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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

3.7.2017 A8-0239/13 

Τροπολογία  13 

Peter Liese 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0239/2017 

Seb Dance 

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα 

2017/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. τονίζει ότι, εξαιτίας της 

βιομηχανικής γεωργίας που κυριαρχεί 

στην ΕΕ, δεν θα καταστεί δυνατή η 

επίτευξη του ΣΒΑ 2 για τη βιώσιμη 

γεωργία και των ΣΒΑ για την πρόληψη της 

ρύπανσης και της κατάχρησης των υδάτων 

(6.3 & 6.4), τη βελτίωση της ποιότητας του 

εδάφους (2.4 & 15.3) και την ανάσχεση 

της απώλειας βιοποικιλότητας (15) σε 

επίπεδο ΕΕ· 

14. τονίζει τη σημασία της επίτευξης 

του ΣΒΑ 2 για τη βιώσιμη γεωργία και των 

ΣΒΑ για την πρόληψη της ρύπανσης και 

της κατάχρησης των υδάτων (6.3 & 6.4), 

τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους 

(2.4 & 15.3) και την ανάσχεση της 

απώλειας βιοποικιλότητας (15) σε επίπεδο 

ΕΕ· 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Τροπολογία  14 

Peter Liese 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0239/2017 

Seb Dance 

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα 

2017/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. σημειώνει ότι, σύμφωνα με 

έρευνες, η εντατική γεωργία αποτελεί 

βασική αιτία μείωσης της περιεκτικότητας 

του εδάφους σε οργανικό άνθρακα και της 

βιοποικιλότητας του εδάφους· καλεί την 

ΕΕ να προωθήσει μεθόδους που ενισχύουν 

την ποιότητα του εδάφους, όπως οι 

εναλλαγές καλλιέργειας ψυχανθών και 

κτηνοτροφίας, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η ΕΕ να εκπληρώσει τους 

ΣΒΑ 2.4 και 15.3· 

26. σημειώνει ότι, σύμφωνα με 

έρευνες, η μη βιώσιμη γεωργία αποτελεί 

βασική αιτία μείωσης της περιεκτικότητας 

του εδάφους σε οργανικό άνθρακα και της 

βιοποικιλότητας του εδάφους· καλεί την 

ΕΕ να προωθήσει μεθόδους που ενισχύουν 

την ποιότητα του εδάφους, όπως οι 

εναλλαγές καλλιέργειας ψυχανθών και 

κτηνοτροφίας, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η ΕΕ να εκπληρώσει τους 

ΣΒΑ 2.4 και 15.3· 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Τροπολογία  15 

Peter Liese 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0239/2017 

Seb Dance 

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα 

2017/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 50 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αναπροσαρμόσουν την 

προσέγγισή τους στη μετανάστευση, με 

σκοπό την ανάπτυξη μιας μεταναστευτικής 

πολιτικής σύμφωνης με τον ΣΒΑ 10 και 

μιας τεκμηριωμένης αντίληψης σχετικά με 

τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, 

την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και των 

διακρίσεων σε βάρος των μεταναστών, 

καθώς και την πραγματοποίηση 

επενδύσεων σε καίριους παράγοντες για 

την ανθρώπινη ανάπτυξη· επαναλαμβάνει 

την ανησυχία του ότι οι νέες πολιτικές και 

τα χρηματοδοτικά μέσα για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

παράτυπης και αναγκαστικής 

μετανάστευσης ενδέχεται να υλοποιηθούν 

εις βάρος των αναπτυξιακών στόχων, και 

ζητεί να δοθεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ισχυρότερος ελεγκτικός 

ρόλος σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να 

διασφαλίζεται ότι τα νέα εργαλεία 

χρηματοδότησης είναι συμβατά με τις 

νομικές βάσεις, τις αρχές και τις 

δεσμεύσεις της ΕΕ, ιδίως με το 

Θεματολόγιο 2030· απορρίπτει την ιδέα 

ότι η εταιρική σχέση και η αναπτυξιακή 

συνεργασία με τρίτες χώρες πρέπει να 

έχουν ως βάση την αιρεσιμότητα της 

βοήθειας με γνώμονα τους συνοριακούς 

ελέγχους, τη διαχείριση των 

50. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αναπροσαρμόσουν την 

προσέγγισή τους στη μετανάστευση, με 

σκοπό την ανάπτυξη μιας μεταναστευτικής 

πολιτικής σύμφωνης με τον ΣΒΑ 10 και 

μιας τεκμηριωμένης αντίληψης σχετικά με 

τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, 

την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και των 

διακρίσεων σε βάρος των μεταναστών, 

καθώς και την πραγματοποίηση 

επενδύσεων σε καίριους παράγοντες για 

την ανθρώπινη ανάπτυξη· επαναλαμβάνει 

την ανησυχία του ότι οι νέες πολιτικές και 

τα χρηματοδοτικά μέσα για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

παράτυπης και αναγκαστικής 

μετανάστευσης ενδέχεται να υλοποιηθούν 

εις βάρος των αναπτυξιακών στόχων, και 

ζητεί να δοθεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ισχυρότερος ελεγκτικός 

