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7.12.2018 A8-0397/93 

Alteração  93 

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

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Estabelecimento 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.º – 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 é de 11 350 000 000 EUR, a 

preços correntes. 

Or. pt 

Justificação 

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 

Alteração  94 

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

Sofia Sakorafa, Angela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Estabelecimento 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.º – n.º 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Pelo menos 60% do montante a 

que se refere o n.º 1 devem ser executados 

em regime de gestão partilhada, tendo em 

conta diversos fatores na definição das 

verbas a afetar a cada Estado-Membro, 

nomeadamente a área total inserida na 

Rede Natura 2000 e as necessidades 

diagnosticadas de adaptação e mitigação 

dos efeitos das alterações climáticas. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0397/95 

Alteração  95 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Estabelecimento 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.º – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O programa é executado em regime 

de gestão direta em conformidade com o 

Regulamento Financeiro ou em regime de 

gestão indireta com os organismos 

referidos no artigo 61.º, n.º 1, alínea c), do 

Regulamento Financeiro. 

1. O programa é executado em regime 

de gestão partilhada, numa proporção 

correspondente a 60% do orçamento, e em 

regime de gestão direta ou em regime de 

gestão indireta com os organismos 

referidos no artigo 61.º, n.º 1, alínea c), do 

Regulamento Financeiro. 

 (Se relevante, a regulamentação que 

enquadre o regime de gestão do programa 

deverá ser adaptada em função desta 

alteração.) 

Or. pt 

 

 


