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7.12.2018 A8-0397/102 

Amendement  102 

Nicola Caputo 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) In het streven naar verwezenlijking 

van de doelstellingen en streefdoelen van 

de Unie zoals vastgelegd in wetgeving, 

beleid, plannen en internationale 

verplichtingen inzake milieu, klimaat en, 

waar relevant, schone energie, moet het 

programma bijdragen aan de overgang naar 

een schone, circulaire, energie-efficiënte, 

koolstofarme en klimaatbestendige 

economie, aan de bescherming en 

verbetering van de kwaliteit van het milieu 

en aan het tot staan brengen en ombuigen 

van biodiversiteitsverlies, hetzij door 

rechtstreekse interventies, hetzij door 

ondersteuning van de integratie van die 

doelstellingen in ander beleid. 

(3) In het streven naar verwezenlijking 

van de doelstellingen en streefdoelen van 

de Unie zoals vastgelegd in wetgeving, 

beleid, plannen en internationale 

verplichtingen inzake milieu, klimaat en, 

waar relevant, schone energie, moet het 

programma in het kader van een 

rechtvaardige overgang bijdragen aan de 

overgang naar een schone, circulaire, 

energie-efficiënte, CO2-neutrale en 

klimaatbestendige economie, aan de 

bescherming en verbetering van het milieu 

en de gezondheid en aan het tot staan 

brengen en ombuigen van 

biodiversiteitsverlies, onder meer door 

ondersteuning van het Natura 2000-

netwerk en het doeltreffend managen en 

aanpakken van de aantasting van 

ecosystemen, hetzij door rechtstreekse 

interventies, hetzij door ondersteuning van 

de integratie van die doelstellingen in 

ander beleid. De rechtvaardige overgang 

moet worden verwezenlijkt in overleg en 

dialoog met de sociale partners en de 

betreffende regio's en gemeenschappen. 

Bovendien moeten deze zoveel mogelijk 

worden betrokken bij de ontwikkeling en 

tenuitvoerlegging van projecten. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/103 

Amendement  103 

Nicola Caputo 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De algemene doelstelling van het 

programma is bij te dragen aan de 

overgang naar een schone, circulaire, 

energie-efficiënte, koolstofarme en 

klimaatbestendige economie, onder meer 

door de overgang naar schone energie, 

alsmede aan de bescherming en 

verbetering van de kwaliteit van het milieu 

en aan tot staan brengen en ombuigen van 

biodiversiteitsverlies, en aldus bij te dragen 

tot duurzame ontwikkeling. 

1. De algemene doelstelling van het 

programma is om in het kader van een 

rechtvaardige overgang bij te dragen aan 

de overgang naar een schone, circulaire, 

energie-efficiënte, CO2-neutrale en 

klimaatbestendige economie, de kwaliteit 

van het milieu te beschermen en te 

verbeteren en het biodiversiteitsverlies en 

de aantasting van ecosystemen tot staan te 

brengen en terug te draaien, en aldus bij te 

dragen tot duurzame ontwikkeling. 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.12.2018 A8-0397/104 

Amendement  104 

Nicola Caputo 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het programma wordt uitgevoerd 

in het kader van een rechtvaardige 

overgang, waarbij de betreffende 

gemeenschappen en gebieden worden 

betrokken bij de ontwikkeling en 

uitvoering van projecten, met name via 

overleg en dialoog. 

Or. en 

 

 


