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3.7.2017 A8-0239/13 

Amendement  13 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europese duurzaamheidsmaatregelen 

2017/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt dat de EU als gevolg van 

de huidige vorm van industriële landbouw 

niet in staat zal zijn SDG 2 inzake 

duurzame landbouw te verwezenlijken, en 

dat hetzelfde geldt voor de SDG's met 

betrekking tot de preventie van vervuiling 

en het overmatig watergebruik (6.3 en 6.4), 

verbetering van de bodemkwaliteit (2.4 en 

15.3) en het bestrijden van 

biodiversiteitsverlies (15) op EU-niveau;  

14. benadrukt dat het belangrijk is 

SDG 2 inzake duurzame landbouw te 

verwezenlijken, en dat hetzelfde geldt voor 

de SDG's met betrekking tot de preventie 

van vervuiling en het overmatig 

watergebruik (6.3 en 6.4), verbetering van 

de bodemkwaliteit (2.4 en 15.3) en het 

bestrijden van biodiversiteitsverlies (15) op 

EU-niveau;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Amendement  14 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europese duurzaamheidsmaatregelen 

2017/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. constateert dat uit onderzoek is 

gebleken dat intensieve landbouw in hoge 

mate bijdraagt aan de afname van de 

voorraden organische koolstof in de bodem 

en aan het verlies aan bodembiodiversiteit; 

roept de EU op methodes te stimuleren die 

de bodemkwaliteit ten goede komen, door 

bijvoorbeeld het houden van vee en de teelt 

van peulvruchten met elkaar af te wisselen, 

teneinde de EU in staat te stellen SDG's 2.4 

en 15.3 te verwezenlijken; 

26. constateert dat uit onderzoek is 

gebleken dat niet-duurzame landbouw in 

hoge mate bijdraagt aan de afname van de 

voorraden organische koolstof in de bodem 

en aan het verlies aan bodembiodiversiteit; 

roept de EU op methodes te stimuleren die 

de bodemkwaliteit ten goede komen, door 

bijvoorbeeld het houden van vee en de teelt 

van peulvruchten met elkaar af te wisselen, 

teneinde de EU in staat te stellen SDG's 2.4 

en 15.3 te verwezenlijken; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Amendement  15 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europese duurzaamheidsmaatregelen 

2017/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten hun benadering van migratie aan 

te passen met het oog op het ontwikkelen 

van een migratiebeleid dat strookt met 

SDG 10 en een op feiten gebaseerde 

perceptie van migranten en asielzoekers, 

alsmede met de bestrijding van 

vreemdelingenhaat en discriminatie jegens 

migranten, en met het oog op het 

investeren in belangrijke factoren voor de 

menselijke ontwikkeling; herhaalt zijn 

bezorgdheid over het feit dat de 

tenuitvoerlegging van nieuwe 

beleidsmaatregelen en financiële 

instrumenten om de diepere oorzaken van 

irreguliere en gedwongen migratie aan te 

pakken schadelijk kunnen zijn voor 

ontwikkelingsdoelstellingen en dringt erop 

aan dat het Europees Parlement in dit 

verband een grotere controlerende rol krijgt 

om ervoor te zorgen dat de nieuwe 

financieringsinstrumenten verenigbaar zijn 

met de rechtsgrond, de beginselen en de 

toezeggingen van de EU, vooral de 

Agenda 2030; verwerpt het idee dat de 

conditionaliteit van hulp op grond van 

grenscontroles, beheer van 

migratiestromen of 

overnameovereenkomsten, zou moeten 

dienen als basis voor partnerschaps- en 

ontwikkelingssamenwerking met derde 

50. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten hun benadering van migratie aan 

