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Stimate Domnule Președinte,
Comisia ar dori să aducă mulțumiri Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la
Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a
unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului
(UE) nr. 1293/2013 [COM(2018) 385 final].
Comisia salută sprijinul general acordat de către Camera Deputaților pentru
propunerea sa de instituire a programului pentru mediu și politici climatice pentru
următoarea perioadă financiară multianuală 2021-2027, cu un domeniu de aplicare
extins care include noul subprogram privind energia curată.
Comisia propune continuarea unui program al Uniunii Europene dedicat exclusiv
obiectivelor de mediu și climatice ca o nișă între programele care sprijină cercetarea și
inovarea, pe de o parte, și programele de finanțare a dezvoltării pe scară largă, pe de
altă parte. Aceasta va dezvolta sinergii cu alte programe ale Uniunii, precum Fondul
InvestEU, Orizont Europa, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european Plus, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime. Aceste programe, deși au obiective distincte și sunt
diferite în ceea ce privește dimensiunea și natura lor, au totuși activități interdependente
și, prin urmare, ar putea contribui la reproducerea și extinderea tehnicilor, a
abordărilor și a celor mai bune practici elaborate anterior în cadrul programului pentru
mediu și politici climatice.
Comisia este de acord cu solicitarea Camerei Deputaților de a menține programul
pentru mediu și politici climatice accesibil și noilor solicitanți și va continua să depună
eforturi pentru a adopta măsuri de simplificare pentru diferiții solicitanți și beneficiari,
de la întreprinderi mici la cele mari, la organizații private necomerciale, la organisme
publice naționale sau locale. Comisia recunoaște că aceste măsuri de simplificare vor fi
esențiale pentru a răspunde nevoilor anumitor tipuri de beneficiari în timpul punerii în
aplicare a programului, precum și pentru a răspunde nevoilor noi și emergente în
domeniul politicilor. Toate aceste aspecte vor fi definite mai bine în viitoarele programe
de lucru multianuale și în viitoarele cereri de propuneri.
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Comisia recunoaște că lipsa unei finanțări adecvate este una dintre cauzele principale
pentru care legislația Uniunii privind natura și strategia în domeniul biodiversității nu a
fost pusă în aplicare suficient. Programul pentru mediu și politici climatice va continua
să finanțeze proiectele care vizează să contribuie la aplicarea celor mai bune practici în
ceea ce privește natura și biodiversitatea, axându-se în special pe rețeaua Natura 2000,
dar fără a se limita la aceasta. Acesta va contribui în acest fel la oprirea și inversarea
declinului biodiversității. Proiectele integrate au fost utile pentru o mai bună mobilizare
și utilizare a finanțării pentru mediu, climă și biodiversitate în cadrul altor instrumente
ale Uniunii Europene, precum și printr-o integrare mai eficientă a politicilor.
Comisia ia notă de observațiile formulate de Camera Deputaților cu privire la utilizarea
indicatorilor. În același timp, Comisia consideră că este deosebit de important să aibă
posibilitatea de a măsura realizările programului pentru mediu și politici climatice.
Comisia este conștientă de faptul că necesitatea monitorizării punerii în aplicare a
programului implică o sarcină pentru beneficiarii fondurilor Uniunii și se angajează să
mențină proporționalitatea cerințelor de raportare [a se vedea articolul 18 alineatul (3)
din Propunerea de regulament privind programul pentru mediu și politici climatice]. În
plus, Comisia a inclus un set limitat de indicatori în anexa II la propunerea de
regulament și, dacă se consideră necesar, va modifica, revizui sau completa acești
indicatori prin adoptarea de acte delegate pentru a asigura flexibilitatea.
Comisia reiterează importanța adoptării următorului cadru financiar multianual înainte
de mai 2019, deoarece acest lucru ar asigura o tranziție fără probleme între actualul
buget pe termen lung (2014-2020) și cel nou și ar asigura previzibilitatea și
continuitatea finanțării, în beneficiul tuturor.
Comisia speră că aceste precizări răspund aspectelor semnalate de Camera Deputaților
și așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.
Cu deosebită considerație,
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