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Amendamentul 63
György Hölvényi

Propunere de regulament
Referirea 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul continuă să se concentreze pe 
menținerea echilibrului geografic dintre 
statele membre în ceea ce privește 
distribuirea fondurilor. Este suficient ca 
echilibrul geografic să fie doar menționat 
în regulament, existând posibilitatea ca 
acesta să fie ulterior definit în programele 
de lucru multianuale.

Or. hu

Amendamentul 64
Michel Dantin, Nicola Caputo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar 
Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Politica și legislația Uniunii în 
domeniul mediului, al climei și al energiei 
curate au adus îmbunătățiri substanțiale 
stării mediului. Cu toate acestea, continuă 
să existe provocări majore în materie de 
mediu și climă, iar nesoluționarea lor va 
avea consecințe negative semnificative 
pentru Uniune și pentru bunăstarea 
cetățenilor săi.

(1) Politica și legislația Uniunii în 
domeniul mediului, al climei și al energiei 
curate au adus îmbunătățiri substanțiale 
stării mediului. Integrarea progresivă a 
măsurilor de mediu și climatice în alte 
politici publice europene, precum cele 
agricole și cele climatice, contribuie, de 
asemenea, la aceste îmbunătățiri. Cu toate 
acestea, continuă să existe provocări 
majore în materie de mediu și climă, iar 
nesoluționarea lor va avea consecințe 
negative semnificative pentru Uniune și 
pentru bunăstarea cetățenilor săi.

Or. fr
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Amendamentul 65
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Politica și legislația Uniunii în 
domeniul mediului, al climei și al energiei 
curate au adus îmbunătățiri substanțiale 
stării mediului. Cu toate acestea, continuă 
să existe provocări majore în materie de 
mediu și climă, iar nesoluționarea lor va 
avea consecințe negative semnificative 
pentru Uniune și pentru bunăstarea 
cetățenilor săi.

(1) Politica și legislația Uniunii în 
domeniul mediului, al climei și al energiei 
curate au adus îmbunătățiri substanțiale 
stării mediului. Cu toate acestea,
îmbunătățirile sunt, în mod clar, 
insuficiente și continuă să existe provocări 
majore în materie de mediu și climă, iar 
nesoluționarea lor va avea consecințe 
negative semnificative pentru Uniune și 
pentru bunăstarea cetățenilor săi.

Or. en

Amendamentul 66
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Politica și legislația Uniunii în 
domeniul mediului, al climei și al energiei 
curate au adus îmbunătățiri substanțiale 
stării mediului. Cu toate acestea, continuă 
să existe provocări majore în materie de 
mediu și climă, iar nesoluționarea lor va 
avea consecințe negative semnificative 
pentru Uniune și pentru bunăstarea 
cetățenilor săi.

(1) Politica și legislația Uniunii în 
domeniul mediului, al climei și al energiei 
curate nu au permis atingerea obiectivelor 
vizate în aceste domenii. Continuă să 
existe provocări majore în materie de 
mediu și climă, iar nesoluționarea lor va 
avea consecințe negative semnificative 
pentru Uniune și pentru bunăstarea 
cetățenilor săi.

Or. fr

Amendamentul 67
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul pentru mediu și politici 
climatice (LIFE) instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului6

pentru perioada 2014-2020 este cel mai 
recent dintr-o serie de programe ale 
Uniunii care sprijină de 25 de ani punerea 
în aplicare a legislației și a priorităților 
politice în domeniul mediului și al climei.
Programul a fost evaluat pozitiv în cadrul 
unei evaluări recente la jumătatea 
perioadei7 considerându-se că acesta este 
pe calea cea bună din punct de vedere al 
eficienței, eficacității și relevanței. 
Programul LIFE 2014-2020 ar trebui, 
așadar, continuat, cu anumite modificări 
identificate în evaluarea la jumătatea 
perioadei și în evaluările ulterioare. Prin 
urmare, ar trebui instituit un program 
pentru mediu și politici climatice (LIFE) 
(denumit în continuare „programul”) 
pentru perioada care începe din 2021.

(2) Programul pentru mediu și politici 
climatice (LIFE) instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului6

pentru perioada 2014-2020 este cel mai 
recent dintr-o serie de programe ale 
Uniunii care sprijină de 25 de ani punerea 
în aplicare a legislației și a priorităților 
politice în domeniul mediului și al climei, 
toate acestea fiind în mod clar deficitare 
în ceea ce privește domeniul de aplicare, 
ambiția și punerea în aplicare. Prezentul 
program a fost evaluat pozitiv în cadrul 
unei evaluări recente la jumătatea 
perioadei7 considerându-se că acesta este 
pe calea cea bună din punct de vedere al 
eficienței, eficacității și relevanței. 
Programul LIFE 2014-2020 ar trebui, 
așadar, continuat, cu anumite modificări 
identificate în evaluarea la jumătatea 
perioadei și în evaluările ulterioare. Prin 
urmare, ar trebui instituit un program 
pentru mediu și politici climatice (LIFE) 
(denumit în continuare „programul”) 
pentru perioada care începe din 2021.

_________________ _________________

6 Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind instituirea 
unui program pentru mediu și politici 
climatice (LIFE) și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 
347, 20.12.2013, p. 185).

6 Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind instituirea 
unui program pentru mediu și politici 
climatice (LIFE) și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 
347, 20.12.2013, p. 185).

7 Raportul privind evaluarea la jumătatea 
perioadei a programului pentru mediu și 
politici climatice (LIFE) [SWD(2017) 355 
final].

7 Raportul privind evaluarea la jumătatea 
perioadei a programului pentru mediu și 
politici climatice (LIFE) [SWD(2017) 355 
final].

Or. en

Amendamentul 68
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Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul pentru mediu și politici 
climatice (LIFE) instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului6

pentru perioada 2014-2020 este cel mai 
recent dintr-o serie de programe ale 
Uniunii care sprijină de 25 de ani punerea 
în aplicare a legislației și a priorităților 
politice în domeniul mediului și al climei. 
Programul a fost evaluat pozitiv în cadrul 
unei evaluări recente la jumătatea 
perioadei7 considerându-se că acesta este 
pe calea cea bună din punct de vedere al 
eficienței, eficacității și relevanței. 
Programul LIFE 2014-2020 ar trebui, 
așadar, continuat, cu anumite modificări 
identificate în evaluarea la jumătatea 
perioadei și în evaluările ulterioare. Prin 
urmare, ar trebui instituit un program 
pentru mediu și politici climatice (LIFE) 
(denumit în continuare „programul”) 
pentru perioada care începe din 2021.

(2) Programul pentru mediu și politici 
climatice (LIFE) instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului6

pentru perioada 2014-2020 este cel mai 
recent dintr-o serie de programe ale 
Uniunii care sprijină de 25 de ani punerea 
în aplicare a legislației și a priorităților 
politice în domeniul mediului și al climei. 
Programul a fost evaluat pozitiv în cadrul 
unei evaluări recente la jumătatea 
perioadei7 considerându-se că acesta este 
foarte eficient din punctul de vedere al 
costurilor și pe calea cea bună din punct de 
vedere al eficienței, eficacității și 
relevanței. Programul LIFE 2014-2020 ar 
trebui, așadar, continuat, cu anumite 
modificări identificate în evaluarea la 
jumătatea perioadei și în evaluările 
ulterioare. Prin urmare, ar trebui instituit 
un program pentru mediu și politici 
climatice (LIFE) (denumit în continuare 
„programul”) pentru perioada care începe 
din 2021.

_________________ _________________

6 Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului
din 11 decembrie 2013 privind instituirea 
unui program pentru mediu și politici 
climatice (LIFE) și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 
347, 20.12.2013, p. 185).

6 Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind instituirea 
unui program pentru mediu și politici 
climatice (LIFE) și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 
347, 20.12.2013, p. 185).

7 Raportul privind evaluarea la jumătatea 
perioadei a programului pentru mediu și 
politici climatice (LIFE) [SWD(2017) 355 
final].

7 Raportul privind evaluarea la jumătatea 
perioadei a programului pentru mediu și 
politici climatice (LIFE) [SWD(2017) 355 
final].

Or. en

Amendamentul 69
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Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Date fiind caracteristicile și 
amploarea sa, programul LIFE nu poate 
soluționa toate problemele legate de 
mediu și de climă. Mai curând, obiectivul 
acestuia ar trebui să fie acela de a juca 
rolul de catalizator pentru schimbările în 
elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor, prin integrarea aspectelor 
relevante privind natura și biodiversitatea 
în alte politici și programe de finanțare 
ale UE, prin furnizarea și diseminarea de 
soluții și de cele mai bune practici pentru 
realizarea obiectivelor de mediu și 
climatice, precum și prin promovarea 
unor soluții inovatoare de mediu, privind 
schimbările climatice și bazate pe natură, 
către o societate europeană cu zero emisii. 
În acest sens, programul LIFE ar trebui 
să sprijine punerea în aplicare a 
programelor generale de acțiune pentru 
mediu ale Uniunii în curs și viitoare care 
vor fi elaborate în temeiul articolului 192 
alineatul(3) din TFUE.

Or. en

Amendamentul 70
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul, care urmărește 
îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 
Uniunii stabilite prin legislația, politica, 

(3) Programul, care urmărește 
îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 
Uniunii stabilite prin legislația, politica, 
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planurile și angajamentele internaționale în 
domeniul mediului, climei și energiei 
curate, ar trebui să contribuie la tranziția 
către o economie circulară curată, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, fie prin 
intervenții directe, fie prin sprijinirea 
integrării acestor obiective în cadrul altor 
politici.

planurile și angajamentele internaționale în 
domeniul mediului, climei și energiei 
curate, ar trebui să contribuie la tranziția 
către o economie circulară curată, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, fie prin 
intervenții directe, fie prin sprijinirea 
integrării acestor obiective în cadrul altor 
politici. O problemă care mai trebuie 
totuși recunoscută de Comisie, lăsând 
deoparte faptul că trebuie abordată, este 
efectul de mediu negativ foarte real al 
unor acorduri comerciale importante, 
cum ar fi TTIP, CETA, Mercosur etc., pe 
care Comisia este în curs de a le 
negocia/finaliza, precum și al creșterii 
transportului global de bunuri, drept 
consecință inevitabilă a acestor acorduri. 
Cel puțin, aceste efecte potențiale trebuie 
să fie studiate și cuantificate în mod 
independent, iar ulterior trebuie evaluate 
prin prisma avantajelor preconizate ale 
acestor acorduri comerciale.

Or. en

Amendamentul 71
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul, care urmărește 
îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 
Uniunii stabilite prin legislația, politica, 
planurile și angajamentele internaționale în 
domeniul mediului, climei și energiei 
curate, ar trebui să contribuie la tranziția 
către o economie circulară curată, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, precum și la 

(3) Programul, care urmărește 
îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 
Uniunii stabilite prin legislația, politica, 
planurile și angajamentele internaționale în 
domeniul mediului, climei și energiei 
curate, ar trebui să contribuie la tranziția 
către o economie durabilă, circulară, 
eficientă din punct de vedere energetic și al 
utilizării resurselor, cu emisii zero și 
rezistentă la schimbările climatice, precum 



AM\1166178RO.docx 9/114
PE629.443v01-00

RO

protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, fie prin 
intervenții directe, fie prin sprijinirea 
integrării acestor obiective în cadrul altor 
politici.

și la protejarea și îmbunătățirea mediului, a 
sănătății și a bunăstării oamenilor și la 
oprirea și inversarea declinului 
biodiversității, inclusiv prin intermediul 
sprijinului rețelei Natura 2000 și al 
combaterii degradării ecosistemelor și a 
serviciilor acestora, fie prin intervenții 
directe, fie prin sprijinirea integrării acestor 
obiective în cadrul altor politici.

Or. en

Amendamentul 72
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul, care urmărește 
îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 
Uniunii stabilite prin legislația, politica, 
planurile și angajamentele internaționale în 
domeniul mediului, climei și energiei 
curate, ar trebui să contribuie la tranziția 
către o economie circulară curată, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, fie prin 
intervenții directe, fie prin sprijinirea 
integrării acestor obiective în cadrul altor 
politici.

(3) Programul, care urmărește 
îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 
Uniunii stabilite prin legislația, politica, 
planurile și angajamentele internaționale în 
domeniul mediului, climei și energiei 
curate, ar trebui să contribuie la tranziția 
către o economie circulară curată, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, asigurând 
totodată o gestionare adecvată a faunei și 
a florei în Uniune, fie prin intervenții 
directe, fie prin sprijinirea integrării acestor 
obiective în cadrul altor politici.

Or. fr

Amendamentul 73
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Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul, care urmărește 
îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 
Uniunii stabilite prin legislația, politica, 
planurile și angajamentele internaționale în 
domeniul mediului, climei și energiei 
curate, ar trebui să contribuie la tranziția 
către o economie circulară curată, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, fie prin 
intervenții directe, fie prin sprijinirea 
integrării acestor obiective în cadrul altor 
politici.

(3) Programul, care urmărește 
îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 
Uniunii stabilite prin legislația, politica, 
planurile și angajamentele internaționale în 
domeniul mediului, climei și energiei 
curate, are obiectivul de a contribui la 
tranziția către o economie circulară curată, 
eficientă din punct de vedere energetic, cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon și 
rezistentă la schimbările climatice, precum
și la protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, fie prin 
intervenții directe, fie prin sprijinirea 
integrării acestor obiective în cadrul altor 
politici.

Or. fr

Amendamentul 74
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul, care urmărește 
îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 
Uniunii stabilite prin legislația, politica, 
planurile și angajamentele internaționale în 
domeniul mediului, climei și energiei 
curate, ar trebui să contribuie la tranziția 
către o economie circulară curată, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, fie prin 
intervenții directe, fie prin sprijinirea 
integrării acestor obiective în cadrul altor 

(3) Programul, care urmărește 
îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 
Uniunii stabilite prin legislația, politica, 
planurile și angajamentele internaționale în 
domeniul mediului, climei și energiei 
curate, ar trebui să contribuie la tranziția 
către o economie circulară curată, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, precum și la
protejarea și îmbunătățirea mediului și a 
sănătății și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, fie prin 
intervenții directe, fie prin sprijinirea 
integrării acestor obiective în cadrul altor 
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politici. politici.

Or. fr

Amendamentul 75
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Date fiind caracteristicile sale și 
amploarea sa, programul LIFE nu poate 
soluționa toate problemele legate de 
mediu și de climă. Obiectivul său ar trebui 
să fie mai degrabă de a se concentra pe 
problemele cele mai urgente și de a servi 
drept catalizator la elaborarea și punerea 
în aplicare a politicilor, oferind și 
diseminând soluții și practici optime 
pentru atingerea obiectivelor de mediu și 
climatice și promovând tehnologii 
inovatoare în materie de mediu și de 
schimbări climatice. În acest scop, 
programul LIFE ar trebui să sprijine 
punerea în aplicare a Programului de 
acțiune general pentru mediu al Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 76
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Începând cu 1992, programele 
LIFE au jucat un rol esențial în 
repartizarea mai eficientă a solidarității și 



PE629.443v01-00 12/114 AM\1166178RO.docxRO

a responsabilităților partajate în ceea ce 
privește conservarea binelui comun în 
contextul mediului și al climei Uniunii. 
Activele de mediu sunt distribuite inegal 
pe teritoriul Uniunii, însă beneficiile pe
care le generează sunt resimțite la nivelul 
întregii Uniuni și privesc Uniunea ca 
întreg. Obligația Uniunii de a conserva 
aceste active impune aplicarea coerentă a 
principiului solidarității și al partajării 
responsabilităților.

Or. en

Amendamentul 77
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Succesul proiectelor integrate 
depinde de colaborarea strânsă dintre 
autoritățile naționale, regionale și locale 
și actorii nestatali vizați de obiectivele 
programului LIFE. Principiile 
transparenței și publicării deciziilor 
referitoare la elaborarea, punerea în 
aplicare, evaluarea și monitorizarea 
proiectelor ar trebui, prin urmare, să fie 
respectate.

Or. fr

Amendamentul 78
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Uniunea este parte la Convenția 
privind accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziei și accesul la 
justiție în probleme de mediu a Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
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Națiunilor Unite (CEE-ONU) 
(„Convenția de la Aarhus”). Prin urmare, 
ar trebui sprijinite activitățile 
organizațiilor neguvernamentale (ONG-
uri) și ale rețelelor de entități non-profit 
care urmăresc obiective de interes general 
pentru Uniune, având în vedere că 
acestea sprijină în mod eficace obiectivele 
Convenției de la Aarhus prin apărarea 
preocupărilor și a punctelor de vedere ale 
cetățenilor Uniunii în procesul de 
elaborare a politicilor, precum și prin 
sprijinirea punerii sale în aplicare și a 
sensibilizării cu privire la problemele și 
răspunsurile politice legate de mediu și 
climă. Este oportun ca programul LIFE 
să sprijine o gamă largă de ONG-uri, 
precum și de rețele de entități non-profit 
care urmăresc obiective de interes general 
pentru Uniune și care își desfășoară 
activitatea în principal în domeniul 
mediului sau al combaterii schimbărilor 
climatice, prin acordarea competitivă și 
transparentă a granturilor de funcționare, 
pentru a le permite să contribuie în mod 
eficace la politica Uniunii, pentru a 
promova și a consolida punerea în 
aplicare și respectarea obiectivelor 
Uniunii în materie de mediu și de climă, 
precum și pentru a consolida capacitatea 
lor de a deveni parteneri mai eficienți.

Or. fr

Amendamentul 79
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea s-a angajat să ofere un 
răspuns cuprinzător la obiectivele de 

(4) Uniunea s-a angajat să ofere un 
răspuns cuprinzător la obiectivele de 
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dezvoltare durabilă stabilite în Agenda 
2030 a Organizației Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare durabilă, care subliniază 
legătura intrinsecă dintre gestionarea 
resurselor naturale, astfel încât să se 
asigure disponibilitatea lor pe termen lung, 
serviciile ecosistemice și legătura lor cu 
sănătatea umană și creșterea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii sociale. În 
acest spirit, programul ar trebui să aibă o 
contribuție concretă în ceea ce privește atât 
dezvoltarea economică, cât și coeziunea 
socială.

dezvoltare durabilă stabilite în Agenda 
2030 a Organizației Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare durabilă, care subliniază 
legătura intrinsecă dintre gestionarea 
resurselor naturale, astfel încât să se 
asigure disponibilitatea lor pe termen lung, 
serviciile ecosistemice și legătura lor cu 
sănătatea umană și dezvoltarea economică 
durabilă și favorabilă incluziunii sociale. În 
acest spirit, programul ar trebui să permită 
un nivel înalt de solidaritate și 
responsabilitate și să aibă o contribuție 
concretă în ceea ce privește atât 
dezvoltarea economică, cât și coeziunea 
socială.

Or. en

Amendamentul 80
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În vederea promovării dezvoltării 
durabile, cerințele de mediu și de protecție 
climatică ar trebui integrate în definirea 
și punerea în aplicare a tuturor politicilor 
și activităților Uniunii. Sinergiile și 
complementaritatea cu alte programe de 
finanțare ale Uniunii ar trebui să fie, în 
consecință, promovate, inclusiv prin 
finanțarea de activități care completează 
proiectele integrate strategice și proiectele 
strategice privind natura și încurajează 
utilizarea și reproducerea soluțiilor 
elaborate în cadrul programului. 
Coordonarea este necesară pentru 
evitarea dublei finanțări. Comisia și 
statele membre ar trebui să ia măsuri 
pentru a preveni suprapunerile și apariția 
unor sarcini administrative suplimentare 
pentru beneficiarii proiectului generate de 
obligațiile de raportare din diversele 
instrumente financiare.
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Or. en

Amendamentul 81
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea durabilă și la realizarea 
obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite în 
legislația, strategiile, planurile și 
angajamentele internaționale în domeniul 
mediului, climei și energiei curate, în 
special în Agenda 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
durabilă8, în Convenția privind diversitatea 
biologică9 și în Acordul de la Paris adoptat 
în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice10

(„Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice”).

(5) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea durabilă și la realizarea 
angajamentelor internaționale legate de 
obiectivele și țintele Uniunii stabilite în 
legislația, strategiile, planurile în domeniul 
mediului, climei și energiei curate, în 
special în Agenda 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
durabilă8 și în obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale acesteia, în Convenția privind 
diversitatea biologică9, în Acordul de la 
Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice10 („Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice”), în Convenția 
CEE-ONU privind accesul la informație, 
participarea publicului și accesul la 
justiție în probleme de mediu („Convenția 
de la Aarhus”), în Convenția privind 
poluarea atmosferică transfrontalieră pe 
distanțe lungi și în Convențiile ONU de la 
Basel, Rotterdam și Stockholm.

_________________ _________________

8 Agenda 2030, adoptată prin Rezoluția 
Adunării Generale a ONU la 25.9.2015.

8 Agenda 2030, adoptată prin Rezoluția 
Adunării Generale a ONU la 25.9.2015.

9 Decizia 93/626/CEE a Consiliului din 25 
octombrie 1993 privind încheierea 
Convenției privind diversitatea biologică 
(JO L 309, 13.12.1993, p. 1).

9 Decizia 93/626/CEE a Consiliului din 25 
octombrie 1993 privind încheierea 
Convenției privind diversitatea biologică 
(JO L 309, 13.12.1993, p. 1).

10 JO L 282, 19.10.2016, p. 4. 10 JO L 282, 19.10.2016, p. 4.

Or. en
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Amendamentul 82
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea durabilă și la realizarea 
obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite în 
legislația, strategiile, planurile și 
angajamentele internaționale în domeniul 
mediului, climei și energiei curate, în 
special în Agenda 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
durabilă8, în Convenția privind diversitatea 
biologică9 și în Acordul de la Paris adoptat 
în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice10

(„Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice”).

(5) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea durabilă și la realizarea 
obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite în 
legislația, strategiile, planurile și 
angajamentele internaționale în domeniul 
mediului, climei și energiei curate, în 
special în Agenda 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
durabilă8, în Convenția privind diversitatea 
biologică9 și în Acordul de la Paris adoptat 
în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice10

(„Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice”). În acest scop, trebuie 
comandate studii independente 
cuprinzătoare privind impactul de mediu 
al „fracturării hidraulice”, pentru a se 
evalua dacă efectele negative fac din 
aceasta o alternativă viabilă în temeiul 
Acordului de la Paris.

_________________ _________________

10 JO L 282, 19.10.2016, p. 4. 10 JO L 282, 19.10.2016, p. 4.

8 Agenda 2030, adoptată prin Rezoluția 
Adunării Generale a ONU la 25.9.2015.

8 Agenda 2030, adoptată prin Rezoluția 
Adunării Generale a ONU la 25.9.2015.

9 Decizia 93/626/CEE a Consiliului din 25 
octombrie 1993 privind încheierea 
Convenției privind diversitatea biologică 
(JO L 309, 13.12.1993, p. 1).

