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7.12.2018 A8-0397/102 

Pozměňovací návrh  102 

Nicola Caputo 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Program by měl úsilím o dosažení 

cílů a záměrů Unie stanovených právními 

předpisy, politikou, plány a mezinárodními 

závazky v oblasti životního prostředí, 

klimatu a související čisté energie přispět 

k přechodu na čisté, oběhové, energeticky 

účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné 

vůči změně klimatu, k ochraně 

a zlepšování kvality životního prostředí a 

k zastavení a zvrácení úbytku biologické 

rozmanitosti, a to buď prostřednictvím 

přímých zásahů, nebo podporou začlenění 

těchto cílů do jiných politik. 

(3) Program by měl úsilím o dosažení 

cílů a záměrů Unie stanovených právními 

předpisy, politikou, plány a mezinárodními 

závazky v oblasti životního prostředí, 

klimatu a související čisté energie přispět v 

rámci spravedlivé transformace 

k přechodu na čisté, oběhové, energeticky 

účinné hospodářství s nulovými emisemi, 

které bude odolné vůči změně klimatu, 

k ochraně a zlepšování životního prostředí 

a zdraví, k zastavení a zvrácení úbytku 

biologické rozmanitosti, mimo jiné 

prostřednictvím podpory sítě Natura 2000, 

účinného řízení a řešení degradace 

ekosystémů, a to buď prostřednictvím 

přímých zásahů, nebo podporou začlenění 

těchto cílů do jiných politik. Spravedlivé 

transformace by mělo být dosaženo na 

základě dialogu se sociálními partnery 

a dotčenými regiony a komunitami. Tyto 

strany by rovněž měly být co nejvíce 

zapojeny do přípravy a realizace projektů.  
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7.12.2018 A8-0397/103 

Pozměňovací návrh  103 

Nicola Caputo 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obecným cílem tohoto programu je 

přispět k přechodu na čisté, oběhové, 

energeticky účinné, nízkouhlíkové 

hospodářství odolné vůči změně klimatu, 

a to i prostřednictvím přechodu na čistou 

energii, k ochraně a zlepšování kvality 
životního prostředí a k zastavení a zvrácení 

úbytku biologické rozmanitosti, a tím 

přispět k udržitelnému rozvoji. 

1. Obecným cílem tohoto programu je 

přispět v rámci spravedlivé transformace 

k přechodu na čisté, oběhové, energeticky 

účinné hospodářství s nulovými emisemi, 

které bude odolné vůči změně klimatu, 

chránit a zlepšovat kvalitu životního 

prostředí a zastavit a zvrátit úbytek 

biologické rozmanitosti a degradaci 

ekosystémů, a tím přispět k udržitelnému 

rozvoji. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/104 

Pozměňovací návrh  104 

Nicola Caputo 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Program se provádí v rámci 

spravedlivé transformace, kdy jsou 

dotčené komunity a území zahrnuty 

do přípravy a realizace projektů, zejména 

prostřednictvím konzultací a dialogu. 

Or. en 

 

 


