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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0397/76 

Tarkistus  76 

Michel Dantin 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 

edistää siirtymistä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, vähähiilistä ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös 

siirtymällä puhtaaseen energiaan, sekä 
ympäristön laadun suojelua ja 

parantamista sekä luonnon 

monimuotoisuuden vähenemisen 

pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 

kääntämistä ja siten edistää kestävää 

kehitystä. 

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 

edistää siirtymistä kohti puhdasta, 

kiertotalouteen perustuvaa, 

energiatehokasta, hiilineutraalia ja 

ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, 

suojella ja parantaa ympäristön laatua ja 

pysäyttää ja kääntää luonnon 

monimuotoisuuden väheneminen ja 

ekosysteemien rappeutuminen, myös 

suurpetojen hallintaa koskevilla toimilla, 
ja siten edistää kestävää kehitystä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.12.2018 A8-0397/77 

Tarkistus  77 

Michel Dantin 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 a kohta (uusi)  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Ohjelma ei saa haitata muun 

unionin lainsäädännön ja politiikan 

tavoitteiden saavuttamista. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.12.2018 A8-0397/78 

Tarkistus  78 

Michel Dantin 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a c) ohjelmasta rahoitettavat hankkeet 

eivät saa heikentää muita unionin 

säännöksiä ja poliittisia painopisteitä; 

 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.12.2018 A8-0397/79 

Tarkistus  79 

Michel Dantin 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) etusijalle asetetaan hankkeet, jotka 

tarjoavat eniten mahdollisuuksia 

kansalaisyhteiskunnan, maanomistajien, 

maatalouden, puutarhaviljelyn ja 

metsätalouden osallistumiseen ja eniten 

älykästä yhteistyötä näiden alojen kanssa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.12.2018 A8-0397/80 

Tarkistus  80 

Michel Dantin 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 a) Strategisten luontohankkeiden ja 

strategisten integroitujen hankkeiden 

menestys riippuu kansallisten, alueellisten 

ja paikallisten viranomaisten sekä 

sellaisten valtiosta riippumattomien 

toimijoiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä, 

joita ohjelman tavoitteet koskevat. Siksi 

hankkeiden valmistelussa, toteutuksessa, 

arvioinnissa ja seurannassa olisi 

sovellettava päätösten avoimuuden ja 

julkisuuden periaatteita. 

Or. en 

 

 


