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Betænkning A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram 

2017/2030(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  17a. fremhæver den fælles 

landbrugspolitiks betydelige finansielle 

bidrag til EU's miljømål; minder om, at 

30 % af de direkte betalinger under den 

fælles landbrugspolitik (73 mia. EUR i 

perioden 2014-2020) er betinget af 

opfyldelse af grønne krav, mens omkring 

halvdelen af midlerne til udvikling af 

landdistrikterne er afsat til forbedring af 

økosystemerne (46 % af midlerne – 

56 mia. EUR i perioden 2014-2020) eller 

til fremme af ressourceeffektivitet og 

overgang til mere kulstoffattige 

landbrugspraksis (8 % af midlerne - 

9,7 mia. EUR i perioden 2014-2020); 

Or. en 
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Betænkning A8-0059/2018 

Daciana Octavia Sârbu 

Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram 

2017/2030(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. anerkender fremskridtene med 

hensyn til at reducere visse luftforurenende 

stoffer, navnlig i byområder, men beklager, 

at der fortsat er problemer med 

luftkvaliteten, hvilket emissioner fra 

vejtransport og landbrug er en væsentlig 

medvirkende faktor til; anerkender 

”pakken for ren mobilitet”, som 

Kommissionen vil fremlægge i november 

2016, og som vil åbne vejen hen mod 

lavemissionsmobilitet i EU; 

27. anerkender fremskridtene med 

hensyn til at reducere visse luftforurenende 

stoffer, navnlig i byområder, men beklager, 

at der fortsat er problemer med 

luftkvaliteten, hvilket emissioner fra 

vejtransport, shipping og industrielle 

bygninger og beboelsesejendomme er en 

væsentlig medvirkende faktor til; 

anerkender ”pakken for ren mobilitet”, som 

Kommissionen vil fremlægge i november 

2016, og som vil åbne vejen hen mod 

lavemissionsmobilitet i EU; 

Or. en 
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Daciana Octavia Sârbu 
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2017/2030(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  32a. anmoder om, at de relevante EU-

institutioner og -agenturer giver prioritet 

til en vurdering af gennemførelsen af 

EU's lovgivning om beskyttelse af store 

rovdyr og deres indvirkning på den lokale 

økonomi, miljø og mennesker; opfordrer 

navnlig til en vurdering af den 

europæiske strategi for håndtering af 

spørgsmålet om ulveangreb og 

konsekvenserne heraf for pastoralisme og 

levevis i landdistrikter og bjergområder i 

EU; 

Or. en 
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Betænkning A8-0059/2018 
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Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram 

2017/2030(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  38a. slår til lyd for, at der stilles 

tilstrækkelige materielle og menneskelige 

ressourcer til rådighed, således at EU's 

agenturer kan udføre deres opgaver og 

komme med de bedste videnskabelige 

data, analyser og dokumentation; 

Or. en 

 

 