9 Decizia 93/626/CEE a Consiliului din 25 
octombrie 1993 privind încheierea 
Convenției privind diversitatea biologică 
(JO L 309, 13.12.1993, p. 1).

Or. en

Amendamentul 83
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea durabilă și la realizarea 
obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite în 
legislația, strategiile, planurile și 
angajamentele internaționale în domeniul 
mediului, climei și energiei curate, în 
special în Agenda 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
durabilă8, în Convenția privind diversitatea 
biologică9 și în Acordul de la Paris adoptat 
în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice10

(„Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice”).

(5) Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea durabilă și la realizarea 
obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite în 
legislația, strategiile, planurile și 
angajamentele internaționale în domeniul 
mediului, climei și energiei curate, în 
special în Agenda 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
durabilă8, în Convenția privind diversitatea 
biologică9, în Acordul de la Paris adoptat 
în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice10

(„Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice”), în Convențiile Națiunilor 
Unite de la Basel, Rotterdam și 
Stockholm, în Directivele REACH și 
Seveso III și în Convenția privind 
poluarea atmosferică transfrontalieră pe 
distanțe lungi.

_________________ _________________

10 JO L 282, 19.10.2016, p. 4. 10 JO L 282, 19.10.2016, p. 4.

8 Agenda 2030, adoptată prin Rezoluția 
Adunării Generale a ONU la 25.9.2015.

8 Agenda 2030, adoptată prin Rezoluția 
Adunării Generale a ONU la 25.9.2015.

9 Decizia 93/626/CEE a Consiliului din 25 
octombrie 1993 privind încheierea 
Convenției privind diversitatea biologică 
(JO L 309, 13.12.1993, p. 1).

9 Decizia 93/626/CEE a Consiliului din 25 
octombrie 1993 privind încheierea 
Convenției privind diversitatea biologică 
(JO L 309, 13.12.1993, p. 1).

Or. fr

Amendamentul 84
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru îndeplinirea obiectivelor 
principale, este deosebit de important să se 

(6) Pentru îndeplinirea obiectivelor 
principale, este deosebit de important să se 
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pună în aplicare pachetul de măsuri privind 
economia circulară11, cadrul de politici 
privind clima și energia pentru 203012 ,13

,14, legislația Uniunii în materie de natură15, 
precum și politicile conexe16 ,17 ,18 ,19 ,20.

pună în aplicare pe deplin programul de 
acțiune pentru mediu actual și viitor10a, 
care cuprinde toate temele domeniilor 
prioritare, pachetul de măsuri privind 
economia circulară11, cadrul de politici 
privind clima și energia pentru 203012,13, 14,
strategia UE în domeniul 
biodiversității14a, Directivele privind 
păsările14b și habitatele14c și Planul de 
acțiune pentru natură conex15, întreaga 
legislație a Uniunii în materie de natură, 
precum și politicile conexe16, 17, 18, 19, 20.

_________________ _________________

10a Decizia nr. 1386/2013/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 noiembrie 2013 privind un 
Program general al Uniunii de acțiune 
pentru mediu până în 2020 „O viață bună, 
în limitele planetei noastre” (JO L 354, 
28.12.2013, p. 171).

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Cadrul de politici privind clima și 
energia pentru 2030, COM(2014)15, 
22.1.2014.

12 Cadrul de politici privind clima și 
energia pentru 2030, COM(2014)15, 
22.1.2014.

13 Strategia UE privind adaptarea la 
schimbările climatice, COM(2013)216, 
16.4.2013.

13 Strategia UE privind adaptarea la 
schimbările climatice, COM(2013)216, 
16.4.2013.

14 Pachetul „Energie curată pentru toți 
europenii”, COM(2016)860, 30.11.2016.

14 Pachetul „Energie curată pentru toți 
europenii”, COM(2016)860, 30.11.2016.

14a Asigurarea noastră de viață, capitalul 
nostru natural: o strategie a UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020, 
COM(2011)0244.

14b Directiva 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind 
conservarea păsărilor sălbatice.

14c Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică.

15 Planul de acțiune pentru natură, cetățeni 
și economie, COM(2017)198, 27.4.2017.

15 Planul de acțiune pentru natură, cetățeni 
și economie, COM(2017)198, 27.4.2017.

16 Programul „Aer curat pentru Europa”, 
COM(2013)918.

16 Programul „Aer curat pentru Europa”, 
COM(2013)918.

17 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 17 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
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European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

18 Strategia tematică pentru protecția 
solului, COM(2006)231.

18 Strategia tematică pentru protecția 
solului, COM(2006)231.

19 Strategia pentru o mobilitate cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, 
COM/2016/0501 final.

19 Strategia pentru o mobilitate cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, 
COM/2016/0501 final.

20 Planul de acțiune privind infrastructura 
pentru combustibili alternativi, în temeiul 
articolului 10 alineatul (6) din Directiva 
2014/94/UE, 8.11.2017.

20 Planul de acțiune privind infrastructura 
pentru combustibili alternativi, în temeiul 
articolului 10 alineatul (6) din Directiva 
2014/94/UE, 8.11.2017.

Or. en

Amendamentul 85
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru îndeplinirea obiectivelor 
principale, este deosebit de important să se 
pună în aplicare pachetul de măsuri privind 
economia circulară11, cadrul de politici 
privind clima și energia pentru 203012,13,14, 
legislația Uniunii în materie de natură15, 
precum și politicile conexe16,17,18,19,20.

(6) Pentru îndeplinirea obiectivelor 
principale, este deosebit de important să se 
pună în aplicare pachetul de măsuri privind
economia circulară11, cadrul de politici 
privind clima și energia pentru 203012,13, 14, 
legislația Uniunii în materie de natură15, 
precum și politicile conexe16, 17, 18, 19, 20, 20a.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Cadrul de politici privind clima și 
energia pentru 2030, COM(2014)15, 
22.1.2014.

12 Cadrul de politici privind clima și 
energia pentru 2030, COM(2014)15, 
22.1.2014.

13 Strategia UE privind adaptarea la 
schimbările climatice, COM(2013)216, 
16.4.2013.

13 Strategia UE privind adaptarea la 
schimbările climatice, COM(2013)216, 
16.4.2013.

14 Pachetul „Energie curată pentru toți 14 Pachetul „Energie curată pentru toți 
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europenii”, COM(2016) 860, 30.11.2016. europenii”, COM(2016) 860, 30.11.2016.

15 Planul de acțiune pentru natură, cetățeni 
și economie, COM(2017)198, 27.4.2017.

15 Planul de acțiune pentru natură, cetățeni 
și economie, COM(2017)198, 27.4.2017.

16 Programul „Aer curat pentru Europa”, 
COM(2013)918.

16 Programul „Aer curat pentru Europa”, 
COM(2013)918.

17 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

17 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

18 Strategia tematică pentru protecția 
solului, COM(2006)231.

18 Strategia tematică pentru protecția 
solului, COM(2006)231.

19 Strategia pentru o mobilitate cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, 
COM/2016/0501 final.

19 Strategia pentru o mobilitate cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, 
COM/2016/0501 final.

20 Planul de acțiune privind infrastructura 
pentru combustibili alternativi, în temeiul 
articolului 10 alineatul (6) din Directiva 
2014/94/UE, 8.11.2017.

20 Planul de acțiune privind infrastructura 
pentru combustibili alternativi, în temeiul 
articolului 10 alineatul (6) din Directiva 
2014/94/UE, 8.11.2017.

20a Regulamentul (UE) privind cerințele 
minime pentru reutilizarea apei.

Or. fr

Amendamentul 86
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru îndeplinirea obiectivelor 
principale, este deosebit de important să se 
pună în aplicare pachetul de măsuri privind 
economia circulară11, cadrul de politici 
privind clima și energia pentru 203012,13,14, 
legislația Uniunii în materie de natură15, 
precum și politicile conexe16,17,18,19,20.

(6) Pentru îndeplinirea obiectivelor 
principale, este deosebit de important să se 
pună în aplicare pachetul de măsuri privind 
economia circulară11, cadrul de politici 
privind clima și energia pentru 203012,13, 14, 
legislația Uniunii în materie de natură15, 
precum și politicile conexe16, 17, 18, 19, 20 și 
Regulamentul REACH și reglementările 
în materie de pesticide și biocide.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Cadrul de politici privind clima și 
energia pentru 2030, COM(2014)15, 

12 Cadrul de politici privind clima și 
energia pentru 2030, COM(2014)15, 
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22.1.2014. 22.1.2014.

13 Strategia UE privind adaptarea la 
schimbările climatice, COM(2013)216, 
16.4.2013.

13 Strategia UE privind adaptarea la 
schimbările climatice, COM(2013)216, 
16.4.2013.

14 Pachetul „Energie curată pentru toți 
europenii”, COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 Pachetul „Energie curată pentru toți 
europenii”, COM(2016) 860, 30.11.2016.

15 Planul de acțiune pentru natură, cetățeni 
și economie, COM(2017)198, 27.4.2017.

15 Planul de acțiune pentru natură, cetățeni 
și economie, COM(2017)198, 27.4.2017.

16 Programul „Aer curat pentru Europa”, 
COM(2013)918.

16 Programul „Aer curat pentru Europa”, 
COM(2013)918.

17 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

17 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

18 Strategia tematică pentru protecția 
solului, COM(2006)231.

18 Strategia tematică pentru protecția 
solului, COM(2006)231.

19 Strategia pentru o mobilitate cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, 
COM/2016/0501 final.

19 Strategia pentru o mobilitate cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, 
COM/2016/0501 final.

20 Planul de acțiune privind infrastructura 
pentru combustibili alternativi, în temeiul 
articolului 10 alineatul (6) din Directiva 
2014/94/UE, 8.11.2017.

20 Planul de acțiune privind infrastructura 
pentru combustibili alternativi, în temeiul 
articolului 10 alineatul (6) din Directiva 
2014/94/UE, 8.11.2017.

Or. fr

Amendamentul 87
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Uniunea Europeană acordă o 
mare importanță sustenabilității pe 
termen lung a rezultatelor proiectelor 
LIFE, așadar capacității de a asigura și 
de a menține aceste rezultate ulterior 
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punerii în aplicare a proiectelor prin 
continuarea, reproducerea și/sau 
transferul acestora, printre altele. Acest 
lucru implică atât cerințe speciale pentru 
solicitanți, cât și nevoia de garanții la 
nivelul UE, pentru a asigura că alte 
proiecte finanțate de UE nu subminează 
rezultatele oricăror proiecte LIFE puse în 
aplicare.

Or. en

Amendamentul 88
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Respectarea angajamentelor 
asumate de Uniune în cadrul Acordului de 
la Paris privind schimbările climatice 
necesită transformarea Uniunii într-o 
societate eficientă din punct de vedere 
energetic, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice. La rândul său, această 
transformare necesită acțiuni, axate în 
special pe sectoarele care contribuie cel 
mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 
de CO2 și ale poluării, care să contribuie la 
punerea în aplicare a cadrului de politici
privind clima și energia pentru 2030 și a 
planurilor energetice și climatice naționale 
integrate ale statelor membre, precum și la 
pregătirile pentru strategia climatică și 
energetică a Uniunii pentru 2050 și pe 
termen lung. Programul ar trebui să 
includă, de asemenea, măsuri care să 
contribuie la punerea în aplicare a politicii 
Uniunii de adaptare la schimbările 
climatice pentru a reduce vulnerabilitatea 
la efectele adverse ale schimbărilor 
climatice.

(7) Respectarea angajamentelor 
asumate de Uniune în cadrul Acordului de 
la Paris privind schimbările climatice și 
consolidarea eforturilor Uniunii pentru a 
realiza ODD-urile necesită transformarea 
Uniunii într-o societate eficientă din punct 
de vedere energetic și al utilizării 
resurselor, cu emisii zero și rezistentă la 
schimbările climatice. La rândul său, 
această transformare necesită acțiuni, axate 
în special pe sectoarele care contribuie cel 
mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 
de CO2 și ale poluării, care să contribuie la 
punerea în aplicare a cadrului de politici 
privind clima și energia pentru 2030 și a 
planurilor energetice și climatice naționale 
integrate ale statelor membre, precum și la 
pregătirile pentru strategia de 
decarbonizare a Uniunii pentru 2050 și pe 
termen lung și la punerea în aplicare a 
acesteia. Multe dintre aceste măsuri vor 
aduce beneficii însemnate pentru 
sănătatea și bunăstarea cetățenilor UE.
Programul ar trebui să includă, de 
asemenea, măsuri care să contribuie la 
punerea în aplicare a politicii Uniunii de 
adaptare la schimbările climatice pentru a 
reduce vulnerabilitatea la efectele adverse 
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ale schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 89
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Respectarea angajamentelor 
asumate de Uniune în cadrul Acordului de 
la Paris privind schimbările climatice 
necesită transformarea Uniunii într-o 
societate eficientă din punct de vedere 
energetic, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice. La rândul său, această 
transformare necesită acțiuni, axate în 
special pe sectoarele care contribuie cel 
mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 
de CO2 și ale poluării, care să contribuie la 
punerea în aplicare a cadrului de politici 
privind clima și energia pentru 2030 și a 
planurilor energetice și climatice naționale 
integrate ale statelor membre, precum și la 
pregătirile pentru strategia climatică și 
energetică a Uniunii pentru 2050 și pe 
termen lung. Programul ar trebui să 
includă, de asemenea, măsuri care să 
contribuie la punerea în aplicare a politicii 
Uniunii de adaptare la schimbările 
climatice pentru a reduce vulnerabilitatea 
la efectele adverse ale schimbărilor 
climatice.

(7) Respectarea angajamentelor 
asumate de Uniune în cadrul Acordului de 
la Paris privind schimbările climatice 
necesită transformarea Uniunii într-o 
societate eficientă din punct de vedere 
energetic, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice. La rândul său, această 
transformare necesită acțiuni, axate în 
special pe sectoarele care contribuie cel 
mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 
de CO2 și ale poluării, precum și acțiuni 
care vizează reducerea și stoparea 
extracției, a utilizării și a subvenționării 
combustibililor fosili, care să contribuie la 
punerea în aplicare a cadrului de politici 
privind clima și energia pentru 2030 și a 
planurilor energetice și climatice naționale 
integrate ale statelor membre, precum și la 
pregătirile pentru strategia climatică și 
energetică a Uniunii pentru 2050 și pe 
termen lung. Programul ar trebui să 
includă, de asemenea, măsuri care să 
contribuie la punerea în aplicare a politicii 
Uniunii de adaptare la schimbările 
climatice și de atenuare a acestora pentru 
a reduce vulnerabilitatea la efectele adverse 
ale schimbărilor climatice.

Or. fr
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Amendamentul 90
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Respectarea angajamentelor 
asumate de Uniune în cadrul Acordului de 
la Paris privind schimbările climatice 
necesită transformarea Uniunii într-o 
societate eficientă din punct de vedere 
energetic, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice. La rândul său, această 
transformare necesită acțiuni, axate în 
special pe sectoarele care contribuie cel 
mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 
de CO2 și ale poluării, care să contribuie la 
punerea în aplicare a cadrului de politici 
privind clima și energia pentru 2030 și a 
planurilor energetice și climatice naționale 
integrate ale statelor membre, precum și la 
pregătirile pentru strategia climatică și 
energetică a Uniunii pentru 2050 și pe 
termen lung. Programul ar trebui să 
includă, de asemenea, măsuri care să 
contribuie la punerea în aplicare a politicii 
Uniunii de adaptare la schimbările 
climatice pentru a reduce vulnerabilitatea 
la efectele adverse ale schimbărilor 
climatice.

(7) Respectarea angajamentelor 
asumate de Uniune în cadrul Acordului de 
la Paris privind schimbările climatice 
necesită transformarea Uniunii într-o 
societate eficientă din punct de vedere 
energetic, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice. Această transformare este 
departe de a fi încheiată, astfel cum o 
arată în special creșterea emisiilor de 
carbon la nivelul Uniunii Europene în 
2016 și 2017. La rândul său, aceasta
necesită acțiuni, axate în special pe 
sectoarele care contribuie cel mai mult la 
nivelurile actuale ale emisiilor de CO2 și 
ale poluării, care să contribuie la punerea 
în aplicare a cadrului de politici privind 
clima și energia pentru 2030 și a planurilor 
energetice și climatice naționale integrate 
ale statelor membre, precum și la 
pregătirile pentru strategia climatică și 
energetică a Uniunii pentru 2050 și pe 
termen lung. Programul ar trebui să 
includă, de asemenea, măsuri care să 
contribuie la punerea în aplicare a politicii 
Uniunii de adaptare la schimbările 
climatice pentru a reduce vulnerabilitatea 
la efectele adverse ale schimbărilor 
climatice.

Or. fr

Amendamentul 91
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Respectarea angajamentelor (7) Respectarea angajamentelor 
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asumate de Uniune în cadrul Acordului de 
la Paris privind schimbările climatice 
necesită transformarea Uniunii într-o 
societate eficientă din punct de vedere 
energetic, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice. La rândul său, această 
transformare necesită acțiuni, axate în 
special pe sectoarele care contribuie cel 
mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 
de CO2 și ale poluării, care să contribuie la 
punerea în aplicare a cadrului de politici
privind clima și energia pentru 2030 și a 
planurilor energetice și climatice naționale 
integrate ale statelor membre, precum și la 
pregătirile pentru strategia climatică și 
energetică a Uniunii pentru 2050 și pe 
termen lung. Programul ar trebui să 
includă, de asemenea, măsuri care să 
contribuie la punerea în aplicare a politicii 
Uniunii de adaptare la schimbările 
climatice pentru a reduce vulnerabilitatea 
la efectele adverse ale schimbărilor 
climatice.

asumate de Uniune în cadrul Acordului de 
la Paris privind schimbările climatice 
necesită transformarea Uniunii într-o 
societate eficientă din punctul de vedere al 
energiei circulare, bazată pe energia din 
surse regenerabile, cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și rezistentă la
schimbările climatice. La rândul său, 
această transformare necesită acțiuni, axate 
în special pe sectoarele care contribuie cel 
mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 
de gaze cu efect de seră și ale poluării, 
care să contribuie la punerea în aplicare a 
obiectivelor Uniunii Europene convenite 
în legislația privind clima și energia pentru 
2030 și a planurilor energetice și climatice 
naționale integrate ale statelor membre, 
precum și la pregătirile pentru strategia 
climatică și energetică a Uniunii pentru 
2050 și pe termen lung. Programul ar 
trebui să includă, de asemenea, măsuri care 
să contribuie la punerea în aplicare a 
politicii Uniunii de adaptare la schimbările 
climatice pentru a reduce vulnerabilitatea 
la efectele adverse ale schimbărilor 
climatice.

Or. en

Amendamentul 92
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tranziția către energia curată are o 
contribuție esențială la atenuarea 
schimbărilor climatice, cu beneficii conexe 
pentru mediu. Acțiunile de consolidare a 
capacităților care sprijină tranziția către 
energia curată, finanțate până în 2020 în 
cadrul programului Orizont 2020, ar trebui 

(8) Tranziția către un sistem extrem de 
eficient din punctul de vedere al energiei 
și bazat în întregime pe energie din surse 
regenerabile are o contribuție esențială la 
atenuarea schimbărilor climatice, cu 
beneficii conexe pentru mediu. Acțiunile 
de consolidare a capacităților care sprijină 
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să fie integrate în cadrul programului, 
deoarece obiectivul lor nu este acela de a 
finanța excelența și de a genera inovarea, ci 
de a facilita aplicarea tehnologiilor deja 
disponibile care vor contribui la atenuarea 
schimbărilor climatice. Includerea acestor 
activități de consolidare a capacităților în 
program creează potențialul de realizare a 
unor sinergii între subprograme și sporește 
coerența globală a finanțării oferite de 
Uniune. Prin urmare, ar trebui colectate și 
diseminate date privind utilizarea soluțiilor 
de cercetare și inovare existente rezultate 
din proiectele LIFE, inclusiv din programul 
Orizont Europa și din programele 
predecesoare ale acestuia.

tranziția către un sistem extrem de eficient 
din punctul de vedere al energiei și bazat 
pe energie din surse regenerabile,
finanțate până în 2020 în cadrul 
programului Orizont 2020, ar trebui să fie 
integrate în cadrul programului, deoarece 
obiectivul lor nu este acela de a finanța 
excelența și de a genera inovarea, ci de a 
facilita aplicarea tehnologiilor deja 
disponibile cu diminuarea costurilor 
îndeosebi pentru îmbunătățirile privind 
eficiența energetică care vor contribui la 
atenuarea schimbărilor climatice. 
Includerea acestor activități de consolidare 
a capacităților în program creează 
potențialul de realizare a unor sinergii între 
subprograme și sporește coerența globală a 
finanțării oferite de Uniune. Prin urmare, ar 
trebui colectate și diseminate date privind 
utilizarea soluțiilor de cercetare și inovare 
existente rezultate din proiectele LIFE, 
inclusiv din programul Orizont Europa și 
din programele predecesoare ale acestuia.

Or. en

Amendamentul 93
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tranziția către energia curată are o 
contribuție esențială la atenuarea 
schimbărilor climatice, cu beneficii conexe 
pentru mediu. Acțiunile de consolidare a 
capacităților care sprijină tranziția către 
energia curată, finanțate până în 2020 în 
cadrul programului Orizont 2020, ar trebui 
să fie integrate în cadrul programului, 
deoarece obiectivul lor nu este acela de a 
finanța excelența și de a genera inovarea, ci 
de a facilita aplicarea tehnologiilor deja 
disponibile care vor contribui la atenuarea 
schimbărilor climatice. Includerea acestor 
activități de consolidare a capacităților în 

(8) Tranziția către energia curată are o 
contribuție esențială la atenuarea 
schimbărilor climatice, cu beneficii conexe 
pentru mediu. Acțiunile de consolidare a 
capacităților care sprijină tranziția către 
energia curată, finanțate până în 2020 în 
cadrul programului Orizont 2020, ar trebui 
să fie integrate în cadrul programului, 
deoarece obiectivul lor nu este acela de a 
finanța excelența și de a genera inovarea, ci 
de a facilita aplicarea tehnologiilor deja 
disponibile care vor contribui la atenuarea 
schimbărilor climatice. Programul ar 
trebui să includă toate sectoarele 
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program creează potențialul de realizare a 
unor sinergii între subprograme și sporește 
coerența globală a finanțării oferite de 
Uniune. Prin urmare, ar trebui colectate și 
diseminate date privind utilizarea soluțiilor 
de cercetare și inovare existente rezultate 
din proiectele LIFE, inclusiv din programul 
Orizont Europa și din programele 
predecesoare ale acestuia.

implicate în tranziția către o energie 
curată, cum ar fi producătorii de energie 
electrică, clădirile, industria, 
transporturile și agricultura. Includerea 
acestor activități de consolidare a 
capacităților în program creează potențialul 
de realizare a unor sinergii între 
subprograme și sporește coerența globală a 
finanțării oferite de Uniune. Prin urmare, ar 
trebui colectate și diseminate date privind 
utilizarea soluțiilor de cercetare și inovare 
existente rezultate din proiectele LIFE, 
inclusiv din programul Orizont Europa și 
din programele predecesoare ale acestuia.

