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Pakeitimas 96 

Younous Omarjee 
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Marisa Matias, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) siekdama laikytis pagal Paryžiaus 

susitarimą dėl klimato kaitos prisiimtų 

įsipareigojimų Sąjunga turi tapti energiją 

efektyviai vartojančia, mažo anglies 

dioksido kiekio technologijų ir klimato 

kaitos poveikiui atsparia visuomene. Tam 

reikia imtis specialiai sektoriams, labiausiai 

prisidedantiems prie dabartinio išskiriamo 

CO2 lygio ir taršos, skirtų veiksmų, kuriais 

būtų padedama įgyvendinti 2030 m. 

klimato ir energetikos politikos strategiją ir 

valstybių narių integruotus nacionalinius 

energetikos ir klimato sričių veiksmų 

planus, taip pat pasirengti Sąjungos 

ilgalaikei klimato ir energetikos strategijai, 

galiosiančiai iki amžiaus vidurio. Taip pat, 

siekiant mažinti pažeidžiamumą dėl 

neigiamo klimato kaitos poveikio, į 

Programą turėtų būti įtrauktos priemonės, 

kuriomis padedama įgyvendinti Sąjungos 

prisitaikymo prie klimato kaitos politiką; 

(7) siekdama laikytis pagal Paryžiaus 

susitarimą dėl klimato kaitos prisiimtų 

įsipareigojimų Sąjunga turi tapti tvaria, 

žiedine, atsinaujinančia, energiją 

efektyviai vartojančia, nulinio išmetamųjų 

teršalų kiekio ir klimato kaitos poveikiui 

atsparia visuomene. Tam reikia imtis 

specialiai sektoriams, labiausiai 

prisidedantiems prie dabartinio išskiriamo 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
lygio ir taršos, skirtų veiksmų, pvz., 

veiksmų, kuriais siekiama sumažinti ir 

sustabdyti kietojo kuro gavybą, naudojimą 

ir finansavimą, kuriais būtų padedama 

įgyvendinti 2030 m. klimato ir energetikos 

politikos strategiją ir valstybių narių 

integruotus nacionalinius energetikos ir 

klimato sričių veiksmų planus, taip pat 

įgyvendinti Sąjungos ilgalaikę klimato ir 

energetikos strategiją, galiosiančią iki 

amžiaus vidurio, vadovaujantis Paryžiaus 

sutarties priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo tikslu. Taip pat, siekiant 

mažinti pažeidžiamumą dėl neigiamo 

klimato kaitos poveikio, į Programą turėtų 

būti įtrauktos priemonės, kuriomis 

padedama įgyvendinti Sąjungos 

prisitaikymo prie klimato kaitos politiką; 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) Sąjungos atokiausi regionai 

sudaro didelę pasaulio biologinės 

įvairovės dalį (apie 20 proc. visų lagūnų ir 

koralų rifų pasaulyje) ir jiems, labiau nei 

bet kokiems kitiems Europos regionams, 

tenka susidoroti su katastrofiškais ir 

negrįžtamais klimato kaitos padariniais ir 

biologinės įvairovės nykimu. Todėl 

Sąjungos atokiausiems regionams reikia 

skirti mažiausią konkretų biudžetą ir ypač 

skirti finansavimą Prancūzijos 

atokiausiems regionams, kurie buvo 

neteisingai neįtraukti į Paukščių ir 

Buveinių direktyvas ir kuriems dėl to 

nebuvo taikoma rūšių ir buveinių 

apsaugos reguliavimo sistema ir 

neskiriama lėšų pagal programą „Natura 

2000“, nors visi jie yra pasauliniai 

biologinės įvairovės centrai ir kai kurie iš 

jų yra klasifikuojami kaip UNESCO 

pasaulio paveldo objektai ar vyksta 

procesas dėl jų tokio klasifikavimo. 

Prancūzijos atokiausi regionai buvo ypač 

diskriminuojami skirstant įvairias 

Sąjungos lėšas, skirtas biologinei įvairovei 

apsaugoti. Ne mažiau kaip 2 proc. 

finansavimo pagal programą LIFE turėtų 

būti skiriama Sąjungos atokiausiems 

regionams, siekiant apsaugoti jų didžiulę 

biologinę įvairovę, ir ne mažiau kaip 

1 proc. – Prancūzijos atokiausiems 
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prarastus metus. 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) ne mažiau kaip 2 proc. viso 

programos LIFE finansavimo turi būtinai 

būti skiriama Sąjungos atokiausiems 

regionams. 

Or. en 
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Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Programos dotacijos skiriamos ir valdomos 

pagal Finansinio reglamento VIII 

antraštinę dalį. 

Programos dotacijos skiriamos ir valdomos 

pagal Finansinio reglamento VIII 

antraštinę dalį ir bendrai finansuojamos 

85 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. 

100 proc. finansuoti tinkamų išlaidų 

bendro finansavimo norma skiriama 

projektams, įgyvendinamiems 

atokiausiuose regionuose. 

Or. en 
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Younous Omarjee 
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Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 dalies f punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) tam tikrais atvejais ypatingas 

dėmesys turi būti skiriamas projektams 

geografinėse teritorijose, kuriose esama 

specifinių poreikių arba kurios yra 

pažeidžiamos, pavyzdžiui, teritorijose, 

kuriose kyla specifinių aplinkos uždavinių 

arba esama gamtinių kliūčių, 

tarpvalstybinėse teritorijose arba 

atokiausiuose regionuose. 

f) ypatingas dėmesys turi būti 

skiriamas projektų biogeografinei 

pusiausvyrai ir projektams geografinėse 

teritorijose, kuriose esama specifinių 

poreikių arba kurios yra pažeidžiamos, 

pavyzdžiui, teritorijose, kuriose kyla 

specifinių aplinkos uždavinių arba esama 

gamtinių kliūčių, tarpvalstybinėse 

teritorijose, didelės gamtinės vertės 

vietovėse arba atokiausiuose regionuose. 

Or. en 

 


