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7.12.2018 A8-0397/96 

Ändringsförslag  96 

Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

Marisa Matias, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) För att uppfylla unionens åtaganden 

enligt Parisavtalet om klimatförändringar 

krävs att unionen omvandlas till ett 

energieffektivt, koldioxidsnålt och 

klimattåligt samhälle. Detta kräver i sin tur 

åtgärder som är särskilt inriktade på 

sektorer som bidrar mest till nuvarande 

koldioxidutsläpp och föroreningar, och 

som bidrar till genomförandet av ramen för 

energi- och klimatpolitiken fram till 2030 

och till medlemsstaternas integrerade 

nationella energi- och klimatplaner. 

Dessutom behövs förberedelser för 

unionens långsiktiga klimat- och 

energistrategi fram till mitten av det här 

århundradet. Programmet bör också 

omfatta åtgärder som bidrar till 

genomförandet av unionens politik för 

klimatanpassning för att minska 

sårbarheten för klimatförändringens 

negativa effekter. 

(7) För att uppfylla unionens åtaganden 

enligt Parisavtalet om klimatförändringar 

krävs att unionen omvandlas till ett 

hållbart, cirkulärt, förnybart, 

energieffektivt och klimattåligt samhälle 

med netto-nollutsläpp. Detta kräver i sin 

tur åtgärder som är särskilt inriktade på 

sektorer som bidrar mest till nuvarande 

växthusgasutsläpp och föroreningar, t.ex. 

åtgärder inriktade på att minska och 

stoppa utvinning, användning och 

finansiering av fossila bränslen som 

bidrar till genomförandet av ramen för 

energi- och klimatpolitiken fram till 2030 

och till medlemsstaternas integrerade 

nationella energi- och klimatplaner. 

Dessutom behöver unionens långsiktiga 

klimat- och energistrategi genomföras 

fram till mitten av det här århundradet, i 

linje med Parisavtalets mål om att minska 

koldioxidutsläppen. Programmet bör också 

omfatta åtgärder som bidrar till 

genomförandet av unionens politik för 

klimatanpassning för att minska 

sårbarheten för klimatförändringens 

negativa effekter. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/97 

Ändringsförslag  97 

Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

Sofia Sakorafa 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 14a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) Unionens yttersta randområden 

står för en betydande andel av den 

biologiska mångfalden i världen (omkring 

20 % av världens laguner och korallrev) 

och måste i större utsträckning än alla 

andra europeiska regioner hantera de 

katastrofala och oåterkalleliga effekterna 

av klimatförändringarna och 

utarmningen av den biologiska 

mångfalden. Det är därför nödvändigt att 

anslå en särskild minimibudget för 

unionens yttersta randområden och 

särskilt tillhandahålla finansiering till 

Frankrikes yttersta randområden, som på 

ett orättvist sätt har uteslutits från fågel- 

och habitatdirektiven och därför inte 

omfattas av något bindande regelverk om 

skydd av arter och livsmiljöer och inte 

heller av Natura 2000-medlen, trots att de 

alla är globala nav för den biologiska 

mångfalden och vissa av dem finns 

upptagna på eller står i begrepp att tas 

upp på Unescos världsarvslista. 

Frankrikes yttersta randområden har 

diskriminerats särskilt hårt vid 

tilldelningen av olika unionsmedel för 

skydd av den biologiska mångfalden. 

Minst 2 % av finansieringen från Life-

programmet bör anslås till unionens 

yttersta randområden för att skydda deras 

ojämförliga biologiska mångfald, och 
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minst 1 % bör anslås till Frankrikes 

yttersta randområden som ersättning för 

de förlorade åren. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/98 

Ändringsförslag  98 

Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Minst 2 % av Life-programmets 

sammanlagda finansiering ska anslås till 

unionens yttersta randområden. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/99 

Ändringsförslag  99 

Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

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

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Bidrag inom programmet ska tilldelas och 

förvaltas i enlighet med avdelning VIII i 

budgetförordningen. 

Bidrag inom programmet ska tilldelas och 

förvaltas i enlighet med avdelning VIII i 

budgetförordningen och ha en 

medfinansieringsgrad på 85 % av de 

sammanlagda stödberättigande 

kostnaderna. En medfinansieringsgrad på 

100 % av de sammanlagda 

stödberättigande kostnaderna ska beviljas 

för projekt som genomförs i de yttersta 

randområdena. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/100 

Ändringsförslag  100 

Younous Omarjee 

för GUE/NGL-gruppen 

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

Paloma López Bermejo 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) I förekommande fall ska särskild 

hänsyn tas till projekt i geografiska 

områden med särskilda behov eller 

svårigheter, t.ex. områden med särskilda 

miljöproblem eller naturliga begränsningar, 

gränsöverskridande områden eller yttersta 

randområden. 

(f) Särskild hänsyn ska tas till den 

biogeografiska balansen mellan projekt 

och projekt i geografiska områden med 

särskilda behov eller svårigheter, t.ex. 

områden med särskilda miljöproblem eller 

naturliga begränsningar, 

gränsöverskridande områden, områden 

med högt naturvärde eller yttersta 

randområden. 

Or. en 

 


