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Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE)

În contextul pregătirii fiecărui cadru financiar multianual, UE se întreabă unde să-și 
direcționeze fondurile și cum să aloce resursele în sprijinul politicilor sale. În timp ce bugetul 
UE reprezintă numai aproximativ 2 % din totalitatea cheltuielilor publice din cele 27 de state 
membre, efectul de pârghie și model al cheltuielilor UE nu ar trebui subestimat. Prezentul 
document de lucru conține reflecții specifice asupra programului LIFE , însoțite de câteva 
aspecte de examinat pe care aș dori să le împărtășesc cu dvs.

La 12 decembrie 2011, Comisia Europeană a propus un regulament privind instituirea unui 
program pentru mediu și politici climatice (LIFE) care să se succeadă programului LIFE+ 
desfășurat în perioada 2007-2013. Principalele elemente sunt următoarele:

 Mai multe fonduri: 3 200 milioane de euro în comparație cu 2 181 milioane de euro 
pentru programul LIFE+ (ambele fiind prețuri din 20111).

 Două subprograme: unul pentru mediu și altul nou pentru politici climatice.
 Introducerea „proiectelor integrate” (PI): principalul obiectiv este îmbunătățirea 

punerii în aplicare a politicii de mediu și climatice și sprijinirea integrării lor în cadrul 
altor politici, care operează pe o scară mai largă decât proiectele tradiționale (PT). În mod 
ideal, alte fonduri private și europene ar urma să fie mobilizate prin intermediul 
proiectelor integrate, pe lângă finanțarea LIFE.

 O concentrare strategică consolidată: scopul este orientarea mai solidă a cererii prin 
stabilirea de priorități (neexhaustive) în cadrul programelor multianuale, specificându-se 
prioritățile tematice.

 Concentrarea asupra biodiversității: 50 % din resursele subprogramului pentru mediu 
vor continua să fie alocate pentru natură/biodiversitate.

 Modificarea ratelor de finanțare:  se sugerează mecanisme de simplificare precum o 
utilizare crescută a sumelor forfetare sau a aplicațiilor electronice. Costurile aferente 
TVA-ului sau personalului permanent nu vor mai fi considerate eligibile pentru finanțare 
întrucât s-au dovedit a fi împovărătoare în termeni de monitorizare și de raportare. Acest 
lucru ar fi compensat prin creșterea ratelor de cofinanțare de la 50 % în prezent, la 70 % 
(PT) sau 80 % (PI).

 Selectarea proiectelor pe criterii de merit: propunerea sugerează eliminarea alocărilor 
naționale anuale indicative („pachete financiare naționale”) și întoarcerea la o selectare pe 
criterii de calitate.

 Creșterea participării țărilor terțe: în afară de cooperarea cu membrii SEE, țările 
candidate și țările din Balcanii de Vest, activitățile desfășurate în afara Uniunii ar fi 
permise în cazuri excepționale.

 Gestionarea: sunt delegate anumite sarcini de gestionare unei agenții executive existente.

Susțin fără rezerve abordarea Comisiei din cadrul propunerii sale privind programul LIFE 
2014-2020. În Rezoluția sa referitoare la cadrul financiar multianual, PE a recomandat 

                                               
1 Pentru prețurile constante (2011) a fost eliminată influența modificărilor de preț de la anul de bază la anul 
curent. Prețuri curente înseamnă valoarea bazată pe prețuri în cursul fiecărui an de referință (propunerea LIFE: 
3,6 miliarde de euro). 
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menținerea unui instrument de finanțare separat pentru mediu pe lângă abordarea integrării 
mediului și a schimbărilor climatice în cadrul tuturor politicilor sectoriale ale UE2. Prezenta 
propunere reflectă această recomandare. Intenționez să sugerez modificări și/sau completări 
cu privire la următoarele elemente:

Buget: Evaluările cu privire la programul LIFE au fost întotdeauna extrem de pozitive și au 
evidențiat valoarea sa adăugată3. Întrucât actualele PT au avut succes, finanțarea acestora ar 
trebui crescută. Se menține alocarea a 78 % din fondurile programului LIFE pentru 
subvenționarea acțiunilor proiectelor.

