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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

3.7.2017 A8-0239/13 

Muudatusettepanek  13 

Peter Liese 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

ELi kestliku arengu meetmed 

2017/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. rõhutab, et ELis valitsev tööstuslik 

põllumajandus muudab võimatuks 
säästvat põllumajandust käsitleva kestliku 

arengu eesmärgi nr 2 ning reostuse 

vältimist ja vee liigset kasutamist (nr 6.3 ja 

6.4), pinnase kvaliteedi parandamist (nr 2.4 

ja 15.3) ning bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemise peatamist (nr 15) käsitlevate 

kestliku arengu eesmärkide saavutamise 

ELi tasandil; 

14. rõhutab, et on oluline saavutada 

säästvat põllumajandust käsitlev kestliku 

arengu eesmärk nr 2 ning reostuse 

vältimist ja vee liigset kasutamist (nr 6.3 ja 

6.4), pinnase kvaliteedi parandamist (nr 2.4 

ja 15.3) ning bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemise peatamist (nr 15) käsitlevad 

kestliku arengu eesmärgid ELi tasandil; 

  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

3.7.2017 A8-0239/14 

Muudatusettepanek  14 

Peter Liese 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

ELi kestliku arengu meetmed 

2017/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. märgib, et uuringud näitavad, et 

intensiivne põllumajandus on mulla 

orgaanilise süsiniku kadumise ja mulla 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 

peamine põhjustaja; kutsub ELi üles 

edendama selliseid mulla kvaliteeti 

parandavaid meetodeid nagu külvikorrad, 

sealhulgas kasutades liblikõielisi kultuure 

ja karjatamist, võimaldades seeläbi ELil 

saavutada kestliku arengu eesmärgid nr 2.4 

ja 15.3; 

26. märgib, et uuringud näitavad, et 

mittesäästev põllumajandus on mulla 

orgaanilise süsiniku kadumise ja mulla 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 

peamine põhjustaja; kutsub ELi üles 

edendama selliseid mulla kvaliteeti 

parandavaid meetodeid nagu külvikorrad, 

sealhulgas kasutades liblikõielisi kultuure 

ja karjatamist, võimaldades seeläbi ELil 

saavutada kestliku arengu eesmärgid nr 2.4 

ja 15.3; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

3.7.2017 A8-0239/15 

Muudatusettepanek  15 

Peter Liese 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

ELi kestliku arengu meetmed 

2017/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 50 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

kohandada oma rändekäsitust, et töötada 

välja rändepoliitika kooskõlas kestliku 

arengu eesmärgiga 10, faktidel põhineva 

suhtumisega rändajatesse ja 

varjupaigataotlejatesse ning võideldes 

rändajate vastu suunatud ksenofoobia ja 

diskrimineerimise vastu, samuti 

eesmärgiga investeerida inimarengu 

peamisse edasiviivasse jõudu; väljendab 

uuesti muret selle pärast, et ebaseadusliku 

rände ja sundrände algpõhjustega tegelevat 

uut poliitikat ja rahalisi vahendeid võidakse 

rakendada arengupoliitika eesmärke 

kahjustavalt, ning nõuab, et Euroopa 

Parlamendile antaks selleha seoses 

tugevam järelevalveroll, tagamaks, et uued 

rahastamisvahendid on kooskõlas EL, eriti 

2030. aastani ulatuva tegevuskava 

õigusliku aluse, põhimõtete ja 

kohustustega; lükkab tagasi idee, et 

arenguabi tuleks muuta tingimuslikuks 

piirikontrollist, rändevoogude juhtimisest 

või tagasivõtulepingutest, millel 

põhineksid partnerlussuhted ja 

arengukoostöö kolmandate riikidega; 

50. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

kohandada oma rändekäsitust, et töötada 

välja rändepoliitika kooskõlas kestliku 

arengu eesmärgiga 10, faktidel põhineva 

suhtumisega rändajatesse ja 

varjupaigataotlejatesse ning võideldes 

rändajate vastu suunatud ksenofoobia ja 

diskrimineerimise vastu, samuti 

eesmärgiga investeerida inimarengu 

peamisse edasiviivasse jõudu; väljendab 

uuesti muret selle pärast, et ebaseadusliku 

rände ja sundrände algpõhjustega tegelevat 

uut poliitikat ja rahalisi vahendeid võidakse 

rakendada arengupoliitika eesmärke 

kahjustavalt, ning nõuab, et Euroopa 

Parlamendile antaks sellega seoses 

tugevam järelevalveroll, tagamaks, et uued 

rahastamisvahendid on kooskõlas ELi, eriti 

2030. aastani ulatuva tegevuskava 

õigusliku aluse, põhimõtete ja 

kohustustega; tuletab meelde, et 

arengukoostöö põhieesmärk on vaesuse 

kaotamine ning pikaajaline majanduslik 

ja sotsiaalne areng; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

3.7.2017 A8-0239/16 

Muudatusettepanek  16 

Peter Liese 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

ELi kestliku arengu meetmed 

2017/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 97 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  97 a. tuletab meelde, et seitsmenda 

keskkonnaalase tegevusprogrammi 

kohaselt on komisjon kohustatud 

hindama liidu tarbimise üleilmset 

keskkonnamõju; rõhutab positiivset mõju, 

mida säästev eluviis võib avaldada 

inimeste tervisele ja kasvuhoonegaaside 

heite vähendamisele; tuletab komisjonile 

meelde, et kestliku arengu eesmärgis nr 

12.8 nõutakse üldsuse teavitamist ja 

teadlikkust kestlikust arengust ja säästvast 

eluviisist; kutsub seetõttu komisjoni ja 

liikmesriike üles töötama välja 

programme, mis aitaksid suurendada 

üldsuse teadlikkust eri 

tarbimisharjumuste mõjust inimeste 

tervisele, keskkonnale, toiduga 

kindlustatusele ja kliimamuutustele; 

palub komisjonil avaldada viivitamata 

teatis Euroopa jätkusuutliku 

toidusüsteemi kohta; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

3.7.2017 A8-0239/17 

Muudatusettepanek  17 

Peter Liese 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

ELi kestliku arengu meetmed 

2017/2009(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 107 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  107 a. juhib tähelepanu asjaolule, et ELi 

põllumajandussektor aitab juba praegu 

oluliselt kaasa säästvusele; märgib siiski, 

et ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) 

peab võimaldama praegustele ja 

tulevastele väljakutsetele paremini 

reageerida; palub komisjonil uurida, 

kuidas ÜPP ja säästva põllumajandusliku 

tootmise süsteemid saaksid kõige 

paremini kaasa aidata kestliku arengu 

eesmärkide täitmisele, et tagada püsivalt 

kättesaadav, ohutu ja täisväärtuslik toit 

ning kaitsta ja suurendada loodusvarasid, 

tulles ühtlasi toime kliimamuutustega; 

palub komisjonil teha peatselt avaldatava 

2020. aasta järgset ÜPP-d käsitleva teatise 

raames ettepanekuid selleks, et 

suurendada veelgi 

keskkonnasäästlikumaks muutmise 

meetmete tõhusust ning kindlustada 

kestliku arengu eesmärkide nr 2, 3, 6, 12, 

13, 14 ja 15 täitmine; palub komisjonil 

propageerida ka kohalikku ja 

ökoloogiliselt toodetud toitu, millel on 

väike maa- ja veekasutuse ning CO2-

jalajälg; rõhutab põllumajanduslike 

ökosüsteemide ja säästva 

metsamajandamise olulisust ning vajadust 

pakkuda stiimuleid mahajäetud 

põllumajandusmaa säästvaks 

taastamiseks; rõhutab vajadust tagada, et 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

kõik ELi poliitikavaldkonnad tõepoolest 

saavutavad seatud eesmärgid range 

vastavuse ja eri poliitikavaldkondade 

suurema sidususe kaudu; rõhutab, et see 

on eriti oluline loodusvarade säästva 

majandamise ning ÜPP raames selleks 

ette nähtud vahendite seisukohalt; 

Or. en 

 

 


