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7.12.2018 A8-0397/102 

Изменение  102 

Никола Капуто 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

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

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Продължавайки постигането на 

целите, определени в законодателството 

в областта на околната среда, климата и 

свързаната чиста енергия, програмата 

следва да допринесе за прехода към 

чиста, кръгова, енергийноефективна, 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика, за 

опазването и подобряването на 

качеството на околната среда и за 

спирането и обръщането процеса на 

загуба на биологично разнообразие или 

чрез директни действия, или чрез 

подкрепа за интегрирането на тези цели 

в други политики. 

(3) Като преследва постигането на 

целите, определени в законодателството 

в областта на околната среда, климата и 

свързаната чиста енергия, програмата 

следва да допринесе в рамките на 

справедлива трансформация за 

прехода към чиста, кръгова, 

енергийноефективна и устойчива на 

изменението на климата икономика с 

нулеви нетни емисии, за опазването и 

подобряването на състоянието на 

околната среда и на здравето, за 

спирането и обръщането процеса на 

загуба на биологично разнообразие, 

включително чрез подкрепа за 

мрежата „Натура 2000“, ефективно 

управление и предприемане на мерки 

срещу влошаването на състоянието 

на екосистемите, или чрез директни 

действия, или чрез подкрепа за 

интегрирането на тези цели в други 

политики. Справедливата 

трансформация следва да бъде 

постигната в процес на консултации 

и диалог със социалните партньори и 

със засегнатите региони и общности. 

Те следва да бъдат включени, 

доколкото това е възможно, и в 

разработването и изпълнението на 

проектите.  
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7.12.2018 A8-0397/103 

Изменение  103 

Никола Капуто 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

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

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Общата цел на програмата е да 

допринесе за преминаването към чиста, 

кръгова, енергийноефективна, 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика, 

включително чрез прехода към чиста 

енергия, за опазването и 

подобряването на качеството на 

околната среда и за спирането и 

обръщането процеса на загуба на 

биологично разнообразие, като по този 

начин се допринася за устойчиво 

развитие. 

1. Общата цел на програмата е да се 

допринесе в рамките на справедлива 

трансформация за преминаването към 

чиста, кръгова, енергийноефективна и 

устойчива на изменението на климата 

икономика с нулеви нетни емисии, да 

се опазва и да се подобрява качеството 

на околната среда и да се спре и да се 

обърне процесът на загуба на 

биологично разнообразие и 

влошаването на състоянието на 

екосистемите, като по този начин се 

допринася за устойчиво развитие. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/104 

Изменение  104 

Никола Капуто 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0397/2018 

Гербен-Ян Гербранди 

Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) 

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

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Програмата се изпълнява в 

рамките на справедлива 

трансформация, при която 

засегнатите общности и територии 

са включени в разработването и 

изпълнението на проектите, по-

специално чрез консултации и диалог. 

Or. en 

 

 


