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3.7.2017 A8-0239/13 

Pakeitimas 13 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES veiksmai siekiant tvarumo 

2017/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. pabrėžia, kad dėl ES vyraujančio 

pramoninio žemės ūkio bus neįmanoma 

ES lygmeniu pasiekti DVT 2 tikslo dėl 

tvaraus žemės ūkio ir DVT dėl vandens 

taršos ir pereikvojimo prevencijos (6.3 & 

6.4), dirvožemio kokybės gerinimo (2.4 & 

15.3) ir biologinės įvairovės nykimo 

sustabdymo (15); 

14. pabrėžia, kad svarbu pasiekti DVT 

2 dėl tvaraus žemės ūkio ir DVT dėl 

vandens taršos ir pereikvojimo prevencijos 

(6.3 & 6.4), dirvožemio kokybės gerinimo 

(2.4 & 15.3) ir biologinės įvairovės nykimo 

sustabdymo (15); 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Pakeitimas 14 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES veiksmai siekiant tvarumo 

2017/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. pažymi, kad, mokslinių tyrimų 

duomenimis, intensyvioji žemdirbystė yra 

pagrindinė priežastis, dėl kurios mažėja 

dirvožemio organinės anglies kiekis ir 

dirvožemio biologinė įvairovė; ragina ES 

skatinti taikyti metodus, kurie gerina 

dirvožemio kokybę, pavyzdžiui, rotaciją, 

įskaitant ankštinius augalus ir galvijus, ir 

tokiu būdu suteikti ES galimybę pasiekti 

2.4 ir 15.3 darnaus vystymosi tikslus; 

26. pažymi, kad, mokslinių tyrimų 

duomenimis, netvari žemdirbystė yra 

pagrindinė priežastis, dėl kurios mažėja 

dirvožemio organinės anglies kiekis ir 

dirvožemio biologinė įvairovė; ragina ES 

skatinti taikyti metodus, kurie gerina 

dirvožemio kokybę, pavyzdžiui, rotaciją, 

įskaitant ankštinius augalus ir galvijus, ir 

tokiu būdu suteikti ES galimybę pasiekti 

2.4 ir 15.3 darnaus vystymosi tikslus; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Pakeitimas 15 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES veiksmai siekiant tvarumo 

2017/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

50 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

50. ragina Komisiją ir valstybes nares 

iš naujo pakoreguoti savo požiūrį į 

migraciją, siekiant parengti 10-ąjį darnaus 

vystymosi tikslą atitinkančią migracijos 

politiką ir faktais pagrįstą migrantų ir 

prieglobsčio prašytojų apibūdinimą ir 

siekiant kovoti su ksenofobija ir 

diskriminacija, nukreiptomis prieš 

migrantus, taip pat investuoti į pagrindinius 

žmogaus socialinę raidą skatinančius 

veiksnius; pakartoja, kad yra susirūpinęs 

dėl to, kad naujos politikos ir finansinės 

priemonės, kuriomis siekiama pašalinti 

pagrindines neteisėtos ir priverstinės 

migracijos priežastis, gali būti įgyvendintos 

pakenkiant vystymosi tikslams, ir prašo, 

kad Europos Parlamentui būtų suteiktas 

didesnis kontrolės vaidmuo šioje srityje 

siekiant užtikrinti, kad naujos finansavimo 

priemonės būtų suderinamos su ES teisiniu 

pagrindu, principais ir įsipareigojimais, 

ypač Darbotvarke iki 2030 m.; nepritaria 

idėjai, kad partnerystės ir vystomojo 

bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 

pagrindas turėtų būti paramos sąlygos, 

grindžiamos sienų kontrole, migrantų 

srautų valdymu ar readmisijos 

susitarimais; 

