
 

AM\1171635DA.docx  PE631.575v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2018 A8-0397/102 

Ændringsforslag  102 

Nicola Caputo 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) I bestræbelserne på at opfylde 

Unionens målsætninger og mål, som er 

fastsat i lovgivning, politikker, planer og 

internationale forpligtelser på områderne 

miljø, klima og relateret ren energi, bør 

programmet bidrage til omstillingen til en 

ren, cirkulær, energieffektiv og 

klimaresistent lavemissionsøkonomi, til 

beskyttelsen og forbedringen af 

miljøkvaliteten og til at standse og vende 

biodiversitetstab, enten ved hjælp af 

direkte interventioner eller ved at integrere 

disse målsætninger i andre politikker. 

(3) I bestræbelserne på at opfylde 

Unionens målsætninger og mål, som er 

fastsat i lovgivning, politikker, planer og 

internationale forpligtelser på områderne 

miljø, klima og relateret ren energi, bør 

programmet inden for rammerne af en 

retfærdig overgang bidrage til 

omstillingen til en ren, cirkulær, 

energieffektiv og klimaresistent 

nulemissionsøkonomi, til beskyttelsen og 

forbedringen af miljøet og sundheden og 

til at standse og vende biodiversitetstab, 

herunder gennem støtte til Natura 2000-

netværket, effektiv forvaltning og 

afhjælpning af økosystemforringelse, 

enten ved hjælp af direkte interventioner 

eller ved at integrere disse målsætninger i 

andre politikker. Den retfærdige overgang 

bør foregå i samråd og dialog med 

arbejdsmarkedets parter og de berørte 

regioner og samfund. Disse bør også 

medtages i det omfang, det er muligt i 

forbindelse med udvikling og 

gennemførelse af projekter. 

Or. en 
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1. Programmets overordnede 

målsætning er at bidrage til omstillingen til 

en ren, cirkulær, energieffektiv og 

klimaresistent lavemissionsøkonomi, 

herunder via omstilling til ren energi, 

samt bidrage til beskyttelsen og 

forbedringen af miljøkvaliteten og til at 

standse og vende biodiversitetstab for 

derigennem at bidrage til bæredygtig 

udvikling. 

1. Programmets overordnede 

målsætning er inden for rammerne af en 

retfærdig overgang at bidrage til 

omstillingen til en ren, cirkulær, 

energieffektiv og klimaresistent 

nulemissionsøkonomi, at beskytte og 

forbedre miljøkvaliteten og at standse og 

vende biodiversitetstab og 

økosystemforringelse for derigennem at 

bidrage til bæredygtig udvikling. 

Or. en 
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 1a. programmet gennemføres inden 

for rammerne af en retfærdig overgang, 

hvor de berørte samfund og territorier er 

omfattet af udviklingen og 

gennemførelsen af projekter, navnlig 

gennem høringer og dialog. 

Or. en 

 

 


