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7.12.2018 A8-0397/93 

Amendamentul  93 

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

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pachetul financiar pentru punerea 

în aplicare a programului în perioada 2021-

2027 se ridică la 5 450 000 000 EUR în 

prețuri curente. 

1. Pachetul financiar pentru punerea 

în aplicare a programului în perioada 2021-

2027 se ridică la 11 350 000 000 EUR în 

prețuri curente. 

Or. pt 

Justificare 

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 

Amendamentul  94 

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

Sofia Sakorafa, Angela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Cel puțin 60 % din suma 

menționată la alineatul (1) este 

administrată în gestiune partajată, ținând 

seama de o serie de factori în stabilirea 

sumelor alocate fiecărui stat membru, în 

special de suprafața totală a terenurilor 

pe care le au statele membre în rețeaua 

Natura 2000 și de nevoile lor identificate 

de atenuare a schimbărilor climatice și 

adaptare la ele. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0397/95 

Amendamentul  95 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Programul este pus în aplicare prin 

gestiune directă în conformitate cu 

Regulamentul financiar sau prin gestiune 

indirectă cu organismele menționate la 

articolul [61 alineatul (1) litera (c)] din 

Regulamentul financiar. 

1. Programul este pus în aplicare prin 

gestiune partajată în proporție de 60% din 

buget și prin gestiune directă sau indirectă 

cu organismele menționate la articolul [61 

alineatul (1) litera (c)] din Regulamentul 

financiar. 

 (Unde este cazul, regulamentul care 

reglementează regimul de gestionare al 

programului ar trebui adaptat în funcție 

de această modificare). 

Or. pt 

 

 


