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Изменение 1
Антия Макинтайър
от името на групата ECR

Доклад A8-0045/2019
Юте Гутеланд
Устойчива употреба на пестициди
(2017/2284(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. отбелязва също така, че най-
големи намаления на обемите на 
пестициди е вероятно да възникнат 
вследствие на системни промени, които 
намаляват податливостта спрямо 
набезите на вредители, благоприятстват 
структурното и биологичното 
разнообразие вместо монокултурите и 
непрекъснатото отглеждане на култури, 
и намаляват устойчивостта на 
вредителите спрямо активните съставки; 
ето защо подчертава необходимостта от 
обмисляне, финансиране и интегриране 
на агроекологични методи, чрез които 
цялата земеделска система да стане по-
устойчива на вредители;

17. отбелязва също така, че 
намаления на рисковете и 
въздействието от използването на 
пестициди е вероятно да възникнат 
посредством системни промени, които 
намаляват податливостта спрямо 
набезите на вредители, благоприятстват 
структурното и биологичното 
разнообразие вместо монокултурите и 
непрекъснатото отглеждане на култури, 
и намаляват устойчивостта на 
вредителите спрямо активните съставки; 
ето защо подчертава необходимостта от 
обмисляне, финансиране и интегриране 
на агроекологични методи, чрез които 
цялата земеделска система да стане по-
устойчива на вредители;
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Изменение 2
Антия Макинтайър
от името на групата ECR

Доклад A8-0045/2019
Юте Гутеланд
Устойчива употреба на пестициди
(2017/2284(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 42

Предложение за резолюция Изменение

42. призовава държавите членки да 
се придържат към установените 
графици за предоставяне на 
преразгледаните национални планове за 
действие; настоятелно призовава 
държавите членки, които все още не са 
го направили, да ги предоставят без по-
нататъшно забавяне, този път с ясни 
количествени цели и измерима обща цел 
за непосредствено и дългосрочно 
ефективно намаляване на употребата на 
пестициди, включително ясно 
определени годишни цели за 
намаляване на употребата, и като 
обръщат специално внимание на 
възможните последици върху 
опрашителите и навлизането на 
устойчиви нехимични алтернативи и 
нискорискови ПРЗ в съответствие с 
принципите за ИУВ;

42. призовава държавите членки да 
се придържат към установените 
графици за предоставяне на 
преразгледаните национални планове за 
действие; настоятелно призовава 
държавите членки, които все още не са 
го направили, да ги предоставят без по-
нататъшно забавяне, този път с ясни 
количествени цели и измерима обща цел 
за непосредствено и дългосрочно 
ефективно намаляване на рисковете и 
въздействието от употребата на 
пестициди, включително ясно 
определени годишни цели за 
намаляване на употребата, и като 
обръщат специално внимание на 
възможните последици върху 
опрашителите и навлизането на 
устойчиви нехимични алтернативи и 
нискорискови ПРЗ в съответствие с 
принципите за ИУВ;
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Изменение 3
Антия Макинтайър
от името на групата ECR

Доклад A8-0045/2019
Юте Гутеланд
Устойчива употреба на пестициди
(2017/2284(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 62

Предложение за резолюция Изменение

62. призовава държавите членки да 
увеличат своите инвестиции в 
адаптационни практики, които 
предотвратяват достигането на 
агрохимични вещества до повърхностни 
и дълбоки води, както и в мерки, 
насочени към ограничаване на 
възможното излужване на тези вещества 
във водни течения, реки и морета; 
препоръчва тяхната употреба да бъде 
забранена при почви, които 
потенциално се оттичат в 
подпочвени води;

62. призовава държавите членки да 
увеличат своите инвестиции в 
адаптационни практики, които 
предотвратяват достигането на 
агрохимични вещества до повърхностни 
и дълбоки води, както и в мерки, 
насочени към ограничаване на 
възможното излужване на тези вещества 
във водни течения, реки и морета; 
препоръчва тяхната употреба да бъде 
забранена при почви в близост до 
плитки подпочвени водоизточници и 
природни резервати;
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Изменение 4
Антия Макинтайър
от името на групата ECR

Доклад A8-0045/2019
Юте Гутеланд
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Предложение за резолюция
Параграф 64

Предложение за резолюция Изменение

64. призовава Комисията незабавно 
да забрани употребата на пестициди 
с активни вещества, които са мутагенни, 
канцерогенни или токсични за 
репродукцията или имат свойства, 
нарушаващи функцията на 
ендокринната система, и вредят на 
хората или животните;

64. призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират 
пълно и единно прилагане на основани 
на опасностите критерии за 
изключване на активни вещества, които 
са мутагенни, канцерогенни или 
токсични за репродукцията или имат 
свойства, нарушаващи функцията на 
ендокринната система;
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