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7.12.2018 A8-0397/102 

Pakeitimas 102 

Nicola Caputo 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) kad būtų pasiekti Sąjungos tikslai ir 

siekiniai, nustatyti aplinkos, klimato ir 

susijusiais švarios energijos srities teisės 

aktais, politika, planais ir tarptautiniais 

įsipareigojimais, Programa turėtų būti 

padedama pereiti prie švarios, žiedinės, 

energiją efektyviai vartojančios, mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų ir 

klimato kaitos poveikiui atsparios 

ekonomikos, aplinkos kokybės apsaugos 

bei gerinimo ir biologinės įvairovės 

nykimo sustabdymo bei jos didinimo, 

imantis tiesioginių intervencinių priemonių 

arba remiant tų tikslų integravimą į kitų 

sričių politiką; 

(3) kad būtų pasiekti Sąjungos tikslai ir 

siekiniai, nustatyti aplinkos, klimato ir 

susijusiais švarios energijos srities teisės 

aktais, politika, planais ir tarptautiniais 

įsipareigojimais, Programa turėtų būti 

padedama teisingai pereiti prie švarios, 

žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, 

netaršios ir klimato kaitos poveikiui 

atsparios ekonomikos, aplinkos kokybės ir 

sveikatos apsaugos bei gerinimo ir 

biologinės įvairovės nykimo sustabdymo 

bei jos didinimo, be kita ko, naudojantis 

tinklo „Natura 2000“ parama, taikant 

efektyvų valdymą ir sprendžiant 

ekosistemų nykimo klausimą, ir imantis 

tiesioginių intervencinių priemonių arba 

remiant tų tikslų integravimą į kitų sričių 

politiką. Teisingo perėjimo turėtų būti 

siekiama konsultuojantis ir vedant 

dialogą su socialiniais partneriais ir 

susijusiais regionais ir bendruomenėmis. 

Jie taip pat turėtų būti kiek įmanoma 

labiau įtraukti į projektų rengimą ir 

įgyvendinimą; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/103 

Pakeitimas 103 

Nicola Caputo 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bendrasis Programos tikslas – 

padėti pereiti prie švarios, žiedinės, 

energiją efektyviai vartojančios, mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų ir 

klimato kaitos poveikiui atsparios 

ekonomikos, be kita ko, pereinant prie 

švarios energijos, saugoti aplinką ir 

gerinti jos kokybę, stabdyti biologinės 

įvairovės nykimą ir ją didinti ir taip 

prisidėti prie darnaus vystymosi. 

1. Bendrasis Programos tikslas – 

padėti teisingai pereiti prie švarios, 

žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, 

netaršios ir klimato kaitos poveikiui 

atsparios ekonomikos, apsaugoti ir gerinti 

aplinkos kokybę ir stabdyti biologinės 

įvairovės ir ekosistemų nykimą bei keisti 

šios tendencijos kryptį ir taip prisidėti prie 

darnaus vystymosi. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/104 

Pakeitimas 104 

Nicola Caputo 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Programa įgyvendinama vykdant 

teisingą perėjimą, kai atitinkamos 

bendruomenės ir teritorijos įtraukiamos į 

projektų rengimą ir įgyvendinimą, ypač 

konsultuojantis ir vedant dialogą. 

Or. en 

 

 


