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7.12.2018 A8-0397/93 

Ändringsförslag  93 

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

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Finansieringsramen för 

genomförandet av programmet för 

perioden 2021–2027 ska vara 

5 450 000 000 EUR i löpande priser. 

1. Finansieringsramen för 

genomförandet av programmet för 

perioden 2021–2027 ska vara 

11 350 000 000 EUR i löpande priser. 

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 

Ändringsförslag  94 

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

Sofia Sakorafa, Angela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 5a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Minst 60 % av det belopp som 

anges i punkt 1 ska genomföras genom 

delad förvaltning, och när man beslutar 

hur stora belopp som ska tilldelas varje 

medlemsstat ska hänsyn tas till en rad 

faktorer, bland annat medlemsstaternas 

totala areal inom Natura 2000 och deras 

fastställda behov när det gäller att mildra 

och anpassa sig till klimatförändringarna. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0397/95 

Ändringsförslag  95 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Programmet ska genomföras genom 

direkt förvaltning i enlighet med 

budgetförordningen eller indirekt 

förvaltning genom organ som avses i 

artikel [61.1 c] i budgetförordningen. 

1. Programmet ska genomföras genom 

delad förvaltning till en andel som 

motsvarar 60 % av dess budget, och 

genom direkt eller indirekt förvaltning 

genom organ som avses i artikel [61.1 c] i 

budgetförordningen. 

 (I tillämpliga fall ska den förordning som 

styr programmets förvaltningssystem 

anpassas i enlighet med denna ändring.) 

Or. pt 

 

 


