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7.12.2018 A8-0397/96 

Alteração  96 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Marisa Matias, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) Para cumprir os compromissos 

assumidos pela União no âmbito do 

Acordo de Paris sobre Alterações 

Climáticas é necessário transformar a 

União numa sociedade energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas. Por sua vez, tal exige 

ações, especialmente focadas nos setores 

que mais concorrem para os atuais níveis 

de emissões de CO2 e para a poluição 

causada por estas, que contribuam para a 

execução do quadro de ação relativo ao 

clima e à energia para 2030 e dos planos 

nacionais integrados em matéria de energia 

e clima dos Estados-Membros, bem como 

preparativos para a estratégia da União 

nos domínios do clima e da energia para 

meados do século e a longo prazo. O 

programa deve incluir também medidas 

que contribuam para a execução da política 

de adaptação às alterações climáticas da 

União com vista a diminuir a 

vulnerabilidade aos efeitos adversos das 

mesmas. 

(7) Para cumprir os compromissos 

assumidos pela União no âmbito do 

Acordo de Paris sobre Alterações 

Climáticas é necessário transformar a 

União numa sociedade sustentável, 

circular, renovável, energeticamente 

eficiente, com emissões líquidas nulas e 

resistente às alterações climáticas. Por sua 

vez, tal exige ações, especialmente focadas 

nos setores que mais concorrem para os 

atuais níveis de emissões de gases com 

efeito de estufa e para a poluição causada 

por estas, nomeadamente através de ações 

que visam reduzir e pôr termo à extração, 

utilização e financiamento dos 

combustíveis fósseis, que contribuam para 

a execução do quadro de ação relativo ao 

clima e à energia para 2030 e dos planos 

nacionais integrados em matéria de energia 

e clima dos Estados-Membros, bem como 

a execução da estratégia da União nos 

domínios do clima e da energia para 

meados do século e a longo prazo, em 

consonância com o objetivo de 

descarbonização do Acordo de Paris. O 

programa deve incluir também medidas 

que contribuam para a execução da política 

de adaptação às alterações climáticas da 

União com vista a diminuir a 

vulnerabilidade aos efeitos adversos das 

mesmas. 
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7.12.2018 A8-0397/97 

Alteração  97 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Sofia Sakorafa 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) As regiões ultraperiféricas da 

União representam uma parte 

considerável da biodiversidade mundial 

(cerca de 20 % de todas as lagoas e recifes 

de coral do mundo) e enfrentam, mais do 

que qualquer outra região da Europa, os 

efeitos catastróficos e irreversíveis das 

alterações climáticas e da erosão da 

biodiversidade. Por conseguinte, é 

necessário dotar as regiões 

ultraperiféricas da União de um 

orçamento mínimo específico, 

nomeadamente as regiões ultraperiféricas 

francesas, que foram injustamente 

excluídas das diretivas «Aves» e 

«Habitats» e que, consequentemente, não 

beneficiaram de um quadro regulamentar 

vinculativo para a proteção das espécies e 

dos habitats, nem dos fundos da rede 

Natura 2000, pese embora o facto de 

constituírem, todas elas, centros de 

biodiversidade a nível mundial e de 

algumas delas estarem classificadas, ou 

encontrarem-se em processo de 

classificação, como sítios do património 

mundial da UNESCO. As regiões 

ultraperiféricas francesas foram 

particularmente discriminadas na 

atribuição dos vários fundos da União 

para a proteção da biodiversidade. Pelo 

menos 2 % do financiamento do 
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Programa LIFE deve ser atribuído às 

regiões ultraperiféricas da União, a fim de 

proteger a sua biodiversidade 

incomensurável, e pelo menos 1 %, às 

regiões ultraperiféricas francesas, a fim 

de compensar os anos perdidos. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/98 

Alteração  98 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Pelo menos 2 % do financiamento 

total do Programa LIFE deve ser 

atribuído às regiões ultraperiféricas da 

União. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/99 

Alteração  99 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

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

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

As subvenções ao abrigo do programa são 

concedidas e geridas de acordo com o 

título VIII do Regulamento Financeiro. 

As subvenções ao abrigo do programa são 

concedidas e geridas de acordo com o 

título VIII do Regulamento Financeiro e 

cofinanciadas a uma taxa de 85 % do 

total dos custos elegíveis. É concedida 

uma taxa de cofinanciamento de 100 % 

do total dos custos elegíveis aos projetos 

executados nas regiões ultraperiféricas. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/100 

Alteração  100 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

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

Paloma López Bermejo 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea f) 

 
Texto da Comissão Alteração 

f) Sempre que adequado, deve ser 

dada especial atenção a projetos em zonas 

geográficas com necessidades ou 

vulnerabilidades específicas, por exemplo, 

zonas com desafios ambientais ou 

condicionantes naturais específicos, zonas 

transfronteiriças ou regiões ultraperiféricas. 

f) Deve ser dada especial atenção ao 

equilíbrio biogeográfico dos projetos e a 

projetos em zonas geográficas com 

necessidades ou vulnerabilidades 

específicas, por exemplo, zonas com 

desafios ambientais ou condicionantes 

naturais específicos, zonas 

transfronteiriças, zonas de elevado valor 

natural ou regiões ultraperiféricas. 

Or. en 

 


