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11.4.2018 A8-0059/3 

Predlog spremembe  3 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa 

2017/2030(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  17a. poudarja pomembni finančni 

prispevek skupne kmetijske politike k 

okoljskim ciljem Unije; ugotavlja, da je 

30 % neposrednih plačil v okviru skupne 

kmetijske politike (73 milijard EUR v 

obdobju 2014–2020) pogojenih z 

zahtevami ozelenitve, približno polovica 

sredstev za razvoj podeželja pa je 

namenjena izboljšanju ekosistemov (46 % 

sredstev oziroma 56 milijard EUR v 

obdobju 2014–2020) ali spodbujanju 

učinkovite rabe virov in prehoda na 

nizkoogljične kmetijske dejavnosti (8 % 

sredstev oziroma 9,7 milijarde EUR v 

obdobju 2014–2020); 

Or. en 



 

AM\1150625SL.docx  PE618.430v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

11.4.2018 A8-0059/4 

Predlog spremembe  4 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa 

2017/2030(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. je seznanjen z napredkom pri 

zmanjšanju nekaterih onesnaževal zraka, 

zlasti na urbanih območjih, vendar 

obžaluje nenehne težave s kakovostjo 

zraka, h katerim znatno prispevajo emisije 

iz cestnega prometa in kmetijstva; je 

seznanjen s svežnjem za čisto mobilnost, ki 

ga bo Komisija predstavila 

novembra 2017, in Evropsko strategijo za 

mobilnost z nizkimi emisijami, 

predstavljeno leta 2016, ki bi lahko utrla 

pot mobilnosti z nizkimi emisijami v Uniji; 

27. je seznanjen z napredkom pri 

zmanjšanju nekaterih onesnaževal zraka, 

zlasti na urbanih območjih, vendar 

obžaluje nenehne težave s kakovostjo 

zraka, h katerim znatno prispevajo emisije 

iz cestnega in ladijskega prometa ter 

industrijskih in stanovanjskih zgradb; je 

seznanjen s svežnjem za čisto mobilnost, ki 

ga bo Komisija predstavila 

novembra 2017, in Evropsko strategijo za 

mobilnost z nizkimi emisijami, 

predstavljeno leta 2016, ki bi lahko utrla 

pot mobilnosti z nizkimi emisijami v Uniji; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/5 

Predlog spremembe  5 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa 

2017/2030(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  32a. poziva, naj ustrezne institucije in 

agencije EU prednostno ocenijo izvajanje 

zakonodaje EU o varstvu velikih 

mesojedih živali in njihov vpliv na lokalno 

gospodarstvo, okolje in ljudi; poziva zlasti 

k oceni evropske strategije za 

obravnavanje vprašanja plenjenja volkov 

in njegovih posledic na pašništvo in način 

življenja na podeželskih in gorskih 

območjih EU; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/6 

Predlog spremembe  6 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa 

2017/2030(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  38a. poziva k zagotovitvi zadostnih 

materialnih in človeških virov, da bodo 

agencije EU lahko opravljale svoje naloge 

in zagotavljale najboljše znanstvene 

podatke, analize in dokaze; 

Or. en 

 

 


