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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.4.2018 A8-0059/3 

Grozījums Nr.  3 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Septītās vides rīcības programmas īstenošana 

2017/2030(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  17.a norāda uz KLP ievērojamo 

finansiālo ieguldījumu Savienības vides 

aizsardzības mērķu īstenošanā; atgādina, 

ka 30 % no KLP tiešajiem maksājumiem 

(EUR 73 miljardi laikposmā no 

2014. gada līdz 2020. gadam) piešķiršana 

ir atkarīga no tā, vai tiks izpildītas 

zaļināšanas prasības, bet aptuveni puse 

no lauku attīstībai piešķirtajiem 

līdzekļiem ir paredzēti, lai uzlabotu 

ekosistēmas (46 % jeb EUR 56 miljardi 

laikposmā no 2014. gada līdz 

2020. gadam) vai veicinātu resursu 

efektīvu izmantošanu un pāreju uz  

lauksaimniecības darbībām ar zemu 

oglekļa emisiju (8 % jeb EUR 9,7 miljardi 

laikposmā no 2014. gada līdz 

2020. gadam); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/4 

Grozījums Nr.  4 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Septītās vides rīcības programmas īstenošana 

2017/2030(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. atzinīgi vērtē panākumus, 

samazinot dažu atmosfēru piesārņojošo 

vielu daudzumu, jo īpaši pilsētu teritorijās, 

bet pauž nožēlu par to, ka nav atrisinātas 

pastāvīgās problēmas saistībā ar apkārtējā 

gaisa kvalitāti, kuru būtiski negatīvi 

ietekmē autotransporta un 

lauksaimniecības radītās emisijas; atzīst, 

ka mobilitātes tiesību aktu kopums, ar ko 

Komisija iepazīstināja 2017. gada 

novembrī, un Eiropas mazemisiju 

mobilitātes stratēģija, kas tika iesniegta 

2016. gadā, varētu veicināt pāreju uz 

mazemisiju mobilitāti Savienībā; 

27. atzinīgi vērtē panākumus, 

samazinot dažu atmosfēru piesārņojošo 

vielu daudzumu, jo īpaši pilsētu teritorijās, 

bet pauž nožēlu par to, ka nav atrisinātas 

pastāvīgās problēmas saistībā ar apkārtējā 

gaisa kvalitāti, kuru būtiski negatīvi 

ietekmē autotransporta un kuģniecības, kā 

arīrūpniecības un dzīvojamo ēku radītās 

emisijas; atzīst, ka mobilitātes tiesību aktu 

kopums, ar ko Komisija iepazīstināja 

2017. gada novembrī, un Eiropas 

mazemisiju mobilitātes stratēģija, kas tika 

iesniegta 2016. gadā, varētu veicināt pāreju 

uz mazemisiju mobilitāti Savienībā; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/5 

Grozījums Nr.  5 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Septītās vides rīcības programmas īstenošana 

2017/2030(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  32.a pieprasa, lai attiecīgās ES iestādes 

un aģentūras par vienu no prioritātēm 

uzskatītu ES tiesību aktu attiecībā uz lielo 

plēsēju sugu aizsardzību īstenošanas un 

šo aktu ietekmes uz vietējo ekonomiku, 

vidi un cilvēkiem novērtēšanu; jo īpaši 

aicina novērtēt Eiropas stratēģiju 

attiecībā uz to, kā risināt jautājumu par 

vilku uzbrukumiem mājdzīvniekiem, un 

šīs stratēģijas ietekmi uz ganību lopkopību 

un dzīvi ES lauku un kalnu teritorijās; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/6 

Grozījums Nr.  6 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Septītās vides rīcības programmas īstenošana 

2017/2030(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  38.a aicina piešķirt pietiekamus 

materiālos resursus un cilvēkresursus, lai 

ES aģentūras var veikt savus uzdevumus 

un sniegt labākus zinātniskos datus, 

analīzi un pierādījumus; 

Or. en 

 

 


