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6.12.2018 A8-0397/76 

Pozmeňujúci návrh  76 

Michel Dantin 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všeobecným cieľom programu 

LIFE je prispievať k prechodu na čisté, 

obehové, energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti 

zmene klímy, a to aj prechodom na čistú 

energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality 
životného prostredia a zastaveniu 

a zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje 

k udržateľnému rozvoju. 

1. Všeobecným cieľom programu 

LIFE je prispievať k prechodu na čisté, 

obehové, energeticky efektívne 

hospodárstvo s čistými nulovými emisiami 

odolné proti zmene klímy, v snahe chrániť 

a zlepšovať kvalitu životného prostredia 

a zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity a 

degradáciu ekosystémov vrátane opatrení 

na riadenie populácií veľkých šeliem , čo 

prispeje k udržateľnému rozvoju. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/77 

Pozmeňujúci návrh  77 

Michel Dantin 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 a (nový)  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Programom LIFE sa nesmú 

oslabovať ciele iných právnych predpisov 

a politík Únie. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Pozmeňujúci návrh  78 

Michel Dantin 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a c (nové)  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ac) projekty financované v rámci 

programu LIFE nesmú kolidovať s 

ostatnými právnymi predpismi a 

prioritami politík Únie; 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Pozmeňujúci návrh  79 

Michel Dantin 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) uprednostňujú sa projekty s 

najvyšším potenciálom zapojenia a 

úrovňami inteligentnej spolupráce s 

občianskou spoločnosťou, vlastníkmi 

pôdy, poľnohospodárstvom, 

záhradníctvom a lesným hospodárstvom; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Pozmeňujúci návrh  80 

Michel Dantin 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (23a) Úspech strategických projektov v 

oblasti ochrany prírody a strategických 

integrovaných projektov závisí od úzkej 

spolupráce medzi vnútroštátnymi, 

regionálnymi a miestnymi orgánmi a 

neštátnymi subjektmi, ktorí sú dotknutí 

cieľmi programu. Mali by sa preto 

uplatňovať zásady transparentnosti 

a zverejňovania v súvislosti s príslušnými 

rozhodnutiami o vývoji, implementovaní, 

posudzovaní a monitorovaní projektov. 

Or. en 

 

 


