
 

AM\1171706SK.docx  PE631.575v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.12.2018 A8-0397/93 

Pozmeňujúci návrh  93 

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

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Finančné krytie na implementáciu 

programu LIFE na obdobie rokov 2021 –

 2027 má výšku 5 450 000 000 EUR 

v bežných cenách. 

1. Finančné krytie na implementáciu 

programu LIFE na obdobie rokov 2021 –

 2027 má výšku 11 350 000 000 EUR 

v bežných cenách. 

Or. pt 

Odôvodnenie 

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 

Pozmeňujúci návrh  94 

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

Sofia Sakorafa, Angela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 5 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. najmenej 60 % sumy uvedenej v 

odseku 1 sa implementuje v rámci 

zdieľaného riadenia, pričom sa 

zohľadňuje niekoľko faktorov pri 

stanovovaní súm pridelených každému 

členskému štátu, najmä celkové množstvo 

pôdy, ktorú majú členské štáty v rámci 

sústavy Natura 2000, a ich identifikované 

potreby pri zmierňovaní zmeny klímy a 

prispôsobovaní sa zmene klímy. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0397/95 

Pozmeňujúci návrh  95 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Program LIFE sa implementuje 

v rámci priameho riadenia v súlade 

s nariadením o rozpočtových pravidlách 

alebo v rámci nepriameho riadenia so 

subjektmi uvedenými v článku [61 ods. 1 

písm. c)] nariadenia o rozpočtových 

pravidlách. 

1. Program LIFE sa implementuje 

v rámci zdieľaného riadenia v pomere 

rovnom 60 % jeho rozpočtu a v rámci 

priameho alebo nepriameho riadenia so 

subjektmi uvedenými v článku 61 ods. 1 

písm. c) nariadenia o rozpočtových 

pravidlách. 

 (v relevantných prípadoch by sa nariadenie 

upravujúce režim riadenia programu malo 

upraviť podľa tejto zmeny.) 

Or. pt 

 

 


