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Изменение  3 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0059/2018 

Дачиана Октавиа Сърбу 

Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда 

2017/2030(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  17a. подчертава значителния 

финансов принос на ОСП за 

екологичните цели на Съюза; 

припомня, че 30% от преките 

плащания в рамките на ОСП 

(73 милиарда евро за периода 2014 – 

2020 г.) са обвързани с изискванията 

за екологизиране, а около половината 

от средствата за развитие на 

селските райони са предназначени за 

подобряване на екосистемите (46%, 

което се равнява на 56 милиарда евро 

за периода 2014 – 2020 г.) или за 

насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и прехода към 

нисковъглеродни селскостопански 

дейности (8% от средствата или 

9,7 милиарда евро за периода 2014 – 

2020 г.); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/4 

Изменение  4 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0059/2018 

Дачиана Октавиа Сърбу 

Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда 

2017/2030(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. признава напредъка при 

намаляването на емисиите на някои 

атмосферни замърсители, особено в 

градските райони, но изразява 

съжаление относно все още 

съществуващите проблеми с качеството 

на въздуха, за които допринасят в 

значителна степен емисиите от 

автомобилния транспорт и селското 

стопанство; отчита „пакета за 

мобилността“, представен от Комисията 

през ноември 2016 г., както и 

европейската стратегия за мобилност с 

ниски нива на емисиите, представена 

през 2016 г., които може да създадат 

необходимите условия за мобилност с 

ниски нива на емисии в рамките на 

Съюза; 

27. признава напредъка при 

намаляването на емисиите на някои 

атмосферни замърсители, особено в 

градските райони, но изразява 

съжаление относно все още 

съществуващите проблеми с качеството 

на въздуха, за които допринасят в 

значителна степен емисиите от 

автомобилния и морския транспорт и 

промишлените и жилищните сгради; 

отчита „пакета за мобилността“, 

представен от Комисията през ноември 

2016 г., както и европейската стратегия 

за мобилност с ниски нива на емисиите, 

представена през 2016 г., които може да 

създадат необходимите условия за 

мобилност с ниски нива на емисии в 

рамките на Съюза; 

Or. en 
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Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0059/2018 

Дачиана Октавиа Сърбу 

Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда 

2017/2030(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  32a. отправя искане към 

съответните институции и агенции 

на ЕС да отдадат приоритет на 

оценка на прилагането на 

законодателството на ЕС по 

отношение на опазването на едрите 

хищници и тяхното въздействие 

върху местната икономика, околната 

среда и хората; призовава по-

специално за оценка на европейската 

стратегия за решаване на проблема с 

хищническото поведение на вълците 

и неговите последици за 

скотовъдството и начина на живот в 

селските и планинските райони в ЕС; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/6 

Изменение  6 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0059/2018 

Дачиана Октавиа Сърбу 

Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда 

2017/2030(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  38a. призовава да се осигурят 

достатъчно материални и човешки 

ресурси, за да могат агенциите на ЕС 

да изпълняват своите задачи и да 

предоставят най-добрите научни 

данни, анализи и доказателства; 

Or. en 

 

 