ρόλος σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να 

διασφαλίζεται ότι τα νέα εργαλεία 

χρηματοδότησης είναι συμβατά με τις 

νομικές βάσεις, τις αρχές και τις 

δεσμεύσεις της ΕΕ, ιδίως με το 

Θεματολόγιο 2030· υπενθυμίζει ότι 

πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής 

συνεργασίας είναι η εξάλειψη της 

φτώχειας και η οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση· 
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μεταναστευτικών ρευμάτων ή συμφωνίες 

επανεισδοχής· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

3.7.2017 A8-0239/16 

Τροπολογία  16 

Peter Liese 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0239/2017 

Seb Dance 

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα 

2017/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 97 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  97α. υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο του 

7ου προγράμματος δράσης για το 

περιβάλλον η Επιτροπή έχει την 

υποχρέωση να προβαίνει σε εκτίμηση 

περιβαλλοντικού αντικτύπου, σε 

παγκόσμιο πλαίσιο, της κατανάλωσης της 

Ένωσης· τονίζει τον θετικό αντίκτυπο 

που μπορούν να έχουν για την ανθρώπινη 

υγεία και τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου οι τρόποι ζωής 

που βασίζονται στην αειφορία· 

υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα 

με τον ΣΒΑ 12.8 οι πολίτες πρέπει να 

είναι ενημερωμένοι και 

ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά την 

αειφόρο ανάπτυξη και τον αντίστοιχο 

τρόπο ζωής· ζητεί, συνεπώς, από την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αναπτύξουν προγράμματα για την αύξηση 

της ευαισθητοποίησης του κοινού 

σχετικά με τις επιπτώσεις των διαφόρων 

τύπων κατανάλωσης στην ανθρώπινη 

υγεία, το περιβάλλον, την επισιτιστική 

ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή· 

καλεί την Επιτροπή να εκδώσει χωρίς 

καθυστέρηση την ανακοίνωση σχετικά με 

ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο ευρωπαϊκό 

σύστημα διατροφής· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

3.7.2017 A8-0239/17 

Τροπολογία  17 

Peter Liese 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0239/2017 

Seb Dance 

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα 

2017/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 107 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  107α. επισημαίνει ότι ο αγροτικός 

τομέας της ΕΕ έχει ήδη αρχίσει να 

συμβάλλει στη βιωσιμότητα· επισημαίνει, 

ωστόσο, ότι η κοινή γεωργική πολιτική 

(ΚΓΠ) πρέπει να ενδυναμωθεί ώστε να 

είναι σε θέση να ανταποκριθεί καλύτερα 

στις σημερινές κοινωνιακές προκλήσεις· 

καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, με ποιον 

τρόπο η ΚΓΠ και τα βιώσιμα γεωργικά 

συστήματα θα μπορούσαν να συμβάλουν 

καλύτερα στην εφαρμογή των ΣΒΑ ώστε 

να εξασφαλίζεται σταθερή, ασφαλής και 

θρεπτική διατροφή, με παράλληλη 

προστασία και ενίσχυση των φυσικών 

πόρων και ταυτόχρονη αντιμετώπιση του 

προβλήματος της κλιματικής αλλαγής· 

ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

προσεχούς ανακοίνωσης για την ΚΓΠ 

μετά το 2020, να υποβάλει προτάσεις για 

την περαιτέρω βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των μέτρων 

οικολογικού προσανατολισμού και την 

εξασφάλιση της υλοποίησης των ΣΒΑ 2, 

3, 6, 12, 13, 14 και 15· καλεί επίσης την 

Επιτροπή να προωθεί τοπικά και 

οικολογικά παραγόμενα τρόφιμα με 

χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, γης και 

νερού· τονίζει τη σημασία των γεωργικών 

οικοσυστημάτων και της βιώσιμης 

διαχείρισης των δασών, και της παροχής 

κινήτρων για βιώσιμη αποκατάσταση 
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εγκαταλελειμμένων γεωργικών εκτάσεων· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να 

εξασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 

υλοποιούν ουσιαστικά τους τεθέντες 

στόχους μέσω της αυστηρής 

συμμόρφωσης και της μεγαλύτερης 

συνοχής σε όλους τους τομείς πολιτικής· 

τονίζει ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία 

όσον αφορά την βιώσιμη διαχείριση των 

φυσικών πόρων και των μέσων που 

διατίθενται για αυτήν στο πλαίσιο της 

ΚΓΠ· 

Or. en 

 

 


