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7.12.2018 A8-0397/96 

Grozījums Nr.  96 

Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

Marisa Matias, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Priekšlikums, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) 

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

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai izpildītu saistības, ko Savienība 

uzņēmusies saskaņā ar Parīzes klimata 

nolīgumu, Savienībai jākļūst par 

energoefektīvu un klimatnoturīgu 

mazoglekļa sabiedrību. Lai to panāktu, ir 

jāveic darbības, kas palīdzēs īstenot 

klimata un enerģētikas politikas satvaru 

2030. gadam, dalībvalstu integrētos 

nacionālos enerģētikas un klimata plānus, 

kā arī sagatavoties Savienības gadsimta 

vidus un ilgtermiņa klimata un enerģētikas 

stratēģijai, īpaši pievēršoties nozarēm, kas 

pašlaik rada vislielākās CO2 emisijas un 

piesārņojumu. Programmā būtu jāietver arī 

pasākumi, kas palīdzēs īstenot Savienības 

klimatadaptācijas rīcībpolitiku, lai 

mazinātu neaizsargātību pret negatīvajām 

klimata pārmaiņu sekām. 

(7) Lai izpildītu saistības, ko Savienība 

uzņēmusies saskaņā ar Parīzes klimata 

nolīgumu, Savienībai jākļūst par tādu 

sabiedrību, kas ir ilgtspējīga, īsteno 

aprites ekonomiku, balstās uz 

atjaunojamu enerģiju, ir energoefektīva, 

emisijneitrāla un klimatnoturīga. Lai to 

panāktu, ir jāveic darbības, kas palīdzēs 

īstenot klimata un enerģētikas politikas 

satvaru 2030. gadam, dalībvalstu integrētos 

nacionālos enerģētikas un klimata plānus, 

kā arī saskaņā ar Parīzes nolīguma 

dekarbonizācijas mērķi palīdzēs īstenot 
Savienības gadsimta vidus un ilgtermiņa 

klimata un enerģētikas stratēģiju, īpaši 

pievēršoties nozarēm, kas pašlaik rada 

vislielākās siltumnīcefekta gāzu emisijas 

un piesārņojumu, piemēram, veicot 

darbības, kuru mērķis ir mazināt un 

apturēt fosilā kurināmā ieguvi, 

izmantošanu un finansēšanu. Programmā 

būtu jāietver arī pasākumi, kas palīdzēs 

īstenot Savienības klimatadaptācijas 

rīcībpolitiku, lai mazinātu neaizsargātību 

pret negatīvajām klimata pārmaiņu sekām. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/97 

Grozījums Nr.  97 

Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

Sofia Sakorafa 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Priekšlikums, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) 

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

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Savienības tālākie reģioni veido 

ievērojamu daļu no pasaules bioloģiskās 

daudzveidības (aptuveni 20 % no visām 

pasaules lagūnām un koraļļu rifiem), un 

tiem vairāk nekā pārējiem Eiropas 

reģioniem nākas saskarties ar klimata 

pārmaiņu katastrofālo un neatgriezenisko 

ietekmi un bioloģiskās daudzveidības 

mazināšanos. Tādēļ Savienības tālākajiem 

reģioniem ir jāpiešķir īpašs obligātā 

minimuma budžets un jo īpaši jāpiešķir 

finansējums Francijas tālākajiem 

reģioniem, kuri netaisnīgi izslēgti no 

Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas, 

uz kuriem līdz ar to neattiecas saistošais 

regulējums par sugu un dzīvotņu 

aizsardzību un kuri nevar saņemt Natura 

2000 līdzekļus, lai gan tie visi ir būtiski 

globālajai bioloģiskajai daudzveidībai un 

daži no tiem ir iekļauti UNESCO pasaules 

mantojuma sarakstā. Saistībā ar dažādu 

Savienības līdzekļu piešķiršanu 

bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai 

Francijas tālākie reģioni ir tikuši sevišķi 

diskriminēti. Tādēļ vismaz 2 % no LIFE 

finansējuma būtu jāpiešķir tālākajiem 

reģioniem, lai aizsargātu to neizmērojamo 

bioloģisko daudzveidību, un vismaz 1 % 

— Francijas tālākajiem reģioniem, lai 
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kompensētu iepriekšējo gadu zaudējumus. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/98 

Grozījums Nr.  98 

Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Priekšlikums, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) 

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

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) vismaz 2 % no LIFE programmas 

kopējā finansējuma ir jāpiešķir 

Savienības tālākajiem reģioniem. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/99 

Grozījums Nr.  99 

Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

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

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Priekšlikums, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) 

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

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Programmas dotācijas piešķir un pārvalda 

saskaņā ar Finanšu regulas VIII sadaļu. 

Programmas dotācijas piešķir un pārvalda 

saskaņā ar Finanšu regulas VIII sadaļu, un 

kopējo attaisnojamo izmaksu 

līdzfinansējuma daļa ir 85 %. Tālākajos 

reģionos īstenoto projektu kopējo 

attaisnojamo izmaksu līdzfinansējuma 

daļa ir 100 %. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/100 

Grozījums Nr.  100 

Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

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

Paloma López Bermejo 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Priekšlikums, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) 

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

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. daļa – f punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) attiecīgā gadījumā īpašu uzmanību 

veltī projektiem ģeogrāfiskos apgabalos, 

kam ir īpašas vajadzības vai kas ir sevišķi 

neaizsargāti, piem., apgabalos ar īpašiem 

vidiskiem izaicinājumiem vai dabas 

ierobežojumiem, pārrobežu apgabalos vai 

tālākajos reģionos. 

(f) īpašu uzmanību veltī projektu 

bioģeogrāfiskajam līdzsvaram un 
projektiem ģeogrāfiskos apgabalos, kam ir 

īpašas vajadzības vai kas ir sevišķi 

neaizsargāti, piem., apgabalos ar īpašiem 

vidiskiem izaicinājumiem vai dabas 

ierobežojumiem, pārrobežu apgabalos, 

augstas dabas vērtības apgabalos vai 

tālākajos reģionos. 

Or. en 

 

 


