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7.12.2018 A8-0397/102 

Pozmeňujúci návrh  102 

Nicola Caputo 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V nadväznosti na dosiahnuté ciele 

Únie stanovené právnymi predpismi, 

politikou, plánmi a medzinárodnými 

záväzkami v oblasti životného prostredia, 

klímy a čistej energie by program LIFE 

mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, 

energeticky efektívne nízkouhlíkové 

hospodárstvo odolné proti zmene klímy, 

k ochrane a zlepšeniu kvality životného 

prostredia a k zastaveniu a odvráteniu 

straty biodiverzity buď priamymi zásahmi, 

alebo podporou začlenenia uvedených 

cieľov do iných politík. 

(3) V nadväznosti na dosiahnuté ciele 

Únie stanovené právnymi predpismi, 

politikou, plánmi a medzinárodnými 

záväzkami v oblasti životného prostredia, 

klímy a čistej energie by program LIFE 

mal prispieť k spravodlivému prechodu na 

čisté, obehové a energeticky efektívne 

hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií 

uhlíka odolné proti zmene klímy, 

k ochrane a zlepšeniu životného prostredia 

a zdravia, k zastaveniu a odvráteniu straty 

biodiverzity, okrem iného podporou 

sústavy Natura 2000, účinným riadením a 

bojom proti degradácii ekosystémov, a to 
buď priamymi zásahmi, alebo podporou 

začlenenia uvedených cieľov do iných 

politík. Spravodlivý prechod by sa mal 

dosiahnuť na základe konzultácií a 

dialógu so sociálnymi partnermi a 

príslušnými regiónmi a spoločenstvami. 

Tieto strany treba zároveň čo najviac 

zahrnúť do vývoja a realizácie projektov. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/103 

Pozmeňujúci návrh  103 

Nicola Caputo 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie 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 spravodlivému 

prechodu na čisté, obehové, energeticky 

efektívne hospodárstvo s nulovou 

bilanciou emisií uhlíka, odolné proti 

zmene klímy, chrániť a zlepšovať kvalitu 

životného prostredia a zastaviť a zvrátiť 

stratu biodiverzity a degradáciu 

ekosystémov, čo prispeje k udržateľnému 

rozvoju. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/104 

Pozmeňujúci návrh  104 

Nicola Caputo 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Stanovenie Programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Program sa vykonáva na základe 

zásad spravodlivého prechodu, čo 

znamená, že dotknuté spoločenstvá a 

územia sú zahrnuté do vývoja a realizácie 

projektov, najmä prostredníctvom 

konzultácií a dialógu. 

Or. en 

 

 


