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6.12.2018 A8-0397/76 

Alteração  76 

Michel Dantin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O objetivo geral do programa é 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, hipocarbónica e resistente às 

alterações climáticas, incluindo pela 

transição para as energias limpas, para a 

proteção e a melhoria da qualidade do 

ambiente e para suster e inverter a perda de 

biodiversidade, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento sustentável. 

1. O objetivo geral do programa é 

contribuir para a transição para uma 

economia limpa, circular, energeticamente 

eficiente, com emissões líquidas nulas e 

resistente às alterações climáticas para 

proteger e melhorar a qualidade do 

ambiente e para suster e inverter a perda de 

biodiversidade e a degradação dos 

ecossistemas, inclusive através de medidas 

para a gestão dos grandes carnívoros, 

contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento sustentável. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/77 

Alteração  77 

Michel Dantin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2-A (novo)  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O programa não deve prejudicar 

os objetivos de outras legislações e 

políticas da União. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Alteração  78 

Michel Dantin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea a-C) (nova)  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-C) Os projetos financiados pelo 

programa devem evitar prejudicar os 

objetivos de outras legislações e 

prioridades políticas da União; 

 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

6.12.2018 A8-0397/79 

Alteração  79 

Michel Dantin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Deve ser dada prioridade a 

projetos com maior potencial de 

envolvimento e níveis de cooperação 

inteligente por parte da sociedade civil, 

proprietários de terras, agricultura, 

horticultura e silvicultura; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Alteração  80 

Michel Dantin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 23-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (23-A) O sucesso dos projetos de caráter 

estratégico e dos projetos integrados 

estratégicos depende da estreita 

cooperação entre as autoridades 

nacionais, regionais e locais e os 

intervenientes não estatais afetados pelos 

objetivos do programa. Cumpre aplicar, 

por conseguinte, os princípios da 

transparência e da divulgação das 

decisões pertinentes relativas ao 

desenvolvimento, à execução, à avaliação 

e à monitorização dos projetos. 

Or. en 

 

 


