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11.4.2018 A8-0059/3 

Alteração  3 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Execução do 7.º Programa de Ação em matéria de Ambiente 

2017/2030(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  17-A. Sublinha o contributo financeiro 

significativo da PAC para os objetivos da 

União em matéria de ambiente; recorda 

que 30 % dos pagamentos diretos da PAC 

(73 mil milhões de euros para o período 

de 2014-2020) estão subordinados ao 

cumprimento de requisitos de 

ecologização, enquanto cerca de metade 

dos fundos para o desenvolvimento rural 

se destinam a melhorar os ecossistemas 

(46 % dos fundos, ou seja, 56 mil milhões 

de euros para o período de 2014-2020) ou 

a promover a eficiência na utilização dos 

recursos e a transição para atividades 

agrícolas com baixas emissões de carbono 

(8 % dos fundos, ou seja, 9,7 mil milhões 

de euros para o período de 2014-2020); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/4 

Alteração  4 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Execução do 7.º Programa de Ação em matéria de Ambiente 

2017/2030(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Congratula-se com os progressos 

alcançados na redução de determinados 

poluentes atmosféricos, especialmente nas 

zonas urbanas, mas lamenta a persistência 

de problemas com a qualidade do ar, para o 

que as emissões dos transportes rodoviários 

contribuem significativamente; congratula-

se com o «pacote de mobilidade» 

apresentado pela Comissão em novembro 

de 2016 e com a «Estratégia Europeia de 

Mobilidade Hipocarbónica», que abrem 

caminho à mobilidade com baixos níveis 

de emissões na União; 

27. Congratula-se com os progressos 

alcançados na redução de determinados 

poluentes atmosféricos, especialmente nas 

zonas urbanas, mas lamenta a persistência 

de problemas com a qualidade do ar, para o 

que as emissões dos transportes 

rodoviários, dos transportes marítimos e 

dos edifícios industriais e residenciais 
contribuem significativamente; congratula-

se com o «pacote de mobilidade» 

apresentado pela Comissão em novembro 

de 2016 e com a «Estratégia Europeia de 

Mobilidade Hipocarbónica», que abrem 

caminho à mobilidade com baixos níveis 

de emissões na União; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/5 

Alteração  5 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Execução do 7.º Programa de Ação em matéria de Ambiente 

2017/2030(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 32-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  32-A. Solicita que as instituições e 

agências pertinentes da UE atribuam 

prioridade a uma avaliação da aplicação 

da legislação da UE no que se refere à 

proteção dos grandes carnívoros e ao seu 

impacto na economia local, no ambiente e 

nos seres humanos; solicita, em 

particular, uma avaliação da estratégia 

europeia para resolver o problema da 

predação pelos lobos e as suas 

consequências para o pastoreio e o modo 

de vida nas zonas rurais e montanhosas 

da UE; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/6 

Alteração  6 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Execução do 7.º Programa de Ação em matéria de Ambiente 

2017/2030(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 38-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  38-A. Solicita que as agências da UE 

sejam dotadas de recursos humanos e 

materiais suficientes para que possam 

desempenhar as suas missões e fornecer 

os melhores dados e estudos científicos; 

Or. en 

 

 


