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Изменение  93 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Юнус Омаржи, Мариза 

Матиаш, София Сакорафа, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

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

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Финансовият пакет за 

изпълнението на програмата за периода 

2021–2027 г. възлиза на 5 450 000 000 

EUR по текущи цени. 

1. Финансовият пакет за 

изпълнението на програмата за периода 

2021 – 2027 г. е 11 350 000 000 EUR по 

текущи цени. 

Or. pt 

Обосновка 

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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Изменение  94 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Юнус Омаржи, Мариза 

Матиаш, София Сакорафа, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

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

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 5 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Най-малко 60% от сумата, 

посочена в параграф 1, се прилага при 

споделено управление, като се вземат 

предвид редица фактори при 

определянето на сумите, 

разпределени за всяка държава членка, 

и по-специално общата сума на 

земята, която държавите членки 

имат в мрежата „Натура 2000“, и 

идентифицираните им потребности 

относно смекчаването на 

последиците от изменението на 

климата и адаптиране към тях. 

Or. pt 
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Изменение  95 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Мариза Матиаш, Анхела 

Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

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

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Програмата се изпълнява при 

пряко управление в съответствие с 

Финансовия регламент или при 

непряко управление с органите, 

определени в член 61, параграф 1, 

буква в) от Финансовия регламент. 

1. Програмата се изпълнява чрез 

споделено управление при дял, равен 

на 60% от нейния бюджет, и при 

пряко или непряко управление с 

органите, определени в член [61, 

параграф 1, буква в)] от Финансовия 

регламент. 

 (Когато е целесъобразно, регламентът, 

уреждащ режима на управление на 

програмата, следва да бъде адаптиран 

в съответствие с тази промяна.) 

Or. pt 

 

 


