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11.4.2018 A8-0059/3 

Tarkistus  3 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen 

2017/2030(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  17 a. painottaa YMP:n merkittävää 

rahoitusosuutta unionin 

ympäristötavoitteiden toteuttamiseen; 

muistuttaa, että 30 prosenttiin YMP:n 

suorista tuista (73 miljardia euroa 

ajanjaksolla 2014–2020) sovelletaan 

viherryttämistä koskevia vaatimuksia ja 

että noin puolet maaseudun kehittämisen 

varoista osoitetaan ekosysteemien 

parantamiseen (46 prosenttia varoista – 

56 miljardia euroa ajanjaksolla 2014–

2020) tai resurssitehokkuuden 

edistämiseen ja vähähiiliseen 

maataloustoimintaan siirtymiseen 

(8 prosenttia varoista – 9,7 miljardia 

euroa ajanjaksolla 2014–2020); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/4 

Tarkistus  4 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen 

2017/2030(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. panee merkille tiettyjen ilman 

epäpuhtauksien vähentämisessä saavutetun 

edistyksen etenkin kaupunkialueilla, mutta 

pitää valitettavina sitkeästi esiintyviä 

ilmanlaatuun liittyviä ongelmia, joiden 

aiheuttamisessa tieliikenteen ja 

maatalouden päästöt ovat merkittävä 

osatekijä; panee merkille komission 

marraskuussa 2017 esittelemän 

liikkuvuuspaketin sekä vuonna 2016 

julkistetun vähäpäästöistä liikkuvuutta 

koskevan eurooppalaisen strategian ja 

katsoo, että niillä voitaisiin tasoittaa tietä 

vähäpäästöiselle liikkuvuudelle unionissa; 

27. panee merkille tiettyjen ilman 

epäpuhtauksien vähentämisessä saavutetun 

edistyksen etenkin kaupunkialueilla, mutta 

pitää valitettavina sitkeästi esiintyviä 

ilmanlaatuun liittyviä ongelmia, joiden 

aiheuttamisessa tieliikenteen, 

meriliikenteen sekä teollisuus- ja 

asuinrakennusten päästöt ovat merkittävä 

osatekijä; panee merkille komission 

marraskuussa 2017 esittelemän 

liikkuvuuspaketin sekä vuonna 2016 

julkistetun vähäpäästöistä liikkuvuutta 

koskevan eurooppalaisen strategian ja 

katsoo, että niillä voitaisiin tasoittaa tietä 

vähäpäästöiselle liikkuvuudelle unionissa; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/5 

Tarkistus  5 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen 

2017/2030(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

32 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  32 a. pyytää asiaan liittyviä EU:n 

toimielimiä ja virastoja asettamaan 

ensisijaiseksi tavoitteeksi suurpetojen 

suojelua koskevan EU:n lainsäädännön 

täytäntöönpanon sekä suurpetojen 

paikallistalouteen, ympäristöön ja 

ihmisiin kohdistuvan vaikutuksen 

arvioimisen; kehottaa erityisesti 

arvioimaan eurooppalaista strategiaa, 

jolla puututaan susien saalistusta ja sen 

seurauksia laiduntamiselle ja EU:n 

maaseutu- ja vuoristoalueiden 

elämäntavalle koskevaan ongelmaan; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/6 

Tarkistus  6 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen 

2017/2030(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

38 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  38 a. kehottaa osoittamaan EU:n 

virastoille riittävästi aineellisia ja 

henkilöresursseja, jotta ne voivat hoitaa 

tehtävänsä ja tuottaa parasta tieteellistä 

tietoa, analyysia ja näyttöä; 

Or. en 

 

 


