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3.7.2017 A8-0239/13 

Ændringsforslag  13 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0239/2017 

Seb Dance 

En europæisk indsat for bæredygtighed 

2017/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. understreger, at EU's 

fremherskende industrielle landbrug vil 

gøre det muligt for dette at imødekomme 

målene for bæredygtig udvikling under 
SDG 2 om bæredygtigt landbrug og 

målene for bæredygtig udvikling, hvad 

angår hindring af forurening og 

overforbrug af vand (6.3 & 6.4), forbedring 

af jordkvalitet (2.4 & 15.3) og standsning 

af biodiversitetstab (15) på EU-niveau;  

14. understreger vigtigheden af at 

opfylde SDG 2 om bæredygtigt landbrug 

og målene for bæredygtig udvikling, hvad 

angår forebyggelse af forurening og 

overforbrug af vand (6.3 & 6.4), forbedring 

af jordkvalitet (2.4 & 15.3) og standsning 

af biodiversitetstab (15) på EU-niveau;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Ændringsforslag  14 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0239/2017 

Seb Dance 

En europæisk indsat for bæredygtighed 

2017/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. bemærker, at undersøgelser viser, at 

intensiveret landbrug er en kæmpe synder, 

hvad angår tabet af organisk kulstof i 

jorden og biodiversitet i jorden; opfordrer 

EU til fremme metoder, som opbygger 

jordkvalitet, såsom rotationer med 

bælgfrugter og husdyrhold, som sætter EU 

i stand til at overholde målene i 2.4 og 15.3 

for bæredygtig udvikling; 

26. bemærker, at undersøgelser viser, at 

ikkebæredygtigt landbrug er en kæmpe 

synder, hvad angår tabet af organisk 

kulstof i jorden og biodiversitet i jorden; 

opfordrer EU til at fremme metoder, som 

opbygger jordkvalitet, såsom rotationer 

med bælgfrugter og husdyrhold, som sætter 

EU i stand til at overholde SDG 2.4 og 

15.3; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Ændringsforslag  15 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0239/2017 

Seb Dance 

En europæisk indsat for bæredygtighed 

2017/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 50 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

50. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at justere deres tilgang 

til migration med henblik på at udvikle en 

indvandringspolitik, der er i 

overensstemmelse med mål 10, og en 

opfattelse af indvandrere og asylsøgere, der 

er baseret på kendsgerninger, og med 

bekæmpelse af fremmedhad og 

diskrimination mod indvandrere, samt med 

henblik på at investere i centrale 

drivkræfter for menneskelig udvikling; 

gentager sin bekymring over, at de nye 

politikker og finansielle instrumenter med 

henblik på imødegåelse af de 

grundlæggende årsager til ulovlig og 

tvungen migration kan gennemføres på 

bekostning af udviklingsmålene, og 

opfordrer til, at Parlamentet tildeles en 

større rolle i forbindelse med at sikre, at de 

nye finansieringsinstrumenter er forenelige 

med EU's retsgrundlag, principper og 

forpligtelser, navnlig 2030-dagsordenen; 

forkaster idéen om, at konditionalitet i 

forbindelse med bistand baseret på 

grænsekontrol, forvaltning af 

migrantstrømme eller 

tilbagetagelsesaftaler skal udgøre 

grundlaget for partnerskab og 

udviklingssamarbejde med tredjelande; 

50. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at justere deres tilgang 

til migration med henblik på at udvikle en 

indvandringspolitik, der er i 

overensstemmelse med mål 10, og en 

opfattelse af indvandrere og asylsøgere, der 

er baseret på kendsgerninger, og med 

bekæmpelse af fremmedhad og 

diskrimination mod indvandrere, samt med 

henblik på at investere i centrale 

drivkræfter for menneskelig udvikling; 

gentager sin bekymring over, at de nye 

politikker og finansielle instrumenter med 

henblik på imødegåelse af de 

grundlæggende årsager til ulovlig og 

tvungen migration kan gennemføres på 

bekostning af udviklingsmålene, og 

opfordrer til, at Parlamentet tildeles en 

større rolle i forbindelse med at sikre, at de 

nye finansieringsinstrumenter er forenelige 

med EU's retsgrundlag, principper og 

forpligtelser, navnlig 2030-dagsordenen; 

minder om, at det primære mål for 

udviklingssamarbejdet er udryddelse af 

fattigdom og økonomisk og social 

udvikling på lang sigt; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/16 

Ændringsforslag  16 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0239/2017 

Seb Dance 

En europæisk indsat for bæredygtighed 

2017/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 97 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  97a. minder om, at Kommissionen 

under det 7. miljøhandlingsprogram er 

forpligtet til at vurdere 

miljøindvirkningen af Unionens forbrug i 

en global sammenhæng; understreger den 

positive indvirkning, som en bæredygtig 

livsstil kan have på menneskers sundhed 

og begrænsning af drivhusgasemissioner; 

minder Kommissionen om, at SDG 12.8 

kræver, at offentligheden oplyses og 

bevidstgøres om bæredygtig udvikling og 

livsstil; opfordrer som følge heraf 

indtrængende Kommissionen og 

medlemsstaterne til at udvikle 

programmer til at øge bevidstgørelsen af 

borgerne om implikationerne af 

forskellige typer forbrug for menneskers 

sundhed, miljøet, fødevaresikkerhed og 

klimaændringer; opfordrer 

Kommissionen til at offentliggøre en 

meddelelse om et bæredygtigt europæisk 

fødevaresystem hurtigst muligt; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/17 

Ændringsforslag  17 

Peter Liese 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0239/2017 

Seb Dance 

En europæisk indsat for bæredygtighed 

2017/2009(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 107 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  107a. påpeger, at landbruget i EU 

allerede yder et bidrag til bæredygtighed; 

bemærker dog, at den fælles 

landbrugspolitik bør være bedre i stand til 

at svare på nuværende og fremtidige 

udfordringer; opfordrer Kommissionen til 

at undersøge, hvordan den fælles 

landbrugspolitik og bæredygtige 

landbrugssystemer bedst kan bidrage til 

målene for bæredygtig udvikling med 

henblik på at sikre stabile, sikre og 

nærende fødevarer samt beskytte og 

forbedre naturressourcerne og samtidig 

tackle klimaændringerne; opfordrer 

Kommissionen til i den kommende 

meddelelse om den fælles 

landbrugspolitik efter 2020 at fremsætte 

forslag med henblik på yderligere at 

forbedre effektiviteten af grønne 

foranstaltninger og sikre opfyldelsen af 

SDG 2, 3, 6, 12, 13, 14 & 15; opfodrer 

Kommissionen til også at fremme lokalt 

og økologisk producerede fødevarer med 

et lille fodaftryk for så vidt angår kulstof, 

jord og vand; fremhæver betydningen af 

landbrugsøkosystemer og bæredygtig 

skovforvaltning og af at skabe 

incitamenter for en bæredygtig 

genopretning af nedlagte 

landbrugsområder; understreger behovet 

for at sikre, at alle EU's politikker 



 

AM\1130088DA.docx  PE605.584v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

effektivt når de fastsatte mål gennem nøje 

overholdelse og gennem større kohærens 

på tværs af politikområder; understreger, 

at dette er særlig relevant i forbindelse 

med bæredygtig forvaltning af 

naturressourcer og instrumenterne hertil 

under den fælles landbrugspolitik; 

Or. en 

 

 


