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6.12.2018 A8-0397/76 

Ændringsforslag  76 

Michel Dantin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmets overordnede 

målsætning er at bidrage til omstillingen til 

en ren, cirkulær, energieffektiv og 

klimaresistent lavemissionsøkonomi, 

herunder via omstilling til ren energi, 

samt bidrage til beskyttelsen og 

forbedringen af miljøkvaliteten og til at 

standse og vende biodiversitetstab for 

derigennem at bidrage til bæredygtig 

udvikling. 

1. Programmets overordnede 

målsætning er at bidrage til omstillingen til 

en ren, cirkulær, energieffektiv og 

klimaresistent nulemissionsøkonomi, 

beskytte og forbedre miljøkvaliteten og 

standse og vende biodiversitetstab og 

økosystemforringelse, herunder gennem 

foranstaltninger til forvaltning af store 

rovdyr, for derigennem at bidrage til 

bæredygtig udvikling. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/77 

Ændringsforslag  77 

Michel Dantin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Programmet må ikke undergrave 

målene i Unionens øvrige lovgivning og 

politikker. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Ændringsforslag  78 

Michel Dantin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a c (nyt)  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ac) projekter, der finansieres via 

programmet, skal undgå at undergrave 

Unionens øvrige lovgivning og politiske 

prioriteter 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Ændringsforslag  79 

Michel Dantin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) projekter med det største potentiale 

for inddragelse af og intelligent 

samarbejde med civilsamfundet, jordejere 

samt landbrugs-, havebrugs- og 

skovbrugssektoren gives forrang 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Ændringsforslag  80 

Michel Dantin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 23 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (23a) Strategiske naturprojekters og 

strategiske integrerede projekters succes 

afhænger af nært samarbejde mellem 

nationale, regionale og lokale 

myndigheder og de ikkestatslige aktører, 

der er berørt af programmets 

målsætninger. Principperne om 

gennemsigtighed og offentliggørelse af 

afgørelser om udvikling, gennemførelse, 

evaluering og overvågning af projekter 

bør følgelig finde anvendelse. 

Or. en 

 

 


