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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Programul LIFE este principalul instrument de finanțare directă a politicii comunitare de 
protecție a mediului și a biodiversității și de adaptare la schimbările climatice. 

Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual introduce o nouă acțiune pentru 
combaterea schimbărilor climatice, ceea ce are drept consecință reevaluarea bugetului total al 
acestui program, ale cărui obiective se află în centrul Strategiei UE 2020. Acordarea unei 
atenții cuvenite politicilor de mediu este esențială pentru asigurarea unei creșteri durabile a
Uniunii.

Raportorul pentru aviz sprijină pe deplin această ambiție a Comisiei, care promovează sinergii 
mai bune între programul LIFE și fondurile politicii de coeziune, în special prin intermediul 
unor inițiative-pilot, îmbunătățirea programării multianuale și introducerea unor proiecte 
integrate. Cu toate acestea, raportorul consideră că trebuie clarificată în continuare coerența 
dintre anumite programe care prezintă divergențe majore din punct de vedere al modului lor 
de gestionare. 

În acest sens, raportorul consideră că ar fi contraproductiv să se excludă TVA-ul și cheltuielile 
cu personalul din domeniul de finanțare a proiectelor. Impactul acestei măsuri asupra 
obiectivelor de simplificare și de consolidare a capacităților tehnice și administrative ale 
responsabililor de proiect pare a fi, în final, negativ. Pe de altă parte, raportorului i se pare 
esențial să se mențină, în măsura posibilului, anumite principii fundamentale, apropiate de 
regulile financiare ale politicii de coeziune. 

În ceea ce privește dezbaterea referitoare la echilibrul geografic în cadrul selecției proiectelor, 
raportorul pentru aviz este favorabil unei rate de cofinanțare majorate în cazul anumitor 
regiuni cu handicap și cu ecosisteme deosebit de sensibile. 

Deși programul LIFE trebuie să recompenseze dinamica proiectelor locale, proiectele 
integrate pot contribui la îmbunătățirea cunoașterii acestui program și a coerenței sale cu alte 
acțiuni ale Uniunii. Prin urmare, trebuie să se un obțină echilibru geografic mai just în cadrul 
proiectelor integrate pentru ca toate statele membre să poate beneficia pe deplin de acestea. 
Acest tip de acțiune poate consolida în mod semnificativ efectul de pârghie al programului 
LIFE. În acest sens, raportorul pentru aviz a propus un nivel de cofinanțare mult mai ridicat 
pentru aceste proiecte, precum și luarea în considerare a programului LIFE la elaborarea 
Cadrului strategic comun. 

Raportorul pentru aviz consideră că este necesar să fie consolidată abordarea pe bazin 
hidrografic și, în acest sens, au fost depuse amendamente ce vizează o mai bună gestionare a 
mediului marin, precum și o mai strânsă coordonare cu acțiunile externe ale Uniunii. Acesta 
dorește, de asemenea, să fie clar recunoscut statutul de responsabili de proiect al TTPM în 
temeiul parteneriatului consolidat al acestora cu UE și al apartenenței lor la statele membre.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 7  (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Deoarece de multe ori efectele 
negative în materie de mediu și climă se 
produc din cauza unor acțiuni ale țărilor 
învecinate Uniunii, ar trebui acordată o 
atenție deosebită regiunilor de la granițele 
externe ale Uniunii, TTPM-urilor și 
regiunilor ultraperiferice pentru a asigura 
garanțiile strategice necesare și pentru a 
preveni degradarea calității mediului; dat 
fiind faptul că, în plus, regiunile 
ultraperiferice franceze sunt excluse din 
rețeaua Natura 2000 deoarece Directivele 
92/43/CE și 2009/147/CE nu țin seama de 
fauna, flora sau habitatele din regiune și 
nici nu le precizează; 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 
problema conservării naturii pe întreg 
teritoriul UE, inclusiv în regiunile ultra-
periferice 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 Biodiversitate și 
servicii ecosistemice în teritoriile 
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europene de peste mări (BEST), prezentul 
regulament ar trebui să consacre în 
cadrul subprogramului „mediu” un 
domeniu prioritar specific destinat 
biodiversității și serviciilor ecosistemice în 
regiunile ultraperiferice vizate la articolul 
349 din tratat, consolidând astfel acțiunile 
pregătitoare BEST care au fost lansate în 
2011 și care s-au dovedit un adevărat 
succes; și, astfel cum se menționează la 
articolul 58 din Decizia 2001/822/CE a 
Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind 
asocierea țărilor și teritoriilor de peste 
mări la Comunitatea Europeană („decizie 
de asociere peste mări”)1, țările și 
teritoriile de peste mări pot beneficia de 
programele comunitare în limita regulilor 
și obiectivelor programelor și a 
modalităților aplicabile statului membru 
de care aparține țara sau teritoriul de 
peste mări.
_________________
1 JO L 314, 30.11.2001, p. 1.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Cerințele în materie de mediu și climă 
trebuie integrate în politicile și activitățile 
Uniunii. Prin urmare, programul LIFE 
trebuie să fie complementar cu alte 
programe de finanțare ale Uniunii, inclusiv 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european de garantare 
agricolă, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală, Fondul european pentru 
afaceri maritime și pescuit și programul 
Orizont 2020. Comisia și statele membre 
trebuie să asigure această 
complementaritate la toate nivelurile. La 
nivelul Uniunii, complementaritatea 

