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6.12.2018 A8-0397/76 

Predlog spremembe  76 

Michel Dantin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Splošni cilj programa je prispevati 

k prehodu na čisto, krožno, energijsko 

učinkovito, nizkoogljično gospodarstvo, 

odporno proti podnebnim spremembam, 

vključno s prehodom na čisto energijo, k 

varovanju in izboljševanju kakovosti 

okolja ter k zaustavitvi in spremembi 

trenda izgube biotske raznovrstnosti, s 

čimer prispeva k trajnostnemu razvoju. 

1. Splošni cilj programa je prispevati 

k prehodu na čisto, krožno, energijsko 

učinkovito brezemisijsko gospodarstvo, 

odporno proti podnebnim spremembam, 

varovati in izboljšati kakovost okolja ter 

tudi z ukrepi za ravnanje z velikimi 

mesojedimi živalskimi vrstami zaustaviti 
in preokreniti trend izgube biotske 

raznovrstnosti ter propadanja ekosistemov, 

s čimer program prispeva k trajnostnemu 

razvoju. 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.12.2018 A8-0397/77 

Predlog spremembe  77 

Michel Dantin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. program ne sme biti v nasprotju s 

cilji drugih zakonodaj in politik Unije; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Predlog spremembe  78 

Michel Dantin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

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

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka a c (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ac) projekti, financirani iz programa, 

ne smejo ogrožati drugih prednostnih 

področij zakonodaj in politik Unije; 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Predlog spremembe  79 

Michel Dantin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

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

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) prednost imajo projekti, pri katerih 

so možnosti za vključitev civilne družbe, 

lastnikov zemljišč, kmetijstva, vrtnarstva 

in gozdarstva največje, stopnje pametnega 

sodelovanja z njimi pa najvišje; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Predlog spremembe  80 

Michel Dantin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23a) Uspeh strateških projektov na 

področju narave in integriranih strateških 

projektov je odvisen od tesnega 

sodelovanja med nacionalnimi, 

regionalnimi in lokalnimi organi in 

nedržavnimi subjekti, na katerih 

programski cilji vplivajo. Zato je treba 

uporabiti načela preglednosti in 

razkrivanja pomembnih odločitev o 

oblikovanju, izvajanju, ocenjevanju in 

spremljanju projektov. 

Or. en 

 

 


