
 

AM\1171635RO.docx  PE631.575v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

7.12.2018 A8-0397/102 

Amendamentul  102 

Nicola Caputo 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Programul, care urmărește 

îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 

Uniunii stabilite prin legislația, politica, 

planurile și angajamentele internaționale în 

domeniul mediului, climei și energiei 

curate, ar trebui să contribuie la tranziția 

către o economie circulară curată, eficientă 

din punct de vedere energetic, cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, precum și la 

protejarea și îmbunătățirea calității 

mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, fie prin 

intervenții directe, fie prin sprijinirea 

integrării acestor obiective în cadrul altor 

politici. 

(3) Programul, care urmărește 

îndeplinirea obiectivelor și a țintelor 

Uniunii stabilite prin legislația, politica, 

planurile și angajamentele internaționale în 

domeniul mediului, climei și energiei 

curate, ar trebui să contribuie, în cadrul 

unei tranziții echitabile, la trecerea către o 

economie circulară curată, eficientă din 

punct de vedere energetic, cu emisii nete 

zero și rezistentă la schimbările climatice, 

precum și la protejarea și îmbunătățirea 

mediului și a sănătății și la oprirea și 

inversarea declinului biodiversității, 

inclusiv prin sprijinul acordat rețelei 

Natura 2000, printr-o gestiune eficace și 

prin lupta împotriva degradării 

ecosistemelor, fie prin intervenții directe, 

fie prin sprijinirea integrării acestor 

obiective în cadrul altor politici. Tranziția 

echitabilă ar trebui realizată prin 

consultare și dialog cu partenerii sociali și 

regiunile și comunitățile afectate. Acestea 

ar trebui, de asemenea, incluse, în măsura 

posibilului, în dezvoltarea și punerea în 

aplicare a proiectelor. 

Or. en 
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Articolul 3 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul general al programului 

este de a contribui la tranziția către o 

economie circulară curată, eficientă din 

punct de vedere energetic, cu emisii 

scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, inclusiv prin 

tranziția către energia curată, precum și 

la protejarea și îmbunătățirea calității 

mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, contribuind 

astfel la dezvoltarea durabilă. 

1. Obiectivul general al programului 

este de a contribui, în cadrul unei tranziții 

echitabile, la trecerea către o economie 

circulară curată, eficientă din punct de 

vedere energetic, cu emisii nete zero și 

rezistentă la schimbările climatice, de a 

proteja și îmbunătăți calitatea mediului și 

de a opri și inversa declinul biodiversității 

și degradarea ecosistemelor, contribuind 

astfel la dezvoltarea durabilă. 

Or. en 
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Articolul 8 – alineatul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Programul este pus în aplicare în 

cadrul unei tranziții echitabile, în care 

comunitățile și teritoriile afectate sunt 

incluse în elaborarea și punerea în 

aplicare a proiectelor, în special prin 

consultări și dialog. 

Or. en 

 

 