(10) Cerințele în materie de mediu și climă 
trebuie integrate în politicile și activitățile 
Uniunii. Prin urmare, programul LIFE 
trebuie să fie complementar cu alte 
programe de finanțare ale Uniunii, inclusiv 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european de garantare 
agricolă, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală, Fondul european pentru 
afaceri maritime și pescuit și programul 
Orizont 2020. Comisia și statele membre 
trebuie să asigure această 
complementaritate la toate nivelurile. La 
nivelul Uniunii, complementaritatea 
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trebuie asigurată prin stabilirea unei 
cooperări structurate între programul LIFE 
și programele de finanțare ale Uniunii cu 
gestionare partajată din cadrul strategic 
comun, în special pentru a promova 
finanțarea activităților care completează 
proiectele integrate sau pentru a sprijini 
utilizarea soluțiilor, metodelor și 
abordărilor elaborate în cadrul programului 
LIFE. De asemenea, programul LIFE 
trebuie să încurajeze valorificarea 
rezultatelor cercetării și inovării în 
domeniul mediului și al climei, obținute în 
cadrul programului Orizont 2020. În acest 
context, programul LIFE trebuie să ofere 
oportunități de cofinanțare pentru proiecte 
generatoare de beneficii de mediu și 
climatice evidente, pentru a asigura crearea 
de sinergii. Coordonarea este necesară 
pentru evitarea dublei finanțări.

trebuie asigurată prin stabilirea unei 
cooperări structurate între programul LIFE 
și programele de finanțare ale Uniunii cu 
gestionare partajată din cadrul strategic 
comun, în special pentru a promova 
finanțarea activităților care completează 
proiectele integrate sau pentru a sprijini 
utilizarea soluțiilor, metodelor și 
abordărilor elaborate în cadrul programului 
LIFE. Pentru a asigura claritatea juridică 
și fezabilitatea practică a proiectelor 
integrate LIFE ar trebui ca în 
Regulamentul (UE) nr. .../... [RDC] să se 
prevadă explicit cooperarea dintre alte 
fonduri ale Uniunii și proiectele integrate. 
Ar trebui puse în aplicare modalități 
specifice pentru stabilirea cooperării încă 
din faza incipientă, astfel încât să se țină 
seama de avantajele proiectelor integrate 
în cadrul procesului de elaborare a 
contractelor de parteneriat și a 
programelor operaționale sau de 
dezvoltare rurală. De asemenea, 
programul LIFE trebuie să încurajeze 
valorificarea rezultatelor cercetării și 
inovării în domeniul mediului și al climei, 
obținute în cadrul programului 
Orizont 2020. În acest context, programul 
LIFE trebuie să ofere oportunități de 
cofinanțare pentru proiecte generatoare de 
beneficii de mediu și climatice evidente, 
pentru a asigura crearea de sinergii. 
Coordonarea este necesară pentru evitarea 
dublei finanțări.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Oprirea și inversarea tendinței de 
declin al biodiversității, precum și 
eficientizarea utilizării resurselor, alături de 
abordarea preocupărilor legate de mediu și 
de sănătate rămân principalele provocări 

