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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. nendib ka, et tõenäoliselt aitavad 
pestitsiidide mahtu vähendada eelkõige 
süsteemsed muudatused, mis vähendavad 
vastuvõtlikkust kahjuritele, soodustavad 
monokultuuride ja ühe kultuuri pideva 
kasvatamise asemel struktuurilist ja 
bioloogilist mitmekesisust ning 
vähendavad kahjurite resistentsust 
toimeainete suhtes; rõhutab seepärast 
vajadust pidada esmatähtsaks, rahastada ja 
integreerida agroökoloogilisi meetodeid, 
mis muudavad kogu 
põllumajandussüsteemi kahjurite suhtes 
vastupidavamaks;

17. nendib ka, et tõenäoliselt aitavad 
pestitsiidide kasutamise riske ja mõju 
vähendada süsteemsed muudatused, mis 
vähendavad vastuvõtlikkust kahjuritele, 
soodustavad monokultuuride ja ühe 
kultuuri pideva kasvatamise asemel 
struktuurilist ja bioloogilist mitmekesisust 
ning vähendavad kahjurite resistentsust 
toimeainete suhtes; rõhutab seepärast 
vajadust pidada esmatähtsaks, rahastada ja 
integreerida agroökoloogilisi meetodeid, 
mis muudavad kogu 
põllumajandussüsteemi kahjurite suhtes 
vastupidavamaks;
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42. kutsub liikmesriike üles pidama 
kinni läbivaadatud riiklike tegevuskavade 
esitamise tähtaegadest; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid, kes ei ole seda veel teinud, 
teeksid seda viivitamata, esitades selged 
kvantitatiivsed eesmärgid ja mõõdetava 
üldeesmärgi, milleks on pestitsiidide 
kasutamise viivitamatu ja pikaajaline tõhus 
vähendamine, sealhulgas selgelt 
määratletud iga-aastased vähendamise 
eesmärgid, pöörates erilist tähelepanu 
tolmeldajatele avalduvale võimalikule 
mõjule ning jätkusuutlike kemikaalivabade 
alternatiivide ja madala riskiastmega 
taimekaitsevahendite soodustamisele ja 
kasutuselevõtule kooskõlas integreeritud 
taimekaitse põhimõtetega;

42. kutsub liikmesriike üles pidama 
kinni läbivaadatud riiklike tegevuskavade 
esitamise tähtaegadest; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid, kes ei ole seda veel teinud, 
teeksid seda viivitamata, esitades selged 
kvantitatiivsed eesmärgid ja mõõdetava 
üldeesmärgi, milleks on pestitsiidide 
kasutamise riskide ja mõju viivitamatu ja 
pikaajaline tõhus vähendamine, sealhulgas 
selgelt määratletud iga-aastased 
vähendamise eesmärgid, pöörates erilist 
tähelepanu tolmeldajatele avalduvale 
võimalikule mõjule ning jätkusuutlike 
kemikaalivabade alternatiivide ja madala 
riskiastmega taimekaitsevahendite 
soodustamisele ja kasutuselevõtule 
kooskõlas integreeritud taimekaitse 
põhimõtetega;
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62. kutsub liikmesriike üles 
suurendama investeeringuid 
kohanemistegevusse, mis ei lase 
agrokeemilisi aineid jõuda pinna- ja 
süvaveeni, samuti meetmeid, mille 
eesmärk on piirata nende ainete võimalikku 
leostumist vooluveekogudesse, jõgedesse 
ja meredesse; soovitab keelata ära nende 
ainete kasutamise mullas, kust need võivad 
jõuda põhjavette;

62. kutsub liikmesriike üles 
suurendama investeeringuid 
kohanemistegevusse, mis ei lase 
agrokeemilisi aineid jõuda pinna- ja 
süvaveeni, samuti meetmeid, mille 
eesmärk on piirata nende ainete võimalikku 
leostumist vooluveekogudesse, jõgedesse 
ja meredesse; soovitab keelata nende ainete 
kasutamise mullas madala põhjavee 
allikate ja looduskaitsealade lähedal;
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64. kutsub komisjoni üles keelustama 
viivitamatult nende pestitsiidide 
kasutamine, mis sisaldavad mutageenseid, 
kantserogeenseid või reproduktiivtoksilisi 
toimeaineid või toimeaineid, millel on 
endokriinfunktsiooni kahjustavaid 
omadusi ja mis on inimestele või 
loomadele kahjulikud;

64. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles tagama toimeainete puhul, mis on 
mutageensed, kantserogeensed või 
reproduktiivtoksilised või millel on 
endokriinfunktsiooni kahjustavad 
omadused, täielik ja ühtlustatud 
ohupõhiste kasutuselt kõrvaldamise 
kriteeriumide kohaldamine;
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