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6.2.2019 A8-0045/1

Amendamentul 1
Anthea McIntyre
în numele Grupului ECR

Raport A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizarea durabilă a pesticidelor
(2017/2284(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată, de asemenea, că cele mai 
semnificative reduceri ale volumului de 
pesticide pot apărea în urma schimbărilor 
sistemice care reduc vulnerabilitatea la 
atacul dăunătorilor, favorizează 
diversitatea structurală și biologică asupra 
monoculturilor și a culturilor continue și 
reduc rezistența dăunătorilor la 
ingredientele active; subliniază, prin 
urmare, necesitatea de a se pune accentul 
pe metodele agro‑ecologice care asigură o 
reziliență sporită a întregului sistem agricol 
la dăunători, de a finanța și de a integra 
aceste metode;

17. constată, de asemenea, că s-ar 
putea reduce riscurile și impactul 
utilizării pesticidelor prin schimbările 
sistemice care reduc vulnerabilitatea la 
atacul dăunătorilor, favorizează 
diversitatea structurală și biologică asupra 
monoculturilor și a culturilor continue și 
reduc rezistența dăunătorilor la 
ingredientele active; subliniază, prin 
urmare, necesitatea de a se pune accentul 
pe metodele agro‑ecologice care asigură o 
reziliență sporită a întregului sistem agricol 
la dăunători, de a finanța și de a integra 
aceste metode;
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6.2.2019 A8-0045/2

Amendamentul 2
Anthea McIntyre
în numele Grupului ECR

Raport A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizarea durabilă a pesticidelor
(2017/2284(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită statele membre să adere la 
termenele stabilite pentru realizarea 
planurilor naționale de acțiune revizuite; 
îndeamnă statele membre care nu au 
prezentat încă planuri naționale de acțiune 
revizuite să facă acest lucru fără întârziere, 
de data aceasta cu obiective cantitative 
clare de reducere imediată, efectivă și pe 
termen lung a utilizării pesticidelor, 
incluzând obiective de reducere anuale clar 
definite și acordând o atenție deosebită 
efectelor posibile asupra polenizatorilor și 
stimulării și adoptării de alternative 
nechimice și de PPP cu risc redus, conform 
cu principiile IPM;

42. invită statele membre să adere la 
termenele stabilite pentru realizarea 
planurilor naționale de acțiune revizuite; 
îndeamnă statele membre care nu au 
prezentat încă planuri naționale de acțiune 
revizuite să facă acest lucru fără întârziere, 
de data aceasta cu obiective cantitative 
clare de reducere imediată, efectivă și pe 
termen lung a riscurilor și impactului 
utilizării pesticidelor, incluzând obiective 
de reducere anuale clar definite și acordând 
o atenție deosebită efectelor posibile asupra 
polenizatorilor și stimulării și adoptării de 
alternative nechimice și de PPP cu risc 
redus, conform cu principiile IPM;

Or. en



AM\1176250RO.docx PE631.712v01-00

RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0045/3

Amendamentul 3
Anthea McIntyre
în numele Grupului ECR

Raport A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizarea durabilă a pesticidelor
(2017/2284(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. invită statele membre să își 
sporească investițiile în practicile de 
adaptare care împiedică substanțele 
agrochimice să ajungă la suprafață și în ape 
adânci, precum și în măsuri care vizează 
izolarea eventualelor deversări ale acestor 
substanțe în cursurile de apă, râuri și mări; 
recomandă ca utilizarea lor să fie interzisă 
în solurile de unde pot ajunge în pânze 
freatice subterane;

62. invită statele membre să își 
sporească investițiile în practicile de 
adaptare care împiedică substanțele 
agrochimice să ajungă la suprafață și în ape 
adânci, precum și în măsuri care vizează 
izolarea eventualelor deversări ale acestor 
substanțe în cursurile de apă, râuri și mări; 
recomandă ca utilizarea lor să fie interzisă 
în solurile din apropierea surselor de apă 
subterană de mică adâncime și a 
rezervațiilor naturale;
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Amendamentul 4
Anthea McIntyre
în numele Grupului ECR

Raport A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizarea durabilă a pesticidelor
(2017/2284(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. invită Comisia să interzică imediat 
pesticidele cu substanțe active care sunt 
mutagene, cancerigene sau toxice pentru 
reproducere sau care au caracteristicile 
care afectează sistemul endocrin și care 
sunt dăunătoare oamenilor sau 
animalelor;

64. invită Comisia și statele membre să 
garanteze aplicarea deplină și uniformă a 
criteriilor de excludere bazate pe riscuri 
pentru substanțele active mutagene, 
cancerigene sau toxice pentru reproducere 
sau care au proprietăți care afectează 
sistemul endocrin;
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