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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0397/93 

Τροπολογία  93 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Younous Omarjee, Marisa Matias, 

Σοφία Σακοράφα, Ángela Vallina 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το συνολικό χρηματοδοτικό 

κονδύλιο για την εφαρμογή του 

προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 

ανέρχεται σε 5 450 000 000 EUR σε 

τρέχουσες τιμές. 

1. Το συνολικό χρηματοδοτικό 

κονδύλιο για την εφαρμογή του 

προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 

ανέρχεται σε 11 350 000 000 EUR σε 

τρέχουσες τιμές. 

Or. pt 

Αιτιολόγηση 

Το πρόγραμμα LIFE θα πρέπει να διαδραματίζει ισχυρότερο ρόλο στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και των προκλήσεων της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της οικολογικής 

ακεραιότητας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του 

Natura 2000, καθώς και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν 

εντός της ΕΕ, και η συνολική χρηματοδότησή του θα πρέπει να φθάνει τουλάχιστον το 1 % του 

προϋπολογισμού της ΕΕ ως εύλογο (αν και όχι ιδεώδες) σημείο εκκίνησης για την αντιμετώπιση 

αυτών των προβλημάτων και προκλήσεων. 

Η κατανομή της συνολικής αξίας του προγράμματος αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου θα πρέπει να είναι αναλογική με βάση το συνολικό προτεινόμενο ποσό. Το 

συνολικό αυτό ποσό θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1 % του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027. 
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7.12.2018 A8-0397/94 

Τροπολογία  94 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Younous Omarjee, Marisa Matias, 

Σοφία Σακοράφα, Ángela Vallina 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. τουλάχιστον το 60 % του ποσού 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

εκτελείται στο πλαίσιο επιμερισμένης 

διαχείρισης, με συνεκτίμηση διαφόρων 

παραγόντων κατά τον καθορισμό των 

ποσών που θα διατεθούν σε κάθε κράτος 

μέλος, και ειδικότερα τη συνολική έκταση 

του δικτύου Natura 2000 και τις 

διαπιστωθείσες ανάγκες για προσαρμογή 

και μετριασμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0397/95 

Τροπολογία  95 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Ángela Vallina 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό 

άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό ή υπό έμμεση 

διαχείριση με φορείς που αναφέρονται στο 

άρθρο [61 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του 

δημοσιονομικού κανονισμού. 

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό 

επιμερισμένη διαχείριση, σε ποσοστό 60% 

του προϋπολογισμού, και υπό άμεση 

διαχείριση ή υπό έμμεση διαχείριση με 

φορείς που αναφέρονται στο άρθρο [61 

παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του 

δημοσιονομικού κανονισμού. 

 (κατά περίπτωση, οι κανόνες που διέπουν 

τη διαχείριση του προγράμματος θα πρέπει 

να προσαρμοστούν σε αυτή την αλλαγή). 

Or. pt 

 

 


