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Dincolo de programul LIFE:
durabilitate prin intermediul următorului cadru financiar multianual (CFM) 

pentru 2014-2020

Discuțiile cu privire la programul LIFE ar trebui să se desfășoare în contextul unei reflecții 
mai largi asupra modului în care se poate asigura că UE atinge obiectivele privind 
durabilitatea ale strategiei Europa 2020. Documentul de lucru dezvoltă, prin urmare, o 
reflecție specifică asupra programului LIFE orientată către o examinare mai globală a 
elementelor de durabilitate din cadrul următorului CFM. 

Un cadru legislativ solid în domeniul mediului și al climei este cu siguranță o condiție 
prealabilă esențială pentru o cale către o dezvoltare durabilă. Cu toate acestea, alegerea 
investițiilor din cadrul bugetar general poate crește în mod semnificativ potențialul pentru 
schimbare.
Componenta inerentă de „ecologizare” a bugetului sub forma instrumentului LIFE propus 
corespunde numai unei proporții de 0,3 % din bugetul UE. Aceste fonduri sunt în mod clar 
insuficiente dacă transformarea într-o economie cu emisii scăzute de carbon și eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor urmează să reprezinte un obiectiv serios. Programul 
LIFE va putea doar să elimine lacunele neacoperite prin intermediul integrării durabilității în 
cadrul tuturor fondurilor UE. 
Comisia estimează că finanțarea necesară pentru a atinge obiectivele UE din domeniul 
mediului și al climei este de aproximativ 316 miliarde de euro pe an, luând în considerare 
doar zonele selectate.1 Acum, când au loc negocierile cu privire la CFM general și la 58 de 
propuneri legislative sectoriale este momentul oportun să se examineze îndeaproape în ce 
măsură categoriile majore de cheltuieli ale CFM se ridică la cerințele financiare ale dezvoltării 
durabile. 

Aceste reflecții sunt realizate, de asemenea, în conformitate cu obiectivul de a avea un buget 
al UE coerent și rentabil: integrarea permite atingerea simultană a mai multor obiective 
politice; a fost demonstrat pe larg potențialul enorm pentru un progres tehnologic și al 
ocupării forței de muncă pe care o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor îl oferă. Neexploatarea acestui potențial ar fi – în special având în vedere bugetul 
restrâns al UE – total iresponsabilă.

Durabilitatea în cadrul propunerilor referitoare la CFM ale Comisiei

În Comunicarea sa „Un buget pentru Europa 2020” și în documentul însoțitor, Comisia 
propune garantarea unor investiții în domeniul mediului și al climei printr-o combinație între 
o abordare integratoare și un instrument dedicat (LIFE). Comisia identifică în continuare 
condiționalitatea în utilizarea altor fonduri și ecocondiționalitatea din politica agricolă ca 
elemente-cheie care determină aceste investiții. Aceasta sugerează alocarea a 20 % din 
fondurile CFM în favoarea activităților politicilor climatice. Mai precis, următoarele elemente 
principale de durabilitate pot fi identificate în cadrul propunerilor: 

Dispoziții orizontale

                                               
1 Un buget pentru Europa 2020, SEC(2011) 868 final, capitolul 11.
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 O creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii: constituie o prioritate 
orientarea evidentă a tranziției bugetare către o economie cu emisii scăzute de carbon și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

 Monitorizarea cheltuielilor din domeniul biodiversității și al climei:2 Comisia sugerează 
marcarea tuturor cheltuielilor ca legate numai de climă (100 %), legate în mod 
semnificativ de climă (40 %) sau nelegate de climă (0 %). Ar trebui instituite proceduri 
similare pentru cheltuielile legate de mediu și biodiversitate. 

 Cadrul strategic comun (CSC) și Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC):3
CSC transpune țintele strategiei Europa 2020 în 11 obiective tematice pentru investițiile 
UE de pe teren, dintre care trei sunt evident legate de climă/mediu. Obiectivul CSC este 
de a institui o coordonare între cele cinci fonduri pe care le acoperă4, precum și cu alte 
fonduri și politici ale UE. Acesta se referă la programul LIFE ca la un domeniu de politică 
în care complementaritățile dintre diferitele instrumente ale Uniunii de la nivel național și 
regional trebuie exploatate, făcând în mod specific trimitere la noțiunea de proiecte 
integrate LIFE (PI).

