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17. Jinnota wkoll li l-aħjar tnaqqis fil-
volum tal-pestiċidi aktarx jirriżulta minn 
bidliet sistemiċi li jnaqqsu s-suxxettibbiltà 
għal attakk minn organiżmi ta' ħsara, 
jiffavorixxu d-diversità strutturali u 
bijoloġika fuq is-sistemi fardgħalla u l-
kultivazzjoni kontinwa, u jnaqqsu r-
reżistenza tal-organiżmi ta' ħsara għal 
ingredjenti attivi; jenfasizza, għalhekk, il-
ħtieġa ta' enfasi fuq, il-finanzjament u l-
integrazzjoni ta' metodi agroekoloġiċi li 
jagħmlu s-sistema tal-biedja kollha aktar 
reżiljenti għall-organiżmi ta' ħsara;

17. Jinnota wkoll li t-tnaqqis fir-riskji u 
l-impatti tal-użu tal-pestiċidi aktarx 
jirriżulta minn bidliet sistemiċi li jnaqqsu 
s-suxxettibbiltà għal attakk minn organiżmi 
ta' ħsara, jiffavorixxu d-diversità strutturali 
u bijoloġika fuq is-sistemi fardgħalla u l-
kultivazzjoni kontinwa, u jnaqqsu r-
reżistenza tal-organiżmi ta' ħsara għal 
ingredjenti attivi; jenfasizza, għalhekk, il-
ħtieġa ta' enfasi fuq, il-finanzjament u l-
integrazzjoni ta' metodi agroekoloġiċi li 
jagħmlu s-sistema tal-biedja kollha aktar 
reżiljenti għall-organiżmi ta' ħsara;
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42. Jistieden lill-Istati Membri 
jaderixxu mal-iskedi taż-żmien stabbiliti 
għat-twettiq tal-NAPs riveduti; iħeġġeġ lil 
dawk l-Istati Membri li għadhom ma 
għamlux hekk, biex jagħmlu dan mingħajr 
aktar dewmien, din id-darba b'miri 
kwantitattivi ċari u objettiv ġenerali li 
jistgħu jitkejlu ta' tnaqqis effettiv immedjat 
u fit-tul fl-użu tal-pestiċidi, inklużi miri ta' 
tnaqqis annwali ddefiniti b'mod ċar u 
b'attenzjoni speċjali għall-effetti possibbli 
fuq il-pollinaturi u t-trawwim u l-adozzjoni 
ta' alternattivi mhux kimiċi sostenibbli u 
PPPs b'riskju baxx, f'konformità mal-
prinċipji IPM;

42. Jistieden lill-Istati Membri 
jaderixxu mal-iskedi taż-żmien stabbiliti 
għat-twettiq tal-NAPs riveduti; iħeġġeġ lil 
dawk l-Istati Membri li għadhom ma 
għamlux hekk, biex jagħmlu dan mingħajr 
aktar dewmien, din id-darba b'miri 
kwantitattivi ċari u objettiv ġenerali li 
jistgħu jitkejlu ta' tnaqqis effettiv immedjat 
u fit-tul tar-riskji u l-impatti tal-użu tal-
pestiċidi, inklużi miri ta' tnaqqis annwali 
ddefiniti b'mod ċar u b'attenzjoni speċjali 
għall-effetti possibbli fuq il-pollinaturi u t-
trawwim u l-adozzjoni ta' alternattivi mhux 
kimiċi sostenibbli u PPPs b'riskju baxx, 
f'konformità mal-prinċipji IPM;
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62. Jistieden lill-Istati Membri biex 
iżidu l-investiment tagħhom fi prattiki ta' 
adattament li jipprevjenu lis-sustanzi 
agrokimiċi milli jilħqu l-ilma tal-wiċċ u 
tal-fond, kif ukoll f'miżuri mmirati lejn it-
trażżin ta' lissija possibbli ta' dawn is-
sustanzi fil-korsiji tal-ilma, ix-xmajjar u l-
ibħra; jirrakkomanda li l-użu tagħhom ikun 
ipprojbit fil-ħamrija li potenzjalment 
tiskula fl-ilma ta' taħt l-art;

62. Jistieden lill-Istati Membri biex 
iżidu l-investiment tagħhom fi prattiki ta' 
adattament li jipprevjenu lis-sustanzi 
agrokimiċi milli jilħqu l-ilma tal-wiċċ u 
tal-fond, kif ukoll f'miżuri mmirati lejn it-
trażżin ta' lissija possibbli ta' dawn is-
sustanzi fil-korsiji tal-ilma, ix-xmajjar u l-
ibħra; jirrakkomanda li l-użu tagħhom ikun 
ipprojbit fil-ħamrija qrib sorsi tal-ilma ta' 
taħt l-art li jkun qrib il-wiċċ u ta' riżervi 
naturali;
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64. Jistieden lill-Kummissjoni 
tipprojbixxi immedjatament l-użu tal-
pestiċidi b'sustanzi attivi li huma 
mutaġeniċi, karċinoġeniċi, jew tossiċi 
għar-riproduzzjoni, jew li għandhom 
karatteristiċi li jfixklu s-sistema 
endokrinali u li jagħmlu ħsara lill-
bnedmin u lill-annimali;

64. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri biex jiżguraw l-
applikazzjoni sħiħa u uniformi tal-kriterji 
ta' limitu bbażati fuq il-periklu għal 
sustanzi attivi li huma mutaġeniċi, 
karċinoġeniċi jew tossiċi għar-
riproduzzjoni, jew li għandhom 
proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali;
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