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Amendamentul  3 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu 

2017/2030(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  17a. subliniază contribuția financiară 

substanțială a PAC la obiectivele de 

mediu ale Uniunii; reamintește că 30 % 

din plățile directe ale PAC (73 de miliarde 

EUR pentru perioada 2014-2020) sunt 

acordate cu condiția respectării cerințelor 

de ecologizare, în timp ce aproximativ 

jumătate din fondurile pentru dezvoltare 

rurală sunt destinate îmbunătățirii 

ecosistemelor (46 % sau 56 de miliarde 

EUR pentru perioada 2014-2020) sau 

promovării utilizării eficiente a resurselor 

și tranziției spre activități agricole cu 

emisii reduse de dioxid de carbon (8 % 

sau 9,7 miliarde EUR pentru perioada 

2014-2020); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/4 

Amendamentul  4 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu 

2017/2030(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. atestă progresele înregistrate în 

reducerea anumitor poluanți atmosferici, în 

special în zonele urbane, dar regretă 

problemele persistente de calitate a aerului, 

la care contribuie în mod semnificativ 

emisiile din transportul rutier și 

agricultură; ia act de pachetul privind 

„mobilitate curată”, prezentat de Comisie 

în noiembrie 2017, și de Strategia 

europeană pentru o mobilitate cu emisii 

reduse, prezentată în 2016, care deschid 

calea către o mobilitate cu emisii reduse pe 

teritoriul Uniunii; 

27. atestă progresele înregistrate în 

reducerea anumitor poluanți atmosferici, în 

special în zonele urbane, dar regretă 

problemele persistente de calitate a aerului, 

la care contribuie în mod semnificativ 

emisiile provocate de transportul rutier și 

maritim și de construcțiile industriale și 

rezidențiale; ia act de pachetul privind 

„mobilitatea curată”, prezentat de Comisie 

în noiembrie 2017, și de Strategia 

europeană pentru o mobilitate cu emisii 

reduse, prezentată în 2016, care deschid 

calea către o mobilitate cu emisii reduse pe 

teritoriul Uniunii; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/5 

Amendamentul  5 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu 

2017/2030(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  32a. solicită instituțiilor și agențiilor 

relevante ale UE să trateze ca o prioritate 

evaluarea punerii în aplicare a legislației 

UE în ceea ce privește protecția 

carnivorelor mari și impactul acestora 

asupra economiei locale, mediului și 

oamenilor; solicită, în special, o evaluare 

a strategiei europene menite să abordeze 

chestiunea lupilor prădători și 

consecințele sale asupra păstoritului și a 

modului de viață din zonele rurale și 

montane din UE; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/6 

Amendamentul  6 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu 

2017/2030(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  38a. solicită să se pună la dispoziție 

suficiente resurse materiale și umane, 

astfel încât agențiile UE să își poată 

realiza misiunile și să furnizeze cele mai 

bune date, analize și dovezi științifice; 

Or. en 

 

 


