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7.12.2018 A8-0397/81 

Alteração  81 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) As avaliações de impacto da 

legislação relativa às energias limpas 

estimam que a concretização das metas 

energéticas da União para 2030 exigirá 

investimentos adicionais de 177 mil 

milhões de EUR, por ano, no período 

2021-2030. As maiores lacunas dizem 

respeito aos investimentos na 

descarbonização de edifícios (eficiência 

energética e fontes de energia renovável 

em pequena escala), em que o capital tem 

de ser canalizado para projetos de natureza 

altamente distribuída. Um dos objetivos do 

subprograma «Transição para as energias 

limpas» é desenvolver a capacidade de 

desenvolvimento e agregação de projetos, 

ajudando também a absorver 

financiamento dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento e a catalisar 

os investimentos em energias limpas 

utilizando igualmente os instrumentos 

financeiros fornecidos no âmbito do 

InvestEU. 

(9) As avaliações de impacto da 

legislação relativa às energias limpas 

estimam que a concretização das metas 

energéticas da União para 2030 exigirá 

investimentos adicionais de 177 mil 

milhões de EUR, por ano, no período 

2021-2030. As maiores lacunas dizem 

respeito aos investimentos na 

descarbonização de edifícios (eficiência 

energética e fontes de energia renovável 

em pequena escala), em que o capital tem 

de ser canalizado para projetos de natureza 

altamente distribuída. Um dos objetivos do 

subprograma «Transição para as energias 

limpas» é desenvolver a capacidade de 

desenvolvimento e agregação de projetos, 

inclusive através do apoio às comunidades 

de energias renováveis, ajudando também 

a absorver financiamento dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento e a 

catalisar os investimentos em energias 

renováveis e na eficiência energética, 
utilizando igualmente os instrumentos 

financeiros fornecidos no âmbito do 

InvestEU. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/82 

Alteração  82 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) A política agrícola comum 

desempenha um papel decisivo em relação 

aos objetivos da União em matéria de 

clima e biodiversidade. Apesar dos 

reiterados apelos do Parlamento Europeu 

e das partes interessadas, incluindo a 

plataforma REFIT, a Comissão Europeia 

ainda não conseguiu fazer um balanço de 

qualidade da PAC. Por outro lado, o 

balanço de qualidade das diretivas «Aves» 

e «Habitats» salientou o preocupante 

declínio das espécies e dos habitats 

ligados à agricultura, e sublinhou a 

necessidade de melhorar a coerência da 

PAC com os objetivos pertinentes da 

União em matéria de natureza e 

biodiversidade. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/83 

Alteração  83 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 
Texto da Comissão Alteração 

(24) Refletindo a importância da luta 

contra as alterações climáticas, em 

consonância com os compromissos da 

União para aplicar o Acordo de Paris e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o presente programa 

contribuirá para a integração da ação 

climática e para a consecução da meta 

global que consiste em canalizar 25 % das 

despesas constantes do orçamento da UE 

para apoiar objetivos climáticos. As 

medidas ao abrigo do presente programa 

deverão contribuir com 61 % da dotação 

financeira global do mesmo para objetivos 

climáticos. As medidas pertinentes serão 

identificadas durante a preparação e a 

execução do programa e reanalisadas no 

contexto dos processos de avaliação e de 

revisão pertinentes. 

(24) Refletindo a importância da luta 

contra as alterações climáticas, em 

consonância com os compromissos da 

União para aplicar o Acordo de Paris e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o presente programa 

contribuirá para a integração da ação 

climática e para a consecução da meta 

global que consiste em canalizar pelo 

menos 50 % das despesas constantes do 

orçamento da UE para apoiar objetivos 

climáticos. As medidas ao abrigo do 

presente programa deverão contribuir com, 

pelo menos, 61 % da dotação financeira 

global do mesmo para objetivos climáticos. 

As medidas pertinentes serão identificadas 

durante a preparação e a execução do 

programa e reanalisadas no contexto dos 

processos de avaliação e de revisão 

pertinentes. 

Or. en 



 

AM\1171707PT.docx  PE631.575v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

7.12.2018 A8-0397/84 

Alteração  84 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A dotação financeira para a 

execução do programa para o período 

2021-2027 é de 5 450 000 000 EUR a 

preços correntes. 

