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Poprawka  3 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska 

2017/2030(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  17a. podkreśla znaczny wkład 

finansowy WPR w osiąganie celów 

środowiskowych Unii; przypomina, że 

30 % płatności bezpośrednich w ramach 

WPR (73 mld EUR w okresie 2014–2020) 

jest uwarunkowanych spełnieniem 

wymogów w zakresie zazieleniania, 

natomiast około połowa środków na 

rozwój obszarów wiejskich jest 

przeznaczona na poprawę ekosystemów 

(46 % środków, czyli 56 mld EUR na lata 

2014–2020) lub w celu promowania 

efektywnego gospodarowania zasobami i 

przejścia na niskoemisyjną działalność 

rolniczą (8 % środków, czyli 9,7 mld EUR 

na lata 2014–2020); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/4 

Poprawka  4 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska 

2017/2030(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. odnotowuje postępy w redukcji 

szeregu czynników zanieczyszczenia 

atmosferycznego, zwłaszcza na obszarach 

miejskich, z drugiej strony ubolewa nad 

ciągłymi problemami z jakością powietrza, 

do których w znacznym stopniu 

przyczyniają się emisje z transportu 

drogowego i rolnictwa; odnotowuje pakiet 

dotyczący czystej mobilności 

przedstawiony przez Komisję w listopadzie 

2017 r. oraz europejską strategię na rzecz 

mobilności niskoemisyjnej przedstawioną 

w 2016 r., otwierające możliwości dla 

mobilności niskoemisyjnej w obrębie Unii; 

27. odnotowuje postępy w redukcji 

szeregu czynników zanieczyszczenia 

atmosferycznego, zwłaszcza na obszarach 

miejskich, z drugiej strony ubolewa nad 

ciągłymi problemami z jakością powietrza, 

do których w znacznym stopniu 

przyczyniają się emisje z transportu 

drogowego, żeglugi oraz obiektów 

przemysłowych i budynków mieszkalnych; 

odnotowuje pakiet dotyczący czystej 

mobilności przedstawiony przez Komisję 

w listopadzie 2017 r. oraz europejską 

strategię na rzecz mobilności 

niskoemisyjnej przedstawioną w 2016 r., 

otwierające możliwości dla mobilności 

niskoemisyjnej w obrębie Unii; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska 

2017/2030(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  32a. domaga się, aby stosowne 

instytucje i agencje UE nadały priorytet 

ocenie wdrożenia prawodawstwa UE w 

zakresie ochrony dużych zwierząt 

mięsożernych i ich wpływu na lokalną 

gospodarkę, środowisko naturalne i ludzi; 

wzywa w  szczególności do dokonania 

oceny europejskiej strategii na rzecz 

rozwiązania problemu drapieżnictwa 

wilków i jego skutków dla pasterstwa i 

sposobu życia na obszarach wiejskich i  

górskich w  UE; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/6 

Poprawka  6 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska 

2017/2030(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  38a. apeluje o zapewnienie 

wystarczających zasobów materialnych i 

ludzkich, tak aby agencje UE mogły 

realizować swoje zadania i zapewniać 

najlepsze dane naukowe, analizy i 

dowody; 

Or. en 

 

 


