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7.12.2018 A8-0397/93 

Muudatusettepanek  93 

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

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Rahastamispakett programmi 

rakendamiseks ajavahemikul 2021–2027 

on 5 450 000 000 eurot jooksevhindades. 

1. Rahastamispakett programmi 

rakendamiseks ajavahemikul 2021–2027 

on 11 350 000 000 eurot jooksevhindades. 

Or. pt 

Selgitus 

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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Muudatusettepanek  94 

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

Sofia Sakorafa, Angela Vallina 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 5 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Vähemalt 60 % lõikes 1 osutatud 

summast kasutatakse koostöös 

liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise 

raames, võttes igale liikmesriigile 

eraldatavate summade 

kindlaksmääramisel arvesse mitmeid 

tegureid, eelkõige liikmesriikide Natura 

2000 võrgustikus oleva maa kogupindala 

ja nende kindlakstehtud vajadusi 

kliimamuutuste leevendamisel ja nendega 

kohanemisel. 

Or. pt 
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Muudatusettepanek  95 

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

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi rakendatakse eelarve 

otsese täitmise korras vastavalt 

finantsmäärusele või eelarve kaudse 

täitmise korras koostöös finantsmääruse 

artikli [61 lõike 1 punktis c] osutatud 

asutustega. 

1. Programmi rakendatakse koostöös 

liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise 

korras 60 % ulatuses selle eelarvest või 

kaudse eelarve täitmise korras koostöös 

finantsmääruse artikli [61 lõike 1 

punktis c] osutatud asutustega. 

 (Vajaduse korral tuleks programmi 

juhtimiskorda reguleerivat määrust 

vastavalt sellele muudatusele kohandada.) 

Or. pt 

 

 