(11) Oprirea și inversarea tendinței de 
declin al biodiversității, precum și 
eficientizarea utilizării resurselor, alături de 
abordarea preocupărilor legate de mediu și 
de sănătate rămân principalele provocări 
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pentru Uniune. Aceste provocări necesită 
eforturi sporite, la nivelul Uniunii, pentru a 
furniza soluții și bune practici care să 
contribuie la atingerea obiectivelor 
prevăzute în Comunicarea Comisiei 
„Europa 2020: O strategie europeană 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii” (denumită în 
continuare „strategia Europa 2020”). În 
plus, guvernanța îmbunătățită, în special 
prin campanii de sensibilizare și prin 
implicarea părților interesate, este esențială 
pentru atingerea obiectivelor de mediu. 
Prin urmare, subprogramul pentru mediu 
trebuie să aibă trei domenii prioritare de 
acțiune: „Mediu și utilizarea eficientă a 
resurselor”, „Biodiversitate” și
„Guvernanță și informare în domeniul 
mediului”. Trebuie ca proiectele finanțate 
in cadrul programului LIFE să poată 
contribui la atingerea obiectivelor specifice 
în cel puțin două dintre domeniile 
prioritare respective și să implice 
participarea a cel puțin două state membre.

pentru Uniune. Aceste provocări necesită 
eforturi sporite, la nivelul Uniunii, pentru a 
furniza soluții și bune practici care să 
contribuie la atingerea obiectivelor 
prevăzute în Comunicarea Comisiei 
„Europa 2020: O strategie europeană 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii” (denumită în
continuare „strategia Europa 2020”). În 
plus, guvernanța îmbunătățită, în special 
prin campanii de sensibilizare și prin 
implicarea părților interesate, este esențială 
pentru atingerea obiectivelor de mediu. 
Pentru a atinge aceste obiective, Uniunea 
– recunoscând importanța fundamentală 
pe care o are conservarea biodiversității 
în regiunile ultraperiferice – ar trebui să 
susțină programul voluntar de promovare 
a conservării și utilizării BEST în 
regiunile ultraperiferice menționate la 
articolul 349 din TFUE cărora nu li se 
aplică legislația Uniunii în domeniul 
protecției mediului (Directivele 92/43/CE 
și 2009/147/CE), inspirându-se în acest 
scop din experiența dobândită prin 
intermediul politicii Uniunii de 
conservare a naturii, în special Natura 
2000. Prin urmare, subprogramul pentru 
mediu trebuie să aibă patru domenii 
prioritare de acțiune: „Mediu și utilizarea 
eficientă a resurselor”, „Biodiversitate”, 
„Guvernanță și informare în domeniul 
mediului” și BEST în regiunile 
ultraperiferice. Trebuie ca proiectele 
finanțate in cadrul programului LIFE să 
poată contribui la atingerea obiectivelor 
specifice în cel puțin două dintre domeniile 
prioritare respective și să implice 
participarea a cel puțin două state membre.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – „Asigurarea noastră de viață, 
capitalul nostru natural: o strategie a UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020” 
(denumită în continuare „strategia Uniunii 
în domeniul biodiversității pentru 2020”) a 
stabilit obiective specifice în vederea 
opririi și inversării tendinței de declin al 
biodiversității. Printre aceste obiective se 
numără punerea în aplicare integrală a 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 
mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică și a Directivei 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, precum și menținerea și 
refacerea ecosistemelor și a serviciilor 
ecosistemice. Programul LIFE trebuie să 
contribuie la atingerea obiectivelor 
respective. Prin urmare, domeniul prioritar 
„Biodiversitate” trebuie să se axeze pe 
punerea în aplicare și gestionarea rețelei 
Natura 2000, instituită prin Directiva 
92/43/CEE a Consiliului, în special în ceea 
ce privește cadrele de acțiune prioritară 
prevăzute la articolul 8 din aceeași 
directivă, pe dezvoltarea și diseminarea de 
bune practici cu privire la biodiversitate, pe 
Directivele 2009/147/CE și 92/43/CEE, 
precum și pe provocările mai ample în 
materie de biodiversitate, identificate în 
strategia Uniunii în domeniul 
biodiversității pentru 2020;

