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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2018 A8-0397/102 

Grozījums Nr.  102 

Nicola Caputo 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Priekšlikums, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) 

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

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Tiecoties sasniegt Savienības 

mērķus un mērķrādītājus, kas nosprausti 

vides, klimata un saistītajos tīras enerģijas 

tiesību aktos, rīcībpolitikās, plānos un 

starptautiskos saistību instrumentos, 

Programmai vajadzētu palīdzēt pāriet uz 

tīru, energoefektīvu un klimatnoturīgu 

mazoglekļa aprites ekonomiku, kas 

palīdzētu aizsargāt vidi un uzlabot vides 

kvalitāti un apturēt biodaudzveidības 

zaudēšanu un biodaudzveidību atjaunot — 

vai nu ar tiešiem pasākumiem, vai palīdzot 

šos mērķus integrēt citās rīcībpolitikās. 

(3) Tiecoties sasniegt Savienības 

mērķus un mērķrādītājus, kas nosprausti 

vides, klimata un saistītajos tīras enerģijas 

tiesību aktos, rīcībpolitikās, plānos un 

starptautiskos saistību instrumentos, 

Programmai taisnīgas pārejas sistēmas 

ietvaros vajadzētu palīdzēt pāriet uz tīru, 

energoefektīvu, emisijneitrālu un 

klimatnoturīgu aprites ekonomiku, kas 

palīdzētu aizsargāt vidi un uzlabot vidi un 

veselību, apturēt biodaudzveidības 

zaudēšanu un biodaudzveidību atjaunot, 

tostarp izmantojot Natura 2000 tīkla 

atbalstu, efektīvu pārvaldību un 

pievēršoties ekosistēmu degradācijas 

problēmai, — vai nu ar tiešiem 

pasākumiem, vai palīdzot šos mērķus 

integrēt citās rīcībpolitikās. Taisnīga 

pāreja būtu jāpanāk, apspriežoties un 

veidojot dialogu ar sociālajiem partneriem 

un skartajiem reģioniem un kopienām. 

Tas pēc iespējas lielākā mērā būtu 

jānodrošina arī projektu izstrādē un 

īstenošanā. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/103 

Grozījums Nr.  103 

Nicola Caputo 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Priekšlikums, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) 

(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 

taisnīgas pārejas sistēmas ietvaros 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, tādējādi dodot 

ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/104 

Grozījums Nr.  104 

Nicola Caputo 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Priekšlikums, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) 

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

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Programmu īsteno taisnīgas 

pārejas sistēmas ietvaros, projektu 

izstrādē un īstenošanā iesaistot skartās 

kopienas un teritorijas, ko jo īpaši 

panāktu, rīkojot apspriedes un veidojot 

dialogu. 

Or. en 

 

 


