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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Începând cu 1992, programul LIFE constituie o pepinieră de experiențe inovatoare, un vector 
de cunoaștere și de sensibilizare față de mediu. Acesta contribuie la îmbunătățirea punerii în 
aplicare a legislației de mediu. O dată cu expirarea programului LIFE+, aveam nevoie de un 
instrument mai eficient și mai strâns legat de provocările în materie de mediu din prezent.

Abordare generală și proiecte integrate

Având în vedere constrângerile bugetare care se impun pe perioada crizei, raportorul 
dumneavoastră salută creșterea rezonabilă și relativă a fondurilor alocate programului LIFE 
pentru 2014-2020, ținând cont de includerea unei părți din politicile climatice în bugetul de 
ansamblu.

Proiectele integrate constituie inovarea majoră a noului program.  Aceste proiecte ambițioase 
și structurale sunt gândite în funcție de o abordare globală a mediului și au la bază sinergia 
dintre bugetul comunitar, instrumentele naționale și fondurile adiționale din sectoarele publice 
și private.

Totuși, dacă ideea de integrare este interesantă, aceste proiecte riscă să atenueze simplificarea 
urmărită a programului.  Punerea în aplicare este complexă având în vedere că procedurile, 
calendarele și condițiile diverselor fonduri nu sunt identice și că noțiunea de 
complementaritate nu se regăsește în toate reglementările privind fondurile.  În fața riscului de 
respingere de către diverse fonduri, Comisia ar trebui să ofere garanții suplimentare pentru a 
asigura bunul mers al proiectelor de ansamblu, fără a aduce totuși în discuție normele de 
concurență în cadrul diverselor proceduri de acordare a finanțărilor.    

Proiectele integrate vor fi utilizate pentru a finanța acțiunile de anvergură desfășurate în 
special de autoritățile locale și regionale, precum planurile climatice.  Însă trebuie să se evite 
sacrificarea proiectelor tradiționale care au demonstrat utilitatea programului LIFE la fața 
locului și au contribuit la popularitatea acestuia.

În ceea ce privește ansamblul de proiecte LIFE, Comisia ar trebui să îmbunătățească 
feedback-ul obținut din proiecte, să difuzeze rezultatele și să faciliteze schimburile de bune 
practici pentru ca aceste proiecte să nu revină într-un cerc închis.   

Domenii prioritare

Cu titlu orientativ, următoarele priorități ar putea fi invocate:
- coridoarele ecologice, habitatele și speciile prioritare, mediul marin, zgomotul, mediul urban 
(subprogramul pentru mediu)
- eficacitatea energetică (ex: iluminatul public), lemnul ca sursă de energie, valorizarea 
energetică a deșeurilor, promovarea carburanților de generația a treia (subprogramul pentru 
politici climatice).

Ecoinovarea și sectorul privat 
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Programul LIFE trebuie să finanțeze în continuare ecoinovarea, în completarea programului 
Orizont 2020.

Pe lângă obiectivul de punere în aplicare a legislației, LIFE trebuie să susțină abordări 
inovatoare și experimentale, în special pentru a testa noi tehnologii și noi proceduri în materie 
de politici climatice și de mediu.

Acesta trebuie să ofere o linie clară sectorului privat, pentru a-l motiva să dezvolte demersuri 
de excelență și să servească drept motor pentru ecoinovare, în special pentru IMM-uri. 

Cooperarea transfrontalieră și includerea țărilor și a teritoriilor de peste mări  

În interiorul UE, proiectele LIFE transfrontaliere merită cea mai mare atenție. În ceea ce 
privește cooperarea internațională, raportorul dumneavoastră salută eligibilitatea țărilor 
învecinate, în special a celor din zona sud-mediteraneană, ținând cont de urgența provocărilor 
de mediu și climatice din această regiune.

Dacă RUP (regiunile ultra-periferice) au putut avea acces progresiv la programul LIFE, 
participarea acestora rămâne încă marginală și ar trebui consolidată. Excluderea TTPM (țările 
și teritoriile de peste mări), care depind totuși de patru state membre ale UE, pare de neînțeles 
pentru că acestea formează împreună cu RUP (regiunile ultra-periferice) o rețea unică în 
lume, repartizată în toate oceanele de pe planetă și care cuprinde bogățiile biodiversității.

Eligibilitatea costurilor

Raportorul dumneavoastră  înțelege interesul de a face ineligibile TVA-ul și costurile de 
personal permanent, cu scopul de simplifica gestiunea financiară și facilitarea procedurilor de 
control. Totuși, acest lucru ar crea prea multe constrângeri și inegalități din partea 
beneficiarilor.  Reflecția asupra acestor costuri nu se poate limita la instrumentul LIFE.

