
 

AM\1171635SV.docx  PE631.575v01-00 
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7.12.2018 A8-0397/102 

Ändringsförslag  102 

Nicola Caputo 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) I strävan efter att nå unionens mål 

som fastställs i lagstiftning, strategier, 

planer och internationella åtaganden för 

miljö, klimat och relaterad ren energi, bör 

programmet bidra till övergången till en 

ren, cirkulär, energieffektiv, koldioxidsnål 

och klimattålig ekonomi, till skydd och 

förbättring av miljön och till att stoppa och 

vända förlusten av biologisk mångfald, 

antingen genom direkta insatser eller 

genom att stödja integrering av dessa mål i 

andra politikområden. 

(3) I strävan efter att nå unionens mål 

som fastställs i lagstiftning, strategier, 

planer och internationella åtaganden för 

miljö, klimat och relaterad ren energi, bör 

programmet inom ramen för en rättvis 

omställning bidra till övergången till en 

ren, cirkulär, energieffektiv och klimattålig 

ekonomi med netto-nollutsläpp, till skydd 

och förbättring av miljön och hälsan, och 

till att stoppa och vända förlusten av 

biologisk mångfald, bland annat genom 

stöd till Natura 2000, effektiv förvaltning 

och åtgärder för att motverka förstöringen 

av ekosystem, antingen genom direkta 

insatser eller genom att stödja integrering 

av dessa mål i andra politikområden. Den 

rättvisa omställningen bör uppnås i 

samråd och dialog med arbetsmarknadens 

parter och berörda regioner och 

samhällen. Dessa bör också i möjligaste 

mån tas med i utvecklingen och 

genomförandet av projekt. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/103 

Ändringsförslag  103 

Nicola Caputo 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Programmets allmänna mål är att 

bidra till övergången till en ren, cirkulär, 

energieffektiv, koldioxidsnål och 

klimattålig ekonomi, inbegripet genom 

övergången till ren energi, samt att bidra 

till skydd och förbättring av miljön och till 

att stoppa och vända förlusten av biologisk 

mångfald, för att därigenom bidra till en 

hållbar utveckling. 

1. Programmets allmänna mål är att 

inom ramen för en rättvis omställning 

bidra till övergången till en ren, cirkulär, 

energieffektiv och klimattålig ekonomi 

med netto-nollutsläpp, samt att skydda och 

förbättra miljön och till att stoppa och 

vända förlusten av biologisk mångfald och 

förstöringen av ekosystem, för att 

därigenom bidra till en hållbar utveckling. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/104 

Ändringsförslag  104 

Nicola Caputo 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Programmet ska genomföras inom 

ramen för en rättvis omställning, 

varigenom berörda samhällen och 

territorier inkluderas i utvecklingen och 

genomförandet av projekt, särskilt genom 

samråd och dialog. 

Or. en 

 

 


