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7.12.2018 A8-0397/93 

Pozměňovací návrh  93 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Younous Omarjee, Marisa Matias, 

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

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. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Finanční krytí pro provádění 

programu na období 2021–2027 činí 5 450 

000 000 EUR v běžných cenách. 

1. Finanční krytí pro provádění 

programu na období 2021–2027 činí 11 

350 000 000 EUR v běžných cenách. 

Or. en 

Odůvodnění 

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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7.12.2018 A8-0397/94 

Pozměňovací návrh  94 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Younous Omarjee, Marisa Matias, 

Sofia Sakorafa, Angela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

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. 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. nejméně 60 % částky uvedené 

v odstavci 1 se provádí v rámci sdíleného 

řízení, přičemž se zohlední řada faktorů 

při stanovování částek, které mají být 

přiděleny jednotlivým členským státům, 

tj. celková plocha sítě Natura 2000 

a zjištěné potřeby pro přizpůsobení se 

a zmírnění dopadů změny klimatu. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/95 

Pozměňovací návrh  95 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

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. 8 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Program se provádí v rámci 

přímého řízení v souladu s finančním 

nařízením nebo v rámci nepřímého řízení 

společně se subjekty uvedenými v [čl. 61 

odst. 1 písm. c)] finančního nařízení. 

1. Program se provádí v rámci 

sdíleného řízení ve výši 60 % rozpočtu a v 

rámci přímého řízení v souladu s 

finančním nařízením nebo v rámci 

nepřímého řízení společně se subjekty 

uvedenými v [čl. 61 odst. 1 písm. c)] 

finančního nařízení. 

 (Případně by měla pravidla řízení 

programu být přizpůsobena této změně.) 

Or. en 

 

 


