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3.7.2017 A8-0239/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0239/2017 

Seb Dance 

Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť 

2017/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. zdôrazňuje, že prevažujúce 

priemyselné poľnohospodárstvo v EÚ 

znemožní splnenie CTUR č. 2 venovaného 

udržateľnému poľnohospodárstvu a CTUR 

venovaných predchádzaniu vzniku 

znečistenia a nadmernému používaniu 

vody (č. 6.3 a 6.4), zlepšovaniu kvality 

pôdy (č. 2.4 a 15.3) a zastaveniu straty 

biodiverzity (č. 15) na úrovni EÚ; 

14. zdôrazňuje dôležitosť splnenia 

SDG č. 2 venovaného udržateľnému 

poľnohospodárstvu a SDG venovaných 

predchádzaniu vzniku znečistenia 

a nadmernému používaniu vody (č. 6.3 

a 6.4), zlepšovaniu kvality pôdy (č. 2.4 

a 15.3) a zastaveniu straty biodiverzity (č. 

15) na úrovni EÚ; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0239/2017 

Seb Dance 

Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť 

2017/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. konštatuje, že podľa výskumu je 

intenzívne poľnohospodárstvo hlavným 

motorom poklesu organického uhlíka 

v pôde a biologickej diverzity pôdy; 

vyzýva EÚ, aby podporovala metódy, ktoré 

zlepšujú kvalitu pôdy, napríklad rotáciu so 

začlenením strukovín a hospodárskych 

zvierat, čím sa umožní, aby EÚ splnila 

CTUR č. 2.4 a 15.3; 

26. konštatuje, že podľa výskumu je 

neudržateľné poľnohospodárstvo hlavným 

motorom poklesu organického uhlíka 

v pôde a biologickej diverzity pôdy; 

vyzýva EÚ, aby podporovala metódy, ktoré 

zlepšujú kvalitu pôdy, napríklad rotáciu so 

začlenením strukovín a hospodárskych 

zvierat, čím sa umožní, aby EÚ splnila 

CTUR č. 2.4 a 15.3; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0239/2017 

Seb Dance 

Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť 

2017/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby opätovne upravili svoj prístup k 

migrácii s cieľom vypracovať politiku v 

oblasti migrácie v súlade s CTUR č. 10 a 

faktickým vnímaním migrantov a 

žiadateľov o azyl a s bojom proti xenofóbii 

a diskriminácii migrantov, ako aj s cieľom 

investovať do kľúčových faktorov pre 

ľudský rozvoj; opakuje svoje obavy, že 

nové politiky a finančné nástroje na 

riešenie prvotných príčin nezákonnej a 

násilnej migrácie možno realizovať na úkor 

rozvojových cieľov, a žiada, aby sa 

Európskemu parlamentu v tejto súvislosti 

prisúdila výraznejšia kontrolná úloha, s 

cieľom zabezpečiť, žaby nové nástroje 

financovania boli v súlade s právnym 

základom, zásadami a záväzkami EÚ, a 

najmä s programom 2030; odmieta 

myšlienku, že základom partnerstva a 

rozvojovej spolupráce s tretími krajinami 

by mala byť podmienenosť pomoci 

kontrolou hraníc, riadením migračných 

tokov či dohodami o readmisii; 

50. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby opätovne upravili svoj prístup k 

migrácii s cieľom vypracovať politiku v 

oblasti migrácie v súlade s CTUR č. 10 a 

faktickým vnímaním migrantov a 

žiadateľov o azyl a s bojom proti xenofóbii 

a diskriminácii migrantov, ako aj s cieľom 

investovať do kľúčových faktorov pre 

ľudský rozvoj; opakuje svoje obavy, že 

nové politiky a finančné nástroje na 

riešenie prvotných príčin nezákonnej a 

násilnej migrácie možno realizovať na úkor 

rozvojových cieľov, a žiada, aby sa 

Európskemu parlamentu v tejto súvislosti 

prisúdila výraznejšia kontrolná úloha, s 

cieľom zabezpečiť, žaby nové nástroje 

financovania boli v súlade s právnym 

základom, zásadami a záväzkami EÚ, a 

najmä s programom 2030; pripomína, že 

hlavným cieľom politiky rozvojovej 

spolupráce je odstránenie chudoby a 

dlhodobý hospodársky a sociálny rozvoj; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0239/2017 

Seb Dance 

Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť 

2017/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 97 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  97a. pripomína, že v rámci 7. 

environmentálneho akčného programu sa 

od Komisia požaduje, aby posúdila vplyv 

spotreby v Únii na životné prostredie, a to 

v globálnom kontexte; zdôrazňuje 

pozitívny vplyv, ktorý môže mať 

udržateľný životný štýl na ľudské zdravie 

a znižovanie emisií skleníkových plynov; 

pripomína Komisii, že v cieli trvalo 

udržateľného rozvoja č. 12.8 sa požaduje, 

aby mala verejnosť informácie a 

povedomie o trvalo udržateľnom rozvoji 

a životných štýloch; naliehavo preto žiada 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

programy na zvýšenie povedomia 

verejnosti o vplyvoch rôznych druhov 

spotreby na ľudské zdravie, životné 

prostredie, potravinovú bezpečnosť 

a zmenu klímy; vyzýva Komisiu, aby 

bezodkladne uverejnila oznámenie o 

udržateľnom európskom potravinovom 

systéme; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0239/2017 

Seb Dance 

Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť 

2017/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 107 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  107a. poukazuje na to, že európsky 

poľnohospodársky sektor už prispieva k 

udržateľnosti; konštatuje však, že 

spoločná poľnohospodárska politika 

(SPP) musí umožňovať lepšiu reakciu na 

aktuálne a budúce výzvy; vyzýva Komisiu, 

aby preskúmala spôsoby, ako by SPP a 

udržateľné poľnohospodárske systémy 

mohli najlepšie prispievať k SDG v 

záujme zabezpečenia stabilných, 

bezpečných a výživných potravín, ako aj k 

ochrane a skvalitňovaniu prírodných 

zdrojov, a zároveň bojovať proti zmene 

klímy; žiada Komisiu, aby v rámci 

nadchádzajúceho oznámenia o SPP po 

roku 2020 predložila návrhy na ďalšie 

zlepšenie účinnosti ekologizačných 

opatrení a zabezpečenie dosiahnutia SDG 

č. 2, 3, 6, 12, 13, 14 a 15; vyzýva zároveň 

Komisiu, aby podporovala miestne 

a ekologické potraviny s nízkou uhlíkovou 

stopou a nízkou úrovňou záťaže na pôdu 

a vodu; zdôrazňuje význam 

poľnohospodárskych ekosystémov a 

udržateľného obhospodarovania lesov a 

poskytovania stimulov pre udržateľnú 

obnovu vyčerpaných poľnohospodárskych 

oblastí; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, 

aby všetky politiky EÚ účinne dosiahli 

stanovené ciele prostredníctvom prísneho 

dodržiavania právnych predpisov a väčšej 
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súdržnosti medzi jednotlivými oblasťami 

politiky; zdôrazňuje, že to má osobitný 

význam v súvislosti s trvalo udržateľným 

riadením prírodných zdrojov a nástrojov 

určených na to v rámci SPP; 

Or. en 

 

 