Propunerea Comisiei privind o creștere a bugetului se alătură noilor obiective: (1) abordarea 
într-o mai mare măsură a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea și (2) 
sprijinirea punerii în aplicare prin proiecte integrate. Sunt pe deplin de acord cu lărgirea 
domeniului de aplicare al instrumentului. Punerea în aplicare și asigurarea respectării  
politicilor UE de o manieră integrată au fost subliniate în calitate de provocări-cheie în cadrul 
Rezoluției CFM și strategiei UE 2020. Fondurile prevăzute și considerate necesare de către 
Comisie pentru aceste două elemente ar trebui, prin urmare, introduse în bugetul actual.
Necesarul de finanțare a programului Natura 2000 a fost identificat ca fiind de cel puțin 5,8 
miliarde de euro pe an4. Chiar dacă fondurile europene, sursele naționale și private furnizează 
și – vor trebui să furnizeze – o contribuție importantă a finanțării pentru rețeaua Natura 2000, 
încă există decalaje mari. Programul LIFE ar trebui, prin urmare, să dispună de o finanțare 
astfel încât să contribuie cu cel puțin 10 % din finanțarea anuală.

Echilibrul geografic și selectarea proiectelor: Având în vedere principalul obiectiv al 
fondurilor UE de a obține o valoare adăugată europeană, sunt de acord cu sugestia Comisiei 
de a înlocui pachetele financiare naționale cu un sistem de selectare pe criterii de merit pentru 
PT. Experiența din anii trecuți a arătat că  alocările naționale uniforme nu au asigurat o 
adoptare echilibrată a proiectelor LIFE (a se vedea graficul 1 de mai jos).
Voi sugera, prin urmare, programe de formare îmbunătățită pentru autoritățile competente și 
părțile interesate care intenționează să solicite finanțare LIFE. Având în vedere importanța 
programului LIFE pentru conservarea biodiversității, acele țări/regiuni cu un procent 
comparativ ridicat de situri de importanță comunitară beneficiază de asistență tehnică specială 
pentru a putea profita de oportunitățile de finanțare conexe. În plus, ar trebui crescută 
absorbția și accesibilitatea pentru regiunile cu dificultăți economice și capacități reduse pentru 
fonduri proprii – intenționez, prin urmare, să sugerez ca acele regiuni să fie eligibile pentru o 
rată de cofinanțare mai mare, de exemplu, în conformitate cu criteriile politicii de coeziune.
Sunt de acord că ar trebui asigurat un echilibru geografic pentru PI, având în vedere natura lor 
de model și faptul că există provocări legate de punerea în aplicare în fiecare stat membru. În 

                                               
2 A se vedea Rezoluția referitoare la cadrul financiar multianual din 8 iunie 2011.
3 A se vedea, de exemplu, Evaluarea intermediară a punerii în aplicare a Regulamentului LIFE+, aprilie 2010; 
Evaluarea impactului pentru propunerea privind programul LIFE 2014-2020: SEC(2011) 1542; Evaluarea ex-
post a programului LIFE 1996-2006, iulie 2009; Publicațiile concentrate pe programul LIFE disponibile pe 
prima pagină a site-ului programului LIFE.
4 Finanțarea programului Natura 2000. Investirea în programul Natura 2000: Obținerea de beneficii pentru natură 
și pentru oameni. Document de lucru al serviciilor Comisiei SEC(2011) 1573 final.
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opinia mea, regulamentul ar trebui să prevadă un număr minim de PI per stat membru.

Reguli legate de rambursare și simplificare: Aproximativ 5 % din fondurile LIFE sunt 
destinate rambursării de TVA, aproximativ 22,5 % sunt destinate rambursării costurilor 
aferente personalului permanent, existând diferențe semnificative între proiecte. Bugetul 
european este un instrument puternic dar mic – și sunt extrem de sceptică în ceea ce privește 
utilizarea acestuia pentru costuri care nu contribuie în mod direct la acțiuni concrete care 
conduc la o valoare adăugată europeană. 

În opinia mea, nu este de competența UE să restituie taxe care sunt destinate bugetelor 
naționale. Statele membre însele ar trebui încurajate cu tărie să restituie TVA-ul național 
pentru organizațiile nonprofit implicate în proiectele LIFE5. Acestea fiind spuse, povara 
pentru ONG-urile care desfășoară un proiect LIFE și care nu pot să recupereze costurile TVA 
în temeiul normelor TVA naționale sau ale programului LIFE nu poate fi compensată printr-o 
creștere a ratei de cofinanțare. Voi sugera, prin urmare aplicarea acelorași norme în materie de 
TVA pentru programul LIFE, astfel cum se sugerează în dispoziția regulamentului general 
pentru fondurile europene în temeiul cadrului strategic comun (CSC). Nu ar trebui, prin 
urmare, ca entitățile publice să poată solicita rambursarea TVA-ului. 

