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11.4.2018 A8-0059/3 

Pakeitimas 3 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas 

2017/2030(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  17a. pabrėžia didelį finansinį BŽŪP 

indėlį įgyvendinant Sąjungos 

aplinkosaugos tikslus; primena, kad 

30 proc. tiesioginių išmokų pagal BŽŪP 

(73 mlrd. EUR 2014–2020 m.) skiriama 

taikant sąlygą, kad būtų laikomasi 

žalinimo reikalavimų, o apytikriai pusė 

kaimo plėtros fondų lėšų skirta 

ekosistemų gerinimui (46 proc., t. y. 

56 mlrd. EUR 2014–2020 m.) arba 

išteklių naudojimo efektyvumo ir perėjimo 

prie žemės ūkio veiklos, kurią vykdant 

išskiriama mažai anglies dioksido, 

skatinimui (8 proc., t. y. 9,7 mlrd. EUR 

2014–2020 m.); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/4 

Pakeitimas 4 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas 

2017/2030(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. pripažįsta, kad padaryta pažanga 

mažinant išmetamą tam tikrų atmosferos 

teršalų kiekį, ypač miestuose, tačiau 

apgailestauja dėl nuolatinių oro kokybės 

problemų, prie kurių labai prisideda kelių 

transportas ir žemės; atkreipia dėmesį į tai, 

kad Komisija 2018 m. lapkričio mėn. 

pateikė judumo dokumentų rinkinį, o 

2016 m. – Europos mažataršio judumo 

strategiją, kurie galėtų atverti kelią 

mažataršiam judumui Sąjungoje; 

27. pripažįsta, kad padaryta pažanga 

mažinant išmetamą tam tikrų atmosferos 

teršalų kiekį, ypač miestuose, tačiau 

apgailestauja dėl nuolatinių oro kokybės 

problemų, prie kurių labai prisideda kelių 

transportas, laivyba ir pramoniniai bei 

gyvenamieji pastatai; atkreipia dėmesį į 

tai, kad Komisija 2018 m. lapkričio mėn. 

pateikė judumo dokumentų rinkinį, o 

2016 m. – Europos mažataršio judumo 

strategiją, kurie galėtų atverti kelią 

mažataršiam judumui Sąjungoje; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/5 

Pakeitimas 5 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas 

2017/2030(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  32a. prašo susijusių ES institucijų ir 

agentūrų teikti pirmenybę ES teisės aktų 

dėl stambiųjų plėšrūnų apsaugos 

įgyvendinimo ir jų poveikio vietos 

ekonomikai, aplinkai ir žmonėms 

vertinimui; ypač ragina įvertinti Europos 

strategiją dėl vilkų agresyvumo ir jo 

poveikio gyvulininkystei ir gyvenimo 

būdui ES kaimo ir kalnuotose vietovėse 

klausimo sprendimo; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/6 

Pakeitimas 6 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas 

2017/2030(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  38a. ragina skirti pakankamai 

materialinių ir žmogiškųjų išteklių, kad 

ES agentūros galėtų atlikti savo užduotis 

ir teikti geriausius mokslinius duomenis, 

analizes ir įrodymus; 

Or. en 

 

 