Menținerea eligibilității costurilor de personal permanent ar permite să se confere un caracter 
permanent locurilor de muncă și să se conteze pe un personal care cunoaște dosarele. De 
asemenea, pare dificil să se intervină în alegerea organizației și a recrutării beneficiarilor 
subvențiilor.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Având în vedere „Mesajul reuniunii" 
din iulie 2008 și conform concluziilor 
Consiliului din 10 decembrie 2011 care 
încurajează Comisia și statele membre să 
continue promovarea unei abordări 
comune în materie de conservare a 
naturii pe întreg teritoriul UE, inclusiv în 
regiunile ultra-periferice și țările și 
teritoriile de peste mări ale statelor 
membre și   Comunicării Comisiei 
Europene  „Asigurarea noastră de viață, 
capitalul nostru natural: o strategie a UE 
în domeniul biodiversității pentru 2020” 
în care Comisia și-a luat angajamentul 
dea lărgi și de a încuraja 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 UE în 
condițiile stabilite în Decizia  
2001/822/CE a Consiliului din 27 
noiembrie 2001 privind asocierea țărilor 
și teritoriilor de peste mări la 
Comunitatea Europeană1

_____________
1 JO L 314 din 30.11.2001, p. 1. Decizie 
modificată prin Decizia 2007/249/CE (JO 
L 105, 26.4.2007, p. 33).

Or. fr

Justificare

Programul LIFE trebuie să fie deschis către ansamblului european al țărilor și teritoriilor de 
peste mări (inclusiv RUP și TTPM), în vederea protejării acestor teritorii care trebuie luate 
în calcul printre punctele calde ale biodiversității mondiale.
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Amendamentul 2

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 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. 
În sinergie cu programul Orizont 2020 și 
fără a aduce atingere specificului 
fiecăruia dintre aceste programe, 
programul LIFE este destinat să finanțeze 
activitățile de ecoinovare și demonstrative.   
Acesta va contribui de asemenea la 
dinamizarea sectorului ecotehnologiilor și 
a economiei verzi dorite de Strategia  UE 
2020.

Or. fr
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Domeniul prioritar „Atenuarea 
schimbărilor climatice” trebuie să 
contribuie la elaborarea și la punerea în 
aplicare politicii și 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 politicii și 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 în zonele urbane, 
agricole, de munte sau îndepărtate, 
valorizarea deșeurilor și fabricarea 
biogazului, eficiența energetică, iluminatul 
public, transporturile și combustibilii, în 
special carburanții de generația a treia, 
stratul de ozon și gazele fluorurate.

Or. fr

Amendamentul 4

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 

(17) Primele consecințe ale schimbărilor 
climatice, cum sunt condițiile 
meteorologice extreme, generatoare de 
inundații și secete, precum și nivelurile 
mării, temperaturile ridicate și proliferarea 
speciilor străine intruse  pot fi deja 
percepute în Europa și în întreaga lume. 
Domeniul prioritar „Adaptarea la 
schimbările climatice” trebuie, prin 
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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.

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 al viitorului instrument specific privind 
speciile străine intruse, în vederea 
sprijinirii biodiversității pentru 2020.

Or. fr

Amendamentul 5

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 echilibrului 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 
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 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.

Or. fr
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Justificare

Trebuie să se dea mai multă importanță sistemului de selecție bazat mai degrabă pe merit 
decât pe echilibrul geografic, cu scopul de a garanta o competiție justă și veritabil europeană 
care favorizează proiecte  cu o valoare adăugată sporită, de ale căror rezultate va beneficia 
întreaga UE. 

Amendamentul 6

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 
3 618 000 000 EUR. Cel puțin  78 % din 
resursele bugetare alocate programului  
LIFE revine subvențiilor pentru acțiuni 
destinate proiectelor.  

Or. fr

Justificare

Din motive de siguranță și de lizibilitate,  în întreaga perioada 2014-2020, distribuirea 
bugetului între diversele tipuri de finanțare (subvenții pentru acțiuni, subvenții destinate 
ONG-urilor și buget pentru funcționarea programului) trebuie să figureze în regulament, 
astfel cum se întâmplă în prezent. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 5 

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 

Programul LIFE este deschis participării 
următoarelor țări:

Programul LIFE este deschis participării 
următoarelor țări și teritorii: 
- a) țările și teritoriile de peste mări 
prevăzute în Decizia 2001/822/CE;

a) țările AELS (Asociația Europeană a 
Liberului Schimb), care sunt părți la 

a) țările AELS (Asociația Europeană a 
Liberului Schimb), care sunt părți la 
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Acordul privind Spațiul Economic 
European (SEE);

Acordul privind Spațiul Economic 
European (SEE);

b) țările candidate, potențial candidate și 
aderente la Uniune;

b) țările candidate, potențial candidate și 
aderente la Uniune;

c) țările în care se aplică politica europeană 
de vecinătate;

c) țările în care se aplică politica europeană 
de vecinătate;

d) țările care au devenit membre ale 
Agenției Europene de Mediu în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
993/1999 din 29 aprilie 1999 de modificare 
a Regulamentului (CEE) nr. 1210/90 
privind crearea Agenției Europene de 
Mediu și a Rețelei europene de informare 
și observare pentru mediu.

d) țările care au devenit membre ale 
Agenției Europene de Mediu în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
993/1999 din 29 aprilie 1999 de modificare 
a Regulamentului (CEE) nr. 1210/90 
privind crearea Agenției Europene de 
Mediu și a Rețelei europene de informare 
și observare pentru mediu.

