actele delegate menționate la 
articolul 3 alineatul (2) și la articolul 19 
alineatele (1) și (3) pentru o perioadă de 
timp nedeterminată, începând de la [data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

(2) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta actele delegate menționate la 
articolul 3 alineatul (2) pentru o perioadă 
de timp nedeterminată, începând de la [data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

Or. en

Amendamentul 209
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor menționate la 
articolul 3 alineatul (2) și la articolul 19 
alineatele (1) și (3) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competențelor specificate în 

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolului 3 alineatul (2) poate fi revocată 
în orice moment de Parlamentul European 
sau de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Ea intră în vigoare în 
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decizia respectivă. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară, specificată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere valabilității 
niciunui act delegat aflat deja în vigoare.

ziua următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară, specificată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere valabilității 
niciunui act delegat aflat deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 210
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatul (2) și al articolului 
19 alineatele (1) și (3) intră în vigoare 
numai dacă nici Parlamentul European, 
nici Consiliul nu se opune în termen de 
două luni de la notificarea actului în cauză 
către Parlamentul European și Consiliu sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor obiecta. 
Acest termen se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatul (2) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au formulat obiecțiuni în termen de două 
luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înaintea expirării termenului 
respectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecțiuni. Acest termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.
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Amendamentul 211
Jutta Haug

Propunere de regulament
Anexa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXĂ
Sigla LIFE
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Justificare

Corelat cu amendamentul la articolul 8 litera a (nouă). Sigla LIFE a permis asigurarea 
vizibilității finanțării Uniunii în domeniul mediului și al climei și a făcut dovada contribuției 
Uniunii la conservarea naturii și la activitățile legate de mediu pe teren. Prin urmare, 
menționarea siglei LIFE trebuie inclusă în regulament.

Amendamentul 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Anexa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXĂ
CRITERIILE PRIVIND 

REPARTIZAREA GEOGRAFICĂ A 
TUTUROR PROIECTELOR

Dreptul de atribuire a tuturor proiectelor 
este condiționat de îndeplinirea cerințelor 
minime în materie de calitate care 
urmează a fi stabilite de comitetul LIFE 
în conformitate cu articolul 24 alineatul 
(2) litera (e).
Proiectele integrate
(2) Pe durata perioadei de programare, 
fiecare stat membru are dreptul la două 
proiecte integrate din cadrul domeniilor 
tematice menționate la articolul 18 litera 
(d) conform subprogramului pentru 
mediu, adică un program integrat privind 
natura și unul privind apa, deșeurile sau 
aerul.
3. Pe durata perioadei de programare, 
fiecare stat membru are dreptul la un 
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proiect integrat din cadrul domeniului 
tematic menționat la articolul 18 litera (d) 
conform subprogramului pentru politicile 
climatice, adică atenuarea schimbărilor 
climatice sau adaptarea la acestea. 
4. Pentru proiectele integrate, suma 
orientativă minimă și maximă alocată 
fiecărui proiect integrat trebuie hotărâtă 
de către comitetul LIFE menționat la 
articolul 29 în conformitate cu articolul 
24 alineatul (2) litera (b) privind alocarea 
de fonduri pentru proiectele integrate.
5. Proiectele vor fi distribuite având în 
vedere atingerea obiectivelor stabilite de 
comitetul LIFE în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (2) litera (d) pentru 
fiecare domeniu tematic menționat la 
articolul 18 litera (d).
6. Criteriile anterioare nu împiedică 
statele membre să își depună candidatura 
pentru obținerea de fonduri pentru 
proiecte integrate suplimentare în cadrul 
bugetului anual LIFE și al alocărilor 
naționale orientative. 
Alte proiecte
7. Toate proiectele pentru fiecare stat 
membru sunt evaluate și ierarhizate 
conform punctelor de evaluare atribuite.
8. În cadrul bugetului total anual al LIFE 
alocat fiecărui stat membru, cele mai 
bune proiecte primesc fonduri în temeiul 
articolului 24 alineatul (2) litera (e).
9. În temeiul articolului 9 alineatul (2), 
un procent de 50% se alocă proiectelor 
privind natura și biodiversitatea.
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