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3.7.2017 A8-0239/13 

Poprawka  13 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0239/2017 

Seb Dance 

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2017/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. zaznacza, że dominujące obecnie 

rolnictwo przemysłowe w UE uniemożliwi 

osiągnięcie celu zrównoważonego rozwoju 

nr 2 w sprawie zrównoważonego rolnictwa 

oraz celów dotyczących zapobiegania 

zanieczyszczeniu i nadmiernemu zużyciu 

wody (6.3 i 6.4), poprawy jakości gleby 

(2.4 i 15.3) oraz zahamowania utraty 

bioróżnorodności (15) na szczeblu 

unijnym; 

14. zwraca uwagę na znaczenie 

osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju 

nr 2 w sprawie zrównoważonego rolnictwa 

oraz celów dotyczących zapobiegania 

zanieczyszczeniu i nadmiernemu zużyciu 

wody (6.3 i 6.4), poprawy jakości gleby 

(2.4 i 15.3) oraz zahamowania utraty 

bioróżnorodności (15) na szczeblu 

unijnym; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Poprawka  14 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0239/2017 

Seb Dance 

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2017/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. zauważa, że według badań 

intensywne rolnictwo jest kluczowym 

czynnikiem wywołującym utratę 

rozpuszczonego w glebie węgla 

organicznego i różnorodności biologicznej 

gleby; wzywa UE do promowania metod 

budowy jakości gleby, takich jak rotacja z 

użyciem roślin strączkowych i zwierząt 

gospodarskich, co umożliwiłoby UE 

osiągnięcie celów zrównoważonego 

rozwoju nr 2.4 i 15.3; 

26. zauważa, że według badań 

niezrównoważone rolnictwo jest 

kluczowym czynnikiem wywołującym 

utratę rozpuszczonego w glebie węgla 

organicznego i różnorodności biologicznej 

gleby; wzywa UE do promowania metod 

budowy jakości gleby, takich jak rotacja z 

użyciem roślin strączkowych i zwierząt 

gospodarskich, co umożliwiłoby UE 

osiągnięcie celów zrównoważonego 

rozwoju nr 2.4 i 15.3; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Poprawka  15 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0239/2017 

Seb Dance 

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2017/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

50. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do ponownego dostosowania 

ich podejścia do kwestii migracji z myślą o 

rozwijaniu polityki migracji zgodnie z 

celem zrównoważonego rozwoju 10 i 

opartym na faktach postrzeganiu 

migrantów i osób ubiegających się o azyl 

oraz przeciwdziałaniu ksenofobii i 

dyskryminacji wobec migrantów, jak i ze 

względu na inwestycje w kluczową siłę 

napędową dla rozwoju społecznego; 

ponownie wyraża zaniepokojenie faktem, 

że nowe strategie i instrumenty finansowe 

odnoszące się do przyczyn nielegalnej i 

przymusowej migracji mogą zostać 

wdrożone ze szkodą dla celów rozwoju, i 

zwraca się o przyznanie Parlamentowi 

Europejskiemu silniejszej roli kontrolnej, 

tak aby zapewnić, by nowe narzędzia 

finansowania były zgodne z podstawą 

prawną, zasadami i zobowiązaniami UE, w 

szczególności w odniesieniu do programu 

działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 

do roku 2030; odrzuca ideę, by 

uwarunkowanie pomocy kontrolami 

granicznymi, zarządzaniem przepływami 

migracyjnymi oraz umowami o readmisji 

były podstawami partnerstwa i współpracy 

na rzecz rozwoju z państwami trzecimi; 

50. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do ponownego dostosowania 

ich podejścia do kwestii migracji z myślą o 

rozwijaniu polityki migracji zgodnie z 

celem zrównoważonego rozwoju 10 i 

opartym na faktach postrzeganiu 

migrantów i osób ubiegających się o azyl 

oraz przeciwdziałaniu ksenofobii i 

dyskryminacji wobec migrantów, jak i ze 

względu na inwestycje w kluczową siłę 

napędową dla rozwoju społecznego; 

ponownie wyraża zaniepokojenie faktem, 

że nowe strategie i instrumenty finansowe 

odnoszące się do przyczyn nielegalnej i 

przymusowej migracji mogą zostać 

wdrożone ze szkodą dla celów rozwoju, i 

zwraca się o przyznanie Parlamentowi 

Europejskiemu silniejszej roli kontrolnej, 

tak aby zapewnić, by nowe narzędzia 

finansowania były zgodne z podstawą 

prawną, zasadami i zobowiązaniami UE, w 

szczególności w odniesieniu do programu 

działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 

do roku 2030; przypomina, że 

podstawowym celem współpracy na rzecz 

rozwoju jest likwidacja ubóstwa i 

długotrwały rozwój gospodarczy i 

społeczny; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/16 

Poprawka  16 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0239/2017 

Seb Dance 

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2017/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 97 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  97a. przypomina, że w ramach 7. 

unijnego programu działań w zakresie 

środowiska Komisja ma obowiązek 

dokonania oceny wpływu na środowisko, 

w kontekście globalnym, konsumpcji w 

Unii; podkreśla pozytywny wpływ, jaki 

zrównoważony styl życia może mieć na 

zdrowie ludzi i zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych; przypomina Komisji, że 

cel zrównoważonego rozwoju nr 12.8 

wymaga zapewnienia, aby społeczeństwo 

miało dostęp do informacji i świadomość 

w zakresie zrównoważonego rozwoju i 

przyjaznych dla środowiska stylów życia; 

pilnie wzywa zatem Komisję i państwa 

członkowskie do opracowania programów 

zwiększających świadomość obywateli w 

zakresie konsekwencji różnych modeli 

konsumpcji dla zdrowia ludzi, środowiska, 

bezpieczeństwa żywnościowego i zmiany 

klimatu; wzywa Komisję, by bezzwłocznie 

opublikowała komunikat w sprawie 

zrównoważonego europejskiego systemu 

produkcji żywności; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/17 

Poprawka  17 

Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0239/2017 

Seb Dance 

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2017/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 107 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  107a. podkreśla, że rolnictwo unijne już 

wnosi wkład w zrównoważony rozwój; 

zauważa jednak, że wspólna polityka 

rolna (WPR) musi być w stanie lepiej 

reagować na obecne i przyszłe wyzwania; 

wzywa Komisję do zbadania, w jaki sposób 

WPR i zrównoważone systemy rolnicze 

mogą najlepiej przyczynić się do 

osiągnięcia celów zrównoważonego 

rozwoju w celu zapewnienia stabilnej, 

bezpiecznej i bogatej w substancje 

odżywcze żywności oraz ochrony i 

poprawy zasobów naturalnych, a zarazem 

przeciwdziałać zmianie klimatu; zwraca 

się do Komisji, aby w ramach zbliżającego 

się komunikatu w sprawie WPR po roku 

2020 przedstawiła wnioski mające na celu 

dalszą poprawę efektywności działań z 

zakresu ekologizacji oraz zapewnienie 

realizacji celów zrównoważonego rozwoju 

nr 2, 3, 6, 12, 13, 14 & 15; wzywa także 

Komisję, aby zachęcała do przechodzenia 

na spożycie lokalnej i ekologicznej 

żywności o niskim śladzie węglowym i 

niskim wskaźniku wykorzystania zasobów 

i wody; zwraca uwagę na znaczenie 

ekosystemów rolniczych i zrównoważonej 

gospodarki leśnej oraz zachęcania do 

zrównoważonej odbudowy obszarów 

rolnych wycofanych z eksploatacji; 

podkreśla konieczność zapewnienia, że 
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polityka UE skutecznie przyczyni się do 

osiągnięcia ustalonych celów poprzez 

zapewnienie ścisłej zgodności i poprzez 

większą spójność we wszystkich obszarach 

polityki; podkreśla, że ma to szczególne 

znaczenie w odniesieniu do 

zrównoważonego gospodarowania 

zasobami naturalnymi oraz instrumentów 

temu poświęconych w ramach WPR; 

Or. en 

 

 


