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3.7.2017 A8-0239/13 

Grozījums Nr.  13 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES rīcība ilgtspējības jomā 

2017/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. uzsver, ka ES dominējošā 

industriālā lauksaimniecība padarīs par 

neiespējamu ES līmenī sasniegt 2. IAM 

par ilgtspējīgu attīstību, kā arī sasniegt tos 

IAM, kas attiecas uz piesārņojuma un 

ūdens pārmērīgas izmantošanas novēršanu 

(6.3 & 6.4), uz augsnes kvalitātes 

uzlabošanu (2.4 & 15.3), kā arī uz 

bioloģiskās daudzveidības bojāejas 

novēršanu (15.); 

14. uzsver, cik svarīgi ir ES līmenī 

sasniegt 2. IAM par ilgtspējīgu attīstību, kā 

arī sasniegt tos IAM, kas attiecas uz 

piesārņojuma un ūdens pārmērīgas 

izmantošanas novēršanu (6.3 & 6.4), uz 

augsnes kvalitātes uzlabošanu (2.4 & 15.3), 

kā arī uz bioloģiskās daudzveidības 

bojāejas novēršanu (15.); 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Grozījums Nr.  14 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES rīcība ilgtspējības jomā 

2017/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. norāda, ka pētījumi liecina par to, 

ka intensīva lauksaimniecība ir viens no 

galvenajiem augsnes organiskā oglekļa un 

augsnes bioloģiskās daudzveidības 

zaudēšanas iemesliem; aicina ES veicināt 

metodes, ar kurām nodrošina augsnes 

kvalitāti, piemēram, augseku, ietverot arī 

pākšaugus, un lopkopību, tādējādi ļaujot 

ES sasniegt IAM Nr. 2.4 un Nr. 15.3; 

26. norāda, ka pētījumi liecina par to, 

ka ilgtnespējīga lauksaimniecība ir viens 

no galvenajiem augsnes organiskā oglekļa 

un augsnes bioloģiskās daudzveidības 

zaudēšanas iemesliem; aicina ES veicināt 

metodes, ar kurām nodrošina augsnes 

kvalitāti, piemēram, augseku, ietverot arī 

pākšaugus, un lopkopību, tādējādi ļaujot 

ES sasniegt IAM Nr. 2.4 un Nr. 15.3; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Grozījums Nr.  15 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES rīcība ilgtspējības jomā 

2017/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

50. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. icina Komisiju un dalībvalstis 

attiecīgi pielāgot savu pieeju attiecībā uz 

migrāciju, lai izstrādātu migrācijas politiku 

saskaņā ar IAM 10 un attīstītu uz faktiem 

balstītu izpratni par migrantiem un 

patvēruma meklētājiem, cīnoties pret 

ksenofobiju un diskrimināciju, kas vērsta 

pret migrantiem, kā arī nolūkā veikt 

ieguldījumus cilvēku attīstības galvenajos 

virzītājspēkos; atkārtoti pauž bažas, ka 

jaunās politikas un finanšu instrumentus 

nelikumīgas un piespiedu migrācijas 

cēloņu novēršanai var īstenot, kaitējot 

attīstības mērķiem, un prasa piešķirt 

Eiropas Parlamentam stingrākas kontroles 

lomu šajā sakarībā, lai nodrošinātu, ka 

jaunie finansēšanas instrumenti ir saderīgi 

ar ES juridisko pamatu, kā arī ES 

principiem un saistībām, īpaši attīstības 

programmu līdz 2030. gadam; noraida 

ideju par to, ka attīstības palīdzības 

sniegšanai atkarībā no paveiktā 

robežkontroles, migrācijas plūsmu 

pārvaldības vai atpakaļuzņemšanas 

nolīgumu īstenošanas jomā vajadzētu būt 

pamatā partnerībai un attīstības 

sadarbībai ar trešām valstīm; 

