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6.12.2018 A8-0397/76 

Amendement  76 

Michel Dantin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De algemene doelstelling van het 

programma is bij te dragen aan de 

overgang naar een schone, circulaire, 

energie-efficiënte, koolstofarme en 

klimaatbestendige economie, onder meer 

door de overgang naar schone energie, 

alsmede aan de bescherming en 

verbetering van de kwaliteit van het milieu 

en aan tot staan brengen en ombuigen van 

biodiversiteitsverlies, en aldus bij te dragen 

tot duurzame ontwikkeling. 

1. De algemene doelstelling van het 

programma is bij te dragen aan de 

overgang naar een schone, circulaire, 

energie-efficiënte, CO2-neutrale en 

klimaatbestendige economie, de kwaliteit 

van het milieu te beschermen en te 

verbeteren en het biodiversiteitsverlies en 

de aantasting van ecosystemen tot staan te 

brengen en terug te draaien, onder meer 

door middel van maatregelen voor het 

beheer van grote carnivoren, en aldus bij 

te dragen tot duurzame ontwikkeling. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/77 

Amendement  77 

Michel Dantin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Het programma doet geen afbreuk 

aan de doelstellingen van andere 

wetgeving en ander beleid van de Unie. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Amendement  78 

Michel Dantin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – alinea 1 – letter a quater (nieuw)  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a quater) door het programma 

gefinancierde projecten druisen niet in 

tegen andere wetgeving en 

beleidsprioriteiten van de Unie; 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Amendement  79 

Michel Dantin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – alinea 1 – letter c bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) er wordt prioriteit toegekend aan 

projecten met het grootste potentieel voor 

de betrokkenheid van en de hoogste 

niveaus van slimme samenwerking met 

het maatschappelijk middenveld, 

grondbezitters en de sectoren landbouw, 

tuinbouw en bosbouw; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Amendement  80 

Michel Dantin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) Het succes van strategische 

natuurprojecten en strategische 

geïntegreerde projecten hangt af van de 

nauwe samenwerking tussen nationale, 

regionale en lokale autoriteiten en de 

niet-overheidsactoren die gevolgen 

ondervinden van de doelstellingen van het 

programma. Daarom moeten in verband 

met relevante besluiten met betrekking tot 

de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en 

evaluatie van en het toezicht op projecten 

de beginselen van transparantie en 

openbaarmaking worden toegepast. 

Or. en 

 

 


