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de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1293/2013 
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5. Temei juridic: Art. 192 TFUE 

6. Procedură: legislativă ordinară cu consultarea obligatorie a Comitetului Economic și Social 

și a Comitetului European al Regiunilor 

7. Tipul examinării: fond 

8. Stadiul actual: trimis Parlamentului European și Consiliului la data de 1.06.2018  

9. Evoluții: Nota de informare NAT/748 a Comitetului Economic și Social stabilește următorul 

calendar: 17-18 octombrie a.c. sesiune plenară în vederea adoptării proiectului de aviz; 

Comitetul European al Regiunilor: calendarul de adoptare al avizului: 8-10 octombrie a.c. în 

cadrul sesiunii plenare. 

 

1. CONTEXT 

UE este lider mondial în ceea ce privește protecția mediului și acțiunile climatice. Comisia 

consideră că trecerea la o economie curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii 

scăzute de carbon și rezistentă la schimbările climatice este o prioritate. Programul pentru mediu 

și politici climatice (LIFE) institut  prin Regulamentul nr.1293/2013 pentru perioada 2014-2020 

este cel mai recent dintr-o serie de programe ale Uniunii care, de peste 25 de ani, sprijină 

prioritățile politice și punerea în aplicarea a legislației privind mediul și clima. 

 Având obiectivul de a acționa ca un catalizator, programul susține acțiunile la scară mică 

destinate inițierii extinderii și promovării practicilor durabile de producție, distribuție și consum 

precum și protejarea patrimoniului natural. Comisia a considerat că această abordare ar trebui 

avută în vedere și la stabilirea noului cadru financiar multianual pentru perioada  2021-2027. Un 

program LIFE îmbunătățit ar juca un rol important în dezvoltarea acțiunilor în domeniul climei și 

a investițiilor în energia curată în Europa. Programul LIFE va contribui, de asemenea, la 

respectarea angajamentelor asumate de UE prin Acordul de la Paris privind schimbările climatice 

și a obiectivelor de dezvoltare durabilă.  

 Propunerea Comisiei  privind  cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 

COM(2018)322 stabilește un obiectiv mai ambițios pentru integrarea aspectelor legate de climă 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=573
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/life-programme-environment-and-climate-action
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1293
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0322/COM_COM(2018)0322_EN.pdf
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în toate programele UE și anume obiectivul global ca 25% din cheltuielile UE să contribuie la 

obiectivele climatice. 

Actuala Comunicare [COM(2018)385] este însoțită de două documente de lucru ale 

serviciilor Comisiei [SWD (2018) 292 final și SWD(2018)293 final] și de avizul Comitetului de 

control normativ [SEC (2018) 275 final]. 

 Comunicarea Comisiei  privind un nou cadru financiar multianual modern și capabil să 

asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020 COM (2018) 

98 își propune să răspundă așteptărilor cetățenilor privind domeniile sănătate, mediu și climă. 

Aceasta identifică următoarele elementele-cheie pentru un buget modern și eficient: valoarea 

adăugată europeană, performanța sporită, simplificarea și flexibilitatea. 

Temei juridic: 

Articolul192 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) constituie temeiul 

juridic al acțiunii UE în domeniul mediului și al climei. Activitățile de sprijinire a tranziției către  

energia  curată  sunt,  de  asemenea,  acoperite  de  acest  temei  juridic,  deoarece  acestea 

contribuie  în  mod  direct  la  atenuarea  schimbărilor  climatice. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

 Prezentul Regulament instituie un nou  program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și 

stabilește obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de 

finanțare din parte Uniunii  și regulile privind acordarea finanțărilor. 

 

 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. 

 

 Pentru o mai bună integrare în cadrul programului LIFE a tranziției către o energie curată, 

comunicarea  stabilește obiective specifice, în care se  pune accent pe eficiența energetică și 

energia regenerabilă, după cum urmează: 

 

 Mobilizarea investițiilor și susținerea activităților eficiente din punct de vedere energetic, 

în special în regiunile din Europa, care sunt în urmă în ceea ce privește tranziția la o 

energie curată; 

 sprijinirea proiectelor care promovează cele mai bune practici în ceea ce privește 

protejarea naturii și a biodiversității precum și a „proiectelor strategice de protecție a 

naturii” pentru toate statele membre inclusiv a măsurilor de protejare a mediului marin; 

 susținerea procesului de trecere la modelul economiei circulare prin asigurarea 

sprijinului financiar necesar întreprinderilor, autorităților publice și consumatorilor în 

special prin aplicarea și dezvoltarea celor mai bune tehnici, practici și soluții adaptate 

contextului regional sau național inclusiv prin abordări integrate pentru punerea în 

aplicare a planurilor de gestionare și prevenire a deșeurilor; 

 sprijinirea celorlalte aspecte ale politicii de mediu a Uniunii, precum protejarea și 

