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7.12.2018 A8-0397/96 

Módosítás  96 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Marisa Matias, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az éghajlatváltozásról szóló Párizsi 

Megállapodás értelmében az Unió által 

vállalt kötelezettségek teljesítéséhez 

elengedhetetlen az Unió átalakítása egy 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló 

társadalommá. Ez csak olyan 

intézkedésekkel lehetséges, amelyek 

különös hangsúlyt fektetnek a CO2-

kibocsátáshoz és a szennyezéshez 

leginkább hozzájáruló ágazatokra, 

elősegítve a 2030-ig szóló éghajlat- és 

energiapolitikai keret és a tagállamok 

integrált nemzeti energia- és éghajlat-

politikai tervei végrehajtását, valamint az 

Unió 2050-es és hosszú távú éghajlat- és 

energiapolitikai stratégiájára való 

felkészülést. A programba bele kell 

foglalni az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást szolgáló uniós szakpolitika 

végrehajtásához hozzájáruló 

intézkedéseket is, melyek célja az 

éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival 

szembeni kiszolgáltatottság csökkentése. 

(7) Az éghajlatváltozásról szóló Párizsi 

Megállapodás értelmében az Unió által 

vállalt kötelezettségek teljesítéséhez 

elengedhetetlen az Unió átalakítása egy 

fenntartható, körforgásos, megújuló, 

erőforrás-hatékony, nulla nettó 

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló 

társadalommá. Ez csak olyan, többek 

között a fosszilis tüzelőanyagok 

kitermelésének, felhasználásának és 

finanszírozásának csökkentését és 

megszüntetését szolgáló intézkedésekkel 

lehetséges, amelyek különös hangsúlyt 

fektetnek az üvegházhatásúgáz-

kibocsátáshoz és a szennyezéshez 

leginkább hozzájáruló ágazatokra, 

elősegítve a 2030-ig szóló éghajlat- és 

energiapolitikai keret és a tagállamok 

integrált nemzeti energia- és éghajlat-

politikai tervei végrehajtását, valamint az 

Unió 2050-es és hosszú távú éghajlat- és 

energiapolitikai stratégiájának 

végrehajtását összhangban a Párizsi 

Megállapodásban foglalt dekarbonizációs 

célkitűzéssel. A programba bele kell 

foglalni az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást szolgáló uniós szakpolitika 

végrehajtásához hozzájáruló 

intézkedéseket is, melyek célja az 

éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival 
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szembeni kiszolgáltatottság csökkentése. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/97 

Módosítás  97 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Sofia Sakorafa 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Az Unió legkülső régiói képviselik 

a világ biológiai sokféleségének jelentős 

részét (a világon az összes lagúnának és 

korallzátonynak mintegy 20%-át), és a 

többi európai régiónál sokkal inkább kell 

foglalkozniuk az éghajlatváltozás és a 

biológiai sokféleség csökkenésének 

katasztrofális és visszafordíthatatlan 

hatásaival. Ezért az Unió legkülső 

régióinak minimális és egyedi 

költségvetéssel kell rendelkezniük, 

különösen a francia legkülső régiók 

számára kell biztosítani a finanszírozást, 

amelyeket méltánytalanul kizártak a 

„madárvédelmi” és az „élőhelyvédelmi” 

irányelvből, és amelyek ezért nem 

részesültek a fajok és az élőhelyek 

védelmére vonatkozó kötelező szabályozási 

keret előnyeiből, illetve a Natura 2000 

alapokból, noha mindegyikük globális 

biodiverzitási központ, némelyikük pedig 

az UNESCO világörökségi listáján 

szereplő helyszín vagy jelenleg zajlik a 

listára történő felvétele. A francia 

legkülső régiókat különösen hátrányosan 

különböztették meg a biológiai sokféleség 

védelmét szolgáló különböző uniós alapok 

elosztása során. A LIFE finanszírozás 

legalább 2%-át az Unió legkülső régiói 

számára kell elkülöníteni annak 

érdekében, hogy megvédjék 
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felmérhetetlen biológiai sokféleségüket és 

legalább 1%-ot a francia legkülső régiók 

számára kell kiosztani az elvesztett évek 

kompenzálása érdekében. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/98 

Módosítás  98 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) A LIFE program teljes 

finanszírozásának legalább 2%-át az Unió 

legkülső régiói számára kell előirányozni. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/99 

Módosítás  99 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A program keretében nyújtott vissza nem 

térítendő támogatások odaítélésére és 

kezelésére a költségvetési rendelet VIII. 

címével összhangban kerül sor. 

A program keretében nyújtott vissza nem 

térítendő támogatások odaítélésére és 

kezelésére a költségvetési rendelet 

VIII. címével összhangban kerül sor, és a 

támogatások a teljes elszámolható 

költségek 85%-ával kerülnek 

társfinanszírozásra. A legkülső régiókban 

megvalósított projektek esetében az 

elszámolható összes költség 100%-áig 

terjedő társfinanszírozási arányt kell 

biztosítani. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/100 

Módosítás  100 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) Adott esetben különös tekintettel 

kell lenni a speciális szükségletekkel 

rendelkező vagy sérülékeny földrajzi 

területek, pl. a környezetvédelmi 

kihívásokkal vagy természeti hátrányokkal 

küzdő, a határ- vagy a legkülső területek 

projektjeire. 

f) Különös tekintettel kell lenni a 

projektek biogeográfiai egyensúlyára és a 

speciális szükségletekkel rendelkező vagy 

sérülékeny földrajzi területek, pl. a 

környezetvédelmi kihívásokkal vagy 

természeti hátrányokkal küzdő, a határ-, a 

magas természeti értéket képviselő vagy a 

legkülső területek projektjeire. 

Or. en 

 


