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SV Förenade i mångfalden SV

6.2.2019 A8-0045/1

Ändringsförslag 1
Anthea McIntyre
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0045/2019
Jytte Guteland
Hållbar användning av bekämpningsmedel
(2017/2284(INI))

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet konstaterar 
vidare att den största minskningen av 
mängden bekämpningsmedel sannolikt 
kommer att ske till följd av 
systemförändringar som minskar 
mottagligheten för skadedjursangrepp, 
främjar strukturell och biologisk mångfald 
framför monokultur och fortlöpande odling 
samt minskar skadedjurens resistens mot 
verksamma ämnen. Parlamentet framhåller 
därför att man behöver fokusera på att 
finansiera och integrera agroekologiska 
metoder som gör hela jordbrukssystemet 
mer motståndskraftigt mot skadedjur.

17. Europaparlamentet konstaterar 
vidare att en minskning av riskerna och 
effekterna av bekämpningsmedel sannolikt 
kommer att ske genom systemförändringar 
som minskar mottagligheten för 
skadedjursangrepp, främjar strukturell och 
biologisk mångfald framför monokultur 
och fortlöpande odling samt minskar 
skadedjurens resistens mot verksamma 
ämnen. Parlamentet framhåller därför att 
man behöver fokusera på att finansiera och 
integrera agroekologiska metoder som gör 
hela jordbrukssystemet mer 
motståndskraftigt mot skadedjur.
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Ändringsförslag 2
Anthea McIntyre
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0045/2019
Jytte Guteland
Hållbar användning av bekämpningsmedel
(2017/2284(INI))

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa de etablerade 
tidslinjerna för att lämna in reviderade 
nationella handlingsplaner. Parlamentet 
uppmanar de medlemsstater som ännu inte 
har lämnat in dem att göra det omedelbart, 
och denna gång med tydliga kvantitativa 
mål och ett mätbart övergripande mål om 
en omedelbar och långsiktig minskning av 
användningen av bekämpningsmedel, 
inklusive tydligt definierade årliga 
minskningsmål, med särskilt fokus på 
eventuella effekter på pollinerare samt 
främjandet och användningen av hållbara 
icke-kemiska alternativ och 
växtskyddsmedel med låg risk, i linje med 
principerna om integrerat växtskydd.

42. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att följa de etablerade 
tidslinjerna för att lämna in reviderade 
nationella handlingsplaner. Parlamentet 
uppmanar de medlemsstater som ännu inte 
har lämnat in dem att göra det omedelbart, 
och denna gång med tydliga kvantitativa 
mål och ett mätbart övergripande mål om 
en omedelbar och långsiktigt effektiv 
minskning av bekämpningsmedlens risker 
och effekter, inklusive tydligt definierade 
årliga minskningsmål, med särskilt fokus 
på eventuella effekter på pollinerare samt 
främjandet och användningen av hållbara 
icke-kemiska alternativ och 
växtskyddsmedel med låg risk, i linje med 
principerna om integrerat växtskydd.
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Ändringsförslag 3
Anthea McIntyre
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0045/2019
Jytte Guteland
Hållbar användning av bekämpningsmedel
(2017/2284(INI))

Förslag till resolution
Punkt 62

Förslag till resolution Ändringsförslag

62. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att investera mer i 
anpassningsmetoder som förhindrar 
agrokemiska ämnen från att nå ytvatten 
och djupvatten, samt i åtgärder som syftar 
till att begränsa eventuellt läckage av dessa 
ämnen till vattendrag, floder och hav. 
Parlamentet rekommenderar att 
användningen av sådana ämnen förbjuds på 
mark där avrinning till grundvatten kan 
ske.

62. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att investera mer i 
anpassningsmetoder som förhindrar 
agrokemiska ämnen från att nå ytvatten 
och djupvatten, samt i åtgärder som syftar 
till att begränsa eventuellt läckage av dessa 
ämnen till vattendrag, floder och hav. 
Parlamentet rekommenderar att 
användningen av sådana ämnen förbjuds på 
mark nära ytliga grundvatten och 
naturreservat.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Anthea McIntyre
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0045/2019
Jytte Guteland
Hållbar användning av bekämpningsmedel
(2017/2284(INI))

Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att omedelbart förbjuda 
användningen av bekämpningsmedel med 
aktiva ämnen som är mutagena, 
cancerframkallande eller toxiska för 
reproduktion eller som har hormonstörande 
egenskaper och är skadliga för människor 
eller djur.

64. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
säkerställa en fullständig och enhetlig 
tillämpning av de farobaserade 
uteslutningskriterierna för verksamma 
ämnen som är mutagena, 
cancerframkallande eller toxiska för 
reproduktion eller som har hormonstörande 
egenskaper.

Or. en