50. aicina Komisiju un dalībvalstis 

attiecīgi pielāgot savu pieeju attiecībā uz 

migrāciju, lai izstrādātu migrācijas politiku 

saskaņā ar IAM 10 un attīstītu uz faktiem 

balstītu izpratni par migrantiem un 

patvēruma meklētājiem, cīnoties pret 

ksenofobiju un diskrimināciju, kas vērsta 

pret migrantiem, kā arī nolūkā veikt 

ieguldījumus cilvēku attīstības galvenajos 

virzītājspēkos; atkārtoti pauž bažas, ka 

jaunās politikas un finanšu instrumentus 

nelikumīgas un piespiedu migrācijas 

cēloņu novēršanai var īstenot, kaitējot 

attīstības mērķiem, un prasa piešķirt 

Eiropas Parlamentam stingrākas kontroles 

lomu šajā sakarībā, lai nodrošinātu, ka 

jaunie finansēšanas instrumenti ir saderīgi 

ar ES juridisko pamatu, kā arī ES 

principiem un saistībām, īpaši attīstības 

programmu līdz 2030. gadam; atgādina, ka 

attīstības sadarbības galvenais mērķis ir 

nabadzības izskaušana un ilgtermiņa 

ekonomiskā un sociālā attīstība;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/16 

Grozījums Nr.  16 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES rīcība ilgtspējības jomā 

2017/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

97.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  97.a atgādina, ka saskaņā ar 7. vides 

rīcības programmu Komisijai ir 

pienākums novērtēt Savienības patēriņa 

ietekmi uz vidi globālā kontekstā; uzsver, 

cik pozitīva ietekme uz cilvēka veselību un 

siltumnīcefekta gāzu samazināšanu var 

būt ilgtspējīgiem dzīvesveidiem; atgādina 

Komisijai, ka 12.8 IAM noteikts, ka 

sabiedrībai ir jābūt pieejamai informācijai 

un jāveicina tās izpratne par ilgtspējīgu 

attīstību un dzīvesveidiem; tāpēc mudina 

Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 

programmas, lai palielinātu sabiedrības 

informētību par dažādu patēriņa veidu 

ietekmi uz cilvēku veselību, vidi, 

nodrošinājumu ar pārtiku un klimata 

pārmaiņām; aicina Komisiju nekavējoties 

publicēt paziņojumu par ilgtspējīgu 

Eiropas pārtikas sistēmu; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/17 

Grozījums Nr.  17 

Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES rīcība ilgtspējības jomā 

2017/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

107.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  107.a norāda, ka ES lauksaimniecības 

nozare jau dod ievērojamu ieguldījumu 

ilgtspējības nodrošināšanā; tomēr atzīmē, 

ka būtu jānodrošina, lai kopējā 

lauksaimniecības politika (KLP) varētu 

labāk reaģēt un pašreizējiem un 

turpmākiem izaicinājumiem; aicina 

Komisiju izpētīt, kā KLP un ilgtspējīgas 

lauksaimniecības sistēmas varētu vislabāk 

palīdzēt IAM sasniegšanā, lai nodrošinātu 

stabilu nodrošinājumu ar nekaitīgu un 

uzturvielām bagātu pārtiku, kā arī 

aizsargātu un bagātinātu dabas resursus, 

vienlaikus cīnoties pret klimata 

pārmaiņām; prasa Komisijai saistībā ar 

gaidāmo paziņojumu par KLP pēc 

2020. gada, nākt klajā ar priekšlikumiem, 

lai vēl vairāk nostiprinātu zaļināšanas 

pasākumu efektivitāti un nodrošinātu 

IAM Nr. 2, 3, 6, 12, 13, 14 un 15 

sasniegšanu; aicina Komisiju arī 

popularizēt vietēji un ekoloģiski audzētu 

pārtiku, kura audzēta ar mazām oglekļa 

dioksīda emisijām un samazinātu ietekmi 

uz augsni un ūdeni; uzsver, cik svarīgas ir 

agroekosistēmas un ilgtspējīga mežu 

apsaimniekošana, kā arī  stimulu 

nodrošināšana pamestu lauksaimniecības 

platību ilgtspējīgai atjaunošanai; uzsver 

nepieciešamību nodrošināt, ka visi ES 

politikas virzieni efektīvi sasniedz 
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noteiktos mērķus, nodrošinot starp 

politikas jomām stingru atbilsmi un 

lielāku saskaņotību; uzsver, ka tas ir jo 

īpaši svarīgi attiecībā uz dabas resursu 

ilgtspējīgu apsaimniekošanu un KLP 

instrumentiem, kas paredzēti šā jautājuma 

risināšanai; 

Or. en 

 

 


