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11.4.2018 A8-0059/3 

Pozměňovací návrh  3 

Peter Liese 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí 

2017/2030(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. upozorňuje na zásadní finanční 

příspěvek SZP k cílům Unie v oblasti 

životního prostředí; připomíná, že 30 % 

přímých plateb SZP (73 miliard EUR na 

období 2014–2020) je podmíněno 

splněním požadavků na ekologizaci, 

přičemž přibližně polovina finančních 

prostředků na rozvoj venkova je určena 

na zlepšení ekosystémů (46 % čili 56 

miliard EUR na období 2014–2020) nebo 

na podporu účinného využívání zdrojů a 

přechodu k nízkouhlíkovým zemědělským 

činnostem (8 % čili 9,7 miliardy EUR na 

období 2014–2020); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/4 

Pozměňovací návrh  4 

Peter Liese 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí 

2017/2030(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. bere na vědomí pokrok při 

snižování emisí některých látek 

znečišťujících ovzduší, zejména v 

městských oblastech, ale vyjadřuje 

politování nad přetrvávajícími problémy 

s kvalitou ovzduší, k nimž významně 

přispívají emise ze silniční dopravy a 

zemědělství; bere na vědomí „balíček 

opatření v oblasti mobility“, jejž Komise 

předložila v listopadu 2017, a Evropskou 

strategii pro nízkoemisní mobilitu 

předloženou v roce 2016, které by mohly 

otevřít cestu k nízkoemisní mobilitě v 

rámci EU; 

27. bere na vědomí pokrok při 

snižování emisí některých látek 

znečišťujících ovzduší, zejména v 

městských oblastech, ale vyjadřuje 

politování nad přetrvávajícími problémy 

s kvalitou ovzduší, k nimž významně 

přispívají emise ze silniční a lodní dopravy 

a průmyslových a obytných budov; bere na 

vědomí „balíček opatření v oblasti 

mobility“, jejž Komise předložila v 

listopadu 2017, a Evropskou strategii pro 

nízkoemisní mobilitu předloženou v roce 

2016, které by mohly otevřít cestu k 

nízkoemisní mobilitě v rámci EU; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/5 

Pozměňovací návrh  5 

Peter Liese 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí 

2017/2030(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. žádá, aby příslušné orgány a 

instituce EU mezi své priority zařadily 

posouzení provádění právních předpisů 

EU, pokud jde o ochranu velkých 

masožravců a dopad, který mají na místní 

hospodářství, životní prostředí a 

obyvatelstvo; vybízí zejména k posouzení 

evropské strategie zabývající se otázkou 

predace vlků a jejích důsledků pro 

pastevectví a způsob života ve 

venkovských a horských oblastech EU; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0059/6 

Pozměňovací návrh  6 

Peter Liese 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí 

2017/2030(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 38a. vyzývá k poskytnutí dostatečných 

materiálních a lidských zdrojů, které by 

agenturám EU umožnily vykonávat své 

povinnosti a poskytovat nejlepší vědecké 

údaje, analýzy a důkazy; 

Or. en 

 

 


