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6.12.2018 A8-0397/76 

Pakeitimas 76 

Michel Dantin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bendrasis Programos tikslas – 

padėti pereiti prie švarios, žiedinės, 

energiją efektyviai vartojančios, mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų ir 

klimato kaitos poveikiui atsparios 

ekonomikos, be kita ko, pereinant prie 

švarios energijos, saugoti aplinką ir 

gerinti jos kokybę, stabdyti biologinės 

įvairovės nykimą ir ją didinti ir taip 

prisidėti prie darnaus vystymosi. 

1. Bendrasis Programos tikslas – 

padėti pereiti prie švarios, žiedinės, 

energiją efektyviai vartojančios, nulinio 

išmetamųjų teršalų kiekio ir klimato kaitos 

poveikiui atsparios ekonomikos, apsaugoti 

ir pagerinti aplinkos kokybę ir sustabdyti 

biologinės įvairovės ir ekosistemų nykimą 

ir šią įvairovę bei ekosistemas atkurti, be 

kita ko, pasitelkiant stambiųjų plėšrūnų 

buveinių valdymo priemones, ir taip 

prisidėti prie darnaus vystymosi. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

6.12.2018 A8-0397/77 

Pakeitimas 77 

Michel Dantin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Programa neturėtų trukdyti siekti 

kituose Sąjungos teisės aktuose ir 

politikoje užsibrėžtų tikslų; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Pakeitimas 78 

Michel Dantin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ac) pagal Programą finansuojami 

projektai turi nekelti pavojaus kitiems 

Sąjungos teisės aktams ir politikos 

prioritetams; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Pakeitimas 79 

Michel Dantin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) pirmenybė turi būti teikiama 

projektams, turintiems didžiausią 

pilietinės visuomenės, žemės savininkų, 

ūkininkų, sodininkų ir miškininkų 

dalyvavimo ir pažangaus 

bendradarbiavimo su jais potencialą; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Pakeitimas 80 

Michel Dantin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (23a) strateginių gamtos projektų ir 

strateginių integruotųjų projektų sėkmė 

priklauso nuo glaudaus nacionalinių, 

regioninių ir vietos valdžios institucijų bei 

nevalstybinių subjektų, kuriems aktualūs 

Programos tikslai, bendradarbiavimo. 

Todėl turėtų būti vadovaujamasi 

atitinkamų sprendimų, susijusių su 

projektų rengimu, įgyvendinimu, 

vertinimu ir stebėsena, skaidrumo bei 

atskleidimo principais; 

Or. en 

 

 