Or. en

Amendamentul 94
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tranziția către energia curată are o 
contribuție esențială la atenuarea 
schimbărilor climatice, cu beneficii conexe 
pentru mediu. Acțiunile de consolidare a 
capacităților care sprijină tranziția către 
energia curată, finanțate până în 2020 în 
cadrul programului Orizont 2020, ar trebui 
să fie integrate în cadrul programului, 
deoarece obiectivul lor nu este acela de a 
finanța excelența și de a genera inovarea, ci 
de a facilita aplicarea tehnologiilor deja 
disponibile care vor contribui la atenuarea 
schimbărilor climatice. Includerea acestor 
activități de consolidare a capacităților în 
program creează potențialul de realizare a 
unor sinergii între subprograme și sporește 
coerența globală a finanțării oferite de 
Uniune. Prin urmare, ar trebui colectate și 
diseminate date privind utilizarea soluțiilor 
de cercetare și inovare existente rezultate 

(8) Tranziția către energia curată, 
inclusiv prin intermediul producției și 
utilizării în gospodărie, are o contribuție 
esențială la atenuarea schimbărilor 
climatice, cu beneficii conexe pentru 
mediu. Acțiunile de consolidare a 
capacităților care sprijină tranziția către 
energia curată, finanțate până în 2020 în 
cadrul programului Orizont 2020 și 
inclusiv producția de energie în 
gospodărie prin intermediul panourilor 
solare/turbinelor eoliene etc., ar trebui să 
fie integrate în cadrul programului, 
deoarece obiectivul lor nu este acela de a 
finanța excelența și de a genera inovarea, ci 
de a facilita aplicarea tehnologiilor deja 
disponibile care vor contribui la atenuarea 
schimbărilor climatice. Includerea acestor 
activități de consolidare a capacităților în 
program creează potențialul de realizare a 
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din proiectele LIFE, inclusiv din programul 
Orizont Europa și din programele 
predecesoare ale acestuia.

unor sinergii între subprograme și sporește 
coerența globală a finanțării oferite de 
Uniune. Prin urmare, ar trebui colectate și 
diseminate date privind utilizarea soluțiilor 
de cercetare și inovare existente rezultate 
din proiectele LIFE, inclusiv din programul 
Orizont Europa și din programele 
predecesoare ale acestuia.

Or. en

Amendamentul 95
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

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 Energie 
din surse regenerabile, eficiență 
energetică și comunități de energie 
durabilă este de a 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 din surse 
regenerabile și în eficiența energetică, 
inclusiv prin utilizarea instrumentelor 
financiare oferite de InvestEU.

Or. en
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Amendamentul 96
Luke Ming Flanagan

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, 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.

Or. en

Amendamentul 97
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Programul LIFE are un potențial 
crescut de susținere a proiectelor care 
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coordonează sau demonstrează 
ecoinovații și soluții bazate pe natură care 
aduc natura și elementele și procesele 
naturale către zonele și peisajele terestre 
și marine urbane, generând, în același 
timp, beneficii sociale și economice. În 
această privință, coerența cu programele 
de cercetare și inovare, inclusiv 
programul Orizont Europa, precum și 
facilitarea unei rate mari de utilizare a 
FFCN care permit conservarea naturii, 
dezvoltarea infrastructurii verzi, soluții 
durabile privind destinația terenurilor, 
agricultura, pădurile, solul, gospodărirea 
apei, sunt deosebit de importante.

Or. en

Amendamentul 98
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Sinergiile cu Orizont Europa ar 
trebui să asigure că nevoile în materie de 
cercetare și inovare pentru abordarea 
provocărilor legate de mediu, climă și 
energie din UE sunt identificate și stabilite 
în cadrul procesului Orizont Europa de 
planificare strategică a cercetării și 
inovării. LIFE ar trebui să acționeze în 
continuare ca un catalizator pentru punerea 
în aplicarea a legislației și a politicilor UE 
în domeniul mediului, climei și energiei 
curate, inclusiv prin preluarea și aplicarea 
rezultatelor în materie de cercetare și 
inovare ale programului Orizont Europa și 
prin facilitarea adoptării acestora la o scară 
mai largă unde pot contribui la abordarea 
problemelor din domeniul mediului, climei 
și tranziției către energia curată. Consiliul 
european al inovării din cadrul programului 
Orizont Europa poate oferi sprijin pentru 
dezvoltarea și comercializarea noilor idei 
revoluționare care ar putea apărea prin 

(10) Sinergiile cu Orizont Europa ar 
trebui să asigure că nevoile în materie de 
cercetare și inovare pentru abordarea 
provocărilor legate de mediu, climă și 
energie din UE sunt identificate și stabilite 
în cadrul procesului Orizont Europa de 
planificare strategică a cercetării și 
inovării. LIFE ar trebui să acționeze în 
continuare ca un catalizator pentru punerea 
în aplicarea a legislației UE în domeniul 
mediului, climei și energiei curate și a 
politicii de decarbonizare, inclusiv prin 
preluarea și aplicarea rezultatelor în 
materie de cercetare și inovare ale 
programului Orizont Europa, printre altele 
în domeniile planificării urbane integrate 
și al proiectării peisagistice 
transdisciplinare, și prin facilitarea 
adoptării acestora la o scară mai largă unde 
pot contribui la abordarea problemelor din 
domeniul mediului, climei, consumului și 
producției durabile, securității alimentare
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implementarea proiectelor LIFE. sau al tranziției către energia curată. 
Consiliul european al inovării din cadrul 
programului Orizont Europa poate oferi 
sprijin pentru dezvoltarea și 
comercializarea noilor idei revoluționare 
care ar putea apărea prin implementarea 
proiectelor LIFE.

Or. en

Amendamentul 99
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Cel mai recent pachet de revizuire a 
punerii în aplicare a legislației Uniunii 
privind protecția mediului21 indică 
necesitatea realizării de progrese 
semnificative pentru a accelera punerea în 
aplicare a acquis-ului Uniunii în domeniul 
mediului și pentru a spori gradul de 
integrare a obiectivelor privind mediul și 
clima în cadrul altor politici. Prin urmare, 
programul ar trebui să acționeze ca un 
catalizator pentru realizarea progreselor 
necesare prin dezvoltarea, testarea și 
reproducerea noilor abordări; prin 
sprijinirea elaborării, monitorizării și 
revizuirii politicilor; prin consolidarea 
implicării părților interesate; prin 
mobilizarea investițiilor din toate 
programele de investiții ale Uniunii sau din 
alte surse financiare și prin sprijinirea 
acțiunilor care vizează depășirea diferitelor 
obstacole din calea punerii în aplicare 
efective a principalelor planuri prevăzute 
în legislația privind mediul.

(12) Cel mai recent pachet de revizuire a 
punerii în aplicare a legislației Uniunii 
privind protecția mediului21 indică 
necesitatea realizării de progrese 
semnificative pentru a accelera punerea în 
aplicare a acquis-ului Uniunii în domeniul 
mediului și pentru a spori gradul de 
integrare și de optimizare a obiectivelor 
privind mediul, biodiversitatea și clima în 
cadrul altor politici. Prin urmare, 
programul ar trebui să acționeze ca un 
catalizator pentru abordarea provocărilor 
orizontale, sistemice, precum și a cauzelor 
principale ale deficiențelor de punere în 
aplicare, identificate în EIR și pentru 
realizarea progreselor necesare prin 
consolidarea capacității, dezvoltarea, 
testarea și reproducerea noilor abordări; 
prin sprijinirea elaborării, monitorizării și 
revizuirii politicilor compatibile, a bunei 
guvernanțe, a sensibilizării și a 
consolidării implicării părților interesate, 
inclusiv a autorităților regionale, locale, a 
ONG-urilor, a sectorului de cercetare și 
de afaceri; prin mobilizarea investițiilor 
din toate programele de investiții ale 
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Uniunii sau din alte surse financiare și prin 
sprijinirea acțiunilor care vizează depășirea 
diferitelor obstacole din calea punerii în 
aplicare efective a legislației existente
privind mediul.

_________________ _________________

21 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor -
Evaluarea punerii în aplicare a politicilor 
de mediu ale UE: provocări comune și 
modalități de unire a eforturilor pentru 
obținerea de rezultate mai bune 
[COM/2017/063 final].

21 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor -
Evaluarea punerii în aplicare a politicilor 
de mediu ale UE: provocări comune și 
modalități de unire a eforturilor pentru 
obținerea de rezultate mai bune 
[COM/2017/063 final].

Or. en

Amendamentul 100
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Cel mai recent pachet de revizuire a 
punerii în aplicare a legislației Uniunii 
privind protecția mediului21 indică 
necesitatea realizării de progrese 
semnificative pentru a accelera punerea în 
aplicare a acquis-ului Uniunii în domeniul 
mediului și pentru a spori gradul de 
integrare a obiectivelor privind mediul și
clima în cadrul altor politici. Prin urmare, 
programul ar trebui să acționeze ca un 
catalizator pentru realizarea progreselor 
necesare prin dezvoltarea, testarea și 
reproducerea noilor abordări; prin 
sprijinirea elaborării, monitorizării și 
revizuirii politicilor; prin consolidarea 
implicării părților interesate; prin 
mobilizarea investițiilor din toate 
programele de investiții ale Uniunii sau din 
alte surse financiare și prin sprijinirea 
acțiunilor care vizează depășirea diferitelor 
obstacole din calea punerii în aplicare 
efective a principalelor planuri prevăzute în 

(12) Cel mai recent pachet de revizuire a 
punerii în aplicare a legislației Uniunii 
privind protecția mediului21 indică 
necesitatea realizării de progrese 
semnificative pentru a accelera punerea în 
aplicare a acquis-ului Uniunii în domeniul 
mediului și pentru a spori gradul de 
integrare a obiectivelor privind mediul și 
clima în cadrul altor politici. Prin urmare, 
programul ar trebui să acționeze ca un 
catalizator pentru realizarea progreselor 
necesare prin dezvoltarea, testarea și 
reproducerea noilor abordări; prin 
sprijinirea elaborării, monitorizării și 
revizuirii politicilor; prin promovarea unei 
mai bune sensibilizări și comunicări; prin 
dezvoltarea bunei guvernanțe; prin 
consolidarea implicării părților interesate; 
prin mobilizarea investițiilor din toate 
programele de investiții ale Uniunii sau din 
alte surse financiare și prin sprijinirea 
acțiunilor care vizează depășirea diferitelor 
obstacole din calea punerii în aplicare 
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legislația privind mediul. efective a principalelor planuri prevăzute în 
legislația privind mediul.

_________________ _________________

21 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor -
Evaluarea punerii în aplicare a politicilor 
de mediu ale UE: provocări comune și 
modalități de unire a eforturilor pentru 
obținerea de rezultate mai bune 
[COM/2017/063 final].

21 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor -
Evaluarea punerii în aplicare a politicilor 
de mediu ale UE: provocări comune și 
modalități de unire a eforturilor pentru 
obținerea de rezultate mai bune 
[COM/2017/063 final].

Or. en

Amendamentul 101
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Oprirea și inversarea declinului 
biodiversității, inclusiv în ecosistemele 
marine, necesită sprijin pentru dezvoltarea, 
punerea în aplicare, asigurarea respectării 
și evaluarea legislației și politicilor 
relevante ale Uniunii, inclusiv a Strategiei 
UE în domeniul biodiversității pentru 
202022, a Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului23, a Directivei 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului24

și a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului25, 
în special prin dezvoltarea bazei de 
cunoștințe pentru elaborarea și punerea în 
aplicare a politicilor și prin dezvoltarea, 
testarea, demonstrarea și aplicarea celor 
mai bune practici și soluții la scară mică 
sau într-un mod adaptat la contextele 
locale, regionale sau naționale specifice, 
inclusiv prin abordări integrate pentru 
punerea în aplicare a cadrelor de acțiune 

(13) Oprirea și inversarea declinului 
biodiversității și a degradării capitalului 
natural și a serviciilor ecosistemice, 
inclusiv în ecosistemele marine și de apă 
dulce, necesită sprijin pentru dezvoltarea, 
punerea în aplicare, asigurarea respectării 
și evaluarea legislației și politicilor 
relevante ale Uniunii, inclusiv a Strategiei 
UE în domeniul biodiversității pentru 
202022, a Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului23, a Directivei 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului24

și a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului25, 
în special prin dezvoltarea bazei de 
cunoștințe pentru elaborarea și punerea în 
aplicare a politicilor și prin dezvoltarea, 
testarea, demonstrarea și aplicarea celor 
mai bune practici și soluții la scară mică 
sau într-un mod adaptat la contextele 
locale, regionale sau naționale specifice, 
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prioritare elaborate în temeiul Directivei 
92/43/CEE. Uniunea ar trebui să își 
monitorizeze cheltuielile legate de 
biodiversitate pentru a-și îndeplini 
obligațiile de raportare care îi revin în 
temeiul Convenției privind diversitatea 
biologică. Ar trebui respectate, de 
asemenea, cerințele în materie de 
monitorizare prevăzute în alte acte 
legislative relevante ale Uniunii.

inclusiv prin abordări integrate pentru 
punerea în aplicare a cadrelor de acțiune 
prioritare elaborate în temeiul Directivei 
92/43/CEE.
Uniunea și statele membre ar trebui să își 
monitorizeze în mod sistematic cheltuielile 
legate de biodiversitate la nivelul tuturor 
instrumentelor financiare, atât ex-ante, 
cât și ex-post, combinând abordarea 
descendentă cu abordarea ascendentă, 
printre altele, pentru a-și îndeplini 
obligațiile de raportare care le revin în 
temeiul Convenției privind diversitatea 
biologică. Ar trebui respectate, de 
asemenea, cerințele în materie de 
monitorizare prevăzute în alte acte 
legislative relevante ale Uniunii.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 
7).

23 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 
7).

24 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

24 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

25 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 octombrie 2014 privind prevenirea 
și gestionarea introducerii și răspândirii 
speciilor alogene invazive (JO L 317, 
4.11.2014, p. 35).

25 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 octombrie 2014 privind prevenirea 
și gestionarea introducerii și răspândirii 
speciilor alogene invazive (JO L 317, 
4.11.2014, p. 35).

Or. en

Amendamentul 102
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(13) Oprirea și inversarea declinului 
biodiversității, inclusiv în ecosistemele 
marine, necesită sprijin pentru dezvoltarea, 
punerea în aplicare, asigurarea respectării 
și evaluarea legislației și politicilor 
relevante ale Uniunii, inclusiv a Strategiei 
UE în domeniul biodiversității pentru 
202022, a Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului23, a Directivei 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului24

și a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului25, 
în special prin dezvoltarea bazei de 
cunoștințe pentru elaborarea și punerea în 
aplicare a politicilor și prin dezvoltarea, 
testarea, demonstrarea și aplicarea celor 
mai bune practici și soluții la scară mică 
sau într-un mod adaptat la contextele 
locale, regionale sau naționale specifice, 
inclusiv prin abordări integrate pentru 
punerea în aplicare a cadrelor de acțiune 
prioritare elaborate în temeiul Directivei 
92/43/CEE. Uniunea ar trebui să își 
monitorizeze cheltuielile legate de 
biodiversitate pentru a-și îndeplini 
obligațiile de raportare care îi revin în 
temeiul Convenției privind diversitatea 
biologică. Ar trebui respectate, de 
asemenea, cerințele în materie de
monitorizare prevăzute în alte acte 
legislative relevante ale Uniunii.

(13) Oprirea și inversarea declinului 
biodiversității, inclusiv în ecosistemele 
marine, precum și o gestionare adecvată a 
faunei și a florei, în special a anumitor 
specii care se confruntă cu o 
suprapopulare, precum marile carnivore, 
necesită sprijin pentru dezvoltarea, punerea 
în aplicare, asigurarea respectării și 
evaluarea legislației și politicilor relevante 
ale Uniunii, inclusiv a Strategiei UE în 
domeniul biodiversității pentru 202022, a 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului23, a 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului24 și a 
Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului25, 
în special prin dezvoltarea bazei de 
cunoștințe pentru elaborarea și punerea în 
aplicare a politicilor și prin dezvoltarea, 
testarea, demonstrarea și aplicarea celor 
mai bune practici și soluții la scară mică 
sau într-un mod adaptat la contextele 
locale, regionale sau naționale specifice, 
inclusiv prin abordări integrate pentru 
punerea în aplicare a cadrelor de acțiune 
prioritare elaborate în temeiul Directivei 
92/43/CEE. Uniunea ar trebui să își 
monitorizeze cheltuielile legate de 
biodiversitate pentru a-și îndeplini 
obligațiile de raportare care îi revin în 
temeiul Convenției privind diversitatea 
biologică. Ar trebui respectate, de 
asemenea, cerințele în materie de 
monitorizare prevăzute în alte acte 
legislative relevante ale Uniunii.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 
7).

23 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 
7).

24 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 

24 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
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sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7). sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

25 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 octombrie 2014 privind prevenirea 
și gestionarea introducerii și răspândirii 
speciilor alogene invazive (JO L 317, 
4.11.2014, p. 35).

25 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 octombrie 2014 privind prevenirea 
și gestionarea introducerii și răspândirii 
speciilor alogene invazive (JO L 317, 
4.11.2014, p. 35).

Or. fr

Amendamentul 103
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Oprirea și inversarea declinului 
biodiversității, inclusiv în ecosistemele 
marine, necesită sprijin pentru dezvoltarea, 
punerea în aplicare, asigurarea respectării 
și evaluarea legislației și politicilor 
relevante ale Uniunii, inclusiv a Strategiei 
UE în domeniul biodiversității pentru 
202022, a Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului23, a Directivei 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului24

și a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului25, 
în special prin dezvoltarea bazei de 
cunoștințe pentru elaborarea și punerea în 
aplicare a politicilor și prin dezvoltarea, 
testarea, demonstrarea și aplicarea celor 
mai bune practici și soluții la scară mică
sau într-un mod adaptat la contextele 
locale, regionale sau naționale specifice, 
inclusiv prin abordări integrate pentru 
punerea în aplicare a cadrelor de acțiune 
prioritare elaborate în temeiul Directivei 
92/43/CEE. Uniunea ar trebui să își 
monitorizeze cheltuielile legate de 
biodiversitate pentru a-și îndeplini 
obligațiile de raportare care îi revin în 
temeiul Convenției privind diversitatea 
biologică. Ar trebui respectate, de 
asemenea, cerințele în materie de 
monitorizare prevăzute în alte acte 
legislative relevante ale Uniunii.

(13) Oprirea și inversarea declinului 
biodiversității, inclusiv în ecosistemele 
marine, necesită sprijin pentru dezvoltarea, 
punerea în aplicare, asigurarea respectării 
și evaluarea legislației și politicilor 
relevante ale Uniunii, inclusiv a Strategiei 
UE în domeniul biodiversității pentru 
202022, a Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului23, a Directivei 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului24

și a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului25, 
în special prin dezvoltarea bazei de 
cunoștințe pentru elaborarea și punerea în 
aplicare a politicilor și prin dezvoltarea, 
testarea, demonstrarea și aplicarea celor 
mai bune practici și soluții la nivelul 
micilor întreprinderi sau într-un mod 
adaptat la contextele locale, regionale sau 
naționale specifice, inclusiv prin abordări 
integrate pentru punerea în aplicare a 
cadrelor de acțiune prioritare elaborate în 
temeiul Directivei 92/43/CEE. Uniunea ar 
trebui să își monitorizeze cheltuielile legate
de biodiversitate pentru a-și îndeplini 
obligațiile de raportare care îi revin în 
temeiul Convenției privind diversitatea 
biologică. Ar trebui respectate, de 
asemenea, cerințele în materie de 
monitorizare prevăzute în alte acte 
legislative relevante ale Uniunii.
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_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p.
7).

23 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 
7).

24 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

24 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

25 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 octombrie 2014 privind prevenirea 
și gestionarea introducerii și răspândirii 
speciilor alogene invazive (JO L 317, 
4.11.2014, p. 35).

25 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 octombrie 2014 privind prevenirea 
și gestionarea introducerii și răspândirii 
speciilor alogene invazive (JO L 317, 
4.11.2014, p. 35).

