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7.12.2018 A8-0397/81 

Amendamentul  81 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Conform evaluărilor impactului 

legislației privind energia curată, se 

estimează că realizarea obiectivelor în 

materie de energie ale Uniunii pentru 2030 

va necesita investiții suplimentare în 

valoare de 177 de miliarde EUR pe an în 

perioada 2021-2030. Se înregistrează cele 

mai mari deficite în ceea ce privește 

investițiile în decarbonizarea clădirilor 

(eficiența energetică și sursele regenerabile 

de energie la scară mică), pentru care 

capitalul trebuie direcționat către proiecte 

cu un caracter foarte descentralizat. Unul 

dintre obiectivele subprogramului Tranziția 

către energia curată este de consolida 

capacitățile pentru dezvoltarea și agregarea 

proiectelor, contribuind totodată la 

absorbția fondurilor acordate prin 

intermediul fondurilor structurale și de 

investiții europene și la stimularea 

investițiilor în energia curată, inclusiv prin 

utilizarea instrumentelor financiare oferite 

de InvestEU. 

(9) Conform evaluărilor impactului 

legislației privind energia curată, se 

estimează că realizarea obiectivelor în 

materie de energie ale Uniunii pentru 2030 

va necesita investiții suplimentare în 

valoare de 177 de miliarde EUR pe an în 

perioada 2021-2030. Se înregistrează cele 

mai mari deficite în ceea ce privește 

investițiile în decarbonizarea clădirilor 

(eficiența energetică și sursele regenerabile 

de energie la scară mică), pentru care 

capitalul trebuie direcționat către proiecte 

cu un caracter foarte descentralizat. Unul 

dintre obiectivele subprogramului Tranziția 

către energia curată este de a consolida 

capacitățile pentru dezvoltarea și agregarea 

proiectelor, inclusiv prin sprijinirea 

comunităților de energie din surse 

regenerabile, contribuind totodată la 

absorbția fondurilor acordate prin 

intermediul fondurilor structurale și de 

investiții europene și la stimularea 

investițiilor în energia din surse 

regenerabile și eficienței energetice, 

inclusiv prin utilizarea instrumentelor 

financiare oferite de InvestEU. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/82 

Amendamentul  82 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Politica agricolă comună joacă un 

rol decisiv cu privire la obiectivele 

Uniunii privind clima și biodiversitatea. 

În ciuda solicitărilor repetate ale 

Parlamentului European și ale părților 

interesate, inclusiv ale platformei REFIT, 

Comisia Europeană nu a reușit încă să 

efectueze o „verificare a adecvării” PAC. 

„Verificarea adecvării” Directivei privind 

păsările și a Directivei privind habitatele a 

evidențiat, pe de altă parte, declinul 

îngrijorător al speciilor și habitatelor, 

corelat cu agricultura, și a subliniat 

necesitatea de a îmbunătăți coerența PAC 

cu obiectivele relevante ale Uniunii în 

materie de natură și biodiversitate. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/83 

Amendamentul  83 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în conformitate cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 

de dezvoltare durabilă ale ONU, acest 

program va contribui la integrarea 

acțiunilor legate de climă și la realizarea 

obiectivului global potrivit căruia 25 % 

din cheltuielile bugetare ar trebui să 

contribuie la obiectivele climatice. Se 

preconizează că acțiunile întreprinse în 

cadrul programului vor contribui cu 61 % 

din pachetul financiar total al programului 

la realizarea obiectivelor climatice. 

Acțiunile relevante vor fi identificate în 

cursul pregătirii și punerii în aplicare a 

programului și vor fi reevaluate în 

contextul evaluărilor și al procesele de 

revizuire relevante. 

(24) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în conformitate cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 

de dezvoltare durabilă ale ONU, acest 

program va contribui la integrarea 

acțiunilor legate de climă și la realizarea 

obiectivului global potrivit căruia cel puțin 

50 % din cheltuielile bugetare ar trebui să 

contribuie la obiectivele climatice. Se 

preconizează că acțiunile întreprinse în 

cadrul programului vor contribui cu cel 

puțin 61 % din pachetul financiar total al 

programului la realizarea obiectivelor 

climatice. Acțiunile relevante vor fi 

identificate în cursul pregătirii și punerii în 

aplicare a programului și vor fi reevaluate 

în contextul evaluărilor și al procesele de 

revizuire relevante. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/84 

Amendamentul  84 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pachetul financiar pentru punerea 

în aplicare a programului în perioada 2021-

2027 se ridică la 5 450 000 000 EUR în 

prețuri curente. 

