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10.4.2019 A8-0397/106

Amendamentul 106
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE)
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Respectarea angajamentelor 
asumate de Uniune în cadrul Acordului de 
la Paris privind schimbările climatice 
necesită transformarea Uniunii într-o 
societate eficientă din punct de vedere 
energetic, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice. La rândul său, această 
transformare necesită acțiuni, axate în 
special pe sectoarele care contribuie cel 
mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 
de CO2 și ale poluării, care să contribuie la 
punerea în aplicare a cadrului de politici 
privind clima și energia pentru 2030 și a 
planurilor energetice și climatice naționale 
integrate ale statelor membre, precum și la 
pregătirile pentru strategia climatică și 
energetică a Uniunii pentru 2050 și pe 
termen lung. Programul ar trebui să 
includă, de asemenea, măsuri care să 
contribuie la punerea în aplicare a politicii 
Uniunii de adaptare la schimbările 
climatice pentru a reduce vulnerabilitatea 
la efectele adverse ale schimbărilor 
climatice.

(7) Respectarea angajamentelor 
asumate de Uniune în cadrul Acordului de 
la Paris privind schimbările climatice 
necesită transformarea Uniunii într-o 
societate eficientă din punct de vedere 
energetic, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și rezistentă la schimbările 
climatice. La rândul său, această 
transformare necesită acțiuni, axate în 
special pe sectoarele care contribuie cel 
mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 
de CO2 și ale poluării, precum acțiuni care 
vizează reducerea și stoparea extracției, a 
utilizării și a finanțării combustibililor 
fosili, care să contribuie la punerea în 
aplicare a cadrului de politici privind clima 
și energia pentru 2030 și a planurilor 
energetice și climatice naționale integrate 
ale statelor membre, precum și la 
pregătirile pentru strategia climatică și 
energetică a Uniunii pentru 2050 și pe 
termen lung. Programul ar trebui să 
includă, de asemenea, măsuri care să 
contribuie la punerea în aplicare a politicii 
Uniunii de adaptare la schimbările 
climatice pentru a reduce vulnerabilitatea 
la efectele adverse ale schimbărilor 
climatice.
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10.4.2019 A8-0397/107

Amendamentul 107
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE)
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Regiunile ultraperiferice ale 
Uniunii reprezintă o parte considerabilă a 
biodiversității mondiale (aproximativ 
20 % din toate lagunele și recifele de 
corali din lume) și ele se confruntă, mai 
mult decât orice altă regiune din Uniune, 
cu efectele catastrofale și ireversibile ale 
schimbărilor climatice și ale erodării 
biodiversității. Prin urmare, este necesar 
să se prevadă un buget minim și specific 
pentru regiunile ultraperiferice ale 
Uniunii și, în special, să se acorde 
finanțare regiunilor ultraperiferice 
franceze care au fost excluse pe nedrept 
din Directiva 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
și din Directiva 92/43/CEE a Consiliului 
și care, prin urmare, nu au beneficiat de 
un cadru de reglementare obligatoriu 
pentru protecția speciilor și a habitatelor 
sau de fondurile Natura 2000, chiar dacă 
toate aceste regiuni sunt centre al 
biodiversității mondiale, iar unele dintre 
ele sunt clasificate sau sunt în curs de a fi 
clasificate drept situri care aparțin 
patrimoniului mondial UNESCO. 
Regiunile ultraperiferice franceze au fost 
discriminate îndeosebi în ceea ce privește 
alocarea diverselor fonduri europene 
pentru protejarea biodiversității. Cel puțin 
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2 % din finanțarea LIFE ar trebui alocată 
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii 
pentru a proteja biodiversitatea lor 
incomensurabilă și un procent de cel 
puțin 1 % ar trebui să fie alocat regiunilor 
ultraperiferice franceze pentru a 
compensa anii pierduți.

Or. en
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10.4.2019 A8-0397/108

Amendamentul 108
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
Programul 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 LIFE în perioada 
2021‑2027 se ridică la 
[10 000 000 000] EUR în prețuri curente.
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10.4.2019 A8-0397/109

Amendamentul 109
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE)
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Repartizarea orientativă a sumei 
menționate la alineatul (1) este următoarea: 

(a) 3 500 000 000 EUR pentru domeniul 
Mediu, din care 

(1) 2 150 000 000 EUR pentru 
subprogramul Natură și biodiversitate și

(2) 1 350 000 000 EUR pentru 
subprogramul Economia circulară și 
calitatea vieții;

(b) 1 950 000 000 EUR pentru domeniul 
Politici climatice, din care

(1) 950 000 000 EUR pentru 
subprogramul Atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea și

(2) 1 000 000 000 EUR pentru 
subprogramul Tranziția către energia 
curată.

2. Repartizarea orientativă a sumei 
menționate la alineatul (1) este următoarea: 

(a) 6 000 000 000 EUR pentru domeniul 
Mediu, din care 

(1) 3 000 000 000 EUR pentru 
subprogramul Natură și biodiversitate și

(2) 3 000 000 000 EUR pentru 
subprogramul Economia circulară și 
calitatea vieții;

(b) 4 000 000 000 EUR pentru domeniul 
Politici climatice, din care

(1) 2 000 000 000 EUR pentru 
subprogramul Atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea și

(2) 2 000 000 000 EUR pentru 
subprogramul Tranziția către energia 
curată.

Or. en
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10.4.2019 A8-0397/110

Amendamentul 110
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE)
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puțin 2 % din finanțarea totală a 
programului LIFE se alocă regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii.

Or. en
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10.4.2019 A8-0397/111

Amendamentul 111
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE)
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Se acordă o rată de cofinanțare de 
100 % din costurile eligibile pentru 
proiectele implementate în regiunile 
ultraperiferice.

Or. en
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10.4.2019 A8-0397/112

Amendamentul 112
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE)
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Calitatea și echilibrul geografic sunt 
criteriile principale pentru evaluarea 
proiectului și pentru procesul de atribuire 
în cadrul programului LIFE. Comisia 
urmărește o abordare care să conducă la 
o acoperire geografică eficace și bazată pe 
calitate în toată Uniunea, inclusiv prin 
sprijinirea statelor membre în vederea 
creșterii calității proiectelor prin 
consolidarea capacităților.

Or. en
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10.4.2019 A8-0397/113

Amendamentul 113
Younous Omarjee, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, 
Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0397/2018
Gerben-Jan Gerbrandy
Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE)
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă este cazul, se acordă o atenție 
specială proiectelor din zone geografice cu 
nevoi sau vulnerabilități specifice, cum ar 
fi zonele cu probleme de mediu sau 
constrângeri naturale specifice, zonele 
transfrontaliere sau regiunile 
ultraperiferice.

(f) se acordă o atenție specială proiectelor 
din zone geografice cu nevoi sau 
vulnerabilități specifice, cum ar fi zonele 
cu probleme de mediu sau constrângeri 
naturale specifice, zonele transfrontaliere, 
zonele cu o mare valoare naturală sau 
regiunile ultraperiferice.

Or. en


