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7.12.2018 A8-0397/102 

Poprawka  102 

Nicola Caputo 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Dążąc do osiągania celów Unii 

i celów końcowych określonych 

w przepisach, polityce, planach 

i zobowiązaniach międzynarodowych 

w zakresie środowiska, klimatu 

i powiązanych aspektów czystej energii 

program powinien przyczyniać się do 

przejścia w kierunku czystej, 

zasobooszczędnej, niskoemisyjnej 

i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 

o obiegu zamkniętym, do ochrony 

i poprawy jakości środowiska oraz 

zatrzymywania i odwrócenia procesu 

utraty różnorodności biologicznej poprzez 

bezpośrednie interwencje albo działanie na 

rzecz włączania tych celów do innych 

polityk. 

(3) Dążąc do osiągania celów Unii 

i celów końcowych określonych 

w przepisach, polityce, planach 

i zobowiązaniach międzynarodowych 

w zakresie środowiska, klimatu 

i powiązanych aspektów czystej energii 

program powinien przyczyniać się w 

ramach sprawiedliwej transformacji do 

przejścia w kierunku czystej, 

zasobooszczędnej, neutralnej emisyjnie 

i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 

o obiegu zamkniętym, do ochrony 

i poprawy środowiska oraz zdrowia i 

zatrzymania oraz odwrócenia procesu 

utraty różnorodności biologicznej, w tym 

dzięki wspieraniu sieci Natura 2000, 

efektywnemu zarządzaniu i zapobieganiu 

degradacji ekosystemów, poprzez 

bezpośrednie interwencje albo działanie na 

rzecz włączania tych celów do innych 

polityk. Sprawiedliwej transformacji 

należy dokonać na drodze konsultacji i 

dialogu z partnerami społecznymi oraz 

zainteresowanymi regionami i 

społecznościami. Podmioty te należy 

również angażować w możliwym zakresie 

w opracowywanie i wdrażanie projektów. 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

7.12.2018 A8-0397/103 

Poprawka  103 

Nicola Caputo 

on behalf of the S&D Group 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Celem ogólnym programu jest 

wspieranie przejścia w kierunku czystej, 

energooszczędnej, niskoemisyjnej 

i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 

o obiegu zamkniętym m.in. poprzez 

przejście na czystą energię, ochronę 

i poprawę jakości środowiska oraz 

zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty 

różnorodności biologicznej, a tym samym 

przyczynienie się do zrównoważonego 

rozwoju. 

1. Celem ogólnym programu jest 

wspieranie w ramach sprawiedliwej 

transformacji przejścia w kierunku czystej, 

energooszczędnej, neutralnej emisyjnie 

i odpornej na zmiany klimatu gospodarki 

o obiegu zamkniętym, ochrona i poprawa 

jakości środowiska oraz zatrzymanie 

i odwrócenie procesu utraty różnorodności 

biologicznej i degradacji ekosystemów, 

a tym samym przyczynienie się do 

zrównoważonego rozwoju. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/104 

Poprawka  104 

Nicola Caputo 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Program realizowany jest w 

ramach sprawiedliwej transformacji, 

dzięki czemu zainteresowane społeczności 

i terytoria są włączane w opracowywanie i 

wdrażanie projektów, w szczególności na 

drodze konsultacji i dialogu. 

Or. en 

 

 