îmbunătățirea calității aerului și a apei în UE, punerea în aplicarea a cadrului de politică 

privind clima și energia pentru 2030 și îndeplinirea angajamentelor asumate de UE în 

temeiul Acordului de la Paris. Se preconizează că acțiunile întreprinse în cadrul 

programului vor contribui cu 61% din pachetul financiar total al programului la realizarea 

obiectivelor climatice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1536046950426&uri=CELEX:52018PC0385
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1530693586991&uri=CELEX:52018SC0292
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1530694334713&uri=CELEX:52018SC0293
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=PI_COM:SEC(2018)275&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1531393652530&uri=CELEX:52018DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1531393652530&uri=CELEX:52018DC0098
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Principalele caracteristici ale propunerii: 

 

1. Creșterea resurselor pentru mediu și climă – în propunerea  privind noul program LIFE 

pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană intenționează să aloce 5.450 de miliarde 

euro pentru proiecte care sprijină mediul și politicile climatice. Această sumă reprezintă o 

creștere de 1.950 de miliarde euro; 

 

2. Un impact mai mare, un program mai flexibil și mai simplu - noul  program  se  va  

concentra pe elaborarea și punerea în aplicare a unor soluții inovatoare, care să răspundă 

provocărilor în materie de mediu și de climă, determinând astfel modificări ale elaborării, 

punerii în aplicare și controlului aplicării politicilor. Programul va asigura, de asemenea, 

suficientă flexibilitate pentru a răspunde noilor priorități esențiale, pe măsură ce acestea apar  

pe  parcursul  derulării  sale. Punerea în aplicare a programului va determina crearea unor 

facilități  pentru solicitanți și beneficiari și se vor lua măsuri pentru a realiza o acoperire 

teritorială mai echilibrată.  

 

Programul este structurat după cum urmează: 

 

(1) domeniul mediu, care cuprinde: 

(a) subprogramul Natură și biodiversitate (2.150 miliarde euro), care va include sprijin 

pentru proiecte de acțiune standard vizând dezvoltarea, aplicarea și promovarea celor  

mai bune practici în ceea ce privește natura și biodiversitatea, precum și pentru așa-

numitele „proiecte strategice pentru natură”; Aceste noi proiecte sunt concepute pentru a 

sprijini și a stimula punerea în aplicare a normelor UE privind natura și obiectivele de 

politică în domeniul biodiversității; 

(b) subprogramul Economia circulară și calitatea vieții (1.350 de miliarde euro) - 

Acțiunile sprijinite vor contribui la realizarea obiectivelor majore de politică ale UE, cum 

ar fi tranziția către o economie circulară, precum și protejarea și îmbunătățirea calității 

apei și a aerului în UE. 

 

(2) domeniul politici climatice, care include: 

 

a) subprogramul Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea (0,950 miliarde 

euro). Acțiunile sprijinite vor contribui la punerea în aplicare a cadrului de politici 

privind clima și energia  pentru  2030  și  la  îndeplinirea  angajamentelor  Uniunii  în  

conformitate  cu  Acordul  de  la  Paris  privind schimbările climatice; 

b) subprogramul Tranziția către energia curată (1 miliard euro)- va consolida capacitățile,  

va stimula investițiile și va sprijini activitățile de punere în aplicare a politicilor, 

concentrându-se asupra eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie la scară 

mică, ce contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și/sau la îndeplinirea obiectivelor 

de mediu. 

 

Evaluarea impactului: SWD(2018)293 

 

 Provocările și oportunitățile pentru programul LIFE în următorul CFM 

 Recenta evaluare la jumătatea perioadei a programului LIFE
1
 a confirmat faptul că acesta  

este pe cale de a se dovedi eficient și relevant și oferă o contribuție la Strategia 2020. Cu toate că 

                                                 
1CE (2017) Raport privind evaluarea la jumătatea perioadei a Programului pentru mediu și politici climatice (LIFE).   

SWD(2017) 355 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1530865630847&uri=CELEX:52018SC0293
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0355&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0355&from=EN
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evaluarea la jumătatea perioadei a identificat oportunități de a consolida în continuare 

eficacitatea generală a programului, acestea se referă în special la oportunitățile de îmbunătățire a 

coerenței dintre programul LIFE și alte fonduri ale UE și la consolidarea rolului de catalizator al 

programului. 

