
 

AM\1171664SL.docx  PE631.575v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

7.12.2018 A8-0397/96 

Predlog spremembe  96 

Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

Marisa Matias, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Spoštovanje zavez, ki jih je Unija 

sprejela v okviru Pariškega sporazuma o 

podnebnih spremembah, zahteva 

preoblikovanje Unije v energijsko 

učinkovito, nizkoogljično družbo, odporno 

proti podnebnim spremembam. Za to so 

potrebni ukrepi, s posebnim poudarkom na 

sektorjih, ki najbolj prispevajo k trenutnim 

ravnem emisij CO2 in onesnaževanju, ki 

bodo prispevali k izvajanju okvira 

podnebne in energetske politike do 

leta 2030 in integriranih nacionalnih 

energetskih in podnebnih načrtov držav 

članic ter pripravam za strategijo Unije za 

podnebje in energijo do sredine stoletja in 

dolgoročno. Program bi moral vključevati 

tudi ukrepe, ki prispevajo k izvajanju 

politike Unije za prilagajanje podnebnim 

spremembam, da se zmanjša občutljivost 

za negativne posledice podnebnih 

sprememb. 

(7) Spoštovanje zavez, ki jih je Unija 

sprejela v okviru Pariškega sporazuma o 

podnebnih spremembah, zahteva 

preoblikovanje Unije v trajnostno, krožno, 

obnovljivo, energijsko učinkovito, ogljično 

nevtralno družbo, odporno proti 

podnebnim spremembam. Za to so potrebni 

ukrepi, s posebnim poudarkom na 

sektorjih, ki najbolj prispevajo k trenutnim 

ravnem emisij toplogrednih plinov in 

onesnaževanju, kot so ukrepi za 

zmanjšanje in ustavitev pridobivanja, 

uporabe in financiranja fosilnih goriv, ki 

bodo prispevali k izvajanju okvira 

podnebne in energetske politike do 

leta 2030 in integriranih nacionalnih 

energetskih in podnebnih načrtov držav 

članic ter k izvajanju strategije Unije za 

podnebje in energijo do sredine stoletja in 

dolgoročno v skladu s ciljem razogljičenja 

iz Pariškega sporazuma. Program bi moral 

vključevati tudi ukrepe, ki prispevajo k 

izvajanju politike Unije za prilagajanje 

podnebnim spremembam, da se zmanjša 

občutljivost za negativne posledice 

podnebnih sprememb. 

Or. en 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Najbolj oddaljene regije Unije 

predstavljajo znaten delež svetovne biotske 

raznovrstnosti (približno 20 % lagun in 

koralnih grebenov na svetu) in se bolj kot 

vse druge evropske regije spoprijemajo s 

katastrofalnimi in nepovratnimi 

posledicami podnebnih sprememb in 

izgubljanja biotske raznovrstnosti. Zato je 

treba najbolj oddaljenim regijam Unije 

zagotoviti poseben minimalni proračun, 

zlasti najbolj oddaljenim francoskim 

regijam, ki so bile neupravičeno 

izključene iz direktiv o pticah in habitatih 

ter zato nimajo zavezujočega 

regulativnega okvira za varstvo vrst in 

habitatov niti niso deležna sredstev iz 

programa Natura 2000, čeprav so vse te 

regije svetovna vozlišča biotske 

raznovrstnosti, nekatere pa sodijo celo v 

Unescovo svetovno dediščino ali pa so v 

postopku, da to postanejo. Najbolj 

oddaljene francoske regije so bile še 

posebej diskriminirane pri dodeljevanju 

različnih sredstev Unije za varstvo biotske 

raznovrstnosti. Da se nadomestijo 

izgubljena leta, bi bilo treba vsaj 2 % 

sredstev v okviru programa LIFE dodeliti 

najbolj oddaljenim regijam Unije, da se 

zaščiti njihova neizmerna biotska 

raznovrstnost, in vsaj 1 % najbolj 

oddaljenim francoskim regijam. 
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Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) Vsaj 2 % skupnega financiranja 

programa LIFE se dodeli najbolj 

oddaljenim regijam. 

Or. en 
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Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nepovratna sredstva v okviru programa se 

dodeljujejo in upravljajo v skladu z 

naslovom VIII finančne uredbe. 

Nepovratna sredstva v okviru programa se 

dodeljujejo in upravljajo v skladu z 

naslovom VIII finančne uredbe in se 

sofinancirajo v višini 85% vseh 

upravičenih stroškov. Stopnja 

sofinanciranja v višini 100 % skupnih 

upravičenih stroškov se dodeli projektom, 

ki se izvajajo v najbolj oddaljenih regijah. 

Or. en 
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Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka f 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) če je primerno, se poseben 

poudarek nameni projektom na 

geografskih območjih, ki imajo posebne 

potrebe ali so posebej občutljiva, kot so 

območja s posebnimi okoljskimi izzivi ali 

naravnimi omejitvami, čezmejna območja 

ali najbolj oddaljene regije. 

(f) poseben poudarek se nameni 

biogeografskemu ravnovesju projektov in 
projektom na geografskih območjih, ki 

imajo posebne potrebe ali so posebej 

občutljiva, kot so območja s posebnimi 

okoljskimi izzivi ali naravnimi omejitvami, 

čezmejna območja, območja z visoko 

naravno vrednostjo ali najbolj oddaljene 

regije. 

Or. en 

 


