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3.7.2017 A8-0239/13 

Alteração  13 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ação da UE para a sustentabilidade 

2017/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Salienta que o modelo de 

agricultura industrial que prevalece na 

UE impossibilitará a concretização do 

ODS 2 relativo à agricultura sustentável e 

dos ODS relativos à prevenção da poluição 

e à utilização excessiva de água (6.3 e 6.4), 

à melhoria da qualidade do solo (2.4 e 

15.3) e à suspensão da perda de 

biodiversidade (15) a nível da UE; 

14. Salienta a importância da 

concretização do ODS 2 relativo à 

agricultura sustentável e dos ODS relativos 

à prevenção da poluição e à utilização 

excessiva de água (6.3 e 6.4), à melhoria da 

qualidade do solo (2.4 e 15.3) e à 

suspensão da perda de biodiversidade (15) 

a nível da UE; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Alteração  14 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ação da UE para a sustentabilidade 

2017/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Observa que os estudos 

demonstram que a agricultura intensiva é 

um importante motor da perda de carbono 

orgânico do solo e de biodiversidade do 

solo; insta a UE a promover métodos que 

valorizem a qualidade dos solos, tais como 

as rotações de culturas, incluindo 

leguminosas e animais, permitindo assim 

que a UE cumpra os ODS 2.4 e 15.3; 

26. Observa que os estudos 

demonstram que a agricultura 

insustentável é um importante motor da 

perda de carbono orgânico do solo e de 

biodiversidade do solo; insta a UE a 

promover métodos que valorizem a 

qualidade dos solos, tais como as rotações 

de culturas, incluindo leguminosas e 

animais, permitindo assim que a UE 

cumpra os ODS 2.4 e 15.3; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Alteração  15 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ação da UE para a sustentabilidade 

2017/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a reajustarem a sua abordagem 

em matéria de migração, na perspetiva de 

desenvolver uma política de migração em 

consonância com o ODS 10 e com uma 

perceção factual dos migrantes e 

requerentes de asilo, visando combater a 

xenofobia e a discriminação contra os 

migrantes, bem como com o objetivo de 

investir em fatores chave para o 

desenvolvimento humano; reitera a sua 

preocupação de que as novas políticas e os 

novos instrumentos financeiros para 

combater as causas profundas da migração 

irregular e forçada possam ser aplicados 

em detrimento dos objetivos de 

desenvolvimento, e solicita que seja 

conferido ao Parlamento Europeu um 

maior papel de controlo nesta matéria, de 

modo a assegurar que os novos 

instrumentos de financiamento sejam 

compatíveis com a base jurídica, os 

princípios e os compromissos da UE, em 

especial a Agenda 2030; rejeita a ideia de 

condicionar a ajuda ao controlo das 

fronteiras, à gestão dos fluxos migratórios 

ou a acordos de readmissão, como base da 

parceria e da cooperação para o 

desenvolvimento com países terceiros; 

50. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a reajustarem a sua abordagem 

em matéria de migração, na perspetiva de 

desenvolver uma política de migração em 

consonância com o ODS 10 e com uma 

perceção factual dos migrantes e 

requerentes de asilo, visando combater a 

xenofobia e a discriminação contra os 

migrantes, bem como com o objetivo de 

investir em fatores chave para o 

desenvolvimento humano; reitera a sua 

preocupação de que as novas políticas e os 

novos instrumentos financeiros para 

combater as causas profundas da migração 

irregular e forçada possam ser aplicados 

em detrimento dos objetivos de 

desenvolvimento, e solicita que seja 

conferido ao Parlamento Europeu um 

maior papel de controlo nesta matéria, de 

modo a assegurar que os novos 

instrumentos de financiamento sejam 

compatíveis com a base jurídica, os 

princípios e os compromissos da UE, em 

especial a Agenda 2030; recorda que o 

principal objetivo da cooperação para o 

desenvolvimento é a erradicação da 

pobreza e o desenvolvimento económico e 

social a longo prazo; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/16 

Alteração  16 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ação da UE para a sustentabilidade 

2017/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 97-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  97-A. Recorda que – no âmbito do 7.º 

Programa de Ação em matéria de 

Ambiente – a Comissão deve avaliar o 

impacto ambiental, a nível mundial, do 

consumo da União; salienta o impacto 

positivo que os estilos de vida sustentáveis 

podem ter na saúde humana e na redução 

das emissões de gases com efeito de 

estufa; recorda à Comissão que o ODS 

12.8 exige que o público seja informado e 

sensibilizado sobre os estilos de vida e o 

desenvolvimento sustentáveis; insta, por 

isso, a Comissão e os Estados-Membros a 

criarem programas destinados a 

aumentar a sensibilização do público para 

as implicações dos diferentes níveis de 

consumo para a saúde humana, o 

ambiente, a segurança alimentar e as 

alterações climáticas; insta a Comissão a 

publicar sem demora a comunicação 

intitulada «Construir um sistema 

alimentar europeu sustentável»; 

Or. en 



 

AM\1130088PT.docx  PE605.584v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

3.7.2017 A8-0239/17 

Alteração  17 

Peter Liese 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ação da UE para a sustentabilidade 

2017/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 107-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  107-A. Salienta que a agricultura da UE 

já contribui de forma significativa para a 

sustentabilidade; contudo, observa que a 

política agrícola comum (PAC) tem de ter 

capacidade para dar melhor resposta aos 

desafios atuais e futuros; insta a 

Comissão a analisar de que forma a PAC 

e os sistemas de exploração agrícola 

sustentáveis podem contribuir melhor 

para a concretização dos ODS, a fim de 

garantir a produção estável e segura de 

alimentos nutritivos e a proteção e reforço 

dos recursos naturais e simultaneamente 

enfrentar as alterações climáticas; insta a 

Comissão – no quadro da próxima 

comunicação sobre a PAC pós-2020 – a 

apresentar propostas com vista a 

continuar a melhorar a eficácia das 

medidas de ecologização e a assegurar a 

concretização dos ODS 2, 3, 6, 12, 13, 14 

e 15; solicita igualmente à Comissão que 

promova a produção de alimentos a nível 

local e de forma ecológica, com uma 

baixa pegada de carbono no solo e na 

água; salienta a importância dos 

ecossistemas agrícolas e da gestão 

sustentável das florestas e de oferecer 

incentivos ao restabelecimento sustentável 

de áreas agrícolas não utilizadas; 

sublinha a necessidade de velar por que 

todas as políticas da UE alcancem 
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eficazmente os objetivos fixados, através 

duma conformidade rigorosa e duma 

maior coerência entre os domínios de 

intervenção; realça que isto assume 

particular relevância no que respeita à 

gestão sustentável dos recursos naturais e 

aos instrumentos para o efeito no âmbito 

da PAC; 

Or. en 

 

 


