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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 al 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. Astfel, proiectele integrate trebuie să facă obiectul unui echilibru 
geografic mai strict 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 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Având în vedere „Mesajul din 
Réunion" 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 conform Comunicării 
Comisiei Europene, intitulată 
„Asigurarea noastră de viață, capitalul 
nostru natural: o strategie a UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020”, în 
care Comisia și-a luat angajamentul de a 
extinde și de a sprijini inițiativa BEST 
(Biodiversitate și servicii ecosistemice în 
teritoriile europene de peste mări), 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 din 30.11.2001, p. 1.

Or. fr
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 14a (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.

Or. fr

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, valorificarea deșeurilor 
și producerea de biogaz, eficiența 
energetică, transporturile și combustibilii, 
stratul de ozon și gazele fluorurate.

Or. fr
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Justificare

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

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Prin natura lor, proiectele care 
implică o abordare integrată - proiecte de 
un nou tip, care pun accentul pe punerea 
în aplicare a politicii și a legislației 
Uniunii în materie de mediu și de 
schimbări climatice - presupun acțiuni 
desfășurate pe întreg teritoriul Uniunii și 
în toate sectoarele vizate. Acest lucru 
necesită adaptarea sistemului de selecție 
pentru garantarea unui echilibru 
geografic.

Or. fr

Justificare

Proiectele integrate pot contribui la îmbunătățirea cunoașterii realizărilor programului LIFE 
și a coerenței sale cu alte acțiuni ale Uniunii. Astfel, proiectele integrate trebuie să facă 
obiectul unui echilibru geografic mai strict pentru ca toate statele membre să poate beneficia 
pe deplin de acestea.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 21b (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, 
principiile privind transparența și accesul 
publicului la deciziile privind elaborarea, 
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punerea în aplicare, evaluarea și 
urmărirea evoluției proiectelor sunt 
esențiale.

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(26) În vederea simplificării programul 
LIFE și a reducerii sarcinii administrative 
pentru solicitanți și beneficiari, trebuie 
utilizate mai frecvent sume și rate forfetare, 
fără a afecta eligibilitatea TVA-ului 
nerecuperabil de la autoritățile statale și a 
cheltuielilor cu personalul permanent. Cu 
titlu de compensație pentru costurile 
neeligibile și pentru a menține nivelul 
eficient de sprijin acordat prin programul 
LIFE, ratele de cofinanțare trebuie să fie de 
50 %, ca regulă generală, și de 75 % în 
anumite cazuri.

Or. fr

Justificare

Ar fi contraproductiv să se excludă TVA-ul și cheltuielile cu personalul din domeniul de 
finanțare al 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.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Având în vedere biodiversitatea 
excepțională a regiunilor ultraperiferice 
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ale UE, fragilitatea ecosistemului lor și 
caracteristicile lor geofizice menționate la 
articolul 349 din TFUE, în special 
insularitatea, micimea teritoriilor lor și 
situarea, în anumite cazuri, într-un spațiu 
tropical puternic expus unor riscuri 
naturale majore, ceea ce crește riscul 
expunerii lor la consecințele nefaste ale 
schimbărilor climatice, proiectele 
realizate în cadrul regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii Europene vor 
putea beneficia de o rată majorată de 
cofinanțare, de cel mult 60% în cazurile 
generale și de cel mult 85% în anumite 
cazuri specifice. De asemenea, proiectele 
realizate în teritoriile din categoria NUTS 
II situate în regiuni insulare, muntoase 
sau în regiunile cele mai nordice, cu o 
foarte mică densitate a populației, astfel 
cum sunt menționate la articolul 174 din 
TFUE, beneficiază de aceleași rate de 
cofinanțare.

Or. fr

Justificare

Trebuie acordată o rată de cofinanțare mai mare regiunilor cu handicapuri geofizice 
permanente, care le fac și mai vulnerabile la consecințele schimbărilor climatice și pun în 
pericol biodiversitatea lor excepțională.

Amendamentul 8

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 

(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 
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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.

aplicare a echilibrul geografic în cazul 
„proiectelor integrate” și indicatorii de 
performanță aplicabili anumitor priorități 
tematice. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze 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.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 9

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 pune 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, în măsura posibilului, 
coordonarea și mobilizarea altor surse de 
finanțare specifice programelor Uniunii 
pentru acțiuni interne și externe;

Or. fr
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Justificare

Este esențial să se insiste asupra efortului de coordonare care trebuie realizat 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 10

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);

Or. fr

Amendamentul 11

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 
menționate în Decizia 2001/822/CE;

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

(a) țările AELS (Asociația Europeană a 
Liberului Schimb), care sunt părți la 
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 (d) țările care au devenit membre ale 
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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.

