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SV Förenade i mångfalden SV 

6.12.2018 A8-0397/76 

Ändringsförslag  76 

Michel Dantin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Programmets allmänna mål är att 

bidra till övergången till en ren, cirkulär, 

energieffektiv, koldioxidsnål och 

klimattålig ekonomi, inbegripet genom 

övergången till ren energi, samt att bidra 

till skydd och förbättring av miljön och till 

att stoppa och vända förlusten av biologisk 

mångfald, för att därigenom bidra till en 

hållbar utveckling. 

1. Programmets allmänna mål är att 

bidra till övergången till en ren, cirkulär, 

energieffektiv och klimattålig ekonomi 

med netto-nollutsläpp, samt att skydda och 

förbättra miljön och till att stoppa och 

vända förlusten av biologisk mångfald och 

förstöringen av ekosystem, bland annat 

genom åtgärder för förvaltning av stora 

rovdjur, för att därigenom bidra till en 

hållbar utveckling. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/77 

Ändringsförslag  77 

Michel Dantin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2a (ny)  

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Programmet ska inte undergräva 

målen för annan unionslagstiftning eller 

unionspolitik. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/78 

Ändringsförslag  78 

Michel Dantin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 – led ac (nytt)  

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ac) Projekt som finansieras genom 

programmet ska undvika att äventyra 

unionens övriga lagstiftning och övriga 

politiska prioriteringar. 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Ändringsförslag  79 

Michel Dantin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Projekt som har den största 

potentialen att involvera och få till stånd 

smart samarbete med det civila samhället, 

markägare, jordbruket, trädgårdsodlingen 

och skogsbruket ska prioriteras. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Ändringsförslag  80 

Michel Dantin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

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

Förslag till förordning 

Skäl 23a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23a) Framgången för de strategiska 

naturprojekten och strategiska 

integrerade projekten är beroende av ett 

nära samarbete mellan nationella, 

regionala och lokala myndigheter och de 

icke-statliga aktörer som påverkas av 

programmets mål. Principerna om 

öppenhet och offentliggörande av 

relevanta beslut som rör utarbetandet, 

genomförandet, utvärderingen och 

övervakningen av projekt bör därför 

tillämpas. 

Or. en 

 

 


