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7.12.2018 A8-0397/96 

Pozměňovací návrh  96 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

Marisa Matias, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Předpokladem ke splnění závazků 

Unie v rámci Pařížské dohody o změně 

klimatu je transformace Unie v energeticky 

účinnou, nízkouhlíkovou společnost 

odolnou vůči změnám klimatu. To si zase 

vyžaduje opatření, jež přispívají 

k provádění rámce politiky v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2030, 

integrovaných vnitrostátních plánů 

členských států v oblasti energetiky 

a klimatu a příprav na dlouhodobou 

strategii Unie v oblasti klimatu 

a energetiky do poloviny století, a to 

zejména v odvětvích, která nejvíce 

přispívají k současným úrovním produkce 

CO2 a znečištění. Program by měl také 

obsahovat opatření přispívající k provádění 

politiky Unie v oblasti přizpůsobení se 

změně klimatu, jejichž cílem je snížit 

zranitelnost vůči negativním dopadům 

změny klimatu. 

(7) Předpokladem ke splnění závazků 

Unie v rámci Pařížské dohody o změně 

klimatu je transformace Unie v 

udržitelnou, oběhovou, obnovitelnou, 

energeticky účinnou, společnost s 

nulovými emisemi a odolnou vůči změnám 

klimatu. To si zase vyžaduje opatření, jež 

přispívají k provádění rámce politiky 

v oblasti klimatu a energetiky do roku 

2030, integrovaných vnitrostátních plánů 

členských států v oblasti energetiky a 

klimatu a provádění dlouhodobé strategie 

Unie v oblasti klimatu a energetiky 

do poloviny století, a to zejména v 

odvětvích, která nejvíce přispívají k 

současným úrovním produkce 

skleníkových plynů a znečištění, jako jsou 

opatření zaměřená na omezení a zastavení 

těžby, využívání a financování fosilních 

paliv, v souladu s cílem dekarbonizace 

stanoveným v Pařížské dohodě. Program 

by měl také obsahovat opatření přispívající 

k provádění politiky Unie v oblasti 

přizpůsobení se změně klimatu, jejichž 

cílem je snížit zranitelnost vůči negativním 

dopadům změny klimatu. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/97 

Pozměňovací návrh  97 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

Sofia Sakorafa 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Nejvzdálenější regiony EU tvoří 

podstatnou část světové biologické 

rozmanitosti (okolo 20 % všech lagun a 

korálových útesů na světě) a jsou více než 

kterékoli jiné regiony v Evropě vystaveny 

katastrofickým a nezvratným účinkům v 

oblasti změny klimatu a snižování 

biologické rozmanitosti. Je proto nutné 

poskytnout těmto nejvzdálenějším územím 

určitý minimální rozpočet, a to zejména 

francouzským nejvzdálenějším regionům, 

které byly Evropskou unií nespravedlivě 

vyloučeny z působnosti směrnice o ptácích 

a směrnice o přírodních stanovištích, v 

důsledku čehož nemají prospěch z 

regulačního rámce pro ochranu druhů a 

stanovišť a nemají přístup k finančním 

prostředkům v rámci sítě Natura 2000, 

přestože jsou všechny centrem celosvětové 

biologické rozmanitosti a některé z nich 

byly prohlášeny lokalitou světového 

dědictví UNESCO nebo se o nich za tímto 

účelem jedná. Francouzské nejvzdálenější 

regiony jsou zejména diskriminovány, 

pokud jde o přidělování různých 

evropských prostředků pro financování 

ochrany biologické rozmanitosti těchto 

území. Nejméně 2 % finančních 

prostředků vyhrazených na program 

LIFE bude proto přiděleno 

nejvzdálenějším regionům s cílem chránit 
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neocenitelnou rozmanitost jejich přírody a 

nejméně 1 % z těchto prostředků by mělo 

být poskytnuto francouzským 

nejvzdálenějším regionům, aby se 

kompenzovalo financování, o něž po léta 

přicházely. 

Or. en 



 

AM\1171664CS.docx  PE631.575v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7.12.2018 A8-0397/98 

Pozměňovací návrh  98 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) alespoň 2 % veškerých finančních 

prostředků z programu LIFE je přiděleno 

nejvzdálenějším regionům Unie; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/99 

Pozměňovací návrh  99 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Granty v rámci programu se udělují a 

spravují v souladu s hlavou VIII finančního 

nařízení. 

Granty v rámci programu se udělují a 

spravují v souladu s hlavou VIII finančního 

nařízení a jsou spolufinancovány v míře 

85% všech způsobilých nákladů. 

Projektům prováděným v nejvzdálenějších 

regionech se přiděluje míra 

spolufinancování 100 % všech 

způsobilých nákladů. 

Or. en 



 

AM\1171664CS.docx  PE631.575v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7.12.2018 A8-0397/100 

Pozměňovací návrh  100 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. f 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) zvláštní pozornost se případně 

věnuje projektům v zeměpisných oblastech 

se zvláštními potřebami nebo ve 

zranitelných oblastech, jako jsou oblasti se 

specifickými problémy v oblasti životního 

prostředí nebo oblasti s přírodními 

omezeními, přeshraniční oblasti nebo 

nejvzdálenější regiony. 

f) zvláštní pozornost se věnuje 

biogeografické vyváženosti projektů a 
projektům v zeměpisných oblastech se 

zvláštními potřebami nebo ve zranitelných 

oblastech, jako jsou oblasti se specifickými 

problémy v oblasti životního prostředí 

nebo oblasti s přírodními omezeními, 

přeshraniční oblasti, oblasti s vysoce 

hodnotným přírodním dědictvím nebo 

nejvzdálenější regiony. 

Or. en 

 