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 acestor țări și teritorii la 
programele Uniunii.

Or. fr

Justificare

Deși TTPM pot beneficia de programele de acțiune externă ale Uniunii, acestea pot fi, de 
asemenea, parte integrantă a unui stat membru al UE. În plus, acestea dispun de o 
biodiversitate excepțională, pe care Uniunea trebuie să o poată proteja și valorifica. Prin 
urmare, este important ca aceste teritorii să poată beneficia de aceleași condiții în cadrul 
acestui program ca și celelalte state asociate Uniunii.

Amendamentul 12

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 

(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), în cadrul 
dezvoltării locale realizate de către actorii 
locali și în cadrul strategiilor de 
dezvoltare locală menționate la articolele 
28 și 29 din Regulamentul (CE) nr...... 
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articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. ….  
(Regulamentul CSC)

(regulament de stabilire a dispozițiilor 
generale), 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).

Or. fr

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 13

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia trebuie, de asemenea, să 
asigure coerența și crearea de sinergii și să 
evite suprapunerea programului LIFE cu 
alte politici și instrumente ale Uniunii, în 
special cu programul Orizont 2020 și cu 
cele din cadrul acțiunii externe a Uniunii.

(4) Comisia trebuie, de asemenea, să 
asigure coerența și crearea de sinergii și să 
evite suprapunerea programului LIFE cu 
alte politici și instrumente ale Uniunii, în 
special cu programul Orizont 2020 și cu 
cele din cadrul acțiunii externe a Uniunii, 
în special în cadrul politicilor europene de 
vecinătate și de mare vecinătate și în 
cadrul gestiunii bazinelor hidrografice 
aflate în preajma unor spații maritime, 
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fluviale sau montane comune.

Or. fr

Justificare
Este esențial să se insiste asupra efortului de coordonare care trebuie realizat la nivelul 
politicii externe pentru a implica țările vecine deja asociate în cadrul politicilor de cooperare 
pentru gestionarea bazinelor regionale.

Amendamentul 14

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

Or. fr

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 15

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 16

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;

Or. fr

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 17

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.

Or. fr
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea dezvoltării, a punerii în 
aplicare și a gestionării în continuarea 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, elaborate în 
conformitate cu principiile menționate la 
articolul 8 din Directiva 92/43/CEE;

Or. fr

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) îmbunătățirea bazei de cunoștințe 
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.

(c) îmbunătățirea bazei de cunoștințe 
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.

Or. fr
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Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 21

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;

Or. fr

Justificare

Idem AM 13.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele integrate menționate la (3) Proiectele integrate menționate la 
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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.

articolul 18 litera (d) trebuie să fie 
accesibile și să implice, după caz, părțile 
interesate și să promoveze coordonarea și 
mobilizarea altor surse de finanțare ale 
Uniunii Europene. 

Or. fr

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

- rata maximă de cofinanțare pentru 
proiectele menționate la articolul 18 literele 
(d) și (f) este de 75 % din costurile 
eligibile;
- rata maximă de cofinanțare în regiunile 
ultraperiferice, astfel cum sunt definite la 
articolul 349 din TFUE, precum și în 
regiunile insulare, montane și foarte 
nordice cu o foarte mică densitate a 
populației, definite la articolul 174 din 
TFUE, este de 60% pentru proiectele 
menționate la articolul 18 literele (a), (b), 
(c), (e), (f), (g) și (h) și de 85% pentru 
proiectele menționate la articolul 18 litera 
(d).

Or. fr

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 
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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 24

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 fie recuperabil în temeiul legislației 
naționale în vigoare în materie de TVA.
Toate cererile de eligibilitate trebuie să fie 
însoțite de documente justificative 
adecvate, eliberate de către autoritățile de 
audit sau de certificare competente din 
statele membre.

Or. fr

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 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cheltuielile legate de costul cu 
personalul permanent pot reprezenta 
costuri admisibile cu condiția să fie în 
raport cu activitățile de punere în aplicare 
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a proiectului.

Or. fr

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. 