Această participare trebuie să se facă în 
conformitate cu condițiile prevăzute în 
acordurile multilaterale sau bilaterale 
respective, prin care se stabilesc principiile 
generale ale participării lor la programele 
Uniunii.

Această participare trebuie să se facă în 
conformitate cu condițiile prevăzute în 
Decizia 2001/822/CE, în acordurile 
multilaterale sau bilaterale respective, prin 
care se stabilesc principiile generale ale 
participării lor și a teritoriilor la 
programele Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Biodiversitate; – Natură și biodiversitate;

Or. fr

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijini aplicării, dezvoltării, testării și (b) sprijini aplicării, dezvoltării, testării și 
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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;

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, zgomotului și mediului urban;

Or. fr

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiective specifice ale domeniului prioritar 
„Biodiversitate”

Obiective specifice ale domeniului prioritar 
„Natură și biodiversitate”

Or. fr

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 11 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele specifice ale subprogramului 
„Pentru mediu”, în ceea ce privește 
domeniului prioritar „Biodiversitate” sunt 
următoarele:

Obiectivele specifice ale subprogramului 
„Pentru mediu”, în ceea ce privește 
domeniului prioritar „Natură și 
biodiversitate” sunt următoarele:

Or. fr
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea dezvoltării, a punerii în 
aplicare și a gestionării în continuare a 
rețelei Natura 2000, instituite prin 
articolul 3 din Directiva 92/43/CEE, în 
special aplicarea, dezvoltarea, testarea și 
demonstrarea unor abordări integrate 
pentru punerea în aplicare a cadrelor de 
acțiune prioritare menționate la articolul 8 
din Directiva 92/43/CEE;

(b) sprijinirea dezvoltării, a punerii în 
aplicare și a gestionării în continuare a 
rețelei Natura 2000, instituite prin 
articolul 3 din Directiva 92/43/CEE, în 
special aplicarea, dezvoltarea, testarea și 
demonstrarea unor abordări integrate 
pentru punerea în aplicare a cadrelor de 
acțiune prioritare menționate la articolul 8 
din Directiva 92/43/CEE; contribuția la 
conservarea coridoarelor ecologice;

Or. fr

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dezvoltarea rețelei marine a Natura 
2000, urmărind armonizarea acesteia cu 
acțiunile finanțate din Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și cu  
Directiva 2008/56/CE;

Or. fr

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 18 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) proiecte integrate, în special în 
domeniile: natură, apă, deșeuri, aer, 

(d) proiecte integrate, în special în 
domeniile: natură, apă, deșeuri, aer, 
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atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la schimbările climatice;

zgomot, mediu urban, atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
schimbările climatice;

Or. fr

Amendamentul 15

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 atribuire pentru 
proiectele integrate, Comisia asigură că 
proiectele vor fi selectate pe bază de merit.

Or. fr

Justificare

Trebuie să se dea mai multă importanță sistemului de selecție bazat mai degrabă pe merit 
decât pe echilibrul geografic, cu scopul de a garanta o competiție justă și veritabil europeană 
care favorizează proiecte  cu o valoare adăugată sporită, de ale căror rezultate va beneficia 
întreaga UE. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. TVA-ul se consideră cost eligibil pentru 
proiectele menționate la articolul 18, 
precum cheltuielile cu personalul 
permanent.
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Or. fr

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 24 – 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. fr

Justificare

Alocarea de fonduri nu trebuie determinată a priori, pentru a nu priva de finanțare anumite 
domenii.  Este de preferat o abordare mai flexibilă.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 24 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) prioritățile tematice pentru proiecte care 
urmează a fi finanțate în perioada acoperită 
de programul de lucru multianual;

c) prioritățile tematice indicative pentru 
proiecte care urmează a fi finanțate în 
perioada acoperită de programul de lucru 
multianual;

Or. fr

Justificare

Alocarea de fonduri nu trebuie determinată a priori, pentru a nu priva de finanțare anumite 
domenii.  Este de preferat o abordare mai flexibilă.
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Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Periodic, Comisia pune la dispoziție 
rezultatele cele mai relevante ale 
diverselor proiecte finanțate în cadrul 
programului LIFE, cu scopul de a facilita 
feedback-ul obținut și schimbul de bune 
practici peste tot în Uniunea Europeană.  

Or. fr