(13) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – „Asigurarea noastră de viață, 
capitalul nostru natural:  o strategie a UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020” 
(denumită în continuare „strategia Uniunii 
în domeniul biodiversității pentru 2020”) a 
stabilit obiective specifice în vederea 
opririi și inversării tendinței de declin al 
biodiversității. Printre aceste obiective se 
numără punerea în aplicare integrală a 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 
mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică și a Directivei 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, precum și menținerea și 
refacerea ecosistemelor și a serviciilor 
ecosistemice. Programul LIFE trebuie să 
contribuie la atingerea obiectivelor 
respective. Prin urmare, domeniul prioritar 
„Biodiversitate” trebuie să se axeze pe 
punerea în aplicare și gestionarea rețelei 
Natura 2000, instituită prin Directiva 
92/43/CEE a Consiliului, în special în ceea 
ce privește cadrele de acțiune prioritară 
prevăzute la articolul 8 din aceeași 
directivă, pe dezvoltarea și diseminarea de 
bune practici cu privire la biodiversitate, pe 
Directivele 2009/147/CE și 92/43/CEE, 
precum și pe provocările mai ample în 
materie de biodiversitate, identificate în 
strategia Uniunii în domeniul 
biodiversității pentru 2020. Contribuția 
programului LIFE la nevoile financiare 
anuale ale rețelei Natura 2000 ar trebui 
privită și determinată în contextul 
cheltuielilor garantate în domeniul 
biodiversității din alte fonduri ale 
Uniunii. În Rezoluția sa din 20 aprilie 
20012 intitulată „Asigurarea noastră de 
viață, capitalul nostru natural: o strategie 
a UE în domeniul biodiversității pentru 
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2020”, Parlamentul European a solicitat 
Comisiei și statelor membre să se asigure 
alocarea a cel puțin 5 800 milioane de 
euro pe an prin finanțări din partea 
Uniunii și a statelor membre și să se pună 
la dispoziție fonduri adecvate prin diverse 
fonduri ale Uniunii (de exemplu fondurile 
PAC, Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, fondurile de coeziune și 
un fond LIFE+ consolidat), cu o mai 
bună coordonare și coerență între aceste 
fonduri, printre altele prin conceptul 
proiectelor integrate, îmbunătățind astfel 
transparența primirii finanțării UE 
pentru diferitele regiuni;

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru a optimiza utilizarea 
resurselor programului LIFE, trebuie 
încurajată dezvoltarea de sinergii între 
obiectivele de protecție a biodiversității și 
măsurile vizând reducerea impactului 
schimbărilor climatice, în special prin 
promovarea unor proiecte care pun în 
valoare ecosistemele locale.

Amendamentul 6

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 

(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 prin sprijinirea 
sinergiilor cu alte obiective de mediu, cum 
ar fi biodiversitatea, în domenii cum ar fi
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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.

monitorizarea și raportarea gazelor cu efect 
de seră, politicile legate de exploatarea 
terenurilor, de schimbarea destinației 
terenurilor și de silvicultură, conservarea 
rezervoarelor naturale de carbon, 
abordările favorabile ecosistemului la 
dezvoltarea energiilor regenerabile, 
recuperarea deșeurilor și producerea de 
biogaz, eficiența energetică, transporturile 
și combustibilii, stratul de ozon și gazele 
fluorurate.

Justificare

Gestionarea și valorificarea deșeurilor reprezintă o responsabilitate importantă a 
autorităților locale și regionale. Trebuie încurajată gestionarea durabilă a acestei activități.

