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7.12.2018 A8-0397/96 

Amendamentul  96 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

Marisa Matias, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Respectarea angajamentelor 

asumate de Uniune în cadrul Acordului de 

la Paris privind schimbările climatice 

necesită transformarea Uniunii într-o 

societate eficientă din punct de vedere 

energetic, cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon și rezistentă la schimbările 

climatice. La rândul său, această 

transformare necesită acțiuni, axate în 

special pe sectoarele care contribuie cel 

mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 

de CO2 și ale poluării, care să contribuie la 

punerea în aplicare a cadrului de politici 

privind clima și energia pentru 2030 și a 

planurilor energetice și climatice naționale 

integrate ale statelor membre, precum și la 

pregătirile pentru strategia climatică și 

energetică a Uniunii pentru 2050 și pe 

termen lung. Programul ar trebui să 

includă, de asemenea, măsuri care să 

contribuie la punerea în aplicare a politicii 

Uniunii de adaptare la schimbările 

climatice pentru a reduce vulnerabilitatea 

la efectele adverse ale schimbărilor 

climatice. 

(7) Respectarea angajamentelor 

asumate de Uniune în cadrul Acordului de 

la Paris privind schimbările climatice 

necesită transformarea Uniunii într-o 

societate sustenabilă, circulară, 

regenerabilă, eficientă din punct de vedere 

energetic, cu emisii nete zero și rezistentă 

la schimbările climatice. La rândul său, 

această transformare necesită acțiuni axate 

în special pe sectoarele care contribuie cel 

mai mult la nivelurile actuale ale emisiilor 

de gaze cu efect de seră și ale poluării, 

cum ar fi acțiuni care vizează reducerea și 

încetarea extragerii, utilizării și finanțării 

combustibililor fosili, care să contribuie la 

punerea în aplicare a cadrului de politici 

privind clima și energia pentru 2030 și a 

planurilor energetice și climatice naționale 

integrate ale statelor membre, precum și la 

punerea în aplicare a strategiei climatice 
și energetice a Uniunii pentru 2050 și pe 

termen lung, în conformitate cu obiectivul 

de decarbonizare din Acordul de la Paris. 

Programul ar trebui să includă, de 

asemenea, măsuri care să contribuie la 

punerea în aplicare a politicii Uniunii de 

adaptare la schimbările climatice pentru a 

reduce vulnerabilitatea la efectele adverse 

ale schimbărilor climatice. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/97 

Amendamentul  97 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

Sofia Sakorafa 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Regiunile ultraperiferice ale 

Uniunii reprezintă o parte considerabilă a 

biodiversității mondiale (aproximativ 

20 % din toate lagunele și recifele de 

corali din lume) și ele trebuie să facă față, 

mai mult decât orice regiune din Europa, 

efectelor catastrofale și ireversibile ale 

schimbărilor climatice și ale erodării 

biodiversității. Prin urmare, este necesar 

să se prevadă un buget minim și specific 

pentru regiunile ultraperiferice ale 

Uniunii și, în special, să se acorde 

finanțare regiunilor ultraperiferice 

franceze care au fost excluse pe nedrept 

din directivele „Păsări” și „Habitate” și 

care, prin urmare, nu au beneficiat de un 

cadru de reglementare obligatoriu pentru 

protecția speciilor și a habitatelor sau de 

fondurile Natura2000, chiar dacă toate 

aceste regiuni sunt centre al biodiversității 

mondiale, iar unele dintre ele sunt 

clasificate sau sunt în curs de a fi 

clasificate drept situri care aparțin 

patrimoniului mondial UNESCO. 

Regiunile ultraperiferice franceze au fost 

discriminate îndeosebi în ceea ce privește 

alocarea diverselor fonduri europene 

pentru protejarea biodiversității. Cel puțin 

2 % din finanțarea LIFE ar trebui alocată 

regiunilor ultraperiferice ale Uniunii 

pentru a proteja biodiversitatea lor 
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incomensurabilă și un procent de cel 

puțin 1 % ar trebui să fie alocat regiunilor 

ultraperiferice franceze pentru a 

compensa anii pierduți. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/98 

Amendamentul  98 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) Cel puțin 2 % din finanțarea totală 

a programului LIFE se alocă regiunilor 

ultraperiferice ale Uniunii. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/99 

Amendamentul  99 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

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

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Granturile din cadrul programului sunt 

atribuite și gestionate în conformitate cu 

titlul VIII din Regulamentul financiar. 

Granturile din cadrul programului sunt 

atribuite și gestionate în conformitate cu 

titlul VIII din Regulamentul financiar și 

cofinanțate la o rată de 85% din costurile 

eligibile totale. Se acordă o rată de 

cofinanțare de 100 % din costurile 

eligibile pentru proiectele implementate în 

regiunile ultraperiferice. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/100 

Amendamentul  100 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

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

Paloma López Bermejo 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) dacă este cazul, se acordă o atenție 

specială proiectelor din zone geografice cu 

nevoi sau vulnerabilități specifice, cum ar 

fi zonele cu probleme de mediu sau 

constrângeri naturale specifice, zonele 

transfrontaliere sau regiunile 

ultraperiferice. 

(f) se acordă o atenție specială 

echilibrului biogeografic al proiectelor și 
proiectelor din zone geografice cu nevoi 

sau vulnerabilități specifice, cum ar fi 

zonele cu probleme de mediu sau 

constrângeri naturale specifice, zonele 

transfrontaliere, zonele cu o valoare 

naturală ridicată sau regiunile 

ultraperiferice. 

Or. en 

 