 

 Opțiunile preferate: 

 Au fost selecționate trei opțiuni în ceea ce privește acoperirea și domeniul de aplicare ale 

programului: 

1. Extinderea domeniului de aplicare al programului LIFE, pentru a include proiecte de 

consolidare a capacității în domeniul energiei curate, prin adăugarea unui subprogram privind 

tranziția către o energie curată; Din evaluarea impactului reiese că sprijinul pentru consolidarea 

capacităților în vederea tranziției către energia curată, care contribuie la atenuarea schimbărilor 

climatice și este finanțat prin programul Orizont 2020 pentru perioada 2014-2020, ar trebui 

transferat către programul LIFE în următorul CFM; 

2. Consolidarea sprijinului programului LIFE pentru integrarea în politici a obiectivelor 

legate de natură și biodiversitate; 

3. Extinderea eligibilității programului LIFE la țările și teritoriile de peste mări (TTPM) ale 

UE, în mod specific pentru acțiuni din cadrul subprogramului Natură și biodiversitate. 

 

 În vederea îmbunătățirii performanței și a rolului de catalizator al programului a fost 

evaluată pozitiv opțiunea oferirii de sprijin centralizat pentru întreaga rețea de puncte de contact 

naționale în locul sprijinului oferit în prezent pentru proiectele naționale de consolidare a 

capacităților. De asemenea, se consideră că utilizarea pe scară extinsă a proiectelor integrate în 

cadrul viitoarelor proiecte strategice este mecanismul care generează cel mai mare impact. 

Opțiunile care vizează consolidarea reproducerii rezultatelor și sporirea flexibilității programului, 

cât și posibilitatea de a viza problemele-cheie emergente prin simplificarea regulamentului și a 

programului de lucru multianual ar trebui să fie introduse. 

 

Conformitatea cu principiile subsidiarității și proporționalității  

Articolul 5 alin (3) din TUE este din punct de vedere formal respectat, pentru că domeniul de 

acțiune al Uniunii, în ceea ce privește mediul și acțiunile climatice, se înscrie în sfera 

competențelor partajate. 

 Pe fond trebuie verificată necesitatea acțiunii UE și anume dacă obiectivele definite pot fi 

realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dacă problemele abordate au caracter 

transnațional și dacă măsurile prevăzute de noul cadru la nivelul Uniunii sunt suficiente pentru a 

realiza obiectivele stabilite.  Potrivit Comunicării Comisiei, majoritatea problemelor de mediu 

sunt transfrontaliere sau transnaționale și nu pot fi soluționate în mod corespunzător prin 

acțiunea individuală a statelor membre. Intervenția UE este necesară pentru a institui 

mecanismele adecvate de soluționare a acestor probleme în mod eficient și pentru a se evita 

problemele de coordonare. În plus, activele de mediu reprezintă bunuri publice europene a căror 

gestionare adecvată este esențială pentru buna funcționare a pieței unice. 

 

 

3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII 

 Comitetul de control normativ –CCN (Comitetul de analiză a reglementării)
2
 a emis 

un aviz pozitiv cu rezerve în data de 13.04.2018.  

                                                 
2 Este un organism independent al Comisiei Europene, care oferă consiliere Colegiului comisarilor. Membrii săi 

analizează și emit avize privind calitatea proiectelor de rapoarte referitoare la studiile de impact realizate în procesul 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=PI_COM:SEC(2018)275&from=EN
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 Principalele considerente: Comitetul a luat act de intenția politică de a se asigura 

continuitatea programului anterior, precum și de posibilitatea extinderii domeniul de aplicare 

pentru a cuprinde și activitățile de consolidare a capacităților pentru programul „Energie 

Inteligentă-Europa”. În cadrul raportului, Comitetul a apreciat intenția de îmbunătățire a 

programului, dar a evidențiat și o serie de deficiențe care necesită să fie abordate. Prin urmare, 

comitetul a emis un aviz pozitiv condiționat de ajustarea raportului final, în conformitate cu 

următoarele recomandări: 

1) în ceea ce privește structura, punerea în aplicare și finanțarea programului, raportul 

minimalizează consecințele extinderii programului LIFE pentru a sprijini și programul 

Natura 2000; 

2) propunerea de monitorizare și evaluare nu reglementează conceptele de bază care să 

demonstreze rolul de catalizator al programului; 

3) referitor la includerea programului „Energie inteligenta-Europa” în programul LIFE 

raportul ar trebui să clarifice în ce măsură programul LIFE ar trebui să fie adaptat, în 

special să explice guvernanța programelor fuzionate. Faptul că programul LIFE va  

deveni principalul instrument de finanțare pentru Natura 2000, este considerat de către 

CCN drept o abatere semnificativă de la obiectivele programului și implicit de la rolul 

său de catalizator, marcând  totodată trecerea la o gestionare  partajată. 