Pe baza CSC, RDC prevede norme mai tehnice cu privire la punerea în aplicare și 
introduce noua noțiune de condiționalități ex ante, alături de câteva condiții relevante atât 
pentru climă, cât și pentru mediu (RDC, anexa IV). Îndeplinirea acestor condiții ar fi 
evaluată în cadrul contractului de parteneriat dintre statul membru și Comisie și, în cazul 
unei neîndeplinirii de durată, ar putea duce la suspendarea fondurilor.

 Stabilirea/monitorizarea obiectivelor: majoritatea propunerilor legislative privind CFM 
includ obiective clare și măsurabile, parțial legate de mediu/climă și prevăd un cadru 
pentru verificarea performanței. 

Dispoziții specifice fondurilor

 Fondul european de dezvoltare regională:5 se sugerează o alocare de resurse către 
eficiența energetică și sursele regenerabile de energie, inovarea și sprijinul în favoarea 
IMM-urilor – cel puțin 80 % pentru regiunile mai dezvoltate și cel puțin 50 % pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate. O proporție de 5 % din resurse trebuie alocată pentru 
dezvoltarea urbană durabilă.

 Fondul de coeziune:6 se sugerează o concentrare asupra îmbunătățirii mediului, a 
dezvoltării durabile și a rețelelor de transport transeuropene (TEN-T). Trebuie abordate, 
de asemenea, protejarea și restabilirea biodiversității, îmbunătățirea mediului urban și 
reducerea poluării aerului.

 Facilitatea „Conectarea Europei” (CEF):7 o mare parte din suma propusă de 50 de 
miliarde de euro pentru bugetul CEF este prevăzută pentru rețele de transport și este 
guvernată de orientările TEN-T, acordându-se prioritate sectorului feroviar. Atingerea 

                                               
2 COM(2011) 500; Regulamentul privind dispozițiile comune COM(2011) 615: considerentul 12 și articolul 8. 
3 Regulamentul privind dispozițiile comune COM(2011) 615: articolul 9, articolul 17, anexa IV, articolele 47, 
54; CSC: SWD(2012) 61 I/II. 
4 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
(EMFF).
5 COM(2011) 614: articolele 4, 5, 7.
6 COM(2011) 612: articolele 2 și 3.
7 COM (2011) 665; TEN-T: COM(2011) 650/2; TEN-E: COM(2011) 658.
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obiectivelor UE 20-20-20 privind clima este una dintre țintele generale ale CEF. Rețelele 
transeuropene energetice (TEN-E) vizează accelerarea renovării infrastructurii energetice 
existente și implementarea uneia noi în vederea atingerii obiectivelor în materie de energie 
și climă ale UE.

 Fondul social european: întrucât nu contribuie direct la obiectivele în materie de climă și 
energie, FSE ar putea sprijini în mod parțial o trecere la o economie cu emisii scăzute de 
carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor prin intermediul 
activităților de educație și formare adecvate.

 Schema de plăți directe a PAC:8 Comisia propune o așa-numită „ecologizare a primului 
pilon” în care 30 % din plățile directe ar fi prioritizate în favoarea „măsurilor de 
ecologizare”, precum pajiștile permanente, diversificarea culturilor și zonele de interes 
ecologic. Se sugerează consolidarea unor dispoziții privind ecocondiționalitatea.

 Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală:9 gestionarea resurselor naturale, 
politicile climatice și dezvoltarea favorabilă incluziunii a zonelor rurale se numără printre 
principalele obiective ale FEADR. Comisia propune ca statele membre să continue să 
cheltuiască cel puțin 25 % din pachetul financiar pentru dezvoltare rurală pentru măsuri în 
materie de amenajare a teritoriului și de atenuare a schimbărilor climatice/de adaptare la 
acestea și va integra abordarea lor în vederea abordării nevoilor specifice ale zonelor 
rețelei Natura 2000. 

 Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime:10 reducerea impactului pescuitului 
asupra mediului marin se află printre prioritățile EMFF, precum și protejarea și 
restabilirea biodiversității marine și a ecosistemelor și promovarea acvaculturii 
sustenabile. Acesta este singurul fond care încurajează în mod specific coordonarea cu 
proiectele integrate LIFE.

