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Predlog spremembe 1
Anthea McIntyre
v imenu skupine ECR

Poročilo A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trajnostna raba pesticidov
(2017/2284(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. nadalje ugotavlja, da bo najboljše 
zmanjšanje količine pesticidov verjetno 
posledica sistemskih sprememb, ki 
zmanjšujejo dovzetnost za napad 
škodljivcev, dajejo prednost strukturni in 
biološki raznovrstnosti pred 
monokulturami in stalno pridelavo ter 
zmanjšujejo odpornost škodljivcev na 
aktivne snovi; zato poudarja, da se je treba 
osredotočiti na kmetijsko-ekološke metode, 
s katerimi postane ves kmetijski sistem 
odpornejši na škodljivce, ter te metode 
financirati in uveljaviti;

17. nadalje ugotavlja, da bo do 
zmanjšanja tveganj in vplivov pesticidov 
verjetno prišlo prek sistemskih sprememb, 
ki zmanjšujejo dovzetnost za napad 
škodljivcev, dajejo prednost strukturni in 
biološki raznovrstnosti pred 
monokulturami in stalno pridelavo ter 
zmanjšujejo odpornost škodljivcev na 
aktivne snovi; zato poudarja, da se je treba 
osredotočiti na kmetijsko-ekološke metode, 
s katerimi postane ves kmetijski sistem 
odpornejši na škodljivce, ter te metode 
financirati in uveljaviti;
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Predlog spremembe 2
Anthea McIntyre
v imenu skupine ECR

Poročilo A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trajnostna raba pesticidov
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Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva države članice, naj se držijo 
določenih časovnih razporedov za 
predložitev revidiranih nacionalnih 
akcijskih načrtov; poziva tiste države 
članice, ki tega še niso storile, naj to 
nemudoma storijo, tokrat z jasnimi 
količinskimi cilji in merljivim splošnim 
ciljem takojšnjega in dolgoročnega 
dejanskega zmanjšanja rabe pesticidov, 
vključno z jasno opredeljenimi cilji letnega 
zmanjšanja, pri čemer naj se posebna 
pozornost nameni morebitnim učinkom na 
opraševalce ter spodbujanju in 
uveljavljanju trajnostnih nekemičnih 
alternativ in fitofarmacevtskih sredstev z 
nizko stopnjo tveganja, v skladu z načeli 
integriranega varstva rastlin pred 
škodljivimi organizmi;

42. poziva države članice, naj se držijo 
določenih časovnih razporedov za 
predložitev revidiranih nacionalnih 
akcijskih načrtov; poziva tiste države 
članice, ki tega še niso storile, naj to 
nemudoma storijo, tokrat z jasnimi 
količinskimi cilji in merljivim splošnim 
ciljem takojšnjega in dolgoročnega 
dejanskega zmanjšanja tveganj in vplivov 
rabe pesticidov, vključno z jasno 
opredeljenimi cilji letnega zmanjšanja, pri 
čemer naj se posebna pozornost nameni 
morebitnim učinkom na opraševalce ter 
spodbujanju in uveljavljanju trajnostnih 
nekemičnih alternativ in fitofarmacevtskih 
sredstev z nizko stopnjo tveganja, v skladu 
z načeli integriranega varstva rastlin pred 
škodljivimi organizmi;
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Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva države članice, naj povečajo 
naložbe v prilagoditvene prakse, s katerimi 
bi se preprečilo, da bi kmetijske kemikalije 
prodirale v površinsko in globinsko vodo, 
pa tudi naložbe v ukrepe za zajezitev 
morebitnih iztekanj teh snovi v potoke, 
reke in morja; priporoča, da se prepove 
njihova uporaba na tleh, na katerih bi 
lahko pronicale v podtalnico;

62. poziva države članice, naj povečajo 
naložbe v prilagoditvene prakse, s katerimi 
bi se preprečilo, da bi kmetijske kemikalije 
prodirale v površinsko in globinsko vodo, 
pa tudi naložbe v ukrepe za zajezitev 
morebitnih iztekanj teh snovi v potoke, 
reke in morja; priporoča, da se prepove 
njihova uporaba na tleh v bližini plitkih 
podtalnih vodnih virov in naravnih 
rezervatov;
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Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poziva Komisijo, naj nemudoma 
prepove rabo pesticidov z aktivnimi 
snovmi, ki so mutagene, rakotvorne ali 
strupene za razmnoževanje, ali ki imajo 
značilnosti endokrinih motilcev in so 
škodljive za ljudi ali živali;

64. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo celovito in enotno uporabo 
meril za izključitev na podlagi nevarnosti 
za aktivne snovi, ki so mutagene, 
rakotvorne ali strupene za razmnoževanje 
ali imajo značilnosti endokrinih motilcev;
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