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6.12.2018 A8-0397/76 

Amendamentul  76 

Michel Dantin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Obiectivul general al programului 

este de a contribui la tranziția către o 

economie circulară curată, eficientă din 

punct de vedere energetic, cu emisii 

scăzute de dioxid carbon și rezistentă la 

schimbările climatice, inclusiv prin 

tranziția către energia curată, precum și 

la protejarea și îmbunătățirea calității 

mediului și la oprirea și inversarea 

declinului biodiversității, contribuind 

astfel la dezvoltarea durabilă. 

1. Obiectivul general al programului 

este de a contribui la tranziția către o 

economie circulară curată, eficientă din 

punct de vedere energetic, cu emisii nete 

zero și rezistentă la schimbările climatice, 

de a proteja și îmbunătăți calitatea 

mediului și de a opri și inversa declinul 

biodiversității și degradarea 

ecosistemelor, inclusiv prin măsuri de 

gestionare a populației de carnivore mari, 

contribuind astfel la dezvoltarea durabilă. 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

6.12.2018 A8-0397/77 

Amendamentul  77 

Michel Dantin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Programul nu subminează 

obiectivele altor acte legislative și politici 

ale Uniunii. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Amendamentul  78 

Michel Dantin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera ac (nouă)  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ac) proiectele finanțate prin program 

nu subminează alte acte legislative și 

priorități ale politicilor Uniunii; 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Amendamentul  79 

Michel Dantin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) se acordă prioritate proiectelor cu 

cel mai mare potențial de implicare a 

societății civile, a proprietarilor de 

terenuri și a sectorului agriculturii, 

horticulturii și silviculturii și cu cel mai 

înalt nivel de cooperare inteligentă cu 

acestea; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Amendamentul  80 

Michel Dantin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 23 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23a) Succesul proiectelor strategice 

privind natura și al proiectelor strategice 

integrate depinde de cooperarea strânsă 

dintre autoritățile naționale, regionale și 

locale și actorii nestatali afectați de 

obiectivele programului. Prin urmare, ar 

trebui aplicate principiile transparenței și 

publicării în ceea ce privește deciziile 

relevante referitoare la elaborarea, 

punerea în aplicare, evaluarea și 

monitorizarea proiectelor. 

Or. en 

 

 