Susțin cu tărie activitățile ecologice ale ONG-urilor, instituțiilor academice și ale serviciilor 
publice. Cu toate acestea, consider că finanțarea unor părți din personalul lor permanent prin 
bugetul redus al programului LIFE este contestabilă. Memoriul explicativ al Comisiei 
menționează faptul că eligibilitatea costurilor de personal cu privire la personalul permanent 
care nu este selectat în mod specific pentru proiect ar putea fi limitată sau exclusă, fără a 
defini în continuare „personalul permanent”. În ceea ce privește eligibilitatea TVA-ului, dacă 
regulamentul privind programul LIFE nu prevede altfel, se aplică dispozițiile regulamentului 
financiar (revizuit) pentru costurile de personal.

Consider că abordarea Comisiei este justificată pentru acele sarcini care revin în general unui 
administrator public cu privire la gestionarea bunurilor publice, precum mediul și natura. 
Pentru entitățile publice ar trebui, prin urmare, să fie eligibile doar costurile pentru personalul 
selectat în mod specific pentru proiectul LIFE. Costurile aferente personalului permanent și 
temporar ar trebui să rămână eligibile pentru ceilalți beneficiari. Procedura complicată și 
predispusă la erori de completare a fișelor de pontaj pentru personalul care lucrează pentru 
proiect este simplificată. În plus, susțin în mod evident alte elemente de simplificare propuse. 

Proiecte integrate: Integrarea aspectelor legate de mediu și climă în totalitatea finanțărilor 
europene este unul din obiectivele principale identificate de Parlamentul European în 
Rezoluția referitoare la cadrul financiar multianual. Proiectele integrate din cadrul 
programului LIFE constituie un instrument concret pentru acest lucru și se vor bucura, prin 
urmare, de susținerea mea puternică. Proiectele integrate nu substituie responsabilitatea 
statelor membre legată de punerea în aplicare , ci reprezintă un model, stabilind o cooperare 
constructivă și durabilă între diferitele sectoare ale administrațiilor. Acestea vor reprezenta un 
avantaj pentru alte fonduri prin creșterea capacității de absorbție pentru costurile legate de 
mediu și canalizarea acestora către provocările majore legate de punerea în aplicare.

Cu toate acestea, proiectele integrate pot avea succes numai dacă ideea este bine 

                                               
5 A se vedea, de asemenea, Rezoluția Parlamentului European din 13 octombrie 2011 referitoare la viitorul taxei 
pe valoare adăugată (2011/2082 (INI)), punctul 19.
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fundamentată în alte fonduri europene pentru a asigura contribuția lor financiară și efectul de 
pârghie prevăzut. Coordonarea cu programul LIFE este menționată în prezent doar în Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime și în programul-cadru de sprijin comunitar6. Va fi 
esențială o poziție fermă din partea Comisiei ENVI față de comisiile responsabile pentru 
fondurile majore pentru a susține includerea consistentă a „coordonării cu proiectele integrate 
din cadrul programului LIFE” în fiecare fond. 
O altă condiție prealabilă pentru ca „noțiunea de proiect integrat să funcționeze” va depinde 
de rolul său precis în cadrul instrumentului LIFE și de concretizarea sa în cadrul 
regulamentului. Aceste proiecte nu ar trebui să substituie sau să concureze cu proiectele 
tradiționale; de unde și propunerea mea de a menține nivelul bugetar actual pentru PT și de a 
considera PI o caracteristică esențială, dar complementară a programului LIFE.

Aspecte de examinat

1. În cadrul votării din 21 martie, Comisia ENVI a confirmat obiectivele strategiei în 
domeniul biodiversității și a subliniat costurile economice devastatoare pentru societate la
care duce pierderea biodiversității. Cum ar trebui să se reflecte aceste ambiții în bugetul 
programului LIFE? 

2. Cum se poate obține un beneficiu legat de echilibrul geografic al proiectelor din 
programul LIFE? 

3. Ce rol ar trebui să aibă programul LIFE în finanțarea personalului permanent?

4. Ce mecanisme sunt necesare pentru a asigura fezabilitatea proiectelor integrate și efectul 
lor de pârghie? Cum pot fi oferite stimulente constructive și puternice în cadrul altor fonduri 
astfel încât cheltuielile să se poată sprijini cu adevărat reciproc?

Graficul 1: LIFE+ 2007-2010: Utilizarea alocării naționale per țară

                                               
6 Cadrul strategic comun transpune obiectivele strategiei Europa 2020 în priorități pentru FEDER, FSE, Fondul 
de coeziune, FEADR și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime. 
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Sursă: Regulamentul privind programul LIFE, echilibrul geografic, Fișa Comisiei nr. 1 din 26 martie 
2012.


