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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0397/76 

Módosítás  76 

Michel Dantin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program általános célja 

hozzájárulni a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló gazdaság 

kialakításához, egyebek mellett a tiszta 

energiákra való átállás révén is, továbbá a 

környezet minőségének védelméhez és 

javításához, valamint a biológiai sokféleség 

csökkenésének megállításához és 

visszafordításához, előmozdítva ezáltal a 

fenntartható fejlődést. 

(1) A program általános célja 

hozzájárulni a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, nulla nettó 

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló gazdaság 

kialakításához, a környezet minőségének 

védelméhez és javításához, valamint a 

biológiai sokféleség csökkenésének, illetve 

az ökoszisztémák pusztulásának 
megállításához és visszafordításához, 

többek között a nagyragadozók 

állománygazdálkodását szolgáló 

intézkedések révén, előmozdítva ezáltal a 

fenntartható fejlődést. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.12.2018 A8-0397/77 

Módosítás  77 

Michel Dantin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 a bekezdés (új)  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A program nem áshatja alá más 

uniós jogszabályok és politikák 

célkitűzéseit. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.12.2018 A8-0397/78 

Módosítás  78 

Michel Dantin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ac) a program által finanszírozott 

projektek nem áshatják alá a többi uniós 

jogszabályt és szakpolitikai prioritást; 

 

Or. en 



 

AM\1171718HU.docx  PE631.575v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.12.2018 A8-0397/79 

Módosítás  79 

Michel Dantin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) elsőbbséget kell adni azoknak a 

projekteknek, amelyek keretében a 

legnagyobb a lehetőség a civil társadalom, 

a földtulajdonosok, a mezőgazdaság, a 

kertészet és az erdőgazdálkodás 

bevonására, valamint az ezekkel folytatott 

intelligens együttműködésre. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.12.2018 A8-0397/80 

Módosítás  80 

Michel Dantin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

23 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23a) A stratégiai jellegű természetvédő 

projektek és a stratégiailag integrált 

projektek sikere a nemzeti, regionális és 

helyi hatóságok, illetve a program 

célkitűzései által érintett, nem állami 

szereplők szoros együttműködésén múlik. 

Ezért érvényesíteni kell a projektek 

kidolgozásával, végrehajtásával, 

értékelésével és nyomon követésével 

kapcsolatos vonatkozó határozatok 

átláthatóságának és nyilvánosságának 

elvét. 

Or. en 

 

 


