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Poprawka  93 

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

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pula środków finansowych na 

realizację programu na lata 2021–2027 

wynosi 5 450 000 000 EUR według cen 

bieżących. 

1. Pula środków finansowych na 

realizację programu na lata 2021–2027 

wynosi 11 350 000 000 EUR według cen 

bieżących. 

Or. pt 

Uzasadnienie 

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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Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Co najmniej 60 % kwoty, o której 

mowa w ust. 1, wydaje się w ramach 

zarządzania dzielonego, z uwzględnieniem 

szeregu czynników przy określaniu kwot 

przydzielanych każdemu państwu 

członkowskiemu, a mianowicie całkowitej 

powierzchni terenów w sieci Natura 2000 

oraz zidentyfikowanych potrzeb w zakresie 

łagodzenia zmiany klimatu i 

przystosowywania się do niej. 

Or. pt 
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João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Ángela Vallina 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Program jest realizowany według 

metody zarządzania bezpośredniego 

zgodnie z rozporządzeniem finansowym 

lub według metody zarządzania 

pośredniego z podmiotami, o których 

mowa w art. [61 ust. 1 lit. c)] 

rozporządzenia finansowego. 

1. Program jest realizowany według 

metody zarządzania dzielonego w 

odniesieniu do 60 % budżetu, oraz według 

metody zarządzania bezpośredniego 

z podmiotami, o których mowa w art. [61 

ust. 1 lit. c)] rozporządzenia finansowego. 

 (W razie potrzeby należy dostosować 

zasady zarządzania programem.) 

Or. pt 

 

 


