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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0397/102 

Módosítás  102 

Nicola Caputo 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az uniós környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai és kapcsolódó tiszta 

energiáról szóló jogszabályok, 

szakpolitikák, tervek, illetve nemzetközi 

kötelezettségvállalások céljait szem előtt 

tartva a programnak hozzá kell járulnia a 

tiszta, körforgásos, erőforrás-hatékony, 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 

éghajlatváltozás hatásaival szemben 

ellenálló gazdaságra való átálláshoz, a 

környezet minőségének védelméhez és 

javításához, valamint a biológiai sokféleség 

csökkenésének megállításához és 

visszafordításához, akár közvetlen 

beavatkozások útján, akár az említett 

céloknak más szakpolitikákba való 

integrációja révén. 

(3) Az uniós környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai és kapcsolódó tiszta 

energiáról szóló jogszabályok, 

szakpolitikák, tervek, illetve nemzetközi 

kötelezettségvállalások céljait szem előtt 

tartva a programnak a méltányos átmenet 

keretén belül hozzá kell járulnia a tiszta, 

körforgásos, erőforrás-hatékony, nulla 

nettó kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló gazdaságra 

való átálláshoz, a környezet és az egészség 

védelméhez és javításához, valamint a 

biológiai sokféleség csökkenésének 

megállításához és többek között a Natura 

2000 hálózat támogatása révén történő 

visszafordításához, illetve az 

ökoszisztémák hatékony kezeléséhez és 

pusztulásuk megfékezéséhez, akár 

közvetlen beavatkozások útján, akár az 

említett céloknak más szakpolitikákba való 

integrációja révén. A méltányos átmenetet 

a szociális partnerekkel, valamint az 

érintett régiókkal és közösségekkel 

folytatott konzultáció és párbeszéd útján 

kell megvalósítani. Őket a lehető 

legnagyobb mértékben be kell vonni a 

projektek kidolgozásába és 

végrehajtásába. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.12.2018 A8-0397/103 

Módosítás  103 

Nicola Caputo 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program általános célja 

hozzájárulni a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló gazdaság 

kialakításához, egyebek mellett a tiszta 

energiákra való átállás révén is, továbbá a 

környezet minőségének védelméhez és 

javításához, valamint a biológiai 

sokféleség csökkenésének megállításához 

és visszafordításához, előmozdítva ezáltal 

a fenntartható fejlődést. 

(1) A program általános célja a 

méltányos átmenet keretén belül 

hozzájárulni a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, nulla nettó 

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló gazdaság 

kialakításához, védeni és javítani a 

környezet minőségét, valamint megállítani 

és visszafordítani a biológiai sokféleség 

csökkenését, illetve az ökoszisztémák 

pusztulását, előmozdítva ezáltal a 

fenntartható fejlődést. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.12.2018 A8-0397/104 

Módosítás  104 

Nicola Caputo 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A programot a méltányos átmenet 

keretében kell végrehajtani, amelynek 

során az érintett közösségeket és 

területeket elsősorban konzultációk és 

párbeszéd révén bevonják a projektek 

kidolgozásába és végrehajtásába. 

Or. en 

 

 


