
 

AM\1150625HU.docx  PE618.430v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2018 A8-0059/3 

Módosítás  3 

Peter Liese 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

A 7. környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása 

2017/2030(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  17a. hangsúlyozza a KAP jelentős 

pénzügyi hozzájárulását az Unió 

környezetvédelmi céljaihoz; emlékeztet 

arra, hogy a KAP közvetlen kifizetéseinek 

30 %-át (a 2014–2020-as időszakban 

73 milliárd euró) ökologizálási 

követelményekhez kötik, a vidékfejlesztési 

forrásoknak pedig mintegy felét az 

ökoszisztémák javítására (46 % vagy a 

2014–2020-as időszakban 56 milliárd 

euró) vagy az erőforrás-hatékonyság és az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

mezőgazdasági tevékenységekre való 

áttérés előmozdítására (8 % vagy 2014–

2020-as időszakban 9,7 milliárd euró) 

fordítják; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.4.2018 A8-0059/4 

Módosítás  4 

Peter Liese 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

A 7. környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása 

2017/2030(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. elismeri az egyes légköri szennyező 

anyagok kibocsátásnak csökkentése terén 

elért eredményeket, különösen a városi 

területeken, ugyanakkor sajnálja, hogy 

továbbra is problémák mutatkoznak a 

levegőminőség tekintetében, amihez 

jelentős mértékben hozzájárulnak a közúti 

közlekedési és a mezőgazdasági 

kibocsátások; elismeri a Bizottság által 

2017 novemberében benyújtott mobilitási 

csomagot, valamint az alacsony 

kibocsátású mobilitásra vonatkozó, 2016-

ban előterjesztett európai stratégiát, 

amelyek megnyithatják az utat az Unióban 

az alacsony kibocsátással járó mobilitás 

előtt; 

27. elismeri az egyes légköri szennyező 

anyagok kibocsátásnak csökkentése terén 

elért eredményeket, különösen a városi 

területeken, ugyanakkor sajnálja, hogy 

továbbra is problémák mutatkoznak a 

levegőminőség tekintetében, amihez 

jelentős mértékben hozzájárulnak a közúti 

és vízi közlekedési, valamint az ipari és 

lakóépületek általi kibocsátások; elismeri a 

Bizottság által 2017 novemberében 

benyújtott mobilitási csomagot, valamint 

az alacsony kibocsátású mobilitásra 

vonatkozó, 2016-ban előterjesztett európai 

stratégiát, amelyek megnyithatják az utat 

az Unióban az alacsony kibocsátással járó 

mobilitás előtt; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.4.2018 A8-0059/5 

Módosítás  5 

Peter Liese 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

A 7. környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása 

2017/2030(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  32a. kéri, hogy az érintett uniós 

intézmények és ügynökségek kezeljék 

prioritásként az uniós jogszabályok a 

nagytestű ragadozók védelmének 

tekintetében való végrehajtása, valamint 

ezeknek a helyi gazdaságra, a környezetre 

és az emberekre kifejtett hatása 

értékelését; különösen felhív a farkasok 

ragadozó tevékenysége által jelentett 

problémára irányuló uniós stratégiának 

és e jelenség a legeltető állattartásra és az 

EU vidéki és hegyvidéki területein 

folytatott életmódra kifejtett hatásának 

értékelésére; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.4.2018 A8-0059/6 

Módosítás  6 

Peter Liese 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

A 7. környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása 

2017/2030(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  38a. elegendő anyagi és emberi 

erőforrást kér annak érdekében, hogy az 

uniós ügynökségek teljesíthessék 

küldetésüket és a legjobb tudományos 

adatokat, elemzést és bizonyítékokat 

bocsáthassák rendelkezésre; 

Or. en 

 

 