50. ragina Komisiją ir valstybes nares 

iš naujo pakoreguoti savo požiūrį į 

migraciją, siekiant parengti 10-ąjį darnaus 

vystymosi tikslą atitinkančią migracijos 

politiką ir faktais pagrįstą migrantų ir 

prieglobsčio prašytojų apibūdinimą ir 

siekiant kovoti su ksenofobija ir 

diskriminacija, nukreiptomis prieš 

migrantus, taip pat investuoti į pagrindinius 

žmogaus socialinę raidą skatinančius 

veiksnius; pakartoja, kad yra susirūpinęs 

dėl to, kad naujos politikos ir finansinės 

priemonės, kuriomis siekiama pašalinti 

pagrindines neteisėtos ir priverstinės 

migracijos priežastis, gali būti įgyvendintos 

pakenkiant vystymosi tikslams, ir prašo, 

kad Europos Parlamentui būtų suteiktas 

didesnis kontrolės vaidmuo šioje srityje 

siekiant užtikrinti, kad naujos finansavimo 

priemonės būtų suderinamos su ES teisiniu 

pagrindu, principais ir įsipareigojimais, 

ypač Darbotvarke iki 2030 m.; primena, 

kad pagrindinis vystomojo 

bendradarbiavimo tikslas – skurdo 

panaikinimas ir ilgalaikis ekonominis ir 

socialinis vystymasis; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/16 

Pakeitimas 16 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES veiksmai siekiant tvarumo 

2017/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

97 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  97a. primena, kad pagal 7-ąją 

aplinkosaugos veiksmų programą 

Komisija turi įvertinti Sąjungos vartojimo 

poveikį aplinkai pasauliniu mastu;  

atkreipia dėmesį į tai, kad darnus 

gyvenimo būdas gali turėti teigiamą 

poveikį žmonių sveikatai ir išmetamų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažinimui;  primena Komisijai, kad 

pagal 12.8 darnaus vystymosi tikslą 

reikalaujama, kad visuomenė turėtų 

informacijos ir supratimą apie darnų 

vystymąsi ir gyvenimo būdą; todėl ragina 

Komisiją ir valstybes nares parengti 

programas, kuriomis būtų didinamas 

visuomenės informuotumas apie įvairių 

vartojimo rūšių poveikį žmonių sveikatai, 

aplinkai, apsirūpinimui maistu ir klimato 

kaitai; ragina Komisiją nedelsiant 

paskelbti komunikatą dėl tvarios Europos 

maisto sistemos; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/17 

Pakeitimas 17 

Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES veiksmai siekiant tvarumo 

2017/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

107 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  107a. pabrėžia, kad ES žemės ūkio 

sektorius jau prisideda prie tvarumo; vis 

dėlto pažymi, bendra žemės ūkio politika 

(BŽŪP) turi būt įgalinta geriau atsakyti į 

dabartinius ir būsimus iššūkius; ragina 

Komisiją ištirti, kaip BŽŪP ir tvaraus 

ūkininkavimo sistemos galėtų geriausiai 

prisidėti prie DVT įgyvendinimo siekiant 

užtikrinti stabiliai tiekiamą, saugų ir 

maistingą maistą ir apsaugoti bei išplėtoti 

gamtos išteklius kartu kovojant su klimato 

kaita; prašo Komisiją, rengiant 

komunikatą dėl BŽŪP po 2020 m., 

pateikti pasiūlymų dėl tolesnio žalinimo 

priemonių veiksmingumo didinimo ir 

DVT 2, 3, 6, 12, 13, 14 ir 15 

įgyvendinimo; taip pat ragina Komisiją 

skatinti vietoje ekologiškai pagamintą 

maistą, kurio anglies dioksido išmetimo, 

žemės ir vandens naudojimo rodikliai 

nedideli; pabrėžia, kad svarbios yra 

agrarinės ekosistemos ir svarbu užtikrinti 

tvarią miškotvarką ir nebenaudojamų 

žemės ūkio teritorijų tvaraus atkūrimo 

paskatas; pabrėžia, kad būtina užtikrinti, 

jog įgyvendinant visas ES politikos 

priemones būtų veiksmingai įgyvendinti 

nustatyti tikslai griežtai laikantis 

reikalavimų ir užtikrinant didesnį 

nuoseklumą visose politikos srityse; 

pabrėžia, kad tai ypač svarbu atsižvelgiant 
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į tvarų gamtos išteklių valdymą ir tam 

pagal BŽŪP skirtas priemones; 

Or. en 

 

 