1. A dotação financeira para a 

execução do programa para o período 

2021-2027 deve ascender a, pelo menos, 

1 % do orçamento total da União para 

esse período, devendo corresponder a um 

valor nunca inferior a 6 442 000 000 EUR 

a preços de 2018 (7 272 000 000 EUR a 

preços correntes). 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/85 

Alteração  85 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Deve ser assegurada a coerência e a 

coordenação entre o programa e outros 

programas da União, nomeadamente 

através da integração dos objetivos 

pertinentes da União em matéria de 

natureza e biodiversidade em todos os 

programas da União. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/86 

Alteração  86 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Pelo menos 81 % da dotação 

financeira a que se refere o artigo 5.º deve 

ser atribuída a projetos apoiados por 

subvenções ou, se for caso disso, por 

instrumentos financeiros. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/87 

Alteração  87 

Benedek Jávor 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. As subvenções de funcionamento 

destinam-se a apoiar o funcionamento de 

organizações sem fins lucrativos que 

participam no desenvolvimento, na 

aplicação e na execução da política e da 

legislação da União e que estão 

fundamentalmente ativas nos domínios do 

ambiente ou da ação climática, incluindo a 

transição para as energias limpas. 

5. As subvenções de funcionamento 

destinam-se a apoiar o funcionamento de 

organizações sem fins lucrativos que 

participam no desenvolvimento, na 

aplicação e na execução da política e da 

legislação da União e que estão 

fundamentalmente ativas nos domínios do 

ambiente ou da ação climática, incluindo a 

transição para as energias limpas. Não 

obstante o disposto no artigo 17.º, a taxa 

máxima de cofinanciamento da União 

para subvenções de funcionamento é de 

70 % dos custos elegíveis. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/88 

Alteração  88 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Os projetos financiados pelo 

programa devem evitar prejudicar os 

objetivos em matéria de ambiente, clima ou 

energias limpas relevantes do programa e, 

sempre que possível, devem promover o 

recurso a contratos públicos ecológicos; 

a) Os projetos financiados pelo 

programa devem garantir a 

sustentabilidade e a biodiversidade para 

não prejudicar os objetivos em matéria de 

ambiente, clima ou energias limpas 

relevantes do programa e, sempre que 

possível, devem promover o recurso a 

contratos públicos ecológicos; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/89 

Alteração  89 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Deve ser dada prioridade a projetos 

que proporcionam benefícios conexos e 

promovem sinergias entre os subprogramas 

referidos no artigo 4.º; 

b) Deve ser dada prioridade a projetos 

que proporcionam benefícios conexos e 

promovem sinergias entre os subprogramas 

referidos no artigo 4.º; tal aplica-se, em 

particular, aos projetos de ação climática 

que promovem soluções baseadas na 

natureza; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/90 

Alteração  90 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão acompanha 

periodicamente a integração dos objetivos 

em matéria de clima e biodiversidade e 

elabora relatórios sobre a mesma, incluindo 

no atinente ao montante das despesas. A 

contribuição do presente regulamento para 

a meta a nível orçamental de 25 % das 

despesas contribuírem para objetivos 

climáticos é acompanhada por intermédio 

do sistema de marcadores climáticos da 

União. As despesas relacionadas com a 

biodiversidade são acompanhadas 

recorrendo a um conjunto específico de 

marcadores. Estes métodos de 

acompanhamento são utilizados para 

quantificar as dotações de autorização que 

se prevê virem a contribuir respetivamente 

para os objetivos climáticos e de 

biodiversidade ao longo do quadro 

financeiro plurianual para 2021-2027, ao 

nível apropriado de desagregação. As 

despesas são apresentadas anualmente na 

declaração programática orçamental. O 

contributo do programa para os objetivos 

climáticos e de biodiversidade da União é 

comunicado periodicamente no âmbito das 

avaliações e do relatório anual. 

4. A Comissão acompanha 

periodicamente a integração dos objetivos 

em matéria de clima e biodiversidade e 

elabora relatórios sobre a mesma, incluindo 

no atinente ao montante das despesas. A 

contribuição do presente regulamento para 

a meta a nível orçamental de, pelo menos, 

50% das despesas contribuírem para 

objetivos climáticos é acompanhada por 

intermédio do sistema de marcadores 

climáticos da União. As despesas 

relacionadas com a biodiversidade são 

acompanhadas recorrendo a um conjunto 

específico de marcadores. Estes métodos 

de acompanhamento são utilizados, tanto 

ex ante como ex post, em combinação 

com abordagens descendentes e 

ascendentes, para quantificar as dotações 

de autorização que se prevê virem a 

contribuir respetivamente para os objetivos 

climáticos e de biodiversidade ao longo do 

quadro financeiro plurianual para 2021-

2027, ao nível apropriado de desagregação. 

As despesas são apresentadas anualmente 

na declaração programática orçamental. O 

contributo do programa para os objetivos 

climáticos e de biodiversidade da União é 

comunicado periodicamente no âmbito das 

avaliações e do relatório anual. 

Or. en 
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