Amendamentul 7

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 mediului 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 se concentreze asupra 
abordărilor bazate pe ecosisteme, 
sprijinind realizarea în condiții rentabile a 
unor beneficii comune pentru alte 
obiective din domeniul mediului.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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 
orientări strategice în materie de mediu și 
de climă. Proiectele integrate vor fi de 
folos și pentru alte fonduri prin creșterea 
capacității lor de absorbție pentru 
cheltuielile legate de mediu și de climă. 
Date fiind noutatea abordării de tip 
„proiect integrat” și lipsa de experiență în 
domeniu, părțile interesate ar trebui să fie 
sprijinite, dacă este necesar, printr-o 
creștere a ratei de cofinanțare și prin
consolidarea asistenței tehnice pentru 
faza pregătitoare. În plus, o procedură de 
selecție în două etape ar trebui să 
simplifice faza de depunere a cererilor. Ar 
trebui facilitate schimburile privind 
abordările integrate care au avut succes, 
implicând toate sectoarele relevante ale 
administrației, precum și părțile 
interesate. Pe baza experienței primilor 
ani de programare, ar trebui să se 
analizeze factorii care determină buna 
funcționare și succesul proiectelor 
integrate. Pe baza acestei analize și în 
funcție de fondurile disponibile s-ar putea 
lărgi domeniul de aplicare a proiectelor 
integrate.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Reușita proiectelor integrate este 
tributară unei strânse colaborări între 
autoritățile naționale, regionale și locale 
și actorii nestatali interesați de obiectivele 
programului LIFE.  În acest sens, ar 
trebui, prin urmare, aplicate principiile 
privind transparența și accesul publicului 
la deciziile privind elaborarea, punerea în 
aplicare, evaluarea și urmărirea evoluției 
proiectelor.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Compensarea TVA-ului este un 
important mijloc de a asigura că entitățile 
care dispun de resurse financiare relativ 
limitate, cum ar fi ONG-urile și 
organismele locale și regionale, au, de 
asemenea, posibilitatea de a implementa 
proiecte LIFE.

Amendamentul 11

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 

(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 
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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.

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 și de autorități locale și regionale. 
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.
Actele delegate ar trebui să fie însă 
adoptate numai în cazuri justificate, 
garantându-se dreptul Parlamentului 
European de a formula obiecții la 
măsurile adoptate de Comisie.

Justificare

Colectivitățile locale trebuie să fie mai bine implicate în procesul de comitologie. 

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „proiecte-pilot” înseamnă proiecte care 
aplică o tehnică sau o metodă care nu a mai 
fost aplicată sau testată anterior sau în altă 
parte și care oferă avantaje potențiale de 
mediu sau climatice în comparație cu 
bunele practici actuale;

(a) „proiecte-pilot” înseamnă proiecte care 
aplică o tehnică sau o metodă care nu a mai 
fost aplicată sau testată anterior sau în altă 
parte și care oferă avantaje potențiale de 
mediu sau climatice în comparație cu 
bunele practici actuale; și care pot fi 
aplicate ulterior la o scară mai mare 
pentru situații similare;

Justificare

Rezultatele proiectelor pilot pot reprezenta un exemplu de urmat pentru alte autorități locale 
și regionale sau pentru proiectele de cooperare transfrontalieră.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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, 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 sau ale regiunilor, și care permit 
promovarea și, în măsura posibilului, 
coordonarea și mobilizarea altor surse de 
finanțare din fondurile Uniunii, fonduri 
naționale și fonduri private în vederea 
îndeplinirii obiectivelor privind mediul 
sau clima și în vederea abordării 
principalelor provocări privind punerea în 
aplicare în cadrul acțiunilor interne și 
externe;

Justificare

Trebuie să se insiste cât se poate de mult asupra importanței coordonării. Este nevoie de un 
efort de coordonare în toate domeniile de acțiune ale UE, în special în politica externă, 
pentru a implica țările vecine deja asociate în cadrul politicilor de cooperare pentru 
gestionarea bazinelor regionale.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „proiecte de asistență tehnică” 
înseamnă proiecte care vizează sprijinirea 
pregătirii proiectelor integrate menționate 
la litera (d);

e) „proiecte de asistență tehnică” înseamnă 
proiecte care vizează sprijinirea statelor 
membre și a autorităților regionale în 
pregătirea proiectelor integrate menționate 
la litera (d);
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Amendamentul 15