 Orizont 2020:11 programul-cadru pentru cercetare și inovare va aborda în mod specific 
eficiența utilizării resurselor, politicile climatice și materiile prime printr-un pachet 
financiar dedicat de 3,1 miliarde de euro (prețurile din 2011). Acest program va sprijini, 
de asemenea, eficiența utilizării resurselor și clima prin toate componentele de acțiune 
relevante.

Durabilitatea în cadrul poziționării Parlamentului către propunerile referitoare la CFM

Parlamentul și-a exprimat opiniile sale cu privire la durabilitatea finanțării UE în mai multe 
documente. Rezoluția referitoare la CFM subliniază faptul că finanțarea UE ar trebui, ori de 
câte ori este posibil, să contribuie la mai mult de un obiectiv strategic al UE. Politicile 
climatice ar trebui integrate în cadrul tuturor secțiunilor relevante de cheltuieli. În ceea ce 
privește monitorizarea cheltuielilor în materie de mediu și climă, Parlamentul European 
sprijină obligația de a identifica domeniile în care programele sectoriale au contribuit la 
respectarea obiectivelor 20-20-20 în materie de climă și la țintele inițiativei emblematice „O 
Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”. Mai specific, Parlamentul 
European solicită o ancorare fermă a obiectivelor în materie de climă și mediu în cadrul 
                                               
8 COM(2011) 625: articolele 29-33; COM(2011) 628: titlul VI, anexa II.
9 COM(2011) 627: considerentele 28 și 31, articolele 9, 22-26, 29-32, 35, 39, 74-76.
10 COM(2011) 804: articolele 6, 10, 36, 37, 38, 52-54 și articolul 81 alineatul (d).
11 COM(2011) 809/COM(2011) 811: anexele; COM(2011) 808: secțiunea 3.
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politicii de cercetare, în infrastructura energetică și de transport, în cadrul politicii agricole 
comune și al politicii de coeziune.12

În rezoluția sa referitoare la o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu 
emisii scăzute de carbon până în 2050, Parlamentul European recomandă o coerență mai 
mare între politicile comunitare pentru a atinge obiectivele foii de parcurs și a asigura 
integrarea deplină a priorităților sale în CFM pentru perioada 2014-2020. Aprobă intenția de a 
integra finanțarea legată de climă și de a aloca 20 % din FEDR pentru investițiile în materie 
de energie regenerabilă și de eficiență energetică.

Aspecte de examinat
1. Având în vedere intenția Parlamentului European și a Comisiei de a utiliza programul LIFE 
ca instrument complementar integrării mediului și climei în fondurile majore ale UE –
asigură actualele propuneri îndeplinirea acestui obiectiv? 

2. Cerința de finanțare pentru programul Natura 2000 a fost estimată ca fiind de cel puțin 5,8 
miliarde de euro pe an. Întrucât este dificil de determinat care este alocarea exactă a 
fondurilor UE pentru programul Natura 2000, finanțarea biodiversității în cadrul politicii de 
coeziune s-a aflat sub media altor categorii de cheltuieli și se estimează că toate fondurile au 
acoperit împreună doar 20 % din cerințele de finanțare ale programului Natura 2000. Cum 
poate fi furnizată în mod sigur o finanțare suficientă pentru politica în materie de 
biodiversitate a UE?

3. Dificultățile legate de monitorizarea cheltuielilor în materie de mediu și climă au fost 
criticate în mod repetat. Vor fi suficiente modificările propuse în cadrul sistemului de 
codificare pentru a demonstra publicului unde investește în mod concret UE în bunuri publice 
comune de mediu?

4. Condiționalitățile ex ante din cadrul fondurilor CSC, precum și dispozițiile în materie de 
ecocondiționalitate din cadrul primului pilon al PAC leagă respectarea legislației UE de plata 
fondurilor. Sunt acoperite toate cerințele relevante ale legislației din domeniul mediului?

5. Condiționalitățile ex ante prevăd stabilirea obligatorie a unui sistem statistic și a unor 
indicatori de rezultat. Ce opțiuni oferă noul CFM pentru atingerea obiectivelor legislației 
adoptate a Parlamentului European privind conturile economice de mediu și rezoluția 
referitoare la un indicator care să meargă „dincolo de PIB”?

                                               
12 A se vedea rezoluția referitoare la CFM și avizul Comisiei ENVI pentru rezoluția referitoare la CFM din 
27.1.2011.


