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7.12.2018 A8-0397/96 

Pozmeňujúci návrh  96 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

Marisa Matias, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Plnenie záväzkov Únie v rámci 

Parížskej dohody o zmene klímy si 

vyžaduje transformáciu Únie na 

energeticky účinnú, nízkouhlíkovú 

spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To 

si zas vyžaduje opatrenia, ktoré prispejú 

k vykonávaniu rámca politík v oblasti 

klímy a energetiky do roku 2030 

a integrovaných národných plánov 

členských štátov v oblasti energetiky 

a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu 

Únie v oblasti energetiky a klímy do 

polovice storočia, a to najmä v odvetviach, 

ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni 

produkcie CO2 a úrovni znečistenia. 

Program by mal obsahovať aj opatrenia, 

ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie 

v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej 

cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce 

účinky zmeny klímy. 

(7) Plnenie záväzkov Únie v rámci 

Parížskej dohody o zmene klímy si 

vyžaduje transformáciu Únie na 

udržateľnú, obehovú, obnoviteľnú, 

energeticky účinnú spoločnosť s čistými 

nulovými emisiami odolnú proti zmene 

klímy. To si zas vyžaduje opatrenia, ktoré 

prispejú k vykonávaniu rámca politík 

v oblasti klímy a energetiky na obdobie do 

roku 2030 a integrovaných národných 

plánov členských štátov v oblasti 

energetiky a klímy a vykonávania 

dlhodobej stratégie Únie v oblasti 

energetiky a klímy do polovice storočia, 

a to najmä v sektoroch, ktoré najviac 

prispievajú k súčasnej úrovni produkcie 

skleníkových plynov a úrovni znečistenia, 

ako sú opatrenia zamerané na zníženie a 

zastavenie ťažby, používanie a 

financovanie fosílnych palív, v súlade s 

cieľom Parížskej dohody týkajúcim sa 

dekarbonizácie. Program by mal 

obsahovať aj opatrenia, ktoré prispejú 

k vykonávaniu politiky Únie v oblasti 

adaptácie na zmenu klímy, ktorej cieľom je 

znížiť citlivosť na nežiaduce účinky zmeny 

klímy. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/97 

Pozmeňujúci návrh  97 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

Sofia Sakorafa 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14 a) Najvzdialenejšie regióny Únie 

predstavujú značnú časť svetovej 

biodiverzity (približne 20 % všetkých 

lagún a koralových útesov na svete) a 

musia viac než iné regióny v Európe čeliť 

katastrofickým a nezvratným dôsledkom 

zmeny klímy a narušeniu biodiverzity. Je 

preto potrebné poskytnúť 

najvzdialenejším regiónom Únie 

minimálny a konkrétny rozpočet, a najmä 

poskytnúť finančné prostriedky 

francúzskym najvzdialenejším regiónom, 

ktoré boli nespravodlivo vylúčené zo 

smernice o vtákoch a zo smernice o 

biotopoch a ktoré tak nemohli využiť 

prínosy záväzného regulačného rámca na 

ochranu druhov a biotopov ani 

prostriedky sústavy Natura 2000, hoci 

všetky predstavujú oblasti s najvyššou 

biodiverzitou na svete a niektoré sú 

zaradené, resp. čakajú na zaradenie medzi 

lokality svetového dedičstva UNESCO. 

Francúzske najvzdialenejšie regióny sú 

osobitne diskriminované pri prideľovaní 

prostriedkov z rôznych fondov Únie na 

ochranu biodiverzity. Najmenej 2 % 

finančných prostriedkov z programu 

LIFE by sa mali prideliť najvzdialenejším 

regiónom Únie s cieľom chrániť ich 

nesmiernu biodiverzitu a najmenej 1 % by 

sa malo prideliť francúzskym 
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najvzdialenejším regiónom s cieľom 

poskytnúť im kompenzáciu za finančné 

prostriedky, o ktoré prichádzali celé roky. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/98 

Pozmeňujúci návrh  98 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 b a) prinajmenšom 2 % celkových 

finančných prostriedkov programu LIFE 

sa musia prideliť najvzdialenejším 

regiónom Únie. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/99 

Pozmeňujúci návrh  99 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

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

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Granty v rámci programu LIFE sa udeľujú 

a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia 

o rozpočtových pravidlách. 

Granty v rámci programu LIFE sa udeľujú 

a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o 

rozpočtových pravidlách a sú 

spolufinancované mierou 85 % celkových 

oprávnených nákladov. Projektom 

realizovaným v najvzdialenejších 

regiónoch sa pridelí miera 

spolufinancovania vo výške 100 % 

celkových oprávnených nákladov. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/100 

Pozmeňujúci návrh  100 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

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

Paloma López Bermejo 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno f 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) tam, kde je to vhodné, sa kladie 

osobitný dôraz na projekty v zemepisných 

oblastiach, ktoré majú osobitné potreby 

alebo zraniteľné miesta, napríklad oblasti 

s osobitnými environmentálnymi 

problémami alebo prírodnými 

obmedzeniami, cezhraničné oblasti alebo 

najvzdialenejšie regióny. 

f) osobitný dôraz sa kladie na 

biogeografickú vyváženosť projektov a 
projekty v zemepisných oblastiach, ktoré 

majú osobitné potreby alebo zraniteľné 

miesta, napríklad oblasti s osobitnými 

environmentálnymi problémami alebo 

prírodnými obmedzeniami, cezhraničné 

oblasti, oblasti s vysokou prírodnou 

hodnotou alebo najvzdialenejšie regióny. 

Or. en 

 


