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3.7.2017 A8-0239/13 

Изменение  13 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0239/2017 

Себ Данс 

Действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта 

2017/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. подчертава, че 

преобладаващото промишлено селско 

стопанство в ЕС ще направи 

невъзможно постигането на ЦУР 2 за 

устойчиво селско стопанство и ЦУР за 

предотвратяване на замърсяването и 

прекомерното използване на вода (6.3 и 

6.4), подобряване на качеството на 

почвите (2.4 и 15.3) и преустановяване 

на загубата на биологично разнообразие 

(15) на равнището на ЕС; 

14. подчертава важността на 

постигането на ЦУР 2 за устойчиво 

селско стопанство и ЦУР за 

предотвратяване на замърсяването и 

прекомерното използване на вода (6.3 и 

6.4), подобряване на качеството на 

почвите (2.4 и 15.3) и преустановяване 

на загубата на биологично разнообразие 

(15) на равнището на ЕС; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Изменение  14 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0239/2017 

Себ Данс 

Действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта 

2017/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. отбелязва, че изследванията 

сочат, че интензивното селско 

стопанство е ключов фактор за загубата 

на органичния въглерод и биологичното 

разнообразие на почвите; призовава ЕС 

да насърчава методи, които увеличават 

качеството на почвите, като например 

ротацията, включително на бобови 

растения и животни, осигурявайки по 

този начин възможност на ЕС да 

постигне ЦУР 2.4 и 15.3; 

26. отбелязва, че изследванията 

сочат, че неустойчивото селско 

стопанство е ключов фактор за загубата 

на органичния въглерод и биологичното 

разнообразие на почвите; призовава ЕС 

да насърчава методи, които увеличават 

качеството на почвите, като например 

ротацията, включително на бобови 

растения и животни, осигурявайки по 

този начин възможност на ЕС да 

постигне ЦУР 2.4 и 15.3; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Изменение  15 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0239/2017 

Себ Данс 

Действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта 

2017/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. призовава Комисията и 

държавите членки да адаптират подхода 

си към миграцията с оглед на 

разработването на миграционна 

политика в съответствие с ЦУР 10 и 

основано на фактите възприемане на 

мигрантите и лицата, търсещи убежище, 

и на борбата срещу ксенофобията и 

дискриминацията срещу мигрантите, 

както и с оглед на инвестиране в 

основни двигатели за човешко развитие; 

изразява отново тревогата си, че новите 

политики и финансови инструменти, 

които имат за цел да преодолеят 

първопричините за незаконната и 

принудителна миграция, могат да се 

прилагат в ущърб на целите за развитие, 

и отправя призив Европейският 

парламент да получи по-силна 

контролна роля в това отношение, за да 

се гарантира, че новите инструменти за 

финансиране са съвместими с правното 

основание, принципи и ангажименти на 

ЕС, по-специално Програмата до 2030 

г.; отхвърля идеята, че условността 

на помощта, основана на граничен 

контрол, управлението на 

миграционните потоци или 

споразуменията за обратно приемане 

на незаконно пребиваващи лица, 

следва да представлява основата на 

50. призовава Комисията и 

държавите членки да адаптират подхода 

си към миграцията с оглед на 

разработването на миграционна 

политика в съответствие с ЦУР 10 и 

основано на фактите възприемане на 

мигрантите и лицата, търсещи убежище, 

и на борбата срещу ксенофобията и 

дискриминацията срещу мигрантите, 

както и с оглед на инвестиране в 

основни двигатели за човешко развитие; 

изразява отново тревогата си, че новите 

политики и финансови инструменти, 

които имат за цел да преодолеят 

първопричините за незаконната и 

принудителна миграция, могат да се 

прилагат в ущърб на целите за развитие, 

и отправя призив Европейският 

парламент да получи по-силна 

контролна роля в това отношение, за да 

се гарантира, че новите инструменти за 

финансиране са съвместими с правното 

основание, принципи и ангажименти на 

ЕС, по-специално Програмата до 2030 

г.; припомня, че основната цел на 

сътрудничеството за развитие е 

изкореняването на бедността и 

дългосрочното икономическо и 

социално развитие; 
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партньорство и сътрудничество за 

развитие с трети страни; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/16 

Изменение  16 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0239/2017 

Себ Данс 

Действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта 

2017/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 97 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  97a. припомня, че в рамките на 7-

ата програма за действие за околната 

среда от Комисията се изисква да 

оцени въздействието на 

потреблението в Съюза върху 

околната среда в световен мащаб; 

подчертава положителното 

въздействие, което устойчивият 

начин на живот може да има върху 

човешкото здраве и намаляването на 

емисиите на парникови газове; 

припомня на Комисията, че ЦУР 12.8 

изисква обществото да разполага с 

информация и да е осведомено за 

устойчивото развитие и устойчивия 

начин на живот; настоятелно 

призовава Комисията и държавите 

членки да разработят програми за 

повишаване на обществената 

осведоменост относно 

последствията от различните видове 

потребление за човешкото здраве, 

околната среда, продоволствената 

сигурност и изменението на климата; 

призовава Комисията да публикува 

незабавно съобщение относно 

устойчива европейска продоволствена 

система; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/17 

Изменение  17 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0239/2017 

Себ Данс 

Действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта 

2017/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 107 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  107a. припомня, че селското 

стопанство на ЕС вече започна да 

допринася за устойчивото развитие; 

отбелязва обаче, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) 

трябва да бъде в състояние да 

отговори по-добре на настоящите и 

бъдещите предизвикателства; 

призовава Комисията да проучи по 

какъв начин ОСП и системите за 

устойчиво селско стопанство могат 

да допринесат за ЦУР с цел да се 

гарантират стабилни, безопасни и 

питателни храни, както и защитата 

и увеличаването на природните 

ресурси, като същевременно се 

противодейства на изменението на 

климата; отправя искане към 

Комисията, в рамките на 

предстоящото съобщение относно 

ОСП след 2020 г., да представи 

предложения за по-нататъшно 

подобряване на ефективността на 

мерките за повишаване на 

екологосъобразността и да гарантира 

постигането на ЦУР 2, 3, 6, 12, 13, 14 

и 15; призовава също така Комисията 

да насърчава местни и екологично 

произведени храни със слаб въглероден 

отпечатък и отпечатък върху 

земята и водите; подчертава 
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значението на селскостопанските 

екосистеми и устойчивото 

управление на горите, както и на 

осигуряването на стимули за 

устойчиво възстановяване на 

изоставени земеделски площи; 

подчертава необходимостта да се 

гарантира ефективното постигане 

от страна на всички политики на ЕС 

на поставените цели чрез строго 

съответствие и чрез по-голяма 

съгласуваност между областите на 

политика; подчертава, че това е от 

особено значение по отношение на 

устойчивото управление на 

природните ресурси и инструменти, 

предвидени за това в рамките на 

ОСП; 

Or. en 

 

 


