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3.7.2017 A8-0239/13 

Tarkistus  13 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0239/2017 

Seb Dance 

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 

2017/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. painottaa, että EU:ssa vallalla 

oleva teollinen maatalous tekee 

mahdottomaksi saavuttaa EU:n tasolla 

kestävää maataloutta koskeva kestävän 

kehityksen tavoite 2 sekä saastumisen ja 

veden liikakäytön estämistä (6.3 ja 6.4), 

maaperän laadun parantamista (2.4 ja 15.3) 

ja biologisen monimuotoisuuden 

häviämisen pysäyttämistä (15) koskevat 

tavoitteet; 

14. painottaa, että on tärkeää saavuttaa 

EU:n tasolla kestävää maataloutta koskeva 

kestävän kehityksen tavoite 2 sekä 

saastumisen ja veden liikakäytön estämistä 

(6.3 ja 6.4), maaperän laadun parantamista 

(2.4 ja 15.3) ja biologisen 

monimuotoisuuden häviämisen 

pysäyttämistä (15) koskevat tavoitteet; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Tarkistus  14 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0239/2017 

Seb Dance 

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 

2017/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. toteaa, että tutkimusten mukaan 

tehomaatalous on keskeinen maaperän 

orgaanisen hiilen ja maaperän biologisen 

monimuotoisuuden katoamisen aiheuttaja; 

kehottaa EU:ta edistämään menetelmiä, 

joilla parannetaan maaperän laatua, kuten 

kierrot myös palkokasvien ja 

karjankasvatuksessa, jotta mahdollistetaan 

se, että EU saavuttaa kestävän kehityksen 

tavoitteet 2.4 ja 15.3; 

26. toteaa, että tutkimusten mukaan 

kestävän kehityksen vastainen maatalous 
on keskeinen maaperän orgaanisen hiilen ja 

maaperän biologisen monimuotoisuuden 

katoamisen aiheuttaja; kehottaa EU:ta 

edistämään menetelmiä, joilla parannetaan 

maaperän laatua, kuten kierrot myös 

palkokasvien ja karjankasvatuksessa, jotta 

mahdollistetaan se, että EU saavuttaa 

kestävän kehityksen tavoitteet 2.4 ja 15.3; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Tarkistus  15 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0239/2017 

Seb Dance 

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 

2017/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

50 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita muuttamaan suhtautumistaan 

muuttoliikkeeseen, jotta voidaan luoda 

kestävän kehityksen tavoitteen 10 mukaista 

muuttoliikepolitiikkaa ja saada 

tosiseikkoihin perustuva käsitys muuttajista 

ja turvapaikanhakijoista ja torjua 

muukalaisvihaa ja muuttajiin kohdistuvaa 

syrjintää, samalla kun pyritään 

investoimaan inhimillistä kehitystä 

edistäviin tekijöihin; ilmaisee jälleen 

huolensa siitä, että uusia toimia ja 

rahoitusvälineitä, joilla käsitellään 

laittoman muuttoliikkeen ja pakkomuuton 

perimmäisiä syitä, voidaan panna 

täytäntöön kehitystavoitteiden 

kustannuksella, ja pyytää tässä yhteydessä 

itselleen vahvempaa valvontaroolia sen 

varmistamiseksi, että uudet 

rahoitusvälineet ovat yhdenmukaisia EU:n 

oikeusperustan, periaatteiden ja 

sitoumusten, erityisesti Agenda 2030:n, 

kanssa; torjuu ajatuksen, jonka mukaan 

kolmansia maita koskevien 

kumppanuuksien ja kehitysyhteistyön 

perustan muodostaisi se, että avun 

ehdoksi asetetaan rajavalvonta, 

muuttovirtojen hallinta tai 

takaisinottosopimukset; 

50. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita muuttamaan suhtautumistaan 

muuttoliikkeeseen, jotta voidaan luoda 

kestävän kehityksen tavoitteen 10 mukaista 

muuttoliikepolitiikkaa ja saada 

tosiseikkoihin perustuva käsitys muuttajista 

ja turvapaikanhakijoista ja torjua 

muukalaisvihaa ja muuttajiin kohdistuvaa 

syrjintää, samalla kun pyritään 

investoimaan inhimillistä kehitystä 

edistäviin tekijöihin; ilmaisee jälleen 

huolensa siitä, että uusia toimia ja 

rahoitusvälineitä, joilla käsitellään 

laittoman muuttoliikkeen ja pakkomuuton 

perimmäisiä syitä, voidaan panna 

täytäntöön kehitystavoitteiden 

kustannuksella, ja pyytää tässä yhteydessä 

itselleen vahvempaa valvontaroolia sen 

varmistamiseksi, että uudet 

rahoitusvälineet ovat yhdenmukaisia EU:n 

oikeusperustan, periaatteiden ja 

sitoumusten, erityisesti Agenda 2030:n, 

kanssa; muistuttaa, että kehitysyhteistyön 

päätavoite on köyhyyden poistaminen ja 

pitkän aikavälin taloudellinen ja 

sosiaalinen kehitys; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/16 

Tarkistus  16 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0239/2017 

Seb Dance 

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 

2017/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

97 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  97 a. muistuttaa, että komission on 

seitsemännen ympäristöä koskevan 

toimintaohjelman mukaan arvioitava 

unionin kulutuksesta aiheutuvia 

ympäristövaikutuksia 

maailmanlaajuisesti; painottaa, että 

kestävillä elintavoilla voi olla myönteinen 

vaikutus ihmisten terveyteen ja 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseen; muistuttaa komissiota, 

että kestävän kehityksen tavoite 12.8 

edellyttää, että kansalaiset saavat tietoa ja 

tulevat tietoisiksi kestävästä kehityksestä 

ja kestävistä elintavoista; kehottaa tämän 

vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita 

kehittämään ohjelmia yleisen tietämyksen 

lisäämiseksi erilaisten kulutuksen 

muotojen vaikutuksista ihmisten 

terveyteen, ympäristöön, 

elintarviketurvaan ja 

ilmastonmuutokseen; kehottaa komissiota 

julkistamaan viipymättä tiedonannon 

kestävästä eurooppalaisesta 

elintarvikejärjestelmästä; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/17 

Tarkistus  17 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0239/2017 

Seb Dance 

Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 

2017/2009(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

107 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  107 a. huomauttaa, että unionin 

maatalous edistää jo nyt kestävää 

kehitystä; toteaa kuitenkin, että yhteisellä 

maatalouspolitiikalla on pystyttävä 

vastaamaan paremmin nykyisiin ja 

tuleviin haasteisiin; kehottaa komissiota 

selvittämään, kuinka yhteisellä 

maatalouspolitiikalla ja kestävillä 

maatalousjärjestelmillä voidaan parhaiten 

edistää kestävän kehityksen tavoitteiden 

saavuttamista, jotta voidaan taata 

elintarvikkeiden riittävyys, turvallisuus ja 

ravinteikkuus sekä suojella ja lisätä 

luonnonvaroja samalla kun torjutaan 

ilmastonmuutosta; kehottaa komissiota 

esittämään vuoden 2020 jälkeistä yhteistä 

maatalouspolitiikkaa koskevan tulevan 

tiedonannon yhteydessä ehdotuksia 

viherryttämistoimien tehostamiseksi 

entisestään ja kestävän kehityksen 

tavoitteiden 2, 3, 6, 12, 13, 14 ja 15 

saavuttamisen varmistamiseksi; kehottaa 

komissiota myös tukemaan paikallisesti ja 

ekologisesti tuotettuja elintarvikkeita, 

joiden hiili-, maa- ja vesijalanjälki on 

pieni; korostaa maatalouden 

ekosysteemien ja kestävän metsänhoidon 

merkitystä ja tähdentää, että on lisättävä 

kannustimia käytöstä poistettujen 

viljelyalojen kestävälle ennallistamiselle; 

painottaa tarvetta varmistaa, että kaikilla 
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EU:n politiikanaloilla tosiasiallisesti 

saavutetaan asetetut tavoitteet 

noudattamalla tiukasti sääntöjä ja 

politiikanalojen laajemman 

johdonmukaisuuden avulla; painottaa, 

että tämä on erityisen tärkeää 

luonnonvarojen kestävän hallinnan ja 

tätä koskevien yhteisen 

maatalouspolitiikan välineiden osalta; 

Or. en 

 

 