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 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 și de 
proceduri armonizate, în special în 
contextul proiectelor integrate menționate 
la articolul 18 litera (d) și realizate ca 
proiecte de dezvoltare locală, desfășurate 
de către părțile interesate locale în cadrul 
strategiilor de dezvoltare locală 
menționate la articolele 28 și 29 din 
Regulamentul (UE) nr.  .... . (regulament 
de stabilire a dispozițiilor comune), 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. …. (regulament de 
stabilire a dispozițiilor generale). Statele 
membre trebuie să identifice în 
contractele lor de parteneriat, menționate 
la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/xxx (regulament de stabilire a 
dispozițiilor generale), mecanismele de la 
nivel național și regional care permit 
asigurarea coordonării dintre programul 
LIFE și celelalte fonduri menționate în 
Regulamentul (UE) nr. XXX/xxx 
(regulament de stabilire a dispozițiilor 
generale).
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Justificare

Luarea în considerare timpurie a proiectelor integrate și a celorlalte fonduri în cadrul 
abordării integrate propuse la articolele 28 și 29 din regulamentul de stabilire a dispozițiilor 
generale va permite optimizarea sinergiilor dintre obiectivele programului LIFE și strategiile 
regionale de dezvoltare.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Asistența tehnică acordată 
proiectelor include un sprijin financiar 
sub forma unor subvenții destinate să le 
permită candidaților să pregătească 
proiectele integrate și, în special, să se 
asigure că aceste proiecte respectă 
cerințele tehnice și financiare, precum și 
termenele programului LIFE și ale 
programelor menționate la alineatul (3).

Justificare

Pentru a optimiza realizarea proiectelor integrate pe întreg teritoriul european, este necesar 
un sprijin tehnic adecvat, în special în regiunile cu structuri administrative care au doar 
puțină experiență în gestionarea acestui tip de proiecte. 

Amendamentul 17

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.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 10 – 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) 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, mediului marin, 
solurilor, deșeurilor și aerului;

Justificare

Luarea în considerarea într-o mai mare măsură a spațiilor maritime conduce, în conformitate 
cu politica maritimă integrată, la o strategie mai cuprinzătoare. În plus, în numeroase 
regiuni, este extrem de important să se abordeze problema poluării solului, strâns legată de 
protecția apei și de producerea de deșeuri.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) îmbunătățirea bazei de cunoștințe 
pentru elaborarea, monitorizarea și 
evaluarea politicii și legislației de mediu a 
Uniunii, precum și pentru evaluarea și 
monitorizarea factorilor, a presiunilor și a 
reacțiilor cu impact asupra mediului în 
interiorul și în afara Uniunii.

(c) îmbunătățirea bazei de cunoștințe 
pentru elaborarea, punerea în aplicare,
monitorizarea și evaluarea politicii și 
legislației de mediu a Uniunii, precum și 
pentru evaluarea și monitorizarea 
factorilor, a presiunilor și a reacțiilor cu 
impact asupra mediului în interiorul și în 
afara Uniunii.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) îmbunătățirea bazei de cunoștințe (c) îmbunătățirea bazei de cunoștințe 
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pentru dezvoltarea, monitorizarea și 
evaluarea politicii și a legislației Uniunii în 
materie de biodiversitate, precum și pentru 
evaluarea și monitorizarea factorilor, a 
presiunilor și a reacțiilor cu impact asupra 
biodiversității în interiorul și în afara 
Uniunii.

pentru dezvoltarea, punerea în aplicare,
monitorizarea și evaluarea politicii și a 
legislației Uniunii în materie de 
biodiversitate, precum și pentru evaluarea 
și monitorizarea factorilor, a presiunilor și 
a reacțiilor cu impact asupra biodiversității 
în interiorul și în afara Uniunii.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea comunicării, gestionării și 
diseminării de informații în domeniul 
mediului precum și facilitarea schimbului 
de cunoștințe privind soluții și practici de 
succes în materie de mediu, inclusiv prin 
dezvoltarea de platforme de cooperare între 
părțile interesate, precum și prin acțiuni de 
formare;