te passen met het oog op het ontwikkelen 

van een migratiebeleid dat strookt met 

SDG 10 en een op feiten gebaseerde 

perceptie van migranten en asielzoekers, 

alsmede met de bestrijding van 

vreemdelingenhaat en discriminatie jegens 

migranten, en met het oog op het 

investeren in belangrijke factoren voor de 

menselijke ontwikkeling; herhaalt zijn 

bezorgdheid over het feit dat de 

tenuitvoerlegging van nieuwe 

beleidsmaatregelen en financiële 

instrumenten om de diepere oorzaken van 

irreguliere en gedwongen migratie aan te 

pakken schadelijk kunnen zijn voor 

ontwikkelingsdoelstellingen en dringt erop 

aan dat het Europees Parlement in dit 

verband een grotere controlerende rol krijgt 

om ervoor te zorgen dat de nieuwe 

financieringsinstrumenten verenigbaar zijn 

met de rechtsgrond, de beginselen en de 

toezeggingen van de EU, vooral de 

Agenda 2030; herinnert eraan dat 

uitbanning van armoede en economische 

en sociale ontwikkeling op lange termijn 

de hoofddoelstellingen van het 

ontwikkelingsbeleid vormen; 
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landen; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/16 

Amendement  16 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europese duurzaamheidsmaatregelen 

2017/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 97 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  97 bis. herinnert eraan dat de Commissie 

overeenkomstig het zevende 

milieuactieprogramma de milieueffecten 

van de consumptie in de Unie in een 

mondiale context moet beoordelen; 

onderstreept het positieve effect dat een 

duurzame levensstijl kan hebben op de 

menselijke gezondheid en het 

terugdringen van broeikasgasemissies; 

herinnert de Commissie eraan dat SDG 

12.8 vereist dat overheden erop toezien dat 

het publiek informatie heeft over en weet 

heeft van duurzame ontwikkeling en 

duurzame levenswijzen; dringt er 

dienovereenkomstig bij de Commissie en 

de lidstaten op aan programma's te 

ontwikkelen om het publiek bewuster te 

maken van de gevolgen van de 

verschillende vormen van consumptie 

voor de menselijke gezondheid, het milieu, 

de voedselzekerheid en de 

klimaatverandering; verzoekt de 

Commissie om onverwijld de mededeling 

over een duurzaam Europees 

voedselsysteem te publiceren; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/17 

Amendement  17 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europese duurzaamheidsmaatregelen 

2017/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 107 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  107 bis. wijst erop dat de Europese 

landbouwsector al een bijdrage levert aan 

duurzaamheid; wijst er niettemin op dat 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) in staat moet worden gesteld om 

beter het hoofd te bieden aan de huidige 

en toekomstige uitdagingen; verzoekt de 

Commissie te onderzoeken hoe het GLB 

en duurzame landbouwsystemen het best 

kunnen bijdragen tot de SDG's om 

stabiele, veilige en voedzame 

levensmiddelen te waarborgen en hoe zij 

de natuurlijke hulpbronnen beter kunnen 

beschermen en verbeteren en de 

klimaatverandering kunnen tegengaan; 

verzoekt de Commissie om in het kader 

van de komende mededeling over het GLB 

na 2020 voorstellen te doen om de 

vergroeningsmaatregelen nog 

doeltreffender te maken en te waarborgen 

dat de SDG's 2, 3, 6, 12, 13, 14, en 15 

worden verwezenlijkt; roept de Commissie 

tevens op om lokaal ecologisch 

geproduceerd voedsel met een geringe 

koolstof-, bodem- en watervoetafdruk te 

bevorderen; benadrukt het belang van 

landbouwecosystemen en duurzaam 

bosbeheer en van 

stimuleringsmaatregelen voor duurzaam 

herstel van in onbruik geraakte 

landbouwgebieden; benadrukt dat erop 
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moet worden toegezien alle EU-

beleidsmaatregelen daadwerkelijk 

resulteren in de verwezenlijking van de 

beoogde doelen dankzij strikte naleving en 

grotere samenhang tussen alle 

beleidsterreinen; benadrukt dat dit vooral 

belangrijk is met betrekking tot het 

duurzaam beheer van natuurlijke 

hulpbronnen en de daarvoor bestemde 

instrumenten in het kader van het GLB; 

Or. en 

 

 


