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7.12.2018 A8-0397/96 

Amendement  96 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Marisa Matias, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Om de verplichtingen van de Unie 

in het kader van de Overeenkomst van 

Parijs inzake klimaatverandering na te 

komen, is het nodig de Unie om te vormen 

tot een energie-efficiënte, koolstofarme en 

klimaatbestendige samenleving. Dit vereist 

op zijn beurt acties, in het bijzondere 

gericht op de sectoren die het meest 

bijdragen tot het huidige niveau van CO2-

uitstoot en verontreiniging, die bijdragen 

tot de tenuitvoerlegging van het 

beleidskader voor klimaat en energie 2030 

en de geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen van de lidstaten, alsmede 

tot de voorbereidingen voor de klimaat- en 

energiestrategie van de Unie voor het 

midden van deze eeuw en voor de lange 

termijn. Het programma moet ook 

maatregelen omvatten die bijdragen tot de 

tenuitvoerlegging van het beleid van de 

Unie voor aanpassing aan de 

klimaatverandering om de kwetsbaarheid 

voor de negatieve gevolgen van 

klimaatverandering te verminderen. 

(7) Om de verplichtingen van de Unie 

in het kader van de Overeenkomst van 

Parijs inzake klimaatverandering na te 

komen, is het nodig de Unie om te vormen 

tot een duurzame, circulaire, 

hernieuwbare, energie-efficiënte, CO2-

neutrale en klimaatbestendige 

samenleving. Dit vereist op zijn beurt 

acties, in het bijzonder gericht op de 

sectoren die het meest bijdragen tot het 

huidige niveau van uitstoot van 

broeikasgassen en verontreiniging, zoals 

acties die gericht zijn op het beperken en 

het stopzetten van de winning, het gebruik 

en de financiering van fossiele 

brandstoffen, die bijdragen tot de 

tenuitvoerlegging van het beleidskader 

voor klimaat en energie 2030 en de 

geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen van de lidstaten, alsmede 

tot de uitvoering van de klimaat- en 

energiestrategie van de Unie voor het 

midden van deze eeuw en voor de lange 

termijn, overeenkomstig de in de 

Overeenkomst van Parijs vervatte 

doelstelling voor het koolstofvrij maken. 

Het programma moet ook maatregelen 

omvatten die bijdragen tot de 

tenuitvoerlegging van het beleid van de 

Unie voor aanpassing aan de 

klimaatverandering om de kwetsbaarheid 
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voor de negatieve gevolgen van 

klimaatverandering te verminderen. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/97 

Amendement  97 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Sofia Sakorafa 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Een aanzienlijk deel van de 

biodiversiteit op aarde bevindt zich in de 

ultraperifere gebieden van de Unie (circa 

20 % van alle lagunes en koraalriffen ter 

wereld); deze worden meer dan welk 

ander Europees gebied ook blootgesteld 

aan de catastrofale en onomkeerbare 

gevolgen van de klimaatverandering en de 

teloorgang van de biodiversiteit. Daarom 

is het noodzakelijk een specifieke 

minimumbegroting voor de ultraperifere 

gebieden van de Unie uit te trekken, en 

met name middelen uit te trekken voor de 

Franse ultraperifere gebieden, die 

onterecht zijn uitgesloten van de 

vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn en 

daardoor niet beschikken over een 

bindend regelgevend kader inzake de 

bescherming van soorten en habitats, 

noch Natura 2000-financiering 

ontvangen, ook al vormen zij alle 

mondiale centra van biodiversiteit en zijn 

of worden sommige erkend als Unesco-

werelderfgoed. De Franse ultraperifere 

gebieden worden sterk gediscrimineerd bij 

de toewijzing van de diverse EU-middelen 

ter bescherming van de biodiversiteit. Ten 

minste 2 % van de financiering in het 

kader van LIFE moet worden toegewezen 

aan de ultraperifere gebieden van de Unie 

met het oog op de bescherming van hun 
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onschatbare biodiversiteit, en ten minste 

1 % moet worden toegewezen aan de 

Franse ultraperifere gebieden om de 

verloren jaren te compenseren. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/98 

Amendement  98 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) Minstens 2 % van de totale 

financiering van het LIFE-programma 

wordt toegewezen aan de ultraperifere 

gebieden van de Unie. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/99 

Amendement  99 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

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

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Subsidies in het kader van het programma 

worden toegekend en beheerd in 

overeenstemming met titel VIII van het 

Financieel Reglement. 

Subsidies in het kader van het programma 

worden toegekend en beheerd in 

overeenstemming met titel VIII van het 

Financieel Reglement en de totale 

subsidiabele kosten worden 

medegefinancierd voor 85 %. Projecten 

die in de ultraperifere regio's worden 

uitgevoerd, worden medegefinancierd 

voor 100 % van de totale subsidiabele 

kosten. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/100 

Amendement  100 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

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

Paloma López Bermejo 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

(COM(2018) 385 final – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – alinea 1 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) in voorkomend geval wordt 

bijzondere aandacht gegeven aan 

projecten in geografische gebieden met 

specifieke behoeften of kwetsbaarheden, 

zoals gebieden met specifieke 

milieuproblemen of natuurlijke 

beperkingen, grensoverschrijdende 

gebieden of ultraperifere gebieden. 

f) bijzondere aandacht wordt 

gegeven aan het biogeografisch evenwicht 

van projecten en aan projecten in 

geografische gebieden met specifieke 

behoeften of kwetsbaarheden, zoals 

gebieden met specifieke milieuproblemen 

of natuurlijke beperkingen, 

grensoverschrijdende gebieden, gebieden 

met een hoge natuurwaarde of 

ultraperifere gebieden. 

Or. en 

 


