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11.4.2018 A8-0059/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu 

2017/2030(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  17a. zdôrazňuje významný finančný 

príspevok SPP k environmentálnym 

cieľom Únie; pripomína, že 30 % 

priamych platieb SPP (73 miliárd EUR na 

obdobie rokov 2014 – 2020) je 

podmienených splnením požiadaviek na 

ekologizáciu, pričom približne polovica 

finančných prostriedkov na rozvoj vidieka 

je zameraná na zlepšenie ekosystémov 

(46 % finančných prostriedkov – 56 

miliárd EUR na obdobie rokov 2014 – 

2020) alebo na podporu efektívneho 

využívania zdrojov a prechodu na 

nízkouhlíkové poľnohospodárske činnosti 

(8 % finančných prostriedkov – 9,7 

miliárd EUR na obdobie rokov 2014 – 

2020); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu 

2017/2030(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. berie na vedomie pokrok 

dosiahnutý pri znižovaní určitých látok 

znečisťujúcich ovzdušie najmä v 

mestských oblastiach, ale vyjadruje 

poľutovanie nad pretrvávajúcimi 

problémami s kvalitou ovzdušia, ku ktorým 

vo výraznej miere prispievajú emisie z 

cestnej dopravy a poľnohospodárstva; 

berie na vedomie balík mobility, ktorý 

Komisia predložila v novembri 2017, a 

európsku stratégiu pre nízkoemisnú 

mobilitu predloženú v roku 2016, ktoré by 

mohli pripraviť pôdu pre nízkoemisnú 

mobilitu v rámci Únie; 

27. berie na vedomie pokrok 

dosiahnutý pri znižovaní určitých látok 

znečisťujúcich ovzdušie najmä v 

mestských oblastiach, ale vyjadruje 

poľutovanie nad pretrvávajúcimi 

problémami s kvalitou ovzdušia, ku ktorým 

vo výraznej miere prispievajú emisie z 

cestnej dopravy, lodnej dopravy a 

priemyselných a obytných budov; berie na 

vedomie balík mobility, ktorý Komisia 

predložila v novembri 2017, a európsku 

stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu 

predloženú v roku 2016, ktoré by mohli 

pripraviť pôdu pre nízkoemisnú mobilitu v 

rámci Únie; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu 

2017/2030(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  32a. žiada, aby príslušné inštitúcie a 

agentúry EÚ uprednostnili hodnotenie 

vykonávania právnych predpisov EÚ, 

pokiaľ ide o ochranu veľkých 

mäsožravcov a ich vplyv na miestne 

hospodárstvo, životné prostredie a ľudí; 

 vyzýva najmä na hodnotenie európskej 

stratégie riešenia problému predátorského 

správania vlkov a jeho následkov na 

pastierstvo a spôsob života vo vidieckych a 

horských oblastiach v EÚ; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu 

2017/2030(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  38a. požaduje poskytnutie dostatočných 

materiálnych a ľudských zdrojov, aby 

agentúry EÚ mohli vykonávať svoje 

poslanie a poskytovať čo najlepšie 

vedecké údaje, analýzy a dôkazy; 

Or. en 

 

 


