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11.4.2018 A8-0059/3 

Ändringsförslag  3 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet 

2017/2030(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 17a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  17a. Europaparlamentet understryker 

den gemensamma jordbrukspolitikens 

betydande ekonomiska bidrag till 

unionens miljömål. Parlamentet erinrar 

om att 30 % av den gemensamma 

jordbrukspolitikens direktbetalningar (73 

miljarder euro för perioden 2014–2020) 

förutsätter uppfyllande av 

miljöanpassningskrav och att ungefär 

hälften av landsbygdsutvecklingsmedlen 

särskilt syftar till att förbättra 

ekosystemen (46 % eller 56 miljarder euro 

för perioden 2014–2020) eller att främja 

resurseffektivitet och en övergång till 

jordbruk med låga koldioxidutsläpp (8 % 

eller 9,7 miljarder euro för perioden 

2014–2020). 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/4 

Ändringsförslag  4 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet 

2017/2030(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet erkänner de 

framsteg som gjorts för att minska vissa 

luftföroreningar i synnerhet i städer, men 

beklagar de ihållande 

luftkvalitetsproblemen. En väsentligt 

bidragande faktor till problemen är 

utsläppen från vägtransport och jordbruk. 

Parlamentet välkomnar rörlighetspaketet 

som kommissionen lade fram i november 

2017 och den europeiska strategin för 

utsläppssnål rörlighet som lades fram 2016, 

och som kan bana väg för en rörlighet med 

låga utsläpp inom unionen. 

27. Europaparlamentet erkänner de 

framsteg som gjorts för att minska vissa 

luftföroreningar i synnerhet i städer, men 

beklagar de ihållande 

luftkvalitetsproblemen. En väsentligt 

bidragande faktor till problemen är 

utsläppen från vägtransport, sjöfart, 

industrier och bostäder. Parlamentet 

välkomnar rörlighetspaketet som 

kommissionen lade fram i november 2017 

och den europeiska strategin för 

utsläppssnål rörlighet som lades fram 2016, 

och som kan bana väg för en rörlighet med 

låga utsläpp inom unionen. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/5 

Ändringsförslag  5 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet 

2017/2030(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 32a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  32a. Europaparlamentet begär att 

berörda EU-institutioner och EU-byråer 

prioriterar en bedömning av 

genomförandet av EU-lagstiftningen vad 

gäller skyddet av stora rovdjur och deras 

inverkan på den lokala ekonomin, miljön 

och människor. Parlamentet efterlyser 

särskilt en bedömning av EU-strategin 

mot vargangrepp och dess konsekvenser 

för betesbruk och levnadssättet i 

landsbygds- och bergsområden i EU. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/6 

Ändringsförslag  6 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet 

2017/2030(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 38a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  38a. Europaparlamentet menar att EU-

byråerna måste få tillräckliga materiella 

och mänskliga resurser så att de kan 

utföra sina uppdrag och tillhandahålla 

bästa vetenskapliga data, analyser och 

belägg. 

Or. en 

 

 