Or. en

Amendamentul 104
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Evaluările și analizele recente, 
printre care se numără revizuirea la 
jumătatea perioadei a Strategiei UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020 și 
verificarea adecvării legislației privind 
natura, indică faptul că una dintre 
principalele cauze ale punerii în aplicare 
insuficiente a legislației Uniunii privind 
natura și a strategiei privind biodiversitatea 
este lipsa unei finanțări adecvate. 
Principalele instrumente de finanțare ale 
Uniunii, inclusiv [Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și 

(14) Evaluările și analizele recente, 
printre care se numără revizuirea la 
jumătatea perioadei a Strategiei UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020 și 
verificarea adecvării legislației privind 
natura, indică faptul că una dintre 
principalele cauze ale punerii în aplicare 
insuficiente a legislației Uniunii privind 
natura și a strategiei privind biodiversitatea 
este lipsa unei finanțări adecvate. 
Principalele instrumente de finanțare ale 
Uniunii, inclusiv [Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și 
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afaceri maritime], pot avea o contribuție 
semnificativă la acoperirea acestor nevoie
de finanțare. Programul poate îmbunătăți 
în continuare eficiența acestei integrări, 
prin intermediul unor proiecte strategice de 
protejare a naturii care să se axeze pe 
catalizarea punerii în aplicare a legislației 
și a politicilor Uniunii privind natura și 
biodiversitatea, inclusiv a acțiunilor 
prevăzute în cadrele de acțiune prioritară 
elaborate în conformitate cu Directiva 
92/43/CEE. Proiectele strategice de 
protejare a naturii ar trebui să sprijine 
programele de acțiuni ale statelor membre 
în vederea integrării obiectivelor relevante 
privind natura și biodiversitatea în alte 
politici și programe de finanțare, asigurând 
astfel mobilizarea fondurilor adecvate 
pentru punerea în aplicare a acestor 
politici. Statele membre ar putea decide în 
cadrul planului lor strategic pentru politica 
agricolă comună să utilizeze o anumită 
parte din resursele Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală cu scopul 
de a mobiliza sprijinul pentru acțiuni care 
vin în completarea proiectelor strategice de 
protejare a naturii, astfel cum sunt definite 
în prezentul regulament.

afaceri maritime], pot avea o contribuție 
semnificativă la acoperirea acestor nevoi
de finanțare. Programul poate contribui la 
eficacitatea acestei integrări, prin 
intermediul unor proiecte strategice de 
protejare a naturii care să se axeze pe 
catalizarea punerii în aplicare a legislației 
și a politicilor Uniunii privind natura și 
biodiversitatea, inclusiv a acțiunilor 
prevăzute în cadrele de acțiune prioritară 
elaborate în conformitate cu Directiva 
92/43/CEE. Proiectele strategice de 
protejare a naturii ar trebui să sprijine 
programele de acțiuni ale statelor membre 
în vederea integrării obiectivelor relevante 
privind natura și biodiversitatea în alte 
politici și programe de finanțare, asigurând 
astfel mobilizarea fondurilor adecvate 
pentru punerea în aplicare a acestor 
politici. Statele membre ar putea decide în 
cadrul planului lor strategic pentru politica 
agricolă comună să utilizeze o anumită 
parte din resursele Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală cu scopul 
de a mobiliza sprijinul pentru acțiuni care 
vin în completarea proiectelor strategice de 
protejare a naturii, astfel cum sunt definite 
în prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 105
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Evaluările și analizele recente, 
printre care se numără revizuirea la 
jumătatea perioadei a Strategiei UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020 și 
verificarea adecvării legislației privind 
natura, indică faptul că una dintre 
principalele cauze ale punerii în aplicare 
insuficiente a legislației Uniunii privind 
natura și a strategiei privind biodiversitatea 

(14) Evaluările și analizele recente, 
printre care se numără revizuirea la 
jumătatea perioadei a Strategiei UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020 și 
verificarea adecvării legislației privind 
natura, indică faptul că una dintre 
principalele cauze ale punerii în aplicare 
insuficiente a legislației Uniunii privind 
natura și a strategiei privind biodiversitatea 
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este lipsa unei finanțări adecvate. 
Principalele instrumente de finanțare ale 
Uniunii, inclusiv [Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime], pot avea o contribuție 
semnificativă la acoperirea acestor nevoie
de finanțare. Programul poate îmbunătăți în 
continuare eficiența acestei integrări, prin 
intermediul unor proiecte strategice de 
protejare a naturii care să se axeze pe 
catalizarea punerii în aplicare a legislației 
și a politicilor Uniunii privind natura și 
biodiversitatea, inclusiv a acțiunilor 
prevăzute în cadrele de acțiune prioritară 
elaborate în conformitate cu Directiva 
92/43/CEE. Proiectele strategice de 
protejare a naturii ar trebui să sprijine 
programele de acțiuni ale statelor membre 
în vederea integrării obiectivelor relevante 
privind natura și biodiversitatea în alte 
politici și programe de finanțare, asigurând 
astfel mobilizarea fondurilor adecvate 
pentru punerea în aplicare a acestor 
politici. Statele membre ar putea decide în 
cadrul planului lor strategic pentru politica 
agricolă comună să utilizeze o anumită 
parte din resursele Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală cu scopul 
de a mobiliza sprijinul pentru acțiuni care 
vin în completarea proiectelor strategice de 
protejare a naturii, astfel cum sunt definite 
în prezentul regulament.

este lipsa unei finanțări adecvate. 
Principalele instrumente de finanțare ale 
Uniunii, inclusiv [Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime], pot avea o contribuție 
semnificativă la acoperirea acestor nevoi
de finanțare, respectând obiectivele de 
politică sectorială și criteriile de 
eligibilitate ale fiecăruia dintre fondurile 
definite de Uniune și asigurând 
complementaritatea finanțărilor. 
Programul poate îmbunătăți în continuare 
eficiența acestei integrări, prin intermediul 
unor proiecte strategice de protejare a 
naturii care să se axeze pe catalizarea 
punerii în aplicare a legislației și a 
politicilor Uniunii privind natura și 
biodiversitatea, inclusiv a acțiunilor 
prevăzute în cadrele de acțiune prioritară 
elaborate în conformitate cu Directiva 
92/43/CEE. Proiectele strategice de 
protejare a naturii ar trebui să sprijine 
programele de acțiuni ale statelor membre 
în vederea integrării obiectivelor relevante 
privind natura și biodiversitatea în alte 
politici și programe de finanțare, asigurând 
astfel mobilizarea fondurilor adecvate 
pentru punerea în aplicare a acestor 
politici. Statele membre ar putea decide în 
cadrul planului lor strategic care intră sub 
incidența politicii agricole comune să 
utilizeze o anumită parte din resursele 
Fondului european agricol pentru 
dezvoltare rurală cu scopul de a mobiliza 
sprijinul pentru acțiuni care vin în 
completarea proiectelor strategice de 
protejare a naturii, astfel cum sunt definite 
în prezentul regulament, cu condiția să fie 
respectate criteriile de eligibilitate definite 
în Regulamentul (UE) nr. .../... 
[regulament privind planurile strategice 
legate de PAC] și completate de planurile 
strategice naționale care intră sub 
incidența PAC.
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Or. fr

Amendamentul 106
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Evaluările și analizele recente, 
printre care se numără revizuirea la 
jumătatea perioadei a Strategiei UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020 și 
verificarea adecvării legislației privind 
natura, indică faptul că una dintre 
principalele cauze ale punerii în aplicare 
insuficiente a legislației Uniunii privind 
natura și a strategiei privind biodiversitatea 
este lipsa unei finanțări adecvate. 
Principalele instrumente de finanțare ale 
Uniunii, inclusiv [Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime], pot avea o contribuție 
semnificativă la acoperirea acestor nevoie
de finanțare. Programul poate îmbunătăți în 
continuare eficiența acestei integrări, prin 
intermediul unor proiecte strategice de 
protejare a naturii care să se axeze pe 
catalizarea punerii în aplicare a legislației 
și a politicilor Uniunii privind natura și 
biodiversitatea, inclusiv a acțiunilor 
prevăzute în cadrele de acțiune prioritară 
elaborate în conformitate cu Directiva 
92/43/CEE. Proiectele strategice de 
protejare a naturii ar trebui să sprijine 
programele de acțiuni ale statelor membre 
în vederea integrării obiectivelor relevante 
privind natura și biodiversitatea în alte 
politici și programe de finanțare, asigurând 
astfel mobilizarea fondurilor adecvate 
pentru punerea în aplicare a acestor 
politici. Statele membre ar putea decide în 
cadrul planului lor strategic pentru politica 
agricolă comună să utilizeze o anumită 
parte din resursele Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală cu scopul 

(14) Evaluările și analizele recente, 
printre care se numără revizuirea la 
jumătatea perioadei a Strategiei UE în 
domeniul biodiversității pentru 2020 și 
verificarea adecvării legislației privind 
natura, indică faptul că una dintre 
principalele cauze ale punerii în aplicare 
insuficiente a legislației Uniunii privind 
natura și a strategiei privind biodiversitatea 
este lipsa unei finanțări adecvate. 
Principalele instrumente de finanțare ale 
Uniunii, inclusiv [Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 
Fondul de garantare agricolă, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime], pot avea o contribuție 
semnificativă la acoperirea acestor nevoi
de finanțare, cu condiția preliminară ca 
toate aceste instrumente de finanțare să 
conțină garanțiile adecvate privind 
sustenabilitatea și să abordeze în mod 
corespunzător factorii care stau la baza 
degradării mediului și a schimbărilor 
climatice.
Programul poate îmbunătăți în continuare 
eficiența acestei integrări, prin intermediul 
unor proiecte strategice de protejare a 
naturii care să se axeze pe catalizarea 
punerii în aplicare a legislației și a 
politicilor Uniunii privind natura și 
biodiversitatea, inclusiv a acțiunilor 
prevăzute în cadrele de acțiune prioritară 
elaborate în conformitate cu Directiva 
92/43/CEE. Proiectele strategice de 
protejare a naturii ar trebui să sprijine 
programele de acțiuni ale statelor membre 
în vederea integrării obiectivelor relevante 
privind natura și biodiversitatea în alte 
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de a mobiliza sprijinul pentru acțiuni care 
vin în completarea proiectelor strategice de 
protejare a naturii, astfel cum sunt definite 
în prezentul regulament.

politici și programe de finanțare, asigurând 
astfel mobilizarea fondurilor adecvate 
pentru punerea în aplicare a acestor 
politici. Statele membre ar putea decide în 
cadrul planului lor strategic pentru politica 
agricolă comună să utilizeze o anumită 
parte din resursele Fondului de garantare 
agricolă și ale Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală cu scopul de a 
mobiliza sprijinul pentru acțiuni care vin în 
completarea proiectelor strategice de 
protejare a naturii, astfel cum sunt definite 
în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 107
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Regiunile ultraperiferice ale UE 
reprezintă o parte considerabilă a 
biodiversității mondiale (aproximativ 
20 % din lagunele și recifele de corali din 
lume) și trebuie să facă față, mai mult 
decât oricare altă regiune europeană, 
efectelor catastrofale și ireversibile ale 
încălzirii globale și ale eroziunii 
biodiversității. Prin urmare, este necesar 
să se prevadă un buget specific și minim 
pentru regiunile ultraperiferice, în special 
pentru regiunile ultraperiferice franceze, 
care au fost excluse în mod nedrept de 
către Uniunea Europeană din Directivele 
privind păsările și habitatele și care, prin 
urmare, nu beneficiază de un cadru de 
reglementare obligatoriu pentru protecția 
speciilor și a habitatelor, nici de fondurile 
Natura 2000, deși acestea sunt centre ale 
biodiversității mondiale și unele dintre ele 
fac parte din patrimoniul mondial 
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UNESCO sau sunt pe cale să fie incluse 
în lista UNESCO. Regiunile 
ultraperiferice franceze au fost 
discriminate îndeosebi în ceea ce privește 
alocarea diverselor fonduri europene 
pentru protejarea și finanțarea protecției 
biodiversității în aceste teritorii. Astfel, cel 
puțin 2 % din finanțarea programului 
LIFE ar trebui alocată regiunilor 
ultraperiferice, în vederea protejării 
biodiversității lor incomensurabile, și cel 
puțin 1 % regiunilor ultraperiferice 
franceze pentru a compensa anii pierduți.

Or. fr

Amendamentul 108
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Ricardo Serrão Santos, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sistemul voluntar de servicii în 
folosul biodiversității și ecosistemului în 
regiunile ultraperiferice și țările și 
teritoriile de peste mări ale Uniunii (BEST) 
promovează conservarea biodiversității, 
inclusiv a biodiversității marine, și 
utilizarea durabilă a serviciilor 
ecosistemice, inclusiv a abordărilor 
ecosistemice pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, în 
regiunile ultraperiferice și țările și 
teritoriile de peste mări ale Uniunii. BEST 
a contribuit la sensibilizarea opiniei publice 
cu privire la importanța ecologică a 
regiunilor ultraperiferice și a țărilor și 
teritoriilor de peste mări pentru 
conservarea biodiversității mondiale. În 
cadrul declarațiilor ministeriale din 2017 și 
2018, țările și teritoriile de peste mări și-au 
exprimat recunoștința pentru această 
schemă care acordă mici granturi pentru 
biodiversitate. Programul ar trebui să 
poată finanța în continuarea micile 
granturi pentru biodiversitate atât în 

(15) Sistemul voluntar de servicii în 
folosul biodiversității și ecosistemului în 
regiunile ultraperiferice și țările și 
teritoriile de peste mări ale Uniunii (BEST) 
promovează conservarea biodiversității, 
inclusiv a biodiversității marine, și 
utilizarea durabilă a serviciilor 
ecosistemice, inclusiv a abordării bazate 
pe ecosisteme pentru atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, în regiunile ultraperiferice și țările 
și teritoriile de peste mări ale Uniunii. 
Datorită acțiunii pregătitoare BEST 
adoptate în 2011 și a programelor BEST 
2.0 și BEST RUP care au urmat, BEST a 
contribuit la sensibilizarea opiniei publice 
cu privire la importanța ecologică a 
regiunilor ultraperiferice și a țărilor și 
teritoriilor de peste mări, precum și cu 
privire la rolul lor esențial pentru 
conservarea biodiversității mondiale.
Datorită sprijinului său au putut fi puse 
în aplicare 90 de proiecte, permițându-i 
Uniunii Europene să sprijine în mod 
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regiunile ultraperiferice, cât și în țările și 
teritoriile de peste mări.

direct actorii locali. 80 % din 
biodiversitatea europeană se află în 
teritoriile de peste mări, iar studiul de 
impact al Comisiei Europene evaluează că 
sprijinul financiar necesar pentru 
punerea în aplicare a unor acțiuni în 
aceste teritorii se ridică la 8 milioane 
EUR anual. În cadrul declarațiilor 
ministeriale din 2017 și 2018, țările și 
teritoriile de peste mări și-au exprimat 
recunoștința pentru această schemă care 
acordă mici granturi pentru biodiversitate. 
Prezentul program ar trebui să includă 
sprijinirea inițiativei BEST, inclusiv 
consolidarea capacităților și capitalizarea 
acțiunilor finanțate, atât în regiunile 
ultraperiferice, cât și în țările și teritoriile 
de peste mări.

Or. fr

Amendamentul 109
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sistemul voluntar de servicii în 
folosul biodiversității și ecosistemului în 
regiunile ultraperiferice și țările și 
teritoriile de peste mări ale Uniunii (BEST) 
promovează conservarea biodiversității, 
inclusiv a biodiversității marine, și 
utilizarea durabilă a serviciilor 
ecosistemice, inclusiv a abordărilor 
ecosistemice pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, în 
regiunile ultraperiferice și țările și 
teritoriile de peste mări ale Uniunii. BEST 
a contribuit la sensibilizarea opiniei 
publice cu privire la importanța ecologică 
a regiunilor ultraperiferice și a țărilor și 
teritoriilor de peste mări pentru 

(15) Sistemul voluntar de servicii în 
folosul biodiversității și ecosistemului în 
regiunile ultraperiferice și țările și 
teritoriile de peste mări ale Uniunii (BEST) 
promovează conservarea biodiversității, 
inclusiv a biodiversității marine, și 
utilizarea durabilă a serviciilor 
ecosistemice, inclusiv a abordărilor 
ecosistemice pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, în 
regiunile ultraperiferice și țările și 
teritoriile de peste mări ale Uniunii, dar a 
avut o contribuție prea redusă și exclusiv 
marginală la protejarea biodiversității. El 
este departe de a fi suficient pentru a 
combate pierderea biodiversității în aceste 



PE629.443v01-00 44/114 AM\1166178RO.docxRO

conservarea biodiversității mondiale. În 
cadrul declarațiilor ministeriale din 2017 
și 2018, țările și teritoriile de peste mări 
și-au exprimat recunoștința pentru 
această schemă care acordă mici granturi 
pentru biodiversitate. Programul ar trebui 
să poată finanța în continuarea micile 
granturi pentru biodiversitate atât în 
regiunile ultraperiferice, cât și în țările și 
teritoriile de peste mări.

regiuni. În consecință, acesta ar trebui să 
dureze mai mult prin integrarea sa în 
programul LIFE și prin majorarea 
bugetului său. Cu toate acestea, el nu 
înlocuiește celelalte fonduri acordate în 
cadrul programului LIFE regiunilor 
ultraperiferice.

Or. fr

Amendamentul 110
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Programul LIFE trebuie să ia în 
considerare, asemenea tuturor fondurilor 
disponibile ale Uniunii, insularitatea 
teritoriilor sale, dincolo de apartenența 
acestora la teritoriile de peste mări ale 
Uniunii, precum și problemele cu care 
acestea s-ar putea confrunta. Diferite 
studii demonstrează faptul că schimbările 
climatice vor afecta în mod special 
teritoriile insulare, în principal din cauza 
creșterii nivelului mărilor și al oceanelor, 
precum și faptul că Marea Mediterană, pe 
lângă provocările legate de creșterea 
nivelului mării, se confruntă cu 
fenomenul acidifierii ca urmare a 
absorbției dioxidului de carbon prezent în 
atmosferă.

Or. es

Amendamentul 111
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Considerentul 15 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) În vara anului 2018, au avut loc în 
Marea Mediterană fenomene atmosferice 
extreme având caracteristicile unor 
furtuni tropicale puternice. Prejudiciile 
provocate sunt extrem de grave, implicând 
chiar pierderi de vieți omenești. Aceste 
aspecte, dincolo de faptul că sunt 
susceptibile de a atrage fonduri 
extraordinare pentru catastrofe, ar trebui 
să fie abordate holistic în cadrul strategiei 
Uniunii Europene de adaptare la 
schimbările climatice.

Or. es

Amendamentul 112
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Promovarea economiei circulare 
necesită schimbarea mentalității în ceea ce 
privește modul în care materialele și 
produsele, inclusiv materialele plastice, 
sunt concepute, produse, consumate și 
eliminate ca deșeuri. Programul ar trebui să 
contribuie la tranziția către un model de 
economie circulară prin acordarea de 
sprijin financiar care să vizează o serie de 
actori (întreprinderi, autoritățile publice și 
consumatori), în special prin aplicarea,
dezvoltarea și reproducerea celor mai bune 
tehnologii, practici și soluții adaptate la 
contextele locale, regionale sau naționale 
specifice, inclusiv prin intermediul unor 
abordări integrate pentru punerea în 
aplicare a planurilor de gestionare și 
prevenire a deșeurilor. Prin sprijinirea 
punerii în aplicare a strategiei privind 
materialele plastice, se pot lua măsuri care 

(16) Promovarea economiei circulare 
necesită schimbarea mentalității în ceea ce 
privește modul în care materialele și 
produsele, inclusiv materialele plastice, 
sunt concepute, produse, consumate și 
eliminate ca deșeuri. Programul ar trebui să 
contribuie la tranziția către un model de 
economie circulară prin acordarea de 
sprijin financiar care să vizează o serie de 
actori (întreprinderi, autoritățile publice și 
consumatori), în special prin aplicarea, 
dezvoltarea și reproducerea celor mai bune 
tehnologii, practici și soluții adaptate la 
contextele locale, regionale sau naționale 
specifice, inclusiv prin intermediul unor 
abordări integrate pentru punerea în 
aplicare a planurilor de gestionare și 
prevenire a deșeurilor. Prin sprijinirea 
punerii în aplicare a strategiei privind 
materialele plastice, se pot lua măsuri care 
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să abordeze în special problema deșeurilor 
marine.

să crească reciclarea deșeurilor de plastic 
și să abordeze în special problema 
deșeurilor marine care în prezent 
constituie o urgență ecologică majoră.

Or. fr

Amendamentul 113
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Promovarea economiei circulare 
necesită schimbarea mentalității în ceea ce 
privește modul în care materialele și 
produsele, inclusiv materialele plastice, 
sunt concepute, produse, consumate și 
eliminate ca deșeuri. Programul ar trebui să 
contribuie la tranziția către un model de 
economie circulară prin acordarea de 
sprijin financiar care să vizează o serie de 
actori (întreprinderi, autoritățile publice și 
consumatori), în special prin aplicarea, 
dezvoltarea și reproducerea celor mai bune 
tehnologii, practici și soluții adaptate la 
contextele locale, regionale sau naționale 
specifice, inclusiv prin intermediul unor 
abordări integrate pentru punerea în 
aplicare a planurilor de gestionare și 
prevenire a deșeurilor. Prin sprijinirea 
punerii în aplicare a strategiei privind 
materialele plastice, se pot lua măsuri care 
să abordeze în special problema deșeurilor 
marine.

(16) Promovarea economiei eficiente 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și circulare necesită schimbarea 
mentalității în ceea ce privește modul în 
care materialele și produsele, inclusiv 
materialele plastice, sunt concepute, 
produse, consumate și eliminate ca deșeuri. 
Programul ar trebui să contribuie la 
tranziția către un model de economie 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și circulară prin acordarea de 
sprijin financiar care să vizeze o serie de 
actori (întreprinderi, organizațiile societății 
civile, autoritățile publice și consumatori), 
în special prin aplicarea, dezvoltarea și 
reproducerea celor mai bune tehnologii, 
practici și soluții adaptate la contextele 
locale, regionale sau naționale specifice, 
inclusiv prin intermediul unor abordări 
integrate pentru punerea în aplicare a 
ierarhiei deșeurilor și a planurilor
durabile de gestionare și prevenire a 
deșeurilor. Prin sprijinirea punerii în 
aplicare a strategiei privind materialele 
plastice, se pot lua măsuri care să abordeze 
în special problema deșeurilor marine și a 
celor din apa dulce.

Or. en

Amendamentul 114
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Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Un nivel înalt de protecție a 
mediului este fundamental pentru 
sănătatea și bunăstarea cetățenilor UE. 
Programul ar trebui să susțină obiectivul 
Uniunii de a produce și de a utiliza 
substanțe chimice în moduri care să 
conducă la diminuarea efectelor adverse 
semnificative asupra sănătății umane și a 
mediului și de a elabora o strategie a 
Uniunii pentru un mediu netoxic. 
Programul ar trebui, de asemenea, să 
susțină activitățile pentru facilitarea 
punerii în aplicare a Directivei 
2002/49/CE a Parlamentului și a 
Consiliului (Directiva privind zgomotul) 
pentru a se ajunge la niveluri de zgomot 
care să nu dea naștere unor efecte 
negative semnificative asupra sănătății 
umane și unor riscuri pentru sănătatea 
umană.

Or. en

Amendamentul 115
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová, Damiano 
Zoffoli

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Obiectivul pe termen lung al 
politicii Uniunii privind calitatea aerului 
este de a se ajunge la niveluri de calitate a 
aerului care să nu producă efecte negative 
semnificative asupra sănătății umane sau 

(17) Obiectivul pe termen lung al
politicii Uniunii privind calitatea aerului 
este de a se ajunge la niveluri de calitate a 
aerului care să nu producă efecte negative 
semnificative asupra sănătății umane sau 
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riscuri pentru sănătatea umană. Opinia 
publică este foarte conștientă de problema 
poluării aerului, iar cetățenii se așteaptă ca 
autoritățile să ia măsuri. Directiva (UE) 
2016/2284 a Parlamentului European și a 
Consiliului26 subliniază rolul pe care 
finanțarea din partea Uniunii îl poate avea 
în realizarea obiectivelor privind calitatea 
aerului. Prin urmare, programul ar trebui să 
sprijine proiectele, inclusiv proiectele 
strategice integrate, care au potențialul de a 
mobiliza fonduri publice și private, de a fi 
un exemplu de bune practici și de a avea 
rolul de catalizatori pentru punerea în 
aplicare a planurilor și a legislației privind 
calitatea aerului la nivel local, regional, 
multiregional, național și transnațional.

riscuri pentru sănătatea umană. Opinia 
publică este foarte conștientă de problema
poluării aerului, iar cetățenii se așteaptă ca 
autoritățile să ia măsuri. Directiva (UE) 
2016/2284 a Parlamentului European și a 
Consiliului26 subliniază rolul pe care 
finanțarea din partea Uniunii îl poate avea 
în realizarea obiectivelor privind calitatea 
aerului. Prin urmare, programul ar trebui să 
sprijine proiectele, inclusiv proiectele 
strategice integrate, care au potențialul de a 
mobiliza fonduri publice și private, de a fi 
un exemplu de bune practici și de a avea 
rolul de catalizatori pentru punerea în 
aplicare a planurilor și a legislației privind 
calitatea aerului la nivel local, regional, 
multiregional, național și transnațional. 
Aceste eforturi de îmbunătățire a calității 
aerului ar trebui să fie conforme cu 
cerințele de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră și cu nevoia pe termen 
lung de decarbonizare a economiei 
europene prin înlocuirea treptată a 
infrastructurii energetice bazate pe 
combustibili fosili cu infrastructuri bazate 
pe surse regenerabile dacă acest lucru 
este posibil din punct de vedere tehnic.

