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3.7.2017 A8-0239/13 

Ändringsförslag  13 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0239/2017 

Seb Dance 

EU:s åtgärder för hållbarhet 

2017/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet betonar att 

EU:s förhärskande industriella jordbruk 

kommer att göra det omöjligt att på EU-

nivå uppnå hållbarhetsmålet nr 2 om ett 

hållbart jordbruk och målen om minskad 

förorening och överanvändning av vatten 

(6.3 och 6.4), om förbättring av 

jordkvaliteten (2.4 och 15.3) och om en 

hejdad förlust av biologisk mångfald (15). 

14. Europaparlamentet betonar hur 

viktigt det är att på EU-nivå uppnå 

hållbarhetsmål nr 2 om ett hållbart 

jordbruk och målen om förebyggande av 

föroreningar och överanvändning av 

vatten (6.3 och 6.4), om förbättring av 

jordkvaliteten (2.4 och 15.3) och om att 

stoppa förlusten av biologisk mångfald 

(15). 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/14 

Ändringsförslag  14 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0239/2017 

Seb Dance 

EU:s åtgärder för hållbarhet 

2017/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet noterar att 

forskningen visar att intensivt jordbruk är 

den största orsaken till minskningen av det 

organiska kolinnehållet i marken och 

förlusten av markens biologiska mångfald. 

Parlamentet uppmanar EU att främja 

metoder som bygger upp markkvaliteten, 

såsom rotation mellan baljväxter och 

djurhållning, som gör det möjligt för EU 

att uppfylla hållbarhetsmålen nr 2.4 och 

15.3. 

26. Europaparlamentet noterar att 

forskningen visar att ett ohållbart jordbruk 

är den största orsaken till minskningen av 

det organiska kolinnehållet i marken och 

förlusten av markens biologiska mångfald. 

Parlamentet uppmanar EU att främja 

metoder som bygger upp markkvaliteten, 

såsom rotation mellan baljväxter och 

djurhållning, som gör det möjligt för EU 

att uppfylla hållbarhetsmålen nr 2.4 och 

15.3. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/15 

Ändringsförslag  15 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0239/2017 

Seb Dance 

EU:s åtgärder för hållbarhet 

2017/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

anpassa förhållningssättet till migration 

dels i syfte att utforma en migrationspolitik 

som ligger i linje med mål 10 för hållbar 

utveckling och en faktabaserad bild av 

migranter och asylsökande och även i linje 

med kampen mot främlingsfientlighet och 

diskriminering av invandrare, dels i syfte 

att investera i viktiga drivkrafter för 

mänsklig utveckling. Parlamentet upprepar 

sina farhågor om att den nya politiken och 

de nya finansieringsinstrumenten som ska 

ta itu med de bakomliggande orsakerna till 

irreguljär migration och 

tvångsförflyttningar kan komma att 

genomföras på bekostnad av 

utvecklingsmålen, och efterlyser en 

starkare granskningsroll för parlamentet i 

detta avseende för att säkerställa att de nya 

finansieringsverktygen är förenliga med 

EU:s rättsliga grund, principer och 

åtaganden, särskilt med Agenda 2030. 

Parlamentet avvisar idén om att 

villkorlighet för stöd som baseras på 

gränskontroller, hantering av 

migrationsströmmar eller 

återtagandeavtal skulle utgöra en grund 

för partnerskap och utvecklingssamarbete 

med tredjeländer. 

50. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

anpassa förhållningssättet till migration 

dels i syfte att utforma en migrationspolitik 

som ligger i linje med mål 10 för hållbar 

utveckling och en faktabaserad bild av 

migranter och asylsökande och även i linje 

med kampen mot främlingsfientlighet och 

diskriminering av invandrare, dels i syfte 

att investera i viktiga drivkrafter för 

mänsklig utveckling. Parlamentet upprepar 

sina farhågor om att den nya politiken och 

de nya finansieringsinstrumenten som ska 

ta itu med de bakomliggande orsakerna till 

irreguljär migration och 

tvångsförflyttningar kan komma att 

genomföras på bekostnad av 

utvecklingsmålen, och efterlyser en 

starkare granskningsroll för parlamentet i 

detta avseende för att säkerställa att de nya 

finansieringsverktygen är förenliga med 

EU:s rättsliga grund, principer och 

åtaganden, särskilt med Agenda 2030. 

Parlamentet påminner om att det primära 

målet för utvecklingssamarbetet är att 

utrota fattigdom och få till stånd en 

ekonomisk och social långsiktig 

utveckling. 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

3.7.2017 A8-0239/16 

Ändringsförslag  16 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0239/2017 

Seb Dance 

EU:s åtgärder för hållbarhet 

2017/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 97a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  97a. Europaparlamentet påminner om 

att kommissionen enligt det sjunde 

miljöhandlingsprogrammet ska bedöma 

miljökonsekvenserna, i ett globalt 

sammanhang, av unionens konsumtion. 

Parlamentet betonar de positiva effekter 

som en hållbar livsstil kan ha på 

människors hälsa och för att minska 

utsläppen av växthusgaser. Parlamentet 

påminner kommissionen om att det 

hållbara utvecklingsmålet 12.8 kräver att 

allmänheten ska ha information och 

medvetenhet om en hållbar utveckling och 

hållbara livsstilar. Parlamentet uppmanar 

därför med kraft kommissionen och 

medlemsstaterna att utarbeta program för 

att öka den allmänna medvetenheten om 

följderna av olika konsumtionsnivåer för 

människors hälsa, miljön, 

livsmedelstryggheten och 

klimatförändringarna. Kommissionen 

uppmanas att utan dröjsmål offentliggöra 

meddelandet om ett hållbart europeiskt 

livsmedelssystem. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/17 

Ändringsförslag  17 

Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0239/2017 

Seb Dance 

EU:s åtgärder för hållbarhet 

2017/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 107a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  107a. Europaparlamentet påpekar att 

EU:s jordbrukssektor redan bidrar till 

hållbarheten. Parlamentet noterar dock 

att den gemensamma jordbrukspolitiken 

måste kunna bemöta nuvarande och 

framtida utmaningar på ett bättre sätt. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

undersöka hur den gemensamma 

jordbrukspolitiken och hållbara 

jordbrukssystem bäst kan bidra till målen 

för hållbar utveckling för att garantera 

stabila, säkra och näringsrika livsmedel 

och skydda och förbättra naturresurserna, 

samtidigt som klimatförändringarna 

åtgärdas. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att inom ramen för sitt 

kommande meddelande om den 

gemensamma jordbrukspolitiken efter 

2020 lägga fram förslag för att göra 

miljöanpassningsåtgärder ännu 

effektivare och för att se till att målen för 

hållbar utveckling nr 2, 3, 6, 12, 13, 14 

och 15 uppnås. Parlamentet uppmanar 

även kommissionen att främja lokalt och 

ekologiskt producerade livsmedel med 

små koldioxidavtryck och areella 

fotavtryck och låg vattenanvändning. 

Parlamentet framhåller vikten av 

jordbrukets ekosystem och hållbart 

skogsbruk och av att ge incitament för ett 

hållbart återställande av nedlagd 
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jordbruksmark. Parlamentet betonar att 

det behöver säkerställas att all EU-politik 

på ett effektivt sätt uppnår de fastställda 

målen genom strikt efterlevnad och större 

samstämdhet mellan olika 

politikområden. Parlamentet betonar att 

detta är särskilt relevant när det gäller en 

hållbar förvaltning av naturresurser och 

de instrument som har inrättats för detta 

inom ramen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken. 

Or. en 

 

 