1. Pachetul financiar pentru punerea 

în aplicare a programului în perioada 2021-

2027 se ridică la cel puțin 1% din bugetul 

total al Uniunii pentru perioada 

respectivă, dar nu reprezintă mai puțin de 

6 442 000 000 EUR la prețurile din 2018 

(7 272 000 000EUR în prețuri curente). 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/85 

Amendamentul  85 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Se asigură coerența și coordonarea între 

program și alte programe ale Uniunii, 

printre altele, prin integrarea obiectivelor 

relevante ale Uniunii în materie de natură 

și biodiversitate în toate programele 

Uniunii. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/86 

Amendamentul  86 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Cel puțin 81 % din pachetul 

financiar menționat la articolul 5 se alocă 

proiectelor sprijinite prin granturi sau, 

dacă este cazul, prin instrumente 

financiare. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/87 

Amendamentul  87 

Benedek Jávor 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Granturile de funcționare sprijină 

funcționarea entităților non-profit care sunt 

implicate în elaborarea, punerea în aplicare 

și asigurarea respectării legislației și a 

politicilor Uniunii și care sunt active în 

principal în domeniul mediului sau al 

climei, inclusiv tranziția către energia 

curată. 

5. Granturile de funcționare sprijină 

funcționarea entităților non-profit care sunt 

implicate în elaborarea, punerea în aplicare 

și asigurarea respectării legislației și a 

politicilor Uniunii și care sunt active în 

principal în domeniul mediului sau al 

climei, inclusiv tranziția către energia 

curată. Fără a aduce atingere articolului 

17, rata maximă de cofinanțare din partea 

Uniunii pentru granturile de funcționare 

este de 70 % din costurile eligibile. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/88 

Amendamentul  88 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) proiectele finanțate în cadrul 

programului nu subminează obiectivele 

relevante ale programului în domeniul 

mediului, al climei sau al energiei curate și, 

pe cât posibil, promovează utilizarea 

achizițiilor publice verzi; 

(a) proiectele finanțate în cadrul 

programului aplică protecția mediului și a 

biodiversității, pentru a nu submina 

obiectivele relevante ale programului în 

domeniul mediului, al climei sau al 

energiei curate și, pe cât posibil, 

promovează utilizarea achizițiilor publice 

verzi; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/89 

Amendamentul  89 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se acordă prioritate proiectelor care 

oferă beneficii conexe și promovează 

sinergii între subprogramele menționate la 

articolul 4; 

(b) se acordă prioritate proiectelor care 

oferă beneficii conexe și promovează 

sinergii între subprogramele menționate la 

articolul 4; acest lucru este valabil în 

special pentru proiectele din domeniul 

combaterii schimbărilor climatice care 

încurajează soluțiile naturale; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/90 

Amendamentul  90 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia monitorizează și prezintă 

rapoarte în mod regulat în ceea ce privește 

integrarea obiectivelor în materie de climă 

și de biodiversitate, inclusiv cuantumul 

cheltuielilor. Contribuția prezentului 

regulament la realizarea obiectivului 

bugetar global potrivit căruia 25 % din 

cheltuieli ar trebui să contribuie la 

obiectivele climatice este monitorizată prin 

intermediul sistemului de indicatori 

climatici al Uniunii. Cheltuielile legate de 

biodiversitate vor fi urmărite cu ajutorul 

unui set specific de indicatori. Aceste 

metode de urmărire sunt utilizate pentru 

cuantificarea creditelor de angajament care 

se preconizează că vor contribui la 

obiectivele legate de climă și, respectiv, de 

biodiversitate pe durata cadrului financiar 

multianual pentru 2021-2027 la nivelul 

corespunzător de dezagregare. Cheltuielile 

sunt prezentate anual în declarația 

referitoare la program din cadrul bugetului. 

Contribuția programului la obiectivele 

Uniunii în domeniul climei și al 

biodiversității face obiectul unor raportări 

regulate, în contextul evaluărilor și al 

raportului anual. 

4. Comisia monitorizează și prezintă 

rapoarte în mod regulat în ceea ce privește 

integrarea obiectivelor în materie de climă 

și de biodiversitate, inclusiv cuantumul 

cheltuielilor. Contribuția prezentului 

regulament la realizarea obiectivului 

bugetar global potrivit căruia cel puțin 

50% din cheltuieli ar trebui să contribuie la 

obiectivele climatice este monitorizată prin 

intermediul sistemului de indicatori 

climatici al Uniunii. Cheltuielile legate de 

biodiversitate vor fi urmărite cu ajutorul 

unui set specific de indicatori. Aceste 

metode de urmărire sunt utilizate atât ex 

ante, cât și ex post, combinând abordări 

de la vârf spre bază și de la bază spre vârf, 
pentru cuantificarea creditelor de 

angajament care se preconizează că vor 

contribui la obiectivele legate de climă și, 

respectiv, de biodiversitate pe durata 

cadrului financiar multianual pentru 2021-

2027 la nivelul corespunzător de 

dezagregare. Cheltuielile sunt prezentate 

anual în declarația referitoare la program 

din cadrul bugetului. Contribuția 

programului la obiectivele Uniunii în 

domeniul climei și al biodiversității face 

obiectul unor raportări regulate, în 

contextul evaluărilor și al raportului anual. 

Or. en 
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