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7.12.2018 A8-0397/102 

Alteração  102 

Nicola Caputo 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Com vista a prosseguir a realização 

dos objetivos e das metas da União fixados 

pela legislação, pela política, pelos planos 

e pelos compromissos internacionais nos 

domínios do ambiente, do clima e das 

energias limpas conexas, o programa deve 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas, para a proteção e a 

melhoria da qualidade do ambiente e para 

suster e inverter a perda de biodiversidade, 

quer mediante intervenções diretas, quer 

apoiando a integração desses objetivos 

noutras políticas. 

(3) Com vista a prosseguir a realização 

dos objetivos e das metas da União fixados 

pela legislação, pela política, pelos planos 

e pelos compromissos internacionais nos 

domínios do ambiente, do clima e das 

energias limpas conexas, o programa deve 

contribuir, no âmbito de uma transição 

justa, para a transição para uma economia 

limpa, circular, energeticamente eficiente, 

com emissões líquidas nulas e resistente às 

alterações climáticas, para a proteção e a 

melhoria do ambiente e da saúde, para 

suster e inverter a perda de biodiversidade, 

inclusive através do apoio consagrado à 

rede Natura 2000, de uma gestão eficaz e 

do combate à degradação dos 

ecossistemas, quer mediante intervenções 

diretas, quer apoiando a integração desses 

objetivos noutras políticas. Essa transição 

justa deve ser realizada em consulta e 

diálogo com os parceiros sociais e com as 

regiões e comunidades afetadas. Estes 

devem também ser incluídos, tanto quanto 

possível, no desenvolvimento e na 

execução dos projetos. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/103 

Alteração  103 

Nicola Caputo 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O objetivo geral do programa é 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas, incluindo pela 

transição para as energias limpas, para a 

proteção e a melhoria da qualidade do 

ambiente e para suster e inverter a perda de 

biodiversidade, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento sustentável. 

1. O objetivo geral do programa é 

contribuir, no âmbito de uma transição 

justa, para a transição para uma economia 

limpa, circular, energeticamente eficiente, 

com emissões líquidas nulas e resistente às 

alterações climáticas para proteger e 

melhorar a qualidade do ambiente e para 

suster e inverter a perda de biodiversidade 

e a degradação dos ecossistemas, 

contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento sustentável. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/104 

Alteração  104 

Nicola Caputo 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O programa será executado no 

âmbito de uma transição justa, na qual as 

comunidades e os territórios afetados são 

incluídos no desenvolvimento e na 

execução dos projetos, nomeadamente 

através de consultas e do diálogo. 

Or. en 

 

 


