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6.12.2018 A8-0397/76 

Poprawka  76 

Michel Dantin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Celem ogólnym programu jest 

wspieranie przejścia w kierunku czystej, 

energooszczędnej, niskoemisyjnej 

i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 

o obiegu zamkniętym m.in. poprzez 

przejście na czystą energię, ochronę 

i poprawę jakości środowiska oraz 

zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty 

różnorodności biologicznej, a tym samym 

przyczynienie się do zrównoważonego 

rozwoju. 

1. Celem ogólnym programu jest 

wspieranie przejścia na czystą, 

energooszczędną, neutralną emisyjnie 

i odporną na zmiany klimatu gospodarkę 

o obiegu zamkniętym, ochrona i poprawa 

jakości środowiska oraz zatrzymanie 

i odwrócenie procesu utraty różnorodności 

biologicznej i degradacji ekosystemów, w 

tym poprzez środki zarządzania dużymi 

drapieżnikami, a tym samym 

przyczynienie się do zrównoważonego 

rozwoju. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/77 

Poprawka  77 

Michel Dantin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Program nie zakłóca realizacji 

celów innych unijnych przepisów i polityk. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Poprawka  78 

Michel Dantin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – akapit 1 – litera a c (nowa)  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ac) projekty finansowane z programu 

nie utrudniają realizacji innych 

priorytetów prawodawstwa i polityki Unii; 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Poprawka  79 

Michel Dantin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – akapit 1 – litera c a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) pierwszeństwo mają projekty o 

największym potencjale pod względem 

zaangażowania społeczeństwa 

obywatelskiego, właścicieli gruntów, 

rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa oraz 

inteligentnej współpracy z nimi; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Poprawka  80 

Michel Dantin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23a) Powodzenie strategicznych 

projektów ochrony przyrody oraz 

strategicznych projektów zintegrowanych 

zależy od ścisłej współpracy między 

władzami krajowymi, regionalnymi i 

lokalnymi oraz podmiotami 

niepaństwowymi, których dotyczą cele 

programu. Należy zatem przestrzegać 

zasad przejrzystości i upubliczniania 

istotnych decyzji dotyczących 

opracowywania, wdrażania, oceny i 

monitorowania projektów. 

Or. en 

 

 


