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3.7.2017 A8-0239/13 

Amendamentul  13 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acțiunea UE pentru sustenabilitate 

2017/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază faptul că agricultura 

industrială dominantă a UE va face 

imposibilă respectarea ODD 2 privind 

agricultura sustenabilă și a ODD-urilor 

privind prevenirea poluării și utilizarea 

excesivă a apei (6.3 și 6.4), îmbunătățirea 

calității solului (2.4 și 15.3) și stoparea 

pierderii biodiversității (15) la nivelul UE;  

14. subliniază importanța respectării 

ODD 2 privind agricultura sustenabilă și a 

ODD-urilor privind prevenirea poluării și 

utilizarea excesivă a apei (6.3 și 6.4), 

îmbunătățirea calității solului (2.4 și 15.3) 

și stoparea pierderii biodiversității (15) la 

nivelul UE; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Amendamentul  14 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acțiunea UE pentru sustenabilitate 

2017/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. observă că cercetările arată că 

agricultura intensivă este un factor-cheie 

pentru pierderea carbonului organic din sol 

și a biodiversității solului; invită UE să 

promoveze metode de consolidare a 

calității solului, cum ar fi rotațiile care să 

includă leguminoasele și efectivele de 

animale, permițând astfel UE să respecte 

ODD-urile 2.4 și 15.3; 

26. observă că cercetările arată că 

agricultura nesustenabilă este un factor-

cheie pentru pierderea carbonului organic 

din sol și a biodiversității solului; invită UE 

să promoveze metode de consolidare a 

calității solului, cum ar fi rotațiile care să 

includă leguminoasele și efectivele de 

animale, permițând astfel UE să respecte 

ODD-urile 2.4 și 15.3; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Amendamentul  15 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acțiunea UE pentru sustenabilitate 

2017/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. invită Comisia și statele membre să 

își reajusteze abordarea referitoare la 

migrație cu scopul de a elabora o politică 

în materie de migrație, în conformitate cu 

ODD 10, precum și un discurs bazat pe 

date concrete, cu privire la migranți și 

solicitanții de azil, care să combată 

xenofobia și discriminarea față de migranți, 

precum și în vederea investirii în factorii-

cheie pentru dezvoltarea umană; își 

reiterează preocuparea că noile politici și 

instrumente financiare care abordează 

cauzele profunde ale migrației 

neregulamentare și forțate pot fi puse în 

aplicare în detrimentul obiectivelor de 

dezvoltare și solicită ca Parlamentului 

European să i se acorde un rol mai ferm în 

acest caz, pentru a se asigura că noile 

instrumente de finanțare sunt compatibile 

cu temeiul juridic, cu principiile și 

angajamentele UE, în special cu Agenda 

2030; respinge ideea că condiționarea 

ajutorului de controlul la frontieră, 

gestionarea fluxurilor de migrație sau 

acordurile de readmisie ar trebui să 

reprezinte baza parteneriatului și a 

cooperării pentru dezvoltare cu țări terțe; 

50. invită Comisia și statele membre să 

își reajusteze abordarea referitoare la 

migrație cu scopul de a elabora o politică 

în materie de migrație, în conformitate cu 

ODD 10, precum și un discurs bazat pe 

date concrete, cu privire la migranți și 

solicitanții de azil, care să combată 

xenofobia și discriminarea față de migranți, 

precum și în vederea investirii în factorii-

cheie pentru dezvoltarea umană; își 

reiterează preocuparea că noile politici și 

instrumente financiare care abordează 

cauzele profunde ale migrației 

neregulamentare și forțate pot fi puse în 

aplicare în detrimentul obiectivelor de 

dezvoltare și solicită ca Parlamentului 

European să i se acorde un rol mai ferm în 

acest caz, pentru a se asigura că noile 

instrumente de finanțare sunt compatibile 

cu temeiul juridic, cu principiile și 

angajamentele UE, în special cu Agenda 

2030; reamintește că obiectivul principal 

al cooperării pentru dezvoltare este 

eradicarea sărăciei și dezvoltarea 

economică și socială pe termen lung; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/16 

Amendamentul  16 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acțiunea UE pentru sustenabilitate 

2017/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 97 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  97a. reamintește că, conform celui de 

Al 7-lea program de acțiune pentru 

mediu, Comisia trebuie să evalueze 

impactul de mediu, într-un context global, 

al consumului Uniunii; subliniază 

impactul pozitiv pe care stilul de viață 

sustenabil îl poate avea asupra sănătății 

umane și a reducerii emisiilor de gaze cu 

efect de seră; reamintește Comisiei că 

ODD 12.8 cere ca publicul să dețină 

informații și să aibă cunoștință de 

dezvoltarea durabilă și stilul de viață 

sustenabil; în consecință, îndeamnă 

Comisia și statele membre să elaboreze 

programe de sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la implicațiile diferitelor 

tipuri de consum în ceea ce privește 

sănătatea umană, mediul, securitatea 

alimentară și schimbările climatice; invită 

Comisia să publice fără întârziere 

comunicarea privind un sistem alimentar 

european sustenabil; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/17 

Amendamentul  17 

Peter Liese 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Acțiunea UE pentru sustenabilitate 

2017/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 107 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  107a. subliniază faptul că sectorul 

agricol al UE contribuie deja la 

sustenabilitate; constată totuși că politica 

agricolă comună (PAC) trebuie să fie în 

măsură să răspundă provocărilor actuale 

și viitoare; invită Comisia să examineze în 

ce mod PAC și sistemele agricole 

sustenabile pot contribui cel mai bine la 

ODD-uri pentru a garanta alimente 

stabile, sigure și nutritive, dar și pentru a 

proteja și consolida resursele naturale 

concomitent cu abordarea schimbărilor 

climatice; solicită Comisiei ca, în cadrul 

viitoarei comunicări privind PAC după 

2020, să prezinte propuneri pentru a 

consolida și mai mult eficiența măsurilor 

de ecologizare și pentru a asigura 

realizarea ODD-urilor 2, 3, 6, 12, 13, 14 și 

15; invită Comisia, de asemenea, să 

promoveze alimentele produse la nivel 

local și în mod ecologic, cu o amprentă 

redusă de carbon și un impact redus 

asupra terenurilor și apei; subliniază 

importanța ecosistemelor agricole și a 

gestionării sustenabile a pădurilor, 

precum și a furnizării de stimulente 

pentru refacerea sustenabilă a zonelor 

agricole dezafectate; subliniază 

necesitatea asigurării faptului că toate 

politicile UE realizează efectiv obiectivele 

stabilite prin conformitate strictă și o mai 
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mare coerență între domeniile de politici; 

subliniază că acest lucru prezintă o 

importanță deosebită în ceea ce privește 

gestionarea sustenabilă a resurselor 

naturale și instrumentele dedicate 

acesteia în cadrul PAC; 

Or. en 

 

 


