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7.12.2018 A8-0397/93 

Grozījums Nr.  93 

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

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

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

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Finansējums Programmas 

īstenošanai 2021.–2027. gada periodā ir 

5 450 000 000 EUR faktiskajās cenās. 

1. Finansējums Programmas 

īstenošanai 2021.–2027. gada periodā ir 

11 350 000 000 EUR faktiskajās cenās. 

Or. pt 

Pamatojums 

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 

Grozījums Nr.  94 

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

Sofia Sakorafa, Angela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

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

Regulas priekšlikums 

5. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Vismaz 60 % no 1. punktā minētās 

summas īsteno saskaņā ar dalītu 

pārvaldību, katrai dalībvalstij piešķiramo 

summu noteikšanā ņemot vērā vairākus 

faktorus, jo īpaši kopējo zemes platību, 

kāda dalībvalstīm ir Natura 2000 tīklā, un 

vajadzības, kādas dalībvalstīm ir saistībā 

ar klimata pārmaiņu mazināšanu un 

pielāgošanos tām. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0397/95 

Grozījums Nr.  95 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

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

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmu īsteno atbilstoši tiešas 

pārvaldības principam saskaņā ar Finanšu 

regulu vai atbilstoši netiešas pārvaldības 

principam kopā ar struktūrām, kas minētas 

Finanšu regulas [61. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā]. 

1. Programmu īsteno atbilstoši dalītas 

pārvaldības principam, ko attiecina uz 60 

% no Programmas budžeta, vai atbilstoši 

tiešas vai netiešas pārvaldības principam 

kopā ar struktūrām, kas minētas Finanšu 

regulas [61. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā]. 

 (Attiecīgā gadījumā Programmas 

pārvaldības režīma regulējums ir jāpielāgo 

atbilstīgi šīm izmaiņām) 

Or. pt 

 

 


