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7.12.2018 A8-0397/93 

Tarkistus  93 

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

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 

rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 

5 450 000 000 euroa käypinä hintoina. 

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 

rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 

11 350 000 000 euroa käypinä hintoina. 

Or. pt 

Perustelu 

O Programa LIFE deverá ver reforçado o seu papel na resposta aos problemas e desafios de 

preservação da biodiversidade, da integridade ecológica, inclusive no que se refere à 

conservação e à gestão das áreas integrantes da Rede Natura 2000, e da mitigação e 

adaptação às alterações climáticas, no espaço da UE, devendo a sua dotação global 

alcançar pelo menos 1% do orçamento da UE, como ponto de partida razoável (embora não 

ideal) para fazer face a estes problemas e desafios. 

A repartição do valor total deste programa, constante do n.º 2 deste artigo, deverá ser 

proporcional, face ao montante global agora proposto. Este montante global deve 

corresponder a pelo menos 1% do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027. 
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7.12.2018 A8-0397/94 

Tarkistus  94 

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

Sofia Sakorafa, Angela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Vähintään 60 prosenttia 

1 kohdassa tarkoitetusta määrästä 

käytetään yhteistyössä harjoitettavan 

hallinnoinnin mukaisesti ottaen 

huomioon kullekin jäsenvaltiolle 

osoitettujen määrien vahvistamiseen 

liittyvät tekijät, etenkin kokonaispinta-

alan, joka jäsenvaltioilla on Natura 2000 -

verkostossa ja niiden yksilöidyt, 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

siihen sopeutumiseen liittyvät tarpeet. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0397/95 

Tarkistus  95 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelman toteutuksessa käytetään 

suoraa hallinnointia varainhoitoasetuksen 

mukaisesti tai välillistä hallinnointia 

varainhoitoasetuksen 61 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitettujen elinten kanssa. 

1. Ohjelman toteutuksessa käytetään 

yhteistyössä harjoitettavaa hallinnointia 

60:ä prosenttia sen määrärahoista 

vastaavalla osuudella ja suoraa tai 

välillistä hallinnointia varainhoitoasetuksen 

61 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettujen elinten kanssa. 

 (Ohjelman hallintojärjestelmää koskevaa 

asetusta olisi mahdollisuuksien mukaan 

mukautettava tähän muutokseen.) 

Or. pt 

 

 


