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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0397/76 

Grozījums Nr.  76 

Michel Dantin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

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

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 

sekmēt pāreju uz tīru, energoefektīvu un 

klimatnoturīgu mazoglekļa aprites 

ekonomiku, cita starpā veicinot pāreju uz 

tīru enerģiju, vides kvalitātes aizsardzību 

un uzlabošanu un biodaudzveidības 

zuduma apturēšanu un biodaudzveidības 

atjaunošanu, tādējādi dodot ieguldījumu 

ilgtspējīgā attīstībā. 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 

sekmēt pāreju uz tīru, energoefektīvu, 

emisijneitrālu un klimatnoturīgu aprites 

ekonomiku, aizsargāt un uzlabot vides 

kvalitāti, apturēt biodaudzveidības 

zudumu un to atjaunot, kā arī apturēt 

ekosistēmu degradāciju un to pavērst 

pretējā virzienā, tostarp ar pasākumiem, 

kuru mērķis ir pārvaldīt lielo plēsēju 

populāciju, tādējādi dodot ieguldījumu 

ilgtspējīgā attīstībā. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.12.2018 A8-0397/77 

Grozījums Nr.  77 

Michel Dantin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

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

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Programma nedrīkst apdraudēt 

pārējo Savienības tiesību aktu un politikas 

mērķus. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Grozījums Nr.  78 

Michel Dantin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

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

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. daļa – ac punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ac) finansējot projektus no 

Programmas līdzekļiem, jācenšas 

neapdraudēt pārējo Savienības tiesību 

aktu un politikas prioritātes; 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Grozījums Nr.  79 

Michel Dantin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

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

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) priekšroka dodama projektiem, 

kam ir vislielākais potenciāls iesaistīt un 

nodrošināt lietpratīgu sadarbību ar 

pilsonisko sabiedrību, zemes īpašniekiem 

un lauksaimniecības, dārzkopības un 

mežsaimniecības nozari; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Grozījums Nr.  80 

Michel Dantin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

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

Regulas priekšlikums 

23.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (23a) Stratēģisko dabas projektu un 

stratēģisko integrēto projektu panākumi ir 

atkarīgi no ciešas sadarbības starp valsts, 

reģionālām un vietējām iestādēm un 

nevalstiskiem rīcībspēkiem, uz kuriem 

attiecas Programmas mērķuzdevumi. 

Tādēļ projektu izstrādes, īstenošanas, 

novērtēšanas un uzraudzības procesā, 

pieņemot attiecīgos lēmumus, būtu 

jāievēro pārredzamības un lēmumu 

atklātības principi. 

Or. en 

 

 