_________________ _________________

26 Directiva (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 decembrie 2016 privind reducerea 
emisiilor naționale de anumiți poluanți 
atmosferici, de modificare a Directivei 
2003/35/CE și de abrogare a Directivei 
2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

26 Directiva (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 decembrie 2016 privind reducerea 
emisiilor naționale de anumiți poluanți 
atmosferici, de modificare a Directivei 
2003/35/CE și de abrogare a Directivei 
2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 116
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Obiectivul pe termen lung al 
politicii Uniunii privind calitatea aerului 
este de a se ajunge la niveluri de calitate a 

(17) Obiectivul pe termen lung al 
politicii Uniunii privind calitatea aerului 
este de a se ajunge la niveluri de calitate a 
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aerului care să nu producă efecte negative 
semnificative asupra sănătății umane sau 
riscuri pentru sănătatea umană. Opinia 
publică este foarte conștientă de problema 
poluării aerului, iar cetățenii se așteaptă ca 
autoritățile să ia măsuri. Directiva (UE) 
2016/2284 a Parlamentului European și a 
Consiliului26 subliniază rolul pe care 
finanțarea din partea Uniunii îl poate avea 
în realizarea obiectivelor privind calitatea 
aerului. Prin urmare, programul ar trebui să 
sprijine proiectele, inclusiv proiectele 
strategice integrate, care au potențialul de a 
mobiliza fonduri publice și private, de a fi 
un exemplu de bune practici și de a avea 
rolul de catalizatori pentru punerea în 
aplicare a planurilor și a legislației privind 
calitatea aerului la nivel local, regional, 
multiregional, național și transnațional.

aerului care să nu producă efecte negative 
semnificative asupra sănătății umane sau 
riscuri pentru sănătatea umană. Opinia 
publică este foarte conștientă de problema 
poluării aerului, iar cetățenii se așteaptă ca 
autoritățile să ia măsuri, studiile realizate 
de marile centre urbane arătând adesea o 
stagnare și chiar o creștere a poluării 
atmosferice. Directiva (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a Consiliului26

subliniază rolul pe care finanțarea din 
partea Uniunii îl poate avea în realizarea 
obiectivelor privind calitatea aerului. Prin 
urmare, programul ar trebui să sprijine 
proiectele, inclusiv proiectele strategice 
integrate, care au potențialul de a mobiliza 
fonduri publice și private, de a fi un 
exemplu de bune practici și de a avea rolul 
de catalizatori pentru punerea în aplicare a 
planurilor și a legislației privind calitatea 
aerului la nivel local, regional, 
multiregional, național și transnațional.

_________________ _________________

26Directiva (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 decembrie 2016 privind reducerea 
emisiilor naționale de anumiți poluanți 
atmosferici, de modificare a Directivei 
2003/35/CE și de abrogare a Directivei 
2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

26 Directiva (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 decembrie 2016 privind reducerea 
emisiilor naționale de anumiți poluanți
atmosferici, de modificare a Directivei 
2003/35/CE și de abrogare a Directivei 
2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

Or. fr

Amendamentul 117
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Obiectivul pe termen lung al 
politicii Uniunii privind calitatea aerului 
este de a se ajunge la niveluri de calitate a 

(17) Obiectivul pe termen lung al 
politicii Uniunii privind calitatea aerului 
este de a se ajunge la niveluri de calitate a 
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aerului care să nu producă efecte negative 
semnificative asupra sănătății umane sau 
riscuri pentru sănătatea umană. Opinia 
publică este foarte conștientă de problema 
poluării aerului, iar cetățenii se așteaptă ca 
autoritățile să ia măsuri. Directiva (UE) 
2016/2284 a Parlamentului European și a 
Consiliului26 subliniază rolul pe care 
finanțarea din partea Uniunii îl poate avea 
în realizarea obiectivelor privind calitatea 
aerului. Prin urmare, programul ar trebui să 
sprijine proiectele, inclusiv proiectele 
strategice integrate, care au potențialul de a 
mobiliza fonduri publice și private, de a fi 
un exemplu de bune practici și de a avea 
rolul de catalizatori pentru punerea în 
aplicare a planurilor și a legislației privind 
calitatea aerului la nivel local, regional, 
multiregional, național și transnațional.

aerului care să nu producă efecte negative 
semnificative asupra sănătății umane sau 
riscuri pentru sănătatea umană. Opinia 
publică este foarte conștientă de problema 
poluării aerului, iar cetățenii se așteaptă ca 
autoritățile să ia măsuri. Directiva (UE) 
2016/2284 a Parlamentului European și a 
Consiliului26 subliniază rolul pe care
finanțarea din partea Uniunii îl poate avea 
în realizarea obiectivelor privind calitatea 
aerului. Prin urmare, programul ar trebui să 
sprijine proiectele, inclusiv proiectele 
strategice integrate, care au potențialul de a 
mobiliza fonduri publice și private, de a fi 
un exemplu de bune practici și de a avea 
rolul de catalizatori pentru punerea în 
aplicare a planurilor și a legislației privind 
calitatea aerului la nivel local, regional, 
multiregional, național și transnațional. 
Programul ar trebui să finanțeze cu 
prioritate măsurile utile pentru 
combaterea schimbărilor climatice 
simultan cu îmbunătățirea calității 
aerului.

_________________ _________________

26 Directiva (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 decembrie 2016 privind reducerea 
emisiilor naționale de anumiți poluanți 
atmosferici, de modificare a Directivei 
2003/35/CE și de abrogare a Directivei 
2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

26 Directiva (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 decembrie 2016 privind reducerea 
emisiilor naționale de anumiți poluanți 
atmosferici, de modificare a Directivei 
2003/35/CE și de abrogare a Directivei 
2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

Or. fr

Amendamentul 118
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Obiectivul pe termen lung al 
politicii Uniunii privind calitatea aerului 
este de a se ajunge la niveluri de calitate a 
aerului care să nu producă efecte negative 
semnificative asupra sănătății umane sau 

(17) Obiectivul pe termen lung al 
politicii Uniunii privind calitatea aerului 
este de a se ajunge la niveluri de calitate a 
aerului care să nu producă efecte negative 
semnificative asupra sănătății umane sau 
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riscuri pentru sănătatea umană. Opinia 
publică este foarte conștientă de problema 
poluării aerului, iar cetățenii se așteaptă ca 
autoritățile să ia măsuri. Directiva (UE) 
2016/2284 a Parlamentului European și a 
Consiliului26 subliniază rolul pe care 
finanțarea din partea Uniunii îl poate avea 
în realizarea obiectivelor privind calitatea 
aerului. Prin urmare, programul ar trebui să 
sprijine proiectele, inclusiv proiectele 
strategice integrate, care au potențialul de a 
mobiliza fonduri publice și private, de a fi 
un exemplu de bune practici și de a avea 
rolul de catalizatori pentru punerea în 
aplicare a planurilor și a legislației privind 
calitatea aerului la nivel local, regional, 
multiregional, național și transnațional.

riscuri pentru sănătatea umană, mediu și 
biodiversitate. Opinia publică este foarte 
conștientă de problema poluării aerului, iar 
cetățenii se așteaptă ca autoritățile să ia 
măsuri. Directiva (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a Consiliului26

subliniază rolul pe care finanțarea din 
partea Uniunii îl poate avea în realizarea 
obiectivelor privind calitatea aerului. Prin 
urmare, programul ar trebui să sprijine 
proiectele, inclusiv proiectele strategice 
integrate, care au potențialul de a mobiliza 
fonduri publice și private, de a fi un 
exemplu de bune practici și de a avea rolul 
de catalizatori pentru punerea în aplicare a 
planurilor și a legislației privind calitatea 
aerului la nivel local, regional, 
multiregional, național și transnațional.

_________________ _________________

26 Directiva (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 decembrie 2016 privind reducerea 
emisiilor naționale de anumiți poluanți 
atmosferici, de modificare a Directivei 
2003/35/CE și de abrogare a Directivei 
2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

26 Directiva (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 decembrie 2016 privind reducerea 
emisiilor naționale de anumiți poluanți 
atmosferici, de modificare a Directivei 
2003/35/CE și de abrogare a Directivei 
2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 119
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Ar trebui să se acorde o atenție 
specială promovării abandonării surselor 
de poluare a aerului, în special a 
instalațiilor pentru încălzirea locuințelor 
și a centralelor electrice pe bază de 
combustibili fosili. Pentru a aborda 
problema poluării atmosferice, eforturile 
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ar trebui să se concentreze asupra 
tranziției către surse regenerabile de 
energie, facilitând astfel o perspectivă pe 
termen lung.

Or. en

Justificare

În UE, încălzirea locuințelor pe bază de cărbune reprezintă o sursă importantă de poluare 
atmosferică și are un efect negativ asupra sănătății cetățenilor. În măsura în care este posibil 
din punct de vedere tehnic, ar trebui încurajată tranziția către sursele regenerabile de 
energie, în conformitate cu obiectivele de decarbonizare pentru sectorul construcțiilor, astfel 
cum se prevede în Directiva privind performanța energetică a clădirilor.

Amendamentul 120
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Directiva 2000/60/CE stabilește un 
cadru pentru protecția apelor de suprafață, 
a apelor de tranziție, a apelor de coastă și a 
apelor subterane ale Uniunii. Obiectivele 
directivei sunt susținute de Planul de 
salvgardare a resurselor de apă ale 
Europei27, care vizează îmbunătățirea 
punerii în aplicare a obiectivelor politicii în 
domeniul apei și sporirea integrării acestor 
obiective în alte domenii de politică. Prin 
urmare, programul ar trebui să sprijine 
proiectele care contribuie la punerea în 
aplicare efectivă a Directivei 2000/60/CE 
și a altor acte legislative ale Uniunii 
privind apa în scopul asigurării unei stări 
bune a corpurilor de apă ale Uniunii prin 
aplicarea, dezvoltarea și reproducerea celor 
mai bune practici, precum și prin 
mobilizarea unor acțiuni complementare în 
cadrul altor programe sau surse de 
finanțare ale Uniunii.

(18) Directiva 2000/60/CE stabilește un 
cadru pentru protecția apelor de suprafață, 
a apelor de tranziție, a apelor de coastă și a 
apelor subterane ale Uniunii. În această 
privință este necesar un studiu 
cuprinzător și independent pentru a stabili 
impactul asupra acestor ape al 
„fracturării hidraulice” pentru extracția 
de petrol. Obiectivele directivei sunt 
susținute de Planul de salvgardare a 
resurselor de apă ale Europei27, care 
vizează îmbunătățirea punerii în aplicare a 
obiectivelor politicii în domeniul apei și 
sporirea integrării acestor obiective în alte 
domenii de politică. Prin urmare, 
programul ar trebui să sprijine proiectele 
care contribuie la punerea în aplicare 
efectivă a Directivei 2000/60/CE și a altor 
acte legislative ale Uniunii privind apa în 
scopul asigurării unei stări bune a 
corpurilor de apă ale Uniunii prin 
aplicarea, dezvoltarea și reproducerea celor 
mai bune practici, precum și prin 
mobilizarea unor acțiuni complementare în 
cadrul altor programe sau surse de 
finanțare ale Uniunii.
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_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Amendamentul 121
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Directiva 2000/60/CE stabilește un 
cadru pentru protecția apelor de suprafață, 
a apelor de tranziție, a apelor de coastă și a 
apelor subterane ale Uniunii. Obiectivele 
directivei sunt susținute de Planul de 
salvgardare a resurselor de apă ale 
Europei27, care vizează îmbunătățirea 
punerii în aplicare a obiectivelor politicii în 
domeniul apei și sporirea integrării acestor 
obiective în alte domenii de politică. Prin 
urmare, programul ar trebui să sprijine 
proiectele care contribuie la punerea în 
aplicare efectivă a Directivei 2000/60/CE 
și a altor acte legislative ale Uniunii 
privind apa în scopul asigurării unei stări 
bune a corpurilor de apă ale Uniunii prin 
aplicarea, dezvoltarea și reproducerea celor 
mai bune practici, precum și prin 
mobilizarea unor acțiuni complementare în 
cadrul altor programe sau surse de 
finanțare ale Uniunii.

(18) Directiva 2000/60/CE stabilește un 
cadru pentru protecția apelor de suprafață, 
a apelor de tranziție, a apelor de coastă și a 
apelor subterane ale Uniunii. Obiectivele 
directivei sunt susținute de Planul de 
salvgardare a resurselor de apă ale 
Europei27, care vizează îmbunătățirea 
punerii în aplicare a obiectivelor politicii în 
domeniul apei și sporirea integrării acestor 
obiective în alte domenii de politică. Prin 
urmare, programul ar trebui să sprijine 
proiectele care îmbunătățesc integritatea 
resurselor de apă și contribuie la punerea 
în aplicare efectivă a Directivei 
2000/60/CE și a altor acte legislative ale 
Uniunii privind apa în scopul asigurării 
unei stări bune a corpurilor de apă ale 
Uniunii prin aplicarea, dezvoltarea și 
reproducerea celor mai bune practici, 
precum și prin mobilizarea unor acțiuni 
complementare în cadrul altor programe 
sau surse de finanțare ale Uniunii.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en
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Amendamentul 122
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Politica agricolă comună joacă un 
rol decisiv în realizarea obiectivelor 
Uniunii privind mediul, biodiversitatea, 
clima și sustenabilitatea. Comisia 
Europeană nu a întreprins o evaluare 
sistemică, o „verificare a adecvării” PAC, 
în pofida cererilor ferme ale părților 
interesate cheie, inclusiv ale platformei 
REFIT. Cu toate acestea, un studiu 
recent, bazat pe dovezi28a, elaborat ulterior 
normelor privind o mai bună legiferare 
ale Comisiei Europene, demonstrează în 
mod clar că angajamentul PAC în 
privința mediului nu este suficient pentru 
oprirea declinului biodiversității sau a 
degradării mediului. PAC nu abordează 
nici ODD în mod adecvat. În forma sa 
actuală, PAC nu va furniza servicii 
ecosistemice adecvate în UE și va eșua 
complet în abordarea provocărilor legate 
de schimbările climatice.
Sinergiile cu PAC ar trebui să asigure că, 
după o reformă cuprinzătoare, PAC va 
răspunde mai bine provocărilor actuale, 
că resursele sunt transferate de la plățile 
directe care nu sunt nici eficiente și nici 
bine fundamentate și că fermierii care se 
angajează să folosească practici agricole 
durabile și să contribuie activ la 
obiectivele de biodiversitate și de mediu, 
printre altele, prin intermediul gestionării 
siturilor Natura 2000, al programelor 
ecologice și al agriculturii ecologice, sunt 
mai bine răsplătiți.

_________________

28a G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira, C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
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Höfer și Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP 
Fit for purpose? An evidence based 
fitness-check assessment. Leipzig, Centrul 
german pentru cercetarea biodiversității 
integrate (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.

Or. en

Amendamentul 123
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Stadiul actual de conservare al 
siturilor Natura 2000 de pe terenurile 
agricole este foarte scăzut, ceea ce arată 
că aceste zone mai au încă nevoie de 
protecție.

Plățile actuale din cadrul PAC pentru 
zonele Natura 2000 reprezintă mijlocul 
cel mai eficient de conservare a 
biodiversității din zonele agricole.28a. 
Totuși, aceste plăți nu sunt suficiente și 
nu fac dovada valorii lor înalte pentru 
societate. Pentru stimularea protecției 
mediului în aceste zone, plățile din cadrul 
PAC pentru zonele Natura 2000 ar trebui, 
prin urmare, sporite.

_________________

28a G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer, și Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP 
Fit for purpose? An evidence based 
fitness-check assessment. Leipzig, Centrul 
german pentru cercetarea biodiversității 
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integrate (iDiv) Halle-Jena-Leipzig. 

Or. en

Amendamentul 124
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 
privire la mediu, schimbările climatice și 
aspectele legate de tranziția către energia 
curată necesită implicarea societății civile 
prin sensibilizarea într-o măsură mai 
mare a opiniei publice, prin implicarea 
consumatorilor și prin participarea mai 
multor părți interesate, inclusiv a 
organizaților neguvernamentale, în 
procesul de consultare și de punere în 
aplicare a politicilor relevante.

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 
privire la mediu, biodiversitate,
schimbările climatice și tranziția către o 
societate cu emisii zero necesită o 
abordare pe mai multe niveluri, cu 
proceduri solide și bazate pe dovezi și un 
angajament mai extins, inclusiv al 
autorităților locale și regionale și al 
societății civile, pentru pregătirea și 
punerea în aplicare a politicilor relevante, 
precum și pentru sensibilizarea într-o 
măsură mai mare a opiniei publice. 
Activitatea organizațiilor 
neguvernamentale (ONG-uri) și rețeaua 
de entități non-profit care urmăresc un țel 
de interes general pentru Uniune și sunt 
active în principal în domeniul mediului 
și al acțiunilor climatice ar trebui, prin 
urmare, să primească sprijin sporit de la 
acest program. Proiectele de acțiune 
standard în această privință sunt deosebit 
de importante, prin urmare, detaliile 
tehnice, inclusiv valoarea totală minimă a 
proiectelor, ar trebui să fie stabilită astfel 
încât să permită o bună participare a 
ONG-urilor în cadrul acestui program.

Or. en

Amendamentul 125
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Propunere de regulament
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Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 
privire la mediu, schimbările climatice și 
aspectele legate de tranziția către energia 
curată necesită implicarea societății civile 
prin sensibilizarea într-o măsură mai mare 
a opiniei publice, prin implicarea 
consumatorilor și prin participarea mai 
multor părți interesate, inclusiv a 
organizaților neguvernamentale, în 
procesul de consultare și de punere în 
aplicare a politicilor relevante.

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 
privire la mediu, schimbările climatice și 
aspectele legate de tranziția către energia 
curată necesită implicarea societății civile 
prin sensibilizarea într-o măsură mai mare 
a opiniei publice, inclusiv prin intermediul 
unei strategii de comunicare care ține 
seama de noua mass-medie și de 
platformele de comunicare socială, 
sporește implicarea consumatorilor și 
extinde participarea mai multor părți 
interesate, inclusiv a organizaților 
neguvernamentale, în procesul de 
consultare și de punere în aplicare a 
politicilor relevante.

Or. en

Justificare

Este important să se stabilească necesitatea unei comunicări moderne.

Amendamentul 126
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 
privire la mediu, schimbările climatice și 
aspectele legate de tranziția către energia 
curată necesită implicarea societății civile 
prin sensibilizarea într-o măsură mai mare 
a opiniei publice, prin implicarea 
consumatorilor și prin participarea mai 
multor părți interesate, inclusiv a 
organizaților neguvernamentale, în 
procesul de consultare și de punere în 
aplicare a politicilor relevante.

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 
privire la mediu, schimbările climatice și 
aspectele legate de tranziția către energia 
curată nu va reuși fără participarea și 
implicarea totală a societății civile. Acest 
lucru se poate realiza prin sensibilizarea 
într-o măsură mai mare a opiniei publice, 
prin implicarea consumatorilor și prin 
participarea mai multor părți interesate, 
inclusiv a organizaților neguvernamentale, 
în procesul de consultare și de punere în 
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aplicare a politicilor relevante.

Or. en

Amendamentul 127
György Hölvényi

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 
privire la mediu, schimbările climatice și 
aspectele legate de tranziția către energia 
curată necesită implicarea societății civile 
prin sensibilizarea într-o măsură mai mare 
a opiniei publice, prin implicarea 
consumatorilor și prin participarea mai 
multor părți interesate, inclusiv a 
organizaților neguvernamentale, în 
procesul de consultare și de punere în 
aplicare a politicilor relevante.

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 
privire la mediu, schimbările climatice și 
aspectele legate de tranziția către energia 
curată necesită implicarea societății civile 
prin sensibilizarea într-o măsură mai mare 
a opiniei publice, prin implicarea 
consumatorilor și prin participarea mai 
multor părți interesate, inclusiv a 
organizaților neguvernamentale, a 
bisericilor și a comunităților religioase, în 
procesul de consultare și de punere în 
aplicare a politicilor relevante.

Or. hu

Amendamentul 128
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 
privire la mediu, schimbările climatice și 
aspectele legate de tranziția către energia 
curată necesită implicarea societății civile 
prin sensibilizarea într-o măsură mai mare 
a opiniei publice, prin implicarea 
consumatorilor și prin participarea mai 
multor părți interesate, inclusiv a 
organizaților neguvernamentale, în 
procesul de consultare și de punere în 
aplicare a politicilor relevante.

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 
privire la mediu, schimbările climatice și 
aspectele legate de tranziția către energia 
curată necesită sensibilizarea într-o măsură 
mai mare a opiniei publice, prin implicarea 
consumatorilor și prin participarea mai 
multor părți interesate, în special a 
organizaților societății civile, a bisericilor 
și a asociațiilor sau comunităților 
religioase, în procesul de consultare și de 
punere în aplicare și evaluare a politicilor 
relevante.
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Or. it

Justificare

Prin amendamentul propus se dorește recunoașterea rolului-cheie pe care îl au bisericile și 
asociațiile sau comunitățile religioase în ceea ce privește politicile de mediu. În plus, 
amendamentul vizează punerea în aplicare a articolul 17 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, care necesită o distincție între aceste entități și cele ale societății civile. 

Amendamentul 129
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 
privire la mediu, schimbările climatice și 
aspectele legate de tranziția către energia 
curată necesită implicarea societății civile 
prin sensibilizarea într-o măsură mai mare 
a opiniei publice, prin implicarea 
consumatorilor și prin participarea mai 
multor părți interesate, inclusiv a 
organizaților neguvernamentale, în 
procesul de consultare și de punere în 
aplicare a politicilor relevante.

(20) Îmbunătățirea guvernanței cu 
privire la mediu, schimbările climatice și 
aspectele legate de tranziția către energia 
curată necesită implicarea și participarea
societății civile și a actorilor socio-
profesionali, a partenerilor și a aleșilor 
locali prin sensibilizarea într-o măsură mai 
mare a opiniei publice, prin implicarea 
consumatorilor și prin participarea mai 
multor părți interesate.

Or. fr

Amendamentul 130
Michel Dantin, Renaud Muselier, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Programul ar trebui să sprijine 
actorii și teritoriile să își consolideze 
reziliența, prin sprijinirea elaborării și a 
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punerii în aplicare a unor strategii locale 
și regionale care să vizeze adaptarea 
zonelor costiere la schimbările climatice.

Or. fr

Amendamentul 131
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În timp ce îmbunătățirea 
guvernanței la toate nivelurile ar trebui să 
fie un obiectiv transversal al tuturor 
subprogramelor din cadrul programului, 
programul ar trebui să sprijine dezvoltarea 
și punerea în aplicare a legislației 
orizontale privind guvernanța în materie de 
mediu, inclusiv a legislației de punere în 
aplicare a Convenției Comisiei Economice 
pentru Europa a Organizației Națiunilor 
Unite (CEE-ONU) privind accesul la 
informație, participarea publicului la luarea 
deciziei și accesul la justiție în probleme de 
mediu.29 .

