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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0397/76 

Muudatusettepanek  76 

Michel Dantin 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Keskkonna- ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Programmi üldine eesmärk on 

toetada üleminekut puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese 

CO2-heitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, 

sealhulgas puhtale energeetikale 

ülemineku, keskkonna kaitsmise ja 

keskkonna kvaliteedi parandamise ning 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 

peatamise ja selle tendentsi 

ümberpööramise kaudu, toetades seeläbi 

kestlikku arengut. 

1. Programmi üldine eesmärk on 

toetada üleminekut puhtale, 

ringluspõhisele, energiatõhusale, CO2-

neutraalsele ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele majandusele, kaitsta 

ja parandada keskkonna kvaliteeti ning 

peatada bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemine ja ökosüsteemide 

halvenemine ning pöörata see tendents 

ümber, sealhulgas suurkiskjate 

majandamise meetmete kaudu, toetades 

seeläbi kestlikku arengut. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.12.2018 A8-0397/77 

Muudatusettepanek  77 

Michel Dantin 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Keskkonna- ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Programm ei tohi kahjustada 

muude liidu õigusaktide ja poliitika 

eesmärke. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.12.2018 A8-0397/78 

Muudatusettepanek  78 

Michel Dantin 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Keskkonna- ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt a c (uus)  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a c) programmi kaudu rahastatavad 

projektid ei tohi kahjustada muid liidu 

õigusakte ja poliitilisi prioriteete; 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.12.2018 A8-0397/79 

Muudatusettepanek  79 

Michel Dantin 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Keskkonna- ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt c a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) eelistatakse projekte, millel on 

suurim potentsiaal kaasata suuremal 

määral kodanikuühiskonda, 

maaomanikke, põllumajandust, aiandust 

ja metsandust ning teha nendega arukat 

koostööd; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.12.2018 A8-0397/80 

Muudatusettepanek  80 

Michel Dantin 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Keskkonna- ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 a) Strateegiliste loodusprojektide ja 

strateegiliste integreeritud projektide edu 

sõltub tihedast koostööst riiklike, 

piirkondlike ja kohalike ametiasutuste 

ning programmi eesmärkidest mõjutatud 

valitsusväliste osalejate vahel. Seepärast 

tuleks projektide väljatöötamist, 

rakendamist, hindamist ja järelevalvet 

käsitlevate otsuste suhtes kohaldada 

läbipaistvuse ja avalikustamise 

põhimõtteid. 

Or. en 

 

 