(b) sprijinirea comunicării, gestionării și 
diseminării de informații în domeniul 
mediului precum și facilitarea schimbului 
de cunoștințe privind soluții și practici de 
succes în materie de mediu, inclusiv prin 
dezvoltarea de platforme de cooperare între 
părțile interesate, precum și prin acțiuni de 
formare, destinate tuturor categoriilor de 
vârstă și economico-sociale;

Justificare

Implicarea cetățenilor, indiferent de pregătire și de vârstă, va contribui la îmbunătățirea 
cunoașterii acestui program și la îmbunătățirea participării lor la acțiunile sale.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea comunicării, gestionării și 
diseminării de informații în domeniul 
mediului precum și facilitarea schimbului 
de cunoștințe privind soluții și practici de 
succes în materie de mediu, inclusiv prin 
dezvoltarea de platforme de cooperare între 
părțile interesate, precum și prin acțiuni de 
formare;

(b) sprijinirea comunicării, gestionării și 
diseminării de informații în domeniul 
mediului precum și facilitarea schimbului 
de cunoștințe privind soluții și practici de 
succes în materie de mediu, inclusiv prin 
dezvoltarea de platforme de cooperare 
regională între părțile interesate, precum și 
prin acțiuni de formare;
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) contribuția la punerea în aplicare și 
dezvoltarea politicii și a legislației Uniunii 
Europene în materie de atenuare, 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, a bunelor practici și a soluțiilor 
pentru atenuarea schimbărilor climatice;

Amendamentul 24

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;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea bazei de cunoștințe 
pentru dezvoltarea, evaluarea preliminară, 

(b) îmbunătățirea bazei de cunoștințe 
pentru dezvoltarea, evaluarea preliminară, 
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monitorizarea, evaluarea și punerea în 
aplicare a unor măsuri și acțiuni de 
adaptare eficiente și sporirea capacității de 
a aplica respectivele cunoștințele în 
practică;

monitorizarea, evaluarea și punerea în 
aplicare a unor măsuri și acțiuni de 
adaptare eficiente bazate pe ecosisteme și 
sporirea capacității de a aplica respectivele 
cunoștințele în practică;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) facilitarea dezvoltării și a punerii în 
aplicare a abordărilor integrate, de exemplu 
în ceea ce privește strategiile și planurile de 
acțiune în materie de adaptare, la nivel 
local, regional sau național;

(c) facilitarea dezvoltării și a punerii în 
aplicare a abordărilor integrate bazate pe 
ecosisteme, de exemplu în ceea ce privește 
strategiile și planurile de acțiune în materie 
de adaptare, la nivel local, regional sau 
național;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția la dezvoltarea și 
demonstrarea unor tehnologii, sisteme, 
metode și instrumente de adaptare 
inovatoare, care să poată fi reproduse, 
transferate sau integrate.

(d) contribuția la dezvoltarea și 
demonstrarea unor tehnologii, sisteme, 
metode și instrumente de adaptare 
inovatoare, care să poată fi reproduse, 
transferate sau integrate și care se 
concentrează pe abordări bazate pe 
ecosisteme.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea comunicării, gestionării și 
diseminării de informații în domeniul 
climei precum și facilitarea schimbului de 

(b) sprijinirea comunicării, gestionării și 
diseminării de informații în domeniul 
climei precum și facilitarea schimbului de 
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cunoștințe privind soluții și practici de 
succes în materie de climă, inclusiv prin 
dezvoltarea de platforme de cooperare între 
părțile interesate, precum și prin acțiuni de 
formare;

cunoștințe privind soluții și practici de 
succes în materie de climă, inclusiv prin 
dezvoltarea de platforme de cooperare între 
părțile interesate, precum și prin acțiuni de 
formare, destinate tuturor categoriilor de 
vârstă și economico-sociale;

Justificare

Implicarea cetățenilor, indiferent de pregătire și de vârstă, va contribui la îmbunătățirea 
cunoașterii acestui program și la îmbunătățirea participării lor la acțiunile sale.

