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6.12.2018 A8-0397/76 

Pozměňovací návrh  76 

Michel Dantin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obecným cílem tohoto programu je 

přispět k přechodu na čisté, oběhové, 

energeticky účinné, nízkouhlíkové 

hospodářství odolné vůči změně klimatu, 

a to i prostřednictvím přechodu na čistou 

energii, k ochraně a zlepšování kvality 

životního prostředí a k zastavení 

a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, 

a tím přispět k udržitelnému rozvoji. 

1. Obecným cílem tohoto programu je 

přispět k přechodu na čisté, oběhové, 

energeticky účinné hospodářství s 

nulovými emisemi, které bude odolné vůči 

změně klimatu, chránit a zlepšovat kvalitu 

životního prostředí a zastavit a zvrátit 

úbytek biologické rozmanitosti a 

degradaci ekosystémů, mimo jiné 

prostřednictvím opatření pro řízení 

populací velkých šelem, a tím přispět k 

udržitelnému rozvoji. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/77 

Pozměňovací návrh  77 

Michel Dantin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Program nesmí oslabit cíle jiných 

právních předpisů a politiky Unie. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Pozměňovací návrh  78 

Michel Dantin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a c (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ac) projekty financované z programu 

nesmí oslabit jiné legislativní ani politické 

priority Unie; 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Pozměňovací návrh  79 

Michel Dantin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) přednost mají projekty, do nichž 

může být v co nejvyšší míře zapojena 

občanská společnost, vlastníci pozemků a 

zástupci odvětví zemědělství, zahradnictví 

a lesnictví a které skýtají největší 

potenciál inteligentní spolupráce s těmito 

aktéry; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Pozměňovací návrh  80 

Michel Dantin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23a) Úspěch strategických projektů na 

ochranu přírody a strategických 

integrovaných projektů závisí na úzké 

spolupráci mezi vnitrostátními, 

regionálními a místními orgány a 

nestátními subjekty, kterých se cíle 

programu týkají. Proto by měly být 

uplatňovány zásady transparentnosti a 

zveřejňování důležitých rozhodnutí, pokud 

jde o vypracování, provádění, hodnocení a 

sledování projektů. 

Or. en 

 

 