(21) În timp ce îmbunătățirea 
guvernanței la toate nivelurile ar trebui să 
fie un obiectiv transversal al tuturor 
subprogramelor din cadrul programului, 
programul ar trebui să sprijine dezvoltarea 
și punerea în aplicare, precum și 
conformitatea eficientă cu acquis-ul 
privind mediul și clima și asigurarea 
respectării acestuia, în special a legislației 
orizontale privind guvernanța în materie de 
mediu, inclusiv a legislației de punere în 
aplicare a Convenției Comisiei Economice 
pentru Europa a Organizației Națiunilor 
Unite (CEE-ONU) privind accesul la 
informație, participarea publicului la luarea 
deciziei și accesul la justiție în probleme de 
mediu29 29a, de asemenea cu privire la 
Comitetul pentru examinarea respectării 
dispozițiilor Convenției de la Aarhus.
Programul ar trebui să sprijine, în 
special, dezvoltarea platformelor de 
cooperare și diseminarea celor mai bune 
practici pentru o conformitate și o 
asigurare a respectării mai eficiente a 
politicii și legislației de mediu și privind 
clima, inclusiv programele de formare 
pentru judecători și procurori, precum și 
activitățile de sensibilizare cu privire la 
accesul la informații și accesul la justiție 
pe chestiuni de mediu și climă.

_________________ _________________

29 JO L 124, 17.5.2005, p. 4. 29 JO L 124, 17.5.2005, p. 4.

29a JO L 264, 25.9.2006, p. 13-19.
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Or. en

Amendamentul 132
Soledad Cabezón Ruiz

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Programul ar trebui să pregătească 
și să sprijine actorii de piață în vederea 
trecerii la o economie circulară curată, 
eficientă din punct de vedere energetic, cu 
emisii scăzute de dioxid carbon și 
rezistentă la schimbările climatice prin 
testarea unor noi oportunități de afaceri, 
perfecționarea competențelor profesionale, 
facilitarea accesului consumatorilor la 
produse și servicii durabile, implicarea și
responsabilizarea factorilor de influență și 
testarea unor noi metode de adaptare a 
proceselor existente și a mediului de 
afaceri. Pentru a sprijini pătrunderea pe 
piață într-o măsură mai mare a soluțiilor 
durabile, ar trebui să se promoveze 
acceptarea acestora de către publicul larg și 
angajamentul consumatorilor.

(22) Programul LIFE ar trebui să 
pregătească și să sprijine actorii de piață în 
vederea trecerii la o economie circulară 
curată, eficientă din punct de vedere 
energetic, bazată pe energie din surse 
regenerabile, cu emisii scăzute de dioxid 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice prin testarea unor noi oportunități 
de afaceri, perfecționarea competențelor 
profesionale, facilitarea accesului 
consumatorilor la produse și servicii 
durabile, implicarea și responsabilizarea 
factorilor de influență și testarea unor noi 
metode de adaptare a proceselor existente 
și a mediului de afaceri. Pentru a sprijini 
pătrunderea pe piață într-o măsură mai 
mare a soluțiilor durabile, ar trebui să se 
promoveze acceptarea acestora de către 
publicul larg și angajamentul 
consumatorilor. În cadrul subprogramului 
Tranziția către energia curată, ar trebui 
incluse sectoarele de consum finale, care 
implică eficiența energetică, cum ar fi 
clădirile, serviciile, industria și
transporturile, împreună cu integrarea 
energiei din surse regenerabile în aceste 
sectoare.

Or. en

Amendamentul 133
Nicola Caputo, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika Beňová, Jo Leinen
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Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Programul ar trebui să pregătească 
și să sprijine actorii de piață în vederea 
trecerii la o economie circulară curată, 
eficientă din punct de vedere energetic, cu 
emisii scăzute de dioxid carbon și 
rezistentă la schimbările climatice prin 
testarea unor noi oportunități de afaceri, 
perfecționarea competențelor profesionale, 
facilitarea accesului consumatorilor la 
produse și servicii durabile, implicarea și 
responsabilizarea factorilor de influență și 
testarea unor noi metode de adaptare a 
proceselor existente și a mediului de 
afaceri. Pentru a sprijini pătrunderea pe 
piață într-o măsură mai mare a soluțiilor 
durabile, ar trebui să se promoveze 
acceptarea acestora de către publicul larg și 
angajamentul consumatorilor.

(22) Programul ar trebui să pregătească 
și să sprijine actorii de piață în vederea 
trecerii la o economie circulară curată, 
eficientă din punct de vedere energetic,
bazată pe energie din surse regenerabile, 
cu emisii scăzute de dioxid carbon și 
rezistentă la schimbările climatice prin 
testarea unor noi oportunități de afaceri, 
perfecționarea competențelor profesionale, 
facilitarea accesului consumatorilor la 
produse și servicii durabile, implicarea și 
responsabilizarea factorilor de influență și 
testarea unor noi metode de adaptare a 
proceselor existente și a mediului de 
afaceri. Pentru a sprijini pătrunderea pe 
piață într-o măsură mai mare a soluțiilor 
durabile, ar trebui să se promoveze 
acceptarea acestora de către publicul larg și 
angajamentul consumatorilor. Sectoarele 
de consum finale, cum ar fi clădirile, 
serviciile, industria și transporturile ar 
trebui incluse în cadrul subprogramului 
Tranziția către energia curată pentru a 
contribui la eficiența energetică și la 
utilizarea energiei din surse regenerabile.

Or. en

Amendamentul 134
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Programul ar trebui să pregătească 
și să sprijine actorii de piață în vederea 
trecerii la o economie circulară curată, 
eficientă din punct de vedere energetic, cu 
emisii scăzute de dioxid carbon și 
rezistentă la schimbările climatice prin 
testarea unor noi oportunități de afaceri, 
perfecționarea competențelor profesionale, 
facilitarea accesului consumatorilor la 

(22) Programul ar trebui să pregătească 
și să sprijine actorii de piață în vederea 
trecerii la o economie circulară curată, 
eficientă din punct de vedere energetic, cu 
emisii scăzute de dioxid carbon și 
rezistentă la schimbările climatice prin 
testarea unor noi oportunități de afaceri, 
perfecționarea competențelor profesionale, 
facilitarea accesului consumatorilor la 
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produse și servicii durabile, implicarea și 
responsabilizarea factorilor de influență și 
testarea unor noi metode de adaptare a 
proceselor existente și a mediului de 
afaceri. Pentru a sprijini pătrunderea pe 
piață într-o măsură mai mare a soluțiilor 
durabile, ar trebui să se promoveze 
acceptarea acestora de către publicul larg și 
angajamentul consumatorilor.

produse și servicii durabile, implicarea și 
responsabilizarea factorilor de influență și 
testarea unor noi metode de adaptare a 
proceselor existente și a mediului de 
afaceri. Pentru a sprijini pătrunderea pe 
piață într-o măsură mai mare a soluțiilor 
durabile, ar trebui să se promoveze 
acceptarea acestora de către publicul larg și 
angajamentul consumatorilor. Programul 
ar trebui să includă, de asemenea, un 
factor de stimulare, la nivelul Uniunii, 
atât a producției, cât și a consumului în 
direcția unui regim alimentar bazat pe 
plante, mai ecologic, cu reducerea în 
paralel atât a producției, cât și a 
consumului de carne.

Or. en

Amendamentul 135
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Programul ar trebui să pregătească 
și să sprijine actorii de piață în vederea 
trecerii la o economie circulară curată, 
eficientă din punct de vedere energetic, cu 
emisii scăzute de dioxid carbon și 
rezistentă la schimbările climatice prin 
testarea unor noi oportunități de afaceri, 
perfecționarea competențelor profesionale, 
facilitarea accesului consumatorilor la 
produse și servicii durabile, implicarea și 
responsabilizarea factorilor de influență
și testarea unor noi metode de adaptare a 
proceselor existente și a mediului de 
afaceri. Pentru a sprijini pătrunderea pe 
piață într-o măsură mai mare a soluțiilor 
durabile, ar trebui să se promoveze 
acceptarea acestora de către publicul larg și 

(22) Programul ar trebui să pregătească 
și să sprijine actorii de piață în vederea 
trecerii la o economie circulară, durabilă, 
eficientă din punct de vedere energetic și al 
utilizării resurselor, cu emisii zero și 
rezistentă la schimbările climatice prin 
testarea unor noi oportunități de afaceri, 
perfecționarea competențelor profesionale, 
facilitarea accesului consumatorilor la 
produse și servicii durabile și testarea unor 
noi metode de adaptare a proceselor 
existente și a mediului de afaceri. Pentru a 
sprijini pătrunderea pe piață într-o măsură 
mai mare a soluțiilor durabile, ar trebui să 
se promoveze acceptarea acestora de către 
publicul larg și angajamentul 
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angajamentul consumatorilor. consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 136
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) La nivelul Uniunii, investițiile 
masive în acțiunile din domeniul mediului 
și al climei sunt finanțate în special de 
principalele programe de finanțare ale 
Uniunii (integrare). Având în vedere rolul 
lor de catalizatori, proiectele strategice 
integrate și proiectele strategice de 
protejare a naturii care urmează să fie 
elaborate în cadrul programului ar trebui să 
valorifice oportunitățile de finanțare oferite 
în cadrul acestor programe de finanțare și 
prin alte surse de finanțare, cum ar fi 
fondurile naționale, și să creeze sinergii.

(23) La nivelul Uniunii, investițiile 
masive în acțiunile din domeniul mediului 
și al climei sunt finanțate în special de 
principalele programe de finanțare ale 
Uniunii.
Prin urmare este esențială intensificarea 
eforturilor de integrare, pentru a asigura 
sustenabilitatea, biodiversitatea și 
rezistența la schimbările climatice ale 
altor programe de finanțare ale Uniunii și 
dotarea tuturor instrumentelor UE cu 
garanții privind sustenabilitatea. Comisia 
ar trebui să aibă competența de a adopta o 
metodologie comună și de a lua măsuri 
eficace pentru a asigura că proiectele 
LIFE nu sunt afectate în mod negativ de 
alte programe și politici ale Uniunii.
Având în vedere rolul lor de catalizatori, 
proiectele strategice integrate și proiectele 
strategice de protejare a naturii care 
urmează să fie elaborate în cadrul 
programului ar trebui să valorifice 
oportunitățile de finanțare oferite în cadrul 
acestor programe de finanțare și prin alte 
surse de finanțare, cum ar fi fondurile 
naționale, și să creeze sinergii.

Or. en

Amendamentul 137
Stanislav Polčák

Propunere de regulament
Considerentul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) La nivelul Uniunii, investițiile 
masive în acțiunile din domeniul mediului 
și al climei sunt finanțate în special de 
principalele programe de finanțare ale 
Uniunii (integrare). Având în vedere rolul 
lor de catalizatori, proiectele strategice 
integrate și proiectele strategice de 
protejare a naturii care urmează să fie 
elaborate în cadrul programului ar trebui să 
valorifice oportunitățile de finanțare oferite 
în cadrul acestor programe de finanțare și 
prin alte surse de finanțare, cum ar fi 
fondurile naționale, și să creeze sinergii.

(23) La nivelul Uniunii, investițiile 
masive în acțiunile din domeniul mediului 
și al climei sunt finanțate în special de 
principalele programe de finanțare ale 
Uniunii (integrare). Având în vedere rolul 
lor de catalizatori, proiectele strategice 
integrate și proiectele strategice de 
protejare a naturii care urmează să fie 
elaborate în cadrul programului ar trebui să 
valorifice oportunitățile de finanțare oferite 
în cadrul acestor programe de finanțare și 
prin alte surse de finanțare, cum ar fi 
fondurile naționale, respectând, totodată, 
principiul echilibrului geografic, și să 
creeze sinergii.

Or. cs

Amendamentul 138
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Succesul proiectelor strategice 
privind natura și al proiectelor strategice 
integrate depinde de cooperarea strânsă 
dintre autoritățile naționale, regionale și 
locale și actorii nestatali vizați de 
obiectivele programului LIFE. Principiile 
de transparență și de publicare a 
deciziilor privind dezvoltarea, punerea în 
aplicare, evaluarea și monitorizarea 
proiectelor ar trebui să fie aplicate, prin 
urmare, în special în cazul în care 
programul este pus în aplicare în sinergie 
cu alte surse de finanțare.

Or. en
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Amendamentul 139
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Deoarece Uniunea Europeană 
cuprinde regiuni diferite, provocările 
conexe subprogramelor LIFE, inclusiv 
gestionarea adecvată a siturilor Natura 
2000, precum și abordarea efectelor 
schimbărilor climatice și a 
vulnerabilităților variază adesea din 
cauza caracteristicilor și a factorilor 
naturali și biogeografici. Zonele din mai 
multe state membre cu caracteristici 
similare pot avea rezultate mai bune în 
sensul obiectivelor prezentului program 
dacă cooperează la nivel regional, prin 
intermediul unor soluții adaptate la 
nevoile lor specifice, cu aplicarea 
regiunilor și a delimitărilor biogeografice 
drept principiu director.

Or. en

Amendamentul 140
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 mediu 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 

(24) Având în vedere măsurile luate, 
justificate de nivelul actual al 
cunoștințelor științifice, pentru 
combaterea 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 
mediu și la realizarea obiectivului global 
potrivit căruia 25 % din cheltuielile 
bugetare ar trebui să contribuie la 
obiectivele climatice. Se preconizează că 
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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.

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 periodic pe baza datelor 
generate de cercetarea științifică care ar 
trebui continuată în acest domeniu pentru 
a putea stabili relevanța unei astfel de 
politici.

Or. fr

Amendamentul 141
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Michel Dantin, 
Monika Beňová

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 
proceselor de revizuire relevante.

(24) Combaterea schimbărilor climatice 
este una dintre cele mai importante 
provocări globale care necesită un 
răspuns coordonat și ambițios. 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 
proceselor de revizuire relevante.
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Or. en

Amendamentul 142
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

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 
proceselor 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 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 proceselor de 
revizuire relevante.

Or. en

Amendamentul 143
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În punerea în aplicare a 
programului ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile 
ultraperiferice30 în conformitate cu 
articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor 
și vulnerabilităților specifice ale acestor 
regiuni. Pe lângă politicile relevante ale 

(25) În punerea în aplicare a 
programului ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile 
ultraperiferice30 în conformitate cu 
articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor 
și vulnerabilităților specifice ale acestor 
regiuni. De asemenea, ar trebui mărită în 
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Uniunii din domeniul mediului, climei și 
tranziției către energia curată, ar trebui să 
se țină seama și de alte politici ale Uniunii.

mod semnificativ finanțarea LIFE pentru 
aceste regiuni, deoarece nu reflectă 
realitatea nevoilor și a urgențelor în ceea 
ce privește realizarea obiectivelor 
prezentului regulament, și anume trecerea 
la o economie curată, circulară, eficientă 
din punct de vedere energetic, cu emisii
reduse de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
tranziția către energia curată, protejarea 
și îmbunătățirea calității mediului și 
oprirea și inversarea procesului de 
pierdere a biodiversității, pentru a 
contribui la dezvoltarea durabilă. Pe lângă 
politicile relevante ale Uniunii din 
domeniul mediului, climei și tranziției 
către energia curată, ar trebui să se țină 
seama și de alte politici ale Uniunii.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. fr

Amendamentul 144
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În punerea în aplicare a 
programului ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile 
ultraperiferice30 în conformitate cu 
articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor 
și vulnerabilităților specifice ale acestor 
regiuni. Pe lângă politicile relevante ale 
Uniunii din domeniul mediului, climei și 
tranziției către energia curată, ar trebui să 
se țină seama și de alte politici ale Uniunii.

(25) În punerea în aplicare a 
programului ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile 
ultraperiferice30 în conformitate cu 
articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor 
și vulnerabilităților specifice ale acestor 
regiuni. De asemenea, ar trebui mărită în 
mod semnificativ finanțarea Programului 
LIFE pentru aceste regiuni, deoarece nu 
reflectă realitatea nevoilor și a urgențelor 
în ceea ce privește realizarea obiectivelor 
prezentului regulament, în special: 
contribuția la trecerea la o economie 
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curată, circulară, eficientă din punct de 
vedere energetic, cu emisii reduse de 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice, inclusiv prin tranziția către 
energia curată, protecția și îmbunătățirea 
calității mediului și oprirea și inversarea 
procesului de pierdere a biodiversității, 
pentru a contribui la dezvoltarea durabilă.
Pe lângă politicile relevante ale Uniunii din 
domeniul mediului, climei și tranziției 
către energia curată, ar trebui să se țină 
seama și de alte politici ale Uniunii.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. en

Amendamentul 145
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În punerea în aplicare a 
programului ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile 
ultraperiferice30 în conformitate cu 
articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor 
și vulnerabilităților specifice ale acestor 
regiuni. Pe lângă politicile relevante ale 
Uniunii din domeniul mediului, climei și 
tranziției către energia curată, ar trebui să 
se țină seama și de alte politici ale Uniunii.

(25) În punerea în aplicare a 
programului ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile 
ultraperiferice30 în conformitate cu 
articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor 
și vulnerabilităților specifice ale acestor 
regiuni. În urma integrării BEST în 
programul LIFE, regiunile 
ultraperiferice, precum și țările și 
teritoriile de peste mări aparținând 
statelor membre ale Uniunii Europene ar 
trebui să fie vizate și ele de acțiunile 
programului în favoarea biodiversității. 
Pe lângă politicile relevante ale Uniunii 
din domeniul mediului, climei și tranziției 
către energia curată, ar trebui să se țină 
seama și de alte politici ale Uniunii.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. fr
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Amendamentul 146
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În punerea în aplicare a 
programului ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile 
ultraperiferice30 în conformitate cu 
articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor 
și vulnerabilităților specifice ale acestor 
regiuni. Pe lângă politicile relevante ale 
Uniunii din domeniul mediului, climei și 
tranziției către energia curată, ar trebui să 
se țină seama și de alte politici ale Uniunii.

(25) În punerea în aplicare a 
programului ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile 
ultraperiferice30 în conformitate cu 
articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor 
și vulnerabilităților specifice ale acestor 
regiuni, în special poluării mărilor și 
oceanelor. Pe lângă politicile relevante ale 
Uniunii din domeniul mediului, climei și 
tranziției către energia curată, ar trebui să 
se țină seama și de alte politici ale Uniunii.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. fr

Amendamentul 147
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În punerea în aplicare a 
programului ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile 
ultraperiferice30 în conformitate cu 
articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor 
și vulnerabilităților specifice ale acestor 
regiuni. Pe lângă politicile relevante ale 
Uniunii din domeniul mediului, climei și 
tranziției către energia curată, ar trebui să 

(25) În punerea în aplicare a 
programului ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile 
ultraperiferice30 în conformitate cu 
articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor 
și vulnerabilităților specifice ale acestor 
regiuni. Pe lângă politicile relevante ale 
Uniunii din domeniul mediului, climei, 
economiei circulare și tranziției către 
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se țină seama și de alte politici ale Uniunii. energia curată, ar trebui să se țină seama și 
de alte politici ale Uniunii.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. en

Amendamentul 148
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În punerea în aplicare a 
programului ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile 
ultraperiferice30 în conformitate cu 
articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor 
și vulnerabilităților specifice ale acestor 
regiuni. Pe lângă politicile relevante ale 
Uniunii din domeniul mediului, climei și 
tranziției către energia curată, ar trebui să 
se țină seama și de alte politici ale Uniunii.

(25) În punerea în aplicare a 
programului ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită strategiei Uniunii pentru regiunile 
ultraperiferice30 în conformitate cu 
articolul 349 din TFUE, precum și nevoilor 
și vulnerabilităților specifice ale acestor 
regiuni. Pe lângă politicile relevante ale 
Uniunii din domeniul mediului, climei și 
decarbonizării, ar trebui să se țină seama și 
de alte politici ale Uniunii.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. en

Amendamentul 149
Benedek Jávor

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În sprijinul punerii în aplicare a 
programului, Comisia ar trebui să 
colaboreze cu punctele naționale de contact 
ale programului, să organizeze seminarii și 
ateliere, să publice liste ale proiectelor 
finanțate în cadrul programului sau să 
întreprindă alte activități menite să 

(26) În sprijinul punerii în aplicare a 
programului, Comisia ar trebui să 
colaboreze cu punctele naționale de contact 
ale programului, inclusiv pentru 
instituirea unei rețele de consultanță la 
nivel local care să faciliteze elaborarea de 
proiecte cu o mare valoare adăugată și 
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disemineze rezultatele proiectului și să 
faciliteze schimburile de experiență, de 
cunoștințe și de cele mai bune practici, 
precum și reproducerea rezultatelor 
proiectelor în întreaga Uniune. Aceste 
activități ar trebui să vizeze în special 
statele membre cu un nivel scăzut de 
absorbție a fondurilor și să faciliteze 
comunicarea și cooperarea dintre 
beneficiarii proiectelor, candidații sau 
părțile interesate ale proiectelor din același 
domeniu care sunt finalizate și în 
desfășurare.

impact asupra politicii și care să asigure 
furnizarea de informații privind 
finanțarea complementară, transferul 
proiectelor, precum și sustenabilitatea pe 
termen lung, să organizeze seminarii și 
ateliere, să publice liste ale proiectelor 
finanțate în cadrul programului sau să 
întreprindă alte activități menite să 
disemineze rezultatele proiectului și să 
faciliteze schimburile de experiență, de 
cunoștințe și de cele mai bune practici, 
precum și reproducerea rezultatelor 
proiectelor în întreaga Uniune. Aceste 
activități ar trebui să vizeze în special 
statele membre cu un nivel scăzut de 
absorbție a fondurilor și să faciliteze 
comunicarea și cooperarea dintre 
beneficiarii proiectelor, candidații sau 
părțile interesate ale proiectelor din același 
domeniu care sunt finalizate și în 
desfășurare.

