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7.12.2018 A8-0397/93 

Amendement  93 

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

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

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

Verordening (EU) nr. 1293/2013 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De financiële middelen voor de 

uitvoering van het programma voor de 

periode 2021 – 2027 bedragen 

5 450 000 000 EUR in lopende prijzen. 

1. De financiële middelen voor de 

uitvoering van het programma voor de 

periode 2021 – 2027 bedragen 

11 350 000 000 EUR in lopende prijzen. 

Or. pt 

Motivering 

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 

Amendement  94 

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

Sofia Sakorafa, Angela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

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

Verordening (EU) nr. 1293/2013 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Ten minste 60 % van het in lid 1 

bedoelde bedrag wordt uitgevoerd in 

gedeeld beheer, rekening houdend met 

verschillende factoren bij de vaststelling 

van de aan elke lidstaat toegewezen 

bedragen, met name hun totale 

oppervlakte die deel uitmaakt van het 

Natura 2000-netwerk en de vastgestelde 

behoeften inzake aanpassing aan en 

vermindering van de gevolgen van de 

klimaatverandering. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0397/95 

Amendement  95 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

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

Verordening (EU) nr. 1293/2013 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het programma wordt uitgevoerd in 

direct beheer in overeenstemming met het 

Financieel Reglement of in indirect beheer 

met organen als bedoeld in artikel 61, lid 1, 

onder c), van het Financieel Reglement. 

1. Het programma wordt uitgevoerd in 

gedeeld beheer, voor een aandeel van 

60 % van de begroting, en in indirect 

beheer met organen als bedoeld in 

artikel 61, lid 1, onder c), van het 

Financieel Reglement. 

 (Indien nodig moet de regelgeving 

betreffende de beheersregeling van het 

programma aan dit amendement worden 

aangepast.) 

Or. pt 

 

 