 

 Președinția austriacă a Consiliului UE: Una dintre prioritățile sale în domeniul politicii 

de mediu este de a proteja activ clima. Austria se va strădui să promoveze mobilitatea și 

sistemele de transport sănătoase,  cu  valori scăzute ale emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 În data de 24 octombrie 2018, Consiliul pentru mediu va prezenta concluziile în vederea 

pregătirii celei de-a 24-a Conferințe a Părților la Convenția-cadru a Organizației națiunilor Unite 

asupra schimbărilor climatice. Concluziile vor enumera temele care vor constitui obiectul 

negocierilor în cadrul COP 24, cu accent pe punerea în aplicare a Acordului de la Paris. 

 Alte domenii prioritare privind mediul vizează: reducerea emisiilor de CO2 generate de 

autoturisme și camionete, intensificare măsurilor împotriva poluării cu plastic, stabilirea liniilor 

directoare ale politicii globale privind biodiversitatea post 2020.  

 Regulamentul LIFE: președinția austriacă se angajează să realizeze progrese rapide și 

eficiente cu privire la negocierile pentru programul LIFE,ce promovează proiecte privind mediul, 

clima și energia durabilă pentru perioada 2021-2027. 

  

România: Ministerul mediului îndeplineşte rolul de Punct Național de Contact pentru 

Programul LIFE, acesta completând în mod activ prevederile „Foii de parcurs către o Europă 

eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor", care își propune acțiunile necesare pentru 

a orienta UE spre o creștere sustenabilă și eficientă. Din 1992, LIFE a cofinanțat peste 4.500 de 

proiecte la nivelul UE. România este beneficiar și partener în proiecte LIFE alături de alte state 

membre ale UE. Politicile de mediu din România răspund temelor și provocărilor programului 

LIFE.  Până în prezent, în România au fost finanțate 69 de proiecte ce abordează inovarea în 

domeniul mediului, conservarea naturii,informarea și comunicarea. În cadrul pilonului LIFE 

Natură și biodiversitate, România se implică în numeroase proiecte pentru dezvoltarea 

infrastructurii ecologice, conservarea habitatelor și a speciilor amenințate, conform directivelor 

UE. În cadrul pilonului LIFE mediu România acordă atenție proiectelor cu o importantă 

componentă tehnologică, ce oferă beneficii semnificative pentru protejarea mediului; în pilonul 

LIFE politici climatice,  România sprijină proiecte ce abordează atenuarea și adaptarea la 

                                                                                                                                                             
de pregătire a noilor inițiative, evaluările retrospective majore ale unei politici sau reglementări și verificările 

adecvării unui complex de politici și norme conexe. 
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schimbările climatice; în cadrul pilonului LIFE informare guvernare, proiectele finanțate în 

România se axează pe creșterea gradului de conștientizare și de comunicare cu privire la 

problemele de mediu și de dezvoltare durabilă prin schimbarea atitudinii și comportamentului 

față de mediu. 

 Comisia pentru dezvoltare regională din Parlamentul European a adoptat în data de 

11.07.2018 un aviz cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) - COM 

(2018)385. Raportorul comisiei propune aprobarea acestui program cu următoarele modificări 

/amendamente: 

- sublinierea legăturii dintre politica de coeziune și programul LIFE; 

- acordarea unui rol mai important autorităților regionale și locale; 

- sprijinirea proiectelor de consolidare a capacităților administrative; 

- sublinierea importanței finanțării pentru mediu în regiunile ultraperfierice și în țările și 

teritoriile de peste mări; 

- acordarea de mai multă precizie condițiilor de participare în cadrul programului a țărilor 

terțe inclusiv a fostelor state membre UE. 

 

LINKURI UTILE: 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=PI_COM:SEC(2018)275&from=EN 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52018PC0385 

 https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ENVE-Commission-stakeholders-consultation-on-

the-LIFE-programme.aspx 

 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/life-

programme-environment-and-climate-action 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_ro.htm 

 https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment_ro 

 http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(CO

D)&l=en 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=pi_com%3ASEC%282018%29275 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A292%3AFIN 

 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-293-F1-EN-

MAIN-PART-1.PDF 

 http://www.mmediu.ro/categorie/life/87 

 

 

 

 

 

Andreea Clarisa Mihai 

4 septembrie 2018 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-625.424%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=PI_COM:SEC(2018)275&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=PI_COM:SEC(2018)275&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52018PC0385
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ENVE-Commission-stakeholders-consultation-on-the-LIFE-programme.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ENVE-Commission-stakeholders-consultation-on-the-LIFE-programme.aspx
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/life-programme-environment-and-climate-action
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/life-programme-environment-and-climate-action
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment_ro
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=pi_com%3ASEC%282018%29275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A292%3AFIN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-293-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-293-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://www.mmediu.ro/categorie/life/87