Or. en

Amendamentul 150
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Rețeaua Uniunii Europene pentru 
punerea în aplicare și respectarea legislației 
din domeniul mediului (IMPEL), Rețeaua 
europeană a procurorilor pentru mediu 
(ENPE) și Forumul UE al judecătorilor 
pentru mediu (EUFJE) au fost create 
pentru a facilita colaborarea dintre statele 
membre și joacă un rol unic în punerea în 
aplicare a legislației Uniunii privind 
mediul. Acestea au o contribuție 
substanțială la consolidarea coerenței în 
ceea ce privește punerea în aplicare și 
asigurarea respectării legislației de mediu a 

(27) Rețeaua Uniunii Europene pentru 
punerea în aplicare și respectarea legislației 
din domeniul mediului (IMPEL), Rețeaua 
europeană a procurorilor pentru mediu 
(ENPE) și Forumul UE al judecătorilor 
pentru mediu (EUFJE) au fost create 
pentru a facilita colaborarea dintre statele 
membre și joacă un rol unic în punerea în 
aplicare a legislației Uniunii privind 
mediul. Acestea au o contribuție 
substanțială la consolidarea coerenței în 
ceea ce privește punerea în aplicare și 
asigurarea respectării legislației de mediu a 
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Uniunii Europene pe întregul teritoriu al 
Uniunii, evitând denaturarea concurenței, 
contribuind la îmbunătățirea calității 
inspecțiilor de mediu și a mecanismelor de 
aplicare a legii prin intermediul unui sistem 
de rețele atât la nivelul Uniunii, cât și la 
nivelul statelor membre, și asigură 
schimbul de informații și experiență la 
diferite niveluri ale administrației, precum 
și prin activități de formare și dezbateri 
aprofundate axate pe teme de mediu și pe 
aspecte legate de aplicarea legii, inclusiv 
monitorizarea și procesele de autorizare. 
Având în vedere contribuția lor la 
obiectivele programului, este adecvat să se 
autorizeze acordarea de granturi în 
beneficiul IMPEL, ENPE și EUFJE fără o 
cerere de propuneri, astfel încât să se 
acorde în continuare sprijin pentru 
activitățile acestor asociații. În plus, există 
și alte cazuri care nu necesită organizarea 
unei cereri de propuneri, în conformitate cu 
cerințele generale din Regulamentul 
financiar, de exemplu pentru organismele 
desemnate de statele membre care își 
desfășoară activitatea sub responsabilitatea 
acestora, atunci când statele membre 
respective sunt identificate ca beneficiari ai 
unui grant printr-un act legislativ al 
Uniunii.

Uniunii Europene pe întregul teritoriu al 
Uniunii, evitând denaturarea concurenței, 
contribuind la îmbunătățirea calității 
inspecțiilor de mediu și a mecanismelor de 
aplicare a legii prin intermediul unui sistem 
de rețele atât la nivelul Uniunii, cât și la 
nivelul statelor membre, și asigură 
schimbul de informații și experiență la 
diferite niveluri ale administrației, precum 
și prin activități de formare și dezbateri 
aprofundate axate pe teme de mediu și pe 
aspecte legate de aplicarea legii, inclusiv 
monitorizarea și procesele de autorizare. 
Având în vedere contribuția lor la 
obiectivele programului, este adecvat să se 
autorizeze acordarea de granturi în 
beneficiul IMPEL, ENPE și EUFJE fără o 
cerere de propuneri, în cazuri justificate în 
mod corespunzător, astfel încât să se 
acorde în continuare sprijin pentru 
activitățile acestor asociații. În plus, există 
și alte cazuri care nu necesită organizarea 
unei cereri de propuneri, în conformitate cu 
cerințele generale din Regulamentul 
financiar, de exemplu pentru organismele 
desemnate de statele membre care își 
desfășoară activitatea sub responsabilitatea 
acestora, atunci când statele membre 
respective sunt identificate ca beneficiari ai 
unui grant printr-un act legislativ al 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 151
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Este oportun să se stabilească un 
pachet financiar pentru program care va 
constitui principala valoare de referință în 
înțelesul punctului 17 din Acordul 
interinstituțional din 2 decembrie 2013 
dintre Parlamentul European, Consiliu și 

(28) Este oportun să se stabilească un 
pachet financiar pentru program de 1 % din 
bugetul total al Uniunii pentru 2021-
2028, și care va constitui principala valoare 
de referință în înțelesul punctului 17 din 
Acordul interinstituțional din 2 decembrie 



AM\1166178RO.docx 75/114
PE629.443v01-00

RO

Comisie privind disciplina bugetară, 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară31, pentru Parlamentul 
European și Consiliu pe durata procedurii 
bugetare anuale.

2013 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina 
bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare 
și buna gestiune financiară31, pentru 
Parlamentul European și Consiliu pe durata 
procedurii bugetare anuale.

_________________ _________________

31 JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 31 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

Or. en

Amendamentul 152
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Ratele de cofinanțare maxime ar 
trebui să fie stabilite la nivelurile care 
sunt necesare pentru a menține un nivel 
de sprijin eficace furnizat în cadrul 
programului, luând în considerare 
flexibilitatea și adaptabilitatea necesare 
pentru a răspunde gamei de acțiuni și de 
entități existente.

Or. en

Amendamentul 153
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 

(29) Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 



PE629.443v01-00 76/114 AM\1166178RO.docxRO

Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se aplică prezentului regulament. 
Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul financiar și determină în 
special procedura de stabilire și execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții, premii sau 
execuție indirectă și impun verificarea 
răspunderii actorilor financiari. Normele 
adoptate în temeiul articolului 322 din 
TFUE se referă la protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept este o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și eficacitatea 
finanțării din partea UE.

Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se aplică prezentului regulament. 
Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul financiar și determină în 
special procedura de stabilire și execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții, premii sau 
execuție indirectă și impun verificarea 
răspunderii actorilor financiari.

Or. fr

Amendamentul 154
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Metodologia tehnică pentru 
selecția proiectelor și criteriile de selecție 
și de atribuire ar trebui incluse de 
Comisie în programele de lucru 
multianuale, din rațiuni de transparență. 
Calitatea ar trebui să constituie criteriul 
general pentru evaluarea proiectului și 
procesul de atribuire în cadrul 
programului.

Or. en

Amendamentul 155
Michel Dantin, Nicola Caputo, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Considerentul 31
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție ar trebui să fie alese pe baza 
capacității lor de a atinge obiectivele 
specifice ale acțiunilor și de a obține 
rezultate, ținând seama, în special, de 
costurile controalelor, de sarcina 
administrativă și de riscul de neconformare 
estimat. În ceea ce privește granturile, ar 
trebui să se țină seama și de posibilitatea de 
a utiliza sume forfetare, rate forfetare și 
bareme de costuri unitare.

(31) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție ar trebui să fie alese pe baza 
capacității lor de a atinge obiectivele 
specifice ale acțiunilor și de a obține 
rezultate, ținând seama, în special, de 
costurile controalelor, de sarcina 
administrativă și de riscul de neconformare 
estimat. În ceea ce privește granturile, ar 
trebui să se țină seama și de posibilitatea de 
a utiliza sume forfetare, rate forfetare și 
bareme de costuri unitare. Comisia 
Europeană ar trebui să se asigure că 
punerea în aplicare este clară și să 
promoveze o simplificare veritabilă pentru 
responsabilii de proiect.

Or. fr

Amendamentul 156
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În temeiul articolului 94 din 
Decizia 2013/755/UE a Consiliului37, 
entitățile stabilite în țări și teritorii de peste 
mări sunt eligibile pentru finanțare sub 
rezerva regulilor și obiectivelor 
programului și a eventualelor mecanisme 
aplicabile statului membru de care aparține 
țara respectivă sau teritoriul respectiv. 
Participarea acestor entități la program ar 
trebui să se concentreze în primul rând pe 
proiectele din cadrul subprogramului 
Natură și biodiversitate.

(33) În temeiul articolului 94 din 
Decizia 2013/755/UE a Consiliului37, 
entitățile stabilite în țări și teritorii de peste 
mări sunt eligibile pentru finanțare sub 
rezerva regulilor și obiectivelor 
programului și a eventualelor mecanisme 
aplicabile statului membru de care aparține 
țara respectivă sau teritoriul respectiv.

_________________ _________________

37Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 
25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor 
și teritoriilor de peste mări la Uniunea 

37Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 
25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor 
și teritoriilor de peste mări la Uniunea 
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Europeană („Decizia de asociere peste 
mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

Europeană („Decizia de asociere peste 
mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

Or. fr

Amendamentul 157
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Programul ar trebui să fie deschis 
țărilor terțe în conformitate cu acordurile 
încheiate între Uniune și țările terțe 
respective de stabilire a condițiilor 
specifice pentru participarea acestora.

(34) Sub rezerva conformității depline 
cu toate normele și reglementările 
acestuia, programul ar trebui să fie deschis 
țărilor terțe în conformitate cu acordurile 
încheiate între Uniune și țările terțe 
respective de stabilire a condițiilor 
specifice pentru participarea acestora.

Or. en

Amendamentul 158
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Țările terțe care sunt membre ale 
Spațiului Economic European (SEE) pot 
participa la programele Uniunii în cadrul 
cooperării stabilite în temeiul Acordului 
privind SEE care prevede punerea în 
aplicare a programelor printr-o decizie în 
temeiul respectivului acord. Țările terțe pot 
participa, de asemenea, pe baza altor 
instrumente juridice. O dispoziție specifică 
ar trebui introdusă în prezentul regulament 
prin care să se acorde drepturile necesare și 
accesul necesar pentru ca ordonatorul de 
credite competent, Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de 
Conturi Europeană să își exercite pe deplin 
competențele care le revin

(35) Sub rezerva conformității depline 
cu toate normele și reglementările 
acestora, țările terțe care sunt membre ale 
Spațiului Economic European (SEE) pot 
participa la programele Uniunii în cadrul 
cooperării stabilite în temeiul Acordului 
privind SEE care prevede punerea în 
aplicare a programelor printr-o decizie în 
temeiul respectivului acord. Țările terțe pot 
participa, de asemenea, pe baza altor 
instrumente juridice. O dispoziție specifică 
ar trebui introdusă în prezentul regulament 
prin care să se acorde drepturile necesare și 
accesul necesar pentru ca ordonatorul de 
credite competent, Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de 
Conturi Europeană să își exercite pe deplin 
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competențele care le revin.

Or. en

Amendamentul 159
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În conformitate cu punctele 22 și 23 
din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare, este 
necesar ca acest program să fie evaluat pe 
baza informațiilor colectate prin 
intermediul cerințelor de monitorizare 
specifice, evitându-se totodată 
reglementările și sarcinile administrative 
excesive, mai ales asupra statelor membre. 
Aceste cerințe pot include, dacă este cazul, 
indicatori cuantificabili pe baza cărora să 
se evalueze efectele programului pe teren. 
Impactul deplin al programului este 
rezultatul unor efecte indirecte, pe termen 
lung și greu de măsurat, care contribuie la 
realizarea întregii game de obiective ale 
Uniunii privind mediul și clima. Pentru
monitorizarea programului, indicatorii de 
realizare direcți și cerințele de monitorizare 
stabilite în prezentul regulament ar trebui 
completate prin agregarea unor indicatori 
specifici la nivel de proiect care trebuie 
descriși în programele de activitate sau în 
cererile de propuneri, vizând printre altele 
Natura 2000 și emisiile de anumiți 
poluanți atmosferici.

(36) În conformitate cu punctele 22 și 23 
din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare, este 
necesar ca acest program să fie evaluat pe 
baza informațiilor colectate prin 
intermediul cerințelor de monitorizare 
specifice, evitându-se totodată 
reglementările și sarcinile administrative 
excesive, mai ales asupra statelor membre. 
Aceste cerințe pot include, dacă este cazul, 
indicatori cuantificabili pe baza cărora să 
se evalueze efectele programului pe teren. 
Impactul deplin al programului este 
rezultatul unor efecte indirecte, pe termen 
lung și greu de măsurat, care contribuie la 
realizarea întregii game de obiective ale 
Uniunii privind mediul și clima. Pentru 
monitorizarea programului, indicatorii de 
realizare direcți și cerințele de monitorizare 
stabilite în prezentul regulament ar trebui 
completate prin agregarea unor indicatori 
specifici la nivel de proiect care trebuie 
descriși în programele de activitate sau în 
cererile de propuneri, vizând printre altele 
modificarea valorii naturale (stadiul și 
distribuția speciilor și a habitatelor 
selecționate, inclusiv fragmentarea, 
acoperirea ecosistemului), modificarea 
destinației terenurilor (tranziția către 
categorii de teren natural și semi-natural, 
suprafața infrastructurii verzi, teren 
reabilitat sau situri Natura 2000 acoperite 
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de măsuri de protecție și refacere), 
finanțarea gestionării biodiversității, 
tranziția către economia verde sau 
rezistența la schimbările climatice și 
guvernanța (emisiile de anumiți poluanți 
atmosferici, bilanțul azotului, calitatea 
apei, substanțe chimice, zgomot, amprenta 
ecologică), sensibilizarea opiniei publice 
și populația care beneficiază de măsurile 
de îmbunătățire a calității sau care are 
acces la teren îmbunătățit sau la 
infrastructură verde.

Or. en

Amendamentul 160
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, și anume să contribuie la 
dezvoltarea durabilă și la realizarea 
obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite 
în legislația, strategiile, planurile și 
angajamentele internaționale în domeniul 
mediului, climei și energiei curate, nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător de către 
statele membre și, prin urmare, având în 
vedere amploarea și efectele prezentului 
regulament, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul menționat, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru îndeplinirea respectivelor 
obiective.

(38) Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul menționat, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru îndeplinirea respectivelor 
obiective.

Or. fr
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Amendamentul 161
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, și anume să contribuie la 
dezvoltarea durabilă și la realizarea 
obiectivelor și a țintelor Uniunii stabilite în 
legislația, strategiile, planurile și 
angajamentele internaționale în domeniul 
mediului, climei și energiei curate, nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător de către 
statele membre și, prin urmare, având în 
vedere amploarea și efectele prezentului 
regulament, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul menționat, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru îndeplinirea respectivelor 
obiective.

(38) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, și anume să contribuie la un 
nivel înalt de protecție a mediului și de 
acțiune climatică ambițioasă, cu o bună 
guvernare și o abordare multilaterală și la 
realizarea obiectivelor și a țintelor Uniunii 
stabilite în legislația, strategiile, planurile și 
angajamentele internaționale în domeniul 
mediului, biodiversității, climei, economiei 
circulare și energiei din surse 
regenerabile și al eficienței energetice, nu 
pot fi realizate în mod satisfăcător de către 
statele membre și, prin urmare, având în 
vedere amploarea și efectele prezentului 
regulament, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul menționat, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru îndeplinirea respectivelor 
obiective.

Or. en

Amendamentul 162
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Prezentul regulament instituie programul
pentru mediu și politici climatice (LIFE) 
(denumit în continuare „programul”).

Prezentul regulament instituie un program 
pentru mediu și politici climatice (LIFE) 
(denumit în continuare „programul”), care 
acoperă perioada cuprinsă între 1 
ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.

Or. en

Amendamentul 163
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie programul
pentru mediu și politici climatice (LIFE) 
(denumit în continuare „programul”).

Prezentul regulament instituie programul 
pentru mediu și politici climatice (LIFE) 
(denumit în continuare „programul”), care 
acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 
2021 și 31 decembrie 2027.

Or. en

Amendamentul 164
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta prevede obiectivele programului, 
bugetul pentru perioada 2021-2027, 
formele de finanțare din partea Uniunii și 
normele pentru furnizarea finanțării.

Acesta prevede obiectivele programului 
LIFE, bugetul pentru această perioadă, 
formele de finanțare din partea Uniunii și 
normele pentru furnizarea finanțării.

Or. en

Amendamentul 165
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta prevede obiectivele programului, 
bugetul pentru perioada 2021-2027, 
formele de finanțare din partea Uniunii și 
normele pentru furnizarea finanțării.

Acesta prevede obiectivele programului, 
bugetul pentru această perioadă, formele 
de finanțare din partea Uniunii și normele 
pentru furnizarea finanțării.

Or. en

Amendamentul 166
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „proiecte strategice de protejare a 
naturii” înseamnă proiecte care sprijină 
realizarea obiectivelor Uniunii privind 
natura și biodiversitatea prin punerea în 
aplicare a unor programe de acțiune 
coerente în statele membre pentru a integra 
aceste obiective și priorități în alte politici 
și instrumente de finanțare, inclusiv prin 
punerea în aplicare coordonată a cadrelor 
de acțiune prioritară instituite în temeiul 
Directivei 92/43/CEE;

(1) „proiecte strategice de protejare a 
naturii” înseamnă proiecte care sprijină 
realizarea obiectivelor Uniunii privind 
natura și biodiversitatea, prevăzute în 
special de Directiva 2009/147/CE și de 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului, prin 
punerea în aplicare a unor programe de 
acțiune coerente în statele membre pentru a 
integra aceste obiective și priorități în alte 
politici și instrumente de finanțare, inclusiv 
prin punerea în aplicare coordonată a 
cadrelor de acțiune prioritară instituite în 
temeiul Directivei 92/43/CEE;

Or. en

Amendamentul 167
Damiano Zoffoli, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(1) „proiecte strategice de protejare a 
naturii” înseamnă proiecte care sprijină 
realizarea obiectivelor Uniunii privind 
natura și biodiversitatea prin punerea în 
aplicare a unor programe de acțiune 
coerente în statele membre pentru a integra 
aceste obiective și priorități în alte politici 
și instrumente de finanțare, inclusiv prin 
punerea în aplicare coordonată a cadrelor 
de acțiune prioritară instituite în temeiul 
Directivei 92/43/CEE;

(1) „proiecte strategice de protejare a 
naturii” înseamnă proiecte la scară 
regională, multiregională, națională sau 
transnațională care sprijină realizarea 
obiectivelor Uniunii privind natura și 
biodiversitatea prin punerea în aplicare a 
unor programe de acțiune coerente în 
statele membre pentru a integra aceste 
obiective și priorități în alte politici și 
instrumente de finanțare, inclusiv prin
punerea în aplicare coordonată a cadrelor 
de acțiune prioritară instituite în temeiul 
Directivei 92/43/CEE;

Or. it

Amendamentul 168
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „proiecte strategice integrate” 
înseamnă proiecte care pun în aplicare la 
scară regională, multiregională, națională 
sau transnațională strategii sau planuri de 
acțiune în domeniul mediului sau al climei 
elaborate de către autoritățile statelor 
membre și impuse de legislația sau politica 
specifică a Uniunii în domeniul mediului, 
climei sau energiei curate, asigurând, în 
același timp, implicarea părților interesate 
și promovarea coordonării cu cel puțin o 
altă sursă de finanțare a Uniunii, națională 
sau privată și mobilizarea acestei surse de 
finanțare;

(2) „proiecte strategice integrate” 
înseamnă proiecte care pun în aplicare la 
scară regională, multiregională, 
metropolitană, națională sau transnațională 
strategii sau planuri de acțiune în domeniul 
mediului sau al climei elaborate de către 
autoritățile statelor membre și impuse de 
legislația sau politica specifică a Uniunii în 
domeniul mediului, climei sau energiei 
curate, asigurând, în același timp, 
implicarea părților interesate și promovarea 
coordonării cu cel puțin o altă sursă de 
finanțare a Uniunii, națională sau privată și 
mobilizarea acestei surse de finanțare;

Or. en

Amendamentul 169
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „calitatea vieții” înseamnă un 
nivel ridicat de sănătate și de bunăstare a 
populației, în special pentru persoanele 
cele mai expuse degradării mediului și 
climei, accesul la informații și la justiție 
în materie de mediu, reducerea 
inegalităților în materie de sănătate și a 
sărăciei energetice;

Or. fr

Amendamentul 170
Luke Ming Flanagan

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „fracturarea hidraulică” înseamnă 
procesul de injectare a lichidului la o 
presiune înaltă în rocile subterane, 
puțurile de foraj etc., astfel încât să se 
forțeze deschiderea fisurilor existente și să 
se extragă petrol sau gaz;

Or. en

Amendamentul 171
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „candidat potențial” înseamnă o 
țară sau o entitate care are o intenție 
clară de a adera la Uniune în viitor, dar 
căreia încă nu i-a fost acordat statutul de 
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candidat.

Or. fr

Amendamentul 172
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) „țări și teritorii de peste mări” 
înseamnă țările sau teritoriile de peste 
mări aparținând unui stat membru al 
Uniunii Europene care fac obiectul celei 
de-a patra părți a Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
și care sunt enumerate în anexa II la 
TFUE.

Or. fr

Amendamentul 173
Soledad Cabezón Ruiz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al programului 
este de a contribui la tranziția către o 
economie circulară curată, eficientă din 
punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
tranziția către energia curată, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, contribuind astfel 
la dezvoltarea durabilă.

1. Obiectivul general al programului 
este de a contribui la tranziția către o 
economie circulară, eficientă din punct de 
vedere energetic, bazată pe energie din 
surse regenerabile, cu emisii scăzute 
inclusiv de dioxid carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, inclusiv prin 
susținerea punerii în aplicare și a 
gestionării rețelei Natura 2000 și 
abordarea degradării ecosistemelor, 
contribuind astfel la dezvoltarea durabilă. 
Programul LIFE susține, de asemenea, 
punerea în aplicare a programelor 
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generale de acțiune pentru mediu și 
politică climatică adoptate în temeiul 
articolului 192 alineatul (3) din TFUE.

Or. en

Amendamentul 174
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al programului 
este de a contribui la tranziția către o 
economie circulară curată, eficientă din 
punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
tranziția către energia curată, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, contribuind 
astfel la dezvoltarea durabilă.

1. Obiectivul general al programului 
este de a îmbunătăți substanțial starea 
mediului, de a opri și de a inversa declinul 
și degradarea capitalului natural și a 
serviciilor ecosistemice, inclusiv aerul, 
apa și solul curate, de a susține punerea 
în aplicare și gestionarea pe termen lung 
a rețelei Natura 2000, de a contribui la 
tranziția către o economie circulară,
durabilă, verde, eficientă din punct de 
vedere energetic și al utilizării resurselor, 
cu emisii zero și rezistentă la schimbările 
climatice, inclusiv prin tranziția către un 
sistem de energie extrem de eficient din 
punctul de vedere al energiei și bazat pe 
surse regenerabile, contribuind astfel la 
dezvoltarea durabilă, la un nivel înalt de 
protecție a mediului și la o acțiune 
climatică ambițioasă.

Or. en

Amendamentul 175
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1



PE629.443v01-00 88/114 AM\1166178RO.docxRO

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al programului 
este de a contribui la tranziția către o 
economie circulară curată, eficientă din 
punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
tranziția către energia curată, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, contribuind astfel 
la dezvoltarea durabilă.

1. Obiectivul general al programului 
este de a proteja și ameliora calitatea 
mediului, de a stopa și de a inversa 
pierderea biodiversității și degradarea 
ecosistemelor, de a sprijini punerea în 
aplicare și gestionarea rețelei Natura 
2000, de a contribui la tranziția către o 
economie circulară durabilă, curată, 
eficientă din punct de vedere energetic, cu 
emisii scăzute de dioxid carbon și 
rezistentă la schimbările climatice, inclusiv 
prin tranziția către ecosisteme sănătoase, 
către energia curată și regenerabilă, 
precum și la protejarea și îmbunătățirea 
mediului și a sănătății și la oprirea și 
inversarea declinului biodiversității, 
contribuind astfel la dezvoltarea durabilă.

Or. fr

Amendamentul 176
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al programului 
este de a contribui la tranziția către o 
economie circulară curată, eficientă din 
punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
tranziția către energia curată, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, contribuind astfel 
la dezvoltarea durabilă.

