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7.12.2018 A8-0397/102 

Predlog spremembe  102 

Nicola Caputo 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) V prizadevanju za doseganje ciljev 

Unije, določenih v zakonodaji, politiki, 

načrtih in mednarodnih obveznostih na 

področju okolja, podnebja in s tem 

povezane čiste energije, bi moral program 

prispevati k prehodu na čisto, krožno, 

energijsko učinkovito, nizkoogljično 

gospodarstvo, odporno proti podnebnim 

spremembam, k varovanju in izboljševanju 

kakovosti okolja ter k zaustavitvi in 

spremembi trenda izgube biotske 

raznovrstnosti, in to z neposrednimi posegi 

ali s podpiranjem vključevanja navedenih 

ciljev v druge politike. 

(3) V prizadevanju za doseganje ciljev 

Unije, določenih v zakonodaji, politiki, 

načrtih in mednarodnih obveznostih na 

področju okolja, podnebja in s tem 

povezane čiste energije, bi moral program 

v okviru pravičnega prehoda prispevati k 

prehodu na čisto, krožno, energijsko 

učinkovito in ogljično nevtralno 

gospodarstvo, odporno proti podnebnim 

spremembam, k varovanju in izboljševanju 

kakovosti okolja in zdravja ter k 

zaustavitvi in spremembi trenda izgube 

biotske raznovrstnosti, tudi s podporo 

omrežju Natura 2000, učinkovitim 

upravljanjem ekosistemov ter bojem proti 

njihovem propadanju, in to z 

neposrednimi posegi ali s podpiranjem 

vključevanja navedenih ciljev v druge 

politike. Pravični prehod bi bilo treba 

doseči s posvetovanjem in dialogom s 

socialnimi partnerji ter zadevnimi 

regijami in skupnostmi. Prav tako bi jih 

bilo treba v največji možni meri vključiti 

tudi v razvoj in izvajanje projektov. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/103 

Predlog spremembe  103 

Nicola Caputo 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Splošni cilj programa je prispevati 

k prehodu na čisto, krožno, energijsko 

učinkovito, nizkoogljično gospodarstvo, 

odporno proti podnebnim spremembam, 

vključno s prehodom na čisto energijo, k 

varovanju in izboljševanju kakovosti 

okolja ter k zaustavitvi in spremembi 

trenda izgube biotske raznovrstnosti, s 

čimer prispeva k trajnostnemu razvoju. 

1. Splošni cilj programa je prispevati 

k prehodu na čisto, krožno, energijsko 

učinkovito ogljično nevtralno 

gospodarstvo, odporno proti podnebnim 

spremembam, varovati in izboljšati 

kakovost okolja ter ustaviti in preusmeriti 

trend izgube biotske raznovrstnosti in 

propadanja ekosistemov, s čimer prispeva 

k trajnostnemu razvoju. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/104 

Predlog spremembe  104 

Nicola Caputo 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 

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

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Program se izvaja v okviru 

pravičnega prehoda, pri čemer so zadevne 

skupnosti in ozemlja vključeni v razvoj in 

izvajanje projektov, zlasti s posvetovanji in 

dialogom. 

Or. en 

 

 


