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7.12.2018 A8-0397/93 

Módosítás  93 

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

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program 2021 és 2027 közötti 

időszakban történő végrehajtásának 

pénzügyi keretösszege folyó árakon 5 450 

000 000 EUR. 

(1) A program 2021 és 2027 közötti 

időszakban történő végrehajtásának 

pénzügyi keretösszege folyó árakon 

11 350 000 000 EUR. 

Or. pt 

Indokolás 

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 

Módosítás  94 

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

Sofia Sakorafa, Angela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az (1) bekezdésben említett összeg 

legalább 60%-át megosztott irányítás 

keretében kell végrehajtani, figyelembe 

véve az egyes tagállamoknak juttatott 

összegek meghatározásakor számos 

tényezőt, különösen a tagállamok Natura 

2000 hálózathoz tartozó összes 

földterületét, valamint meghatározott 

szükségleteiket az éghajlatváltozás 

mérséklése és az ahhoz való 

alkalmazkodás tekintetében. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0397/95 

Módosítás  95 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A programot a költségvetési 

rendelettel összhangban lévő közvetlen 

irányítással, vagy a költségvetési rendelet 

[61. cikke (1) bekezdésének c) pontjában] 

említett szervek bevonása mellett közvetett 

irányítással kell végrehajtani. 

(1) A programot a költségvetési 

rendelettel összhangban lévő, költségvetése 

60%-ának megfelelő arányban megosztott 
irányítással, és a költségvetési rendelet [61. 

cikke (1) bekezdésének c) pontjában] 

említett szervek bevonása mellett közvetlen 

vagy közvetett irányítással kell 

végrehajtani. 

 (Adott esetben a program irányítási 

rendszerére irányadó szabályozást az 

említett változtatásnak megfelelően ki kell 

igazítani.) 

Or. pt 

 

 