1. Obiectivul general al programului 
este de a contribui la tranziția către o 
economie circulară, durabilă, eficientă din 
punct de vedere energetic și al utilizării 
resurselor, cu emisii scăzute de dioxid 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice, inclusiv prin tranziția către un 
sistem de energie extrem de eficient din 
punct de vedere al energiei și bazat pe 
surse regenerabile, precum și la protejarea 
și îmbunătățirea calității mediului și la 
oprirea și inversarea declinului 
biodiversității, contribuind astfel la 
dezvoltarea durabilă. Programul 
contribuie, de asemenea, la o guvernanță 
mai bună de mediu și climatică la toate 
nivelurile, inclusiv la o implicare mai 
bună a societății civile, ONG-urilor și 
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actorilor locali.

Or. en

Amendamentul 177
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Renaud Muselier, Pilar Ayuso, 
Françoise Grossetête, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al programului 
este de a contribui la tranziția către o 
economie circulară curată, eficientă din 
punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
tranziția către energia curată, precum și la
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, contribuind astfel 
la dezvoltarea durabilă.

1. Obiectivul general al programului 
este de a contribui la tranziția către o 
economie circulară curată, eficientă din 
punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
tranziția către energia curată și 
regenerabilă, precum și de a promova
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și oprirea și inversarea declinului 
biodiversității, asigurând totodată o 
gestionare adecvată a faunei și a florei, în 
special a carnivorelor mari, contribuind 
astfel la dezvoltarea durabilă.

Or. fr

Amendamentul 178
Jan Huitema, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al programului 
este de a contribui la tranziția către o 
economie circulară curată, eficientă din 
punct de vedere energetic, cu emisii 

1. Obiectivul general al programului 
este de a contribui la tranziția către o 
economie circulară curată, eficientă din 
punct de vedere energetic, cu emisii 
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scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
tranziția către energia curată, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, contribuind astfel 
la dezvoltarea durabilă.

scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
tranziția către energia curată, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, contribuind astfel 
la dezvoltarea durabilă. De asemenea, 
programul contribuie la o mai bună 
implicare a tuturor părților interesate 
relevante în domeniul mediului, al 
energiei și al politicilor climatice.

Or. en

Amendamentul 179
Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al programului 
este de a contribui la tranziția către o 
economie circulară curată, eficientă din 
punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
tranziția către energia curată, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, contribuind astfel 
la dezvoltarea durabilă.

1. Obiectivul general al programului 
este de a contribui la tranziția către o 
economie circulară curată, eficientă din 
punct de vedere energetic, cu emisii 
scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 
schimbările climatice, inclusiv prin 
tranziția către energia curată, precum și la 
protejarea și îmbunătățirea calității 
mediului și la oprirea și inversarea 
declinului biodiversității, contribuind astfel 
la dezvoltarea durabilă. Programul trebuie 
să includă printre obiectivele sale și 
adaptarea orașelor și a regiunilor 
europene la schimbările climatice.

Or. es

Amendamentul 180
Francesc Gambús

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să dezvolte, să demonstreze și să (a) să dezvolte, să demonstreze și să 
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promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 
mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia curată, și să contribuie la 
aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 
privește natura și biodiversitatea;

promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 
mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia curată, și să contribuie la 
aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 
privește natura și biodiversitatea, printre 
care combaterea speciilor invazive, cum 
ar fi melcul măr sau broasca-taur;

Or. es

Amendamentul 181
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-
Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 
promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 
mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia curată, și să contribuie la 
aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 
privește natura și biodiversitatea;

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 
promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 
mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia curată, și să contribuie la 
aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 
privește protejarea naturii, conservarea și 
gestionarea biodiversității și să sprijine 
tranziția agriculturii către practici mai 
durabile;

Or. fr

Amendamentul 182
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 
promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 
mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia curată, și să contribuie la 
aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 
privește natura și biodiversitatea;

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 
promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 
mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia din surse regenerabile și o 
eficiență energetică crescută, și să 
contribuie la aplicarea celor mai bune 
practici și la îmbunătățirea cunoștințelor 
în ceea ce privește natura și biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 183
Jan Huitema, Fredrick Federley

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 
promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 
mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia curată, și să contribuie la 
aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 
privește natura și biodiversitatea;

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 
promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 
mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia curată, și să contribuie la 
aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 
privește natura, biodiversitatea, precum și 
utilizarea durabilă și eficientă a 
resurselor naturale;

Or. en

Amendamentul 184
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 
promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 
promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 
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mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia curată, și să contribuie la 
aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 
privește natura și biodiversitatea;

mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia curată și regenerabilă, 
precum și îmbunătățirea protejării 
sănătății, și să contribuie la aplicarea celor 
mai bune practici în ceea ce privește natura 
și biodiversitatea;

Or. fr

Amendamentul 185
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 
promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 
mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia curată, și să contribuie la 
aplicarea celor mai bune practici în ceea ce 
privește natura și biodiversitatea;

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 
promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 
mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia din surse regenerabile și 
îmbunătățirea eficienței energetice, și să 
contribuie la aplicarea celor mai bune 
practici în ceea ce privește natura și 
biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 186
Soledad Cabezón Ruiz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 
promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 

(a) să dezvolte, să demonstreze și să 
promoveze tehnici și abordări inovatoare 
pentru realizarea obiectivelor legislației și 
ale politicilor Uniunii din domeniul 
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mediului și al climei, inclusiv tranziția 
către energia curată, și să contribuie la 
aplicarea celor mai bune practici în ceea 
ce privește natura și biodiversitatea;

mediului, care includ natura și 
biodiversitatea sau acțiunile climatice, 
inclusiv tranziția către energia din surse 
regenerabile sau eficiența energetică 
sporită;

Or. en

Amendamentul 187
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Renaud Muselier, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să contribuie la aplicarea celor 
mai bune practici și la îmbunătățirea 
bazei de cunoștințe în ceea ce privește 
natura și biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 188
Soledad Cabezón Ruiz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să contribuie la aplicarea celor 
mai bune practici și la îmbunătățirea 
bazei de cunoștințe în ceea ce privește 
natura și biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 189
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ab (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) să susțină punerea în aplicare și 
gestionarea rețelei Natura 2000 și 
abordarea degradării ecosistemelor, 
contribuind astfel la dezvoltarea durabilă. 
Programul susține, de asemenea, punerea 
în aplicare a programelor generale de 
acțiune pentru mediu și politică climatică 
adoptate în temeiul articolului 192 
alineatul (3) din TFUE;

Or. en

Amendamentul 190
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sprijine elaborarea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și asigurarea 
respectării legislației și a politicilor
relevante ale Uniunii, inclusiv prin 
îmbunătățirea guvernanței prin 
consolidarea capacităților actorilor din 
sectoarele public și privat și prin
implicarea societății civile;

(b) să sprijine elaborarea, punerea în 
aplicare, monitorizarea, conformitatea 
eficientă și asigurarea respectării
programului general de acțiune pentru 
mediu al Uniunii în temeiul articolului 
192 alineatul (3) din TFUE și a altor 
legislații și politici relevante ale Uniunii, 
inclusiv prin susținerea îmbunătățirii
guvernanței în domeniul mediului și al 
climei la toate nivelurile, inclusiv prin 
consolidarea capacităților actorilor din 
sectoarele public și privat, îmbunătățirea
sensibilizării și consolidării implicării
societății civile, a ONG-urilor și a 
actorilor locali.

Or. en

Amendamentul 191
Annie Schreijer-Pierik
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sprijine elaborarea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și asigurarea 
respectării legislației și a politicilor 
relevante ale Uniunii, inclusiv prin 
îmbunătățirea guvernanței prin 
consolidarea capacităților actorilor din 
sectoarele public și privat și prin 
implicarea societății civile;

(b) să sprijine elaborarea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și asigurarea 
respectării legislației și a politicilor 
relevante ale Uniunii, inclusiv prin 
îmbunătățirea guvernanței prin 
consolidarea capacităților actorilor din 
sectoarele public și privat, inclusiv din 
sectorul agriculturii, horticulturii, 
silviculturii și pescuitului, și prin 
implicarea societății civile;

Or. en

Amendamentul 192
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sprijine elaborarea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și asigurarea 
respectării legislației și a politicilor 
relevante ale Uniunii, inclusiv prin 
îmbunătățirea guvernanței prin 
consolidarea capacităților actorilor din 
sectoarele public și privat și prin 
implicarea societății civile;

(b) să sprijine elaborarea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și asigurarea 
respectării legislației și a politicilor 
relevante ale Uniunii, inclusiv prin 
îmbunătățirea guvernanței prin 
consolidarea capacităților actorilor din 
sectoarele public și privat și a capacităților 
și a unei mai mari participări a societății 
civile, a ONG-urilor și a altor actori 
locali;

Or. fr

Amendamentul 193
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(b) să sprijine elaborarea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și asigurarea 
respectării legislației și a politicilor 
relevante ale Uniunii, inclusiv prin 
îmbunătățirea guvernanței prin 
consolidarea capacităților actorilor din 
sectoarele public și privat și prin 
implicarea societății civile;

(b) să sprijine elaborarea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și asigurarea 
respectării legislației și a politicilor 
relevante ale Uniunii, inclusiv prin 
îmbunătățirea guvernanței prin 
consolidarea capacităților actorilor din 
sectoarele public și privat și prin 
implicarea societății civile și a bisericilor 
și asociațiilor sau comunităților 
religioase;

Or. it

Justificare

Prin amendamentul propus se dorește recunoașterea rolului-cheie pe care îl au bisericile și 
asociațiile sau comunitățile religioase în ceea ce privește politicile de mediu. În plus, 
amendamentul vizează punerea în aplicare a articolul 17 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, care necesită o distincție între aceste entități și cele ale societății civile.

Amendamentul 194
György Hölvényi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sprijine elaborarea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și asigurarea 
respectării legislației și a politicilor 
relevante ale Uniunii, inclusiv prin 
îmbunătățirea guvernanței prin 
consolidarea capacităților actorilor din 
sectoarele public și privat și prin 
implicarea societății civile;

(b) să sprijine elaborarea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și asigurarea 
respectării legislației și a politicilor 
relevante ale Uniunii, inclusiv prin 
îmbunătățirea guvernanței prin 
consolidarea capacităților actorilor din 
sectoarele public și privat și prin 
implicarea societății civile și a bisericii și a 
comunităților religioase;

Or. hu

Amendamentul 195
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să asigure adaptarea teritoriilor 
europene la efectele schimbărilor 
climatice, acordând o atenție specială 
teritoriilor insulare și costiere.

Or. es

Amendamentul 196
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să sprijine punerea în aplicare a 
Programului de acțiune pentru mediu al 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 197
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) programul nu subminează 
obiectivele altor acte legislative și politici 
ale Uniunii;

Or. en

Justificare

Din păcate, în anumite state membre, proiectele LIFE au cauzat, în ultimii ani, controverse și 
conflicte publice inutile din cauza exproprierii exploatațiilor agricole familiale. Ar trebui 
evitate conflictele de aplicare între programul LIFE și alte acte legislative și politici ale 
Uniunii, precum PAC și protecția tinerilor fermieri și a exploatațiilor agricole familiale. 
Cooperarea cu fermierii și proprietarii de terenuri, de exemplu, precum și cu IMM-urile și cu 
sectorul privat trebuie consolidată prin Regulamentul privind finanțarea programului LIFE.

Amendamentul 198
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Benedek Jávor

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) subprogramul Economia circulară 
și calitatea vieții;

(b) subprogramul Economia circulară, 
sănătate și calitatea vieții;

Or. en

Amendamentul 199
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) subprogramul Economia circulară 
și calitatea vieții;

(b) subprogramul Economia circulară, 
sănătatea și calitatea vieții;

Or. fr

Amendamentul 200
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) subprogramul Practici agricole 
durabile;

Or. fr

Amendamentul 201
Benedek Jávor
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) subprogramul Atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea;

(a) subprogramul Guvernanță,
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea;

Or. en

Amendamentul 202
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) subprogramul Tranziția către 
energia curată.

(b) subprogramul Energie din surse 
regenerabile, eficiența energetică și 
comunitățile de energie durabilă.

Or. en

Amendamentul 203
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

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 
implementarea programului în perioada 
2021-2027 se ridică la cel puțin 1 % din 
bugetul total al UE pentru perioada 2021-
2027.

Or. en

Amendamentul 204
Arne Gericke
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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 multianuală a programului în 
perioada 2021-2027 se ridică la 5 450 000 
000 EUR în prețuri curente.

Or. en

Amendamentul 205
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

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 7 272 000 000 EUR în 
prețuri curente.

Or. en

Amendamentul 206
Younous Omarjee

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 1 % din CFM în prețuri 
curente.

Or. fr
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Amendamentul 207
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 3 500 000 000 EUR pentru 
domeniul Mediu, din care 

(a) 3 500 000 000 EUR pentru 
domeniul Mediu, din care să se aloce

Or. it

Amendamentul 208
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 3 500 000 000 EUR pentru 
domeniul Mediu, din care

(a) 5 322 000 000 EUR pentru 
domeniul Mediu, din care

Or. en

Amendamentul 209
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise 
Grossetête, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 3 500 000 000 EUR pentru 
domeniul Mediu, din care

(a) 5 322 000 000 EUR pentru 
domeniul Mediu, din care

Or. fr

Amendamentul 210
Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 3 500 000 000 EUR pentru 
domeniul Mediu, din care

(a) 64,2 % pentru domeniul Mediu, din 
care

Or. fr

Amendamentul 211
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 3 500 000 000 EUR pentru 
domeniul Mediu, din care

(a) 73,19 % pentru domeniul Mediu, 
din care

Or. en

Amendamentul 212
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 2 150 000 000 EUR pentru 
subprogramul Natură și biodiversitate și

(1) 3 261 420 000 EUR pentru 
subprogramul Natură și biodiversitate și

Or. en

Amendamentul 213
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Dubravka 
Šuica, Angélique Delahaye
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 2 150 000 000 EUR pentru 
subprogramul Natură și biodiversitate și

(1) 2 672 000 000 EUR pentru 
subprogramul Natură și biodiversitate și

Or. fr

Amendamentul 214
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 2 150 000 000 EUR pentru 
subprogramul Natură și biodiversitate și

(1) 61,28 % pentru subprogramul 
Natură și biodiversitate și

Or. en

Amendamentul 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 2 150 000 000 EUR pentru 
subprogramul Natură și biodiversitate și

(1) 60% pentru subprogramul Natură și 
biodiversitate și

Or. it

Amendamentul 216
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(1) 2 150 000 000 EUR pentru 
subprogramul Natură și biodiversitate și

(1) 61,4 % pentru subprogramul Natură 
și biodiversitate și

Or. fr

Amendamentul 217
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 1 350 000 000 EUR pentru 
subprogramul Economia circulară și 
calitatea vieții;

(2) 2 060 580 000 EUR pentru 
subprogramul Economia circulară și 
calitatea vieții;

Or. en

Amendamentul 218
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 1 350 000 000 EUR pentru 
subprogramul Economia circulară și 
calitatea vieții;

(2) 38,72 % pentru subprogramul 
Economia circulară, sănătate și calitatea 
vieții;

Or. en

Amendamentul 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 1 350 000 000 EUR pentru 
subprogramul Economia circulară și 
calitatea vieții;

(2) 40% pentru subprogramul 
Economia circulară și calitatea vieții;

Or. it

Amendamentul 220
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 1 350 000 000 EUR pentru 
subprogramul Economia circulară și 
calitatea vieții;

(2) 38,6 % pentru subprogramul 
Economia circulară și calitatea vieții;

Or. fr

Amendamentul 221
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angélique 
Delahaye, Dubravka Šuica, Renaud Muselier

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) 1 300 000 000 EUR pentru 
subprogramul Practici agricole durabile;

Or. fr

Amendamentul 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 1 950 000 000 EUR pentru 
domeniul Politici climatice, din care

(b) 1 950 000 000 EUR pentru 
domeniul Politici climatice, din care să se 
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aloce

Or. it

Amendamentul 223
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 1 950 000 000 EUR pentru 
domeniul Politici climatice, din care

(b) 26,81 % pentru domeniul Politici 
climatice, din care

Or. en

Amendamentul 224
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 1 950 000 000 EUR pentru 
domeniul Politici climatice, din care

(b) 35,8 % pentru domeniul Politici 
climatice, din care

Or. fr

Amendamentul 225
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 950 000 000 EUR pentru (1) 48,72 % pentru subprogramul 
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subprogramul Atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea și

Guvernanță, atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea și

Or. en

Amendamentul 226
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 950 000 000 EUR pentru 
subprogramul Atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea și

(1) 50% pentru subprogramul 
Atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea și

Or. it

Amendamentul 227
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 950 000 000 EUR pentru 
subprogramul Atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea și

(1) 48,8 % pentru subprogramul 
Atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea și

Or. fr

Amendamentul 228
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 1 000 000 000 EUR pentru 
subprogramul Tranziția către energia 
curată.

(2) 51,28 % pentru subprogramul 
Energie din surse regenerabile, eficiența 
energetică și comunitățile de energie 
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durabilă.

Or. en

Amendamentul 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 1 000 000 000 EUR pentru 
subprogramul Tranziția către energia 
curată.

(2) 50% pentru subprogramul 
Tranziția către energia curată.

Or. it

Amendamentul 230
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 1 000 000 000 EUR pentru 
subprogramul Tranziția către energia 
curată.

(2) 51,2 % pentru subprogramul 
Tranziția către energia curată.

Or. fr

Amendamentul 231
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cel puțin 2 % din finanțarea totală 
pentru programul LIFE se alocă în mod 
obligatoriu regiunilor ultraperiferice 
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(RUP) și cel puțin 1 % regiunilor 
ultraperiferice franceze;

Or. fr

Amendamentul 232
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cel puțin 2 % din finanțarea totală 
pentru programul LIFE trebuie alocat 
regiunilor ultraperiferice;

Or. en

Amendamentul 233
Soledad Cabezón Ruiz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Fără a aduce atingere alineatului 
(2), minimum 60 % din resursele bugetare 
alocate domeniului Mediu menționate la 
alineatul (2) litera (a) sunt dedicate 
granturilor pentru proiecte care susțin 
subprogramul Natură și biodiversitate 
menționat la alineatul (2) litera (a) 
punctul (i).

Or. en

Amendamentul 234
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Minimum 60 % din resursele 
bugetare alocate domeniului Mediu 
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menționate la alineatul (2) litera (a) sunt 
dedicate granturilor pentru proiecte care 
susțin subprogramul Natură și 
biodiversitate menționat la alineatul (2) 
litera (a) punctul 1.

Or. en

Amendamentul 235
Susanne Melior

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Minimum 61 % din resursele 
bugetare alocate proiectelor sprijinite prin 
intermediul granturilor pentru acțiuni în 
domeniul Mediu sunt dedicate proiectelor 
din subprogramul Natură și 
biodiversitate.

Or. en

Justificare

Protecția naturii și a biodiversității este unul dintre obiectivele principale ale programului 
LIFE. Prin urmare, ar trebui asigurat că finanțarea este direcționată spre acele domenii. 
Acest lucru respectă actualul Regulament privind programul LIFE.

Amendamentul 236
Benedek Jávor

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Suma menționată la alineatul (1) 
poate fi utilizată pentru asistență tehnică și 
administrativă în implementarea 
programului, de exemplu pentru activități 

4. Suma menționată la alineatul (1) 
poate fi utilizată pentru asistență tehnică și 
administrativă în implementarea 
programului, de exemplu pentru activități 
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de pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, inclusiv sistemele corporative de 
tehnologie a informației.

de pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, inclusiv o evaluare ex-post 
sistemică privind sustenabilitatea pe 
termen lung și menținerea rezultatelor 
obținute de program.

Or. en

Amendamentul 237
Arne Gericke

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Suma menționată la alineatul (1) 
poate fi utilizată pentru asistență tehnică și 
administrativă în implementarea 
programului, de exemplu pentru activități 
de pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, inclusiv sistemele corporative de 
tehnologie a informației.

4. Suma menționată la alineatul (1) 
poate fi utilizată pentru asistență tehnică și 
administrativă în implementarea 
programului, de exemplu pentru activități 
de pregătire, monitorizare, control, audit, 
de analiză costuri-beneficii și evaluare, 
inclusiv sistemele corporative de 
tehnologie a informației.

Or. en

Amendamentul 238
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Programul poate finanța activitățile 
puse în aplicare de Comisie pentru a 
sprijini pregătirea, punerea în aplicare și 
integrarea legislației și a politicilor 
relevante ale Uniunii din domeniul 
mediului, climei și energiei curate în 
scopul realizării obiectivelor generale 
stabilite la articolul 3. Astfel de activități 
pot include:

5. Programul poate finanța activitățile 
puse în aplicare de Comisie pentru a 
sprijini pregătirea, punerea în aplicare și 
integrarea legislației și a politicilor 
relevante ale Uniunii din domeniul 
mediului, biodiversității, climei sau 
energiei din surse regenerabile și 
eficienței energetice în scopul realizării 
obiectivelor generale stabilite la articolul 3. 
Astfel de activități pot include:
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Or. en

Amendamentul 239
Arne Gericke

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informare și comunicare, inclusiv 
campanii de sensibilizare. Resursele 
financiare alocate activităților de 
comunicare în temeiul prezentului 
regulament acoperă și comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, precum și informarea cu privire 
la stadiul de punere în aplicare și de 
transpunere a legislației relevante a Uniunii 
din domeniul mediului, climei și energiei 
curate;

(a) informare și comunicare, inclusiv 
campanii de sensibilizare. Resursele
financiare alocate activităților de 
comunicare în temeiul prezentului 
regulament acoperă comunicarea 
instituțională cu privire la stadiul de punere 
în aplicare și de transpunere a legislației 
relevante a Uniunii din domeniul mediului, 
climei și energiei curate;

Or. en

Amendamentul 240
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informare și comunicare, inclusiv 
campanii de sensibilizare. Resursele 
financiare alocate activităților de 
comunicare în temeiul prezentului 
regulament acoperă și comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, precum și informarea cu privire la 
stadiul de punere în aplicare și de 
transpunere a legislației relevante a Uniunii 
din domeniul mediului, climei și energiei 

(a) informare și comunicare, inclusiv 
campanii de sensibilizare. Resursele 
financiare alocate activităților de 
comunicare în temeiul prezentului 
regulament acoperă și comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, precum și informarea cu privire la 
stadiul de punere în aplicare și de 
transpunere a legislației relevante a Uniunii 
din domeniul mediului, biodiversității,
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curate; climei și energiei din surse regenerabile și 
eficienței energetice;

Or. en

Amendamentul 241
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) consolidarea capacității pentru 
îmbunătățirea guvernanței;

Or. en

Amendamentul 242
Benedek Jávor
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) ateliere, conferințe și reuniuni; (d) ateliere, cursuri de formare, 
conferințe și reuniuni;

Or. en
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