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Minimum 75 % din resursele 
bugetare ale programului LIFE se alocă 
instrumentelor financiare și subvențiilor 
pentru proiecte.

Justificare

Principalul obiectiv al programului LIFE, adică finanțarea proiectelor, trebuie consolidat 
prin orientarea unui minim de activități spre activitățile menționate la articolul 18.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 18 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Idem AM 13.

Amendamentul 31

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.

Justificare

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

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) 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.

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

Amendamentul 33

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 

(1) Rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 este de 
50 % din costurile eligibile. Cu titlu 
excepțional:
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literele (d) și (f) este de 80 % din costurile 
eligibile

- rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 literele 
(d) și (f) este de 75 % din costurile 
eligibile;

- în regiunile ultraperiferice menționate la 
articolul 349 din TFUE și în zonele 
insulare și muntoase, precum și în 
regiunile cele mai nordice, cu o foarte 
mică densitate a populației, astfel cum 
sunt menționate la articolul 174 din 
TFUE, rata maximă de cofinanțare 
pentru proiectele menționate la articolul 
18 literele (a), (b), (c), (e), (f), (g) și (h) 
este de 60%, iar pentru proiectele 
menționate la articolul 18 litera (d) și la 
articolul 12 litera (a), aceasta este de 85%.

Justificare

Dacă se menține eligibilitatea TVA-ului nerambursabil și a cheltuielilor cu personalul, 
păstrarea ratei de cofinanțare inițiale va permite asigurarea echilibrului financiar și a 
diversității proiectelor. O creștere cu 25% pentru proiectele integrate trebuie să meargă 
mână în mână cu o propunere menită în mod clar să consolideze efectul de pârghie și 
caracterul integrat al programului LIFE. În schimb, regiunile cu handicap geofizic 
permanent trebuie să beneficieze de o rată de finanțare majorată.

Amendamentul 34

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 
cu condiția să fie plătit de către 
beneficiarul final, în conformitate cu 
articolul 13 din Directiva 2006/112/CE, și 
să nu poată fi recuperat în temeiul 
regimului de TVA național aplicabil.
Toate cererile de eligibilitate trebuie să fie 
însoțite de documente justificative 
adecvate, eliberate de către autoritățile de 
audit sau de certificare competente din 
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statele membre.

Justificare

Propunerea Comisiei de a nu considera costurile de TVA eligibile riscă să excludă o mare 
parte a potențialilor beneficiari ai programului LIFE și generează un tratament inegal de la 
un stat membru la altul, având în vedere nivelul variabil al TVA-ului și diferitele posibilități 
de recuperare a acestuia. În plus, această modificare poate incita la realizarea unui număr 
mai mic de activități ce generează TVA, precum activitățile de diseminare și de vizibilitate 
(seminarii, editare de documente etc.).

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cheltuielile legate de costurile 
generate de personalul permanent sunt 
eligibile în măsura în care sunt legate de 
costurile activităților privind punerea în 
aplicare a proiectului. 

Justificare

Comisia propune în expunerea de motive a regulamentului limitarea sau excluderea 
eligibilității costurilor cu personalul permanent care nu a fost recrutat în mod specific pentru 
proiect, pentru a reduce astfel problemele de monitorizare și de raportare. Acest lucru ar 
avea un impact negativ asupra calității și fezabilității proiectelor, în special la nivelul 
organizațiilor mai mici sau neguvernamentale, care depind de continuitatea personalului 
permanent și de expertiza acestuia și ai căror membri lucrează adeseori la mai multe proiecte 
în același timp.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 23 

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.
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Justificare

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

Amendamentul 37

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) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate în conformitate cu articolul 
30 privind adoptarea programelor de lucru 
multianuale pentru programul LIFE și se 
asigură că părțile interesate sunt 
consultate în mod corespunzător la 
elaborarea programelor de lucru 
multianuale.
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