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3.7.2017 A8-0239/13 

Predlog spremembe  13 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ukrepanje EU za trajnost 

2017/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poudarja, da zaradi pretežno 

industrijskega kmetijstva EU ne bo 

mogoče izpolniti drugega cilja 

trajnostnega razvoja o trajnostnem 

kmetijstvu ter cilja o preprečevanju 

onesnaženosti in prevelike porabe vode 

(6.3 in 6.4), izboljšanju kakovosti tal (2.4 

in 15.3) ter preprečitvi izgube biotske 

raznovrstnosti (15) na ravni EU; 

14. poudarja, da je pomembno izpolniti 

drugi cilj trajnostnega razvoja o 

trajnostnem kmetijstvu ter cilja o 

preprečevanju onesnaženosti in prevelike 

porabe vode (6.3 in 6.4), izboljšanju 

kakovosti tal (2.4 in 15.3) ter preprečitvi 

izgube biotske raznovrstnosti (15) na ravni 

EU; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Predlog spremembe  14 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ukrepanje EU za trajnost 

2017/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. ugotavlja, da ima po podatkih 

raziskav intenzivno kmetijstvo osrednjo 

vlogo pri zmanjševanju vsebnosti 

organskega ogljika v tleh in biotske 

raznovrstnosti tal; poziva EU, naj spodbuja 

metode za izboljšanje kakovosti tal, na 

primer kolobarjenje, tudi pri stročnicah in 

živini, s čimer bi omogočili, da bi EU 

dosegla cilja trajnostnega razvoja št. 2.4 in 

15.3; 

26. ugotavlja, da ima po podatkih 

raziskav netrajnostno kmetijstvo osrednjo 

vlogo pri zmanjševanju vsebnosti 

organskega ogljika v tleh in biotske 

raznovrstnosti tal; poziva EU, naj spodbuja 

metode za izboljšanje kakovosti tal, na 

primer kolobarjenje, tudi pri stročnicah in 

živini, s čimer bi omogočili, da bi EU 

dosegla cilja trajnostnega razvoja št. 2.4 in 

15.3; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Predlog spremembe  15 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ukrepanje EU za trajnost 

2017/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. poziva Komisijo in države članice, 

naj prilagodijo svoj pristop k migracijam, 

da bi razvili migracijsko politiko, ki bo 

skladna z 10. ciljem trajnostnega razvoja in 

bo temeljila na dejstvenem odnosu do 

migrantov in prosilcev za azil, in da bi 

ukrepali zoper ksenofobijo in 

diskriminiranje migrantov pa tudi vlagali v 

poglavitne dejavnike človeškega razvoja; 

ponavlja svoj pomislek, da bi nove politike 

in finančni instrumenti, s katerimi naj bi 

odpravili temeljne vzroke za nedovoljene 

in prisilne migracije, utegnili škodovati 

razvojnim ciljem, in poziva Evropski 

parlament, naj pridobi večjo nadzorno 

vlogo v zvezi s tem in tako zagotovi, da 

bodo nova orodja financiranja skladna s 

pravno podlago, načeli in zavezami EU, 

zlasti pa z Agendo 2030; zavrača zamisel, 

da bi kot osnovo za partnerstvo in 

razvojno sodelovanje s tretjimi državami 

pogojevali razvojno pomoč z nadzorom na 

mejah, upravljanjem migracijskih tokov 

ali sporazumi o ponovnem sprejemu; 

50. poziva Komisijo in države članice, 

naj prilagodijo svoj pristop k migracijam, 

da bi razvili migracijsko politiko, ki bo 

skladna z 10. ciljem trajnostnega razvoja in 

bo temeljila na dejstvenem odnosu do 

migrantov in prosilcev za azil, in da bi 

ukrepali zoper ksenofobijo in 

diskriminiranje migrantov pa tudi vlagali v 

poglavitne dejavnike človeškega razvoja; 

ponavlja svoj pomislek, da bi nove politike 

in finančni instrumenti, s katerimi naj bi 

odpravili temeljne vzroke za nedovoljene 

in prisilne migracije, utegnili škodovati 

razvojnim ciljem, in poziva Evropski 

parlament, naj pridobi večjo nadzorno 

vlogo v zvezi s tem in tako zagotovi, da 

bodo nova orodja financiranja skladna s 

pravno podlago, načeli in zavezami EU, 

zlasti pa z Agendo 2030; opozarja, da je 

glavni cilj razvojnega sodelovanja 

izkoreninjenje revščine ter dolgoročni 

gospodarski in socialni razvoj; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/16 

Predlog spremembe  16 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ukrepanje EU za trajnost 

2017/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 97 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  97a. ker mora Komisija v skladu s 

sedmim okoljskim akcijskim programom 

izvesti presojo vpliva na okolje, ki ga ima 

potrošnja v Uniji v globalnem kontekstu; 

poudarja pozitiven vpliv, ki ga ima lahko 

trajnostni življenjski slog na zdravje ljudi 

in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; 

opozarja Komisijo, da cilj trajnostnega 

razvoja št. 12.8 zahteva informiranje in 

ozaveščanje javnosti o trajnostnem 

razvoju in trajnostnih življenjskih stilih; 

zato Komisijo in države članice poziva, naj 

oblikujejo programe za večje osveščanje 

javnosti o vplivu različnih vrst porabe na 

človekovo zdravje, okolje, prehransko 

varnost in podnebne spremembe; poziva 

Komisijo, naj nemudoma objavi sporočilo 

o trajnostnem evropskem prehranskem 

sistemu; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/17 

Predlog spremembe  17 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ukrepanje EU za trajnost 

2017/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 107 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  107a. poudarja, da kmetijski sektor EU 

že prispeva k trajnosti; ugotavlja pa, da je 

treba skupni kmetijski politiki omogočiti, 

da se bo lahko bolje spopadala s 

trenutnimi in prihodnjimi izzivi; poziva 

Komisijo, naj preuči, kako bi lahko 

skupna kmetijska politika in trajnostni 

sistemi kmetovanja najbolje prispevali k 

ciljem trajnostnega razvoja, s čimer bi 

zagotovili stabilno, varno in hranljivo 

hrano ter varovanje in pospeševanje 

naravnih virov ob hkratnem spopadanju s 

podnebnimi spremembami; poziva 

Komisijo, naj v okviru prihodnjega 

sporočila o skupni kmetijski politiki po 

letu 2020 pripravi predloge za nadaljnje 

izboljšanje učinkovitosti okoljskih 

ukrepov in zagotovi doseganje ciljev 

trajnostnega razvoja 2, 3, 6, 12, 13, 14 in 

15; prav tako poziva Komisijo, naj 

spodbuja lokalno in ekološko pridelano 

hrano, ki ima majhen ogljični odtis ter 

majhen vpliv na zemljišča in porabo vode; 

poudarja pomen kmetijskih ekosistemov 

in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in 

zagotavljanja spodbud za trajnostno 

obnovo opuščenih kmetijskih površin; 

poudarja, da je treba zagotoviti, da bodo 

vse politike EU dejansko dosegle 

zastavljene cilje s strogim spoštovanjem in 

večjo skladnostjo med različnimi 
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politikami; poudarja, da je to posebej 

pomembno zaradi trajnostnega 

upravljanja z naravnimi viri in s tem 

povezanimi instrumenti v okviru skupne 

kmetijske politike; 

Or. en 

 

 


