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10. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
εργαλειοθήκης IPM, ο βιολογικός έλεγχος 
περιλαμβάνει την ενίσχυση ή την εισαγωγή 
ωφέλιμων ειδών που είναι θηρευτές των 
επιβλαβών ειδών και έτσι ελέγχουν τον 
πληθυσμό τους, διατηρώντας χαμηλό τον 
αριθμό τους· δίνει έμφαση, κατά συνέπεια, 
στη σημασία της χρήσης χημικών 
φυτοφαρμάκων ως έσχατη λύση στο 
πλαίσιο της IPM, αφού προηγηθούν άλλες 
φυσικές και βιολογικές μέθοδοι, και 
τονίζει ότι τα χημικά φυτοφάρμακα θα 
πρέπει πάντα να εφαρμόζονται επιλεκτικά 
και στοχευμένα, διαφορετικά υπάρχει 
κίνδυνος εξόντωσης των ωφέλιμων 
παραγόντων ελέγχου των επιβλαβών 
οργανισμών, με αποτέλεσμα οι 
καλλιέργειες να είναι πιο επιρρεπείς σε 
μελλοντικές επιθέσεις· 

10. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της 
εργαλειοθήκης IPM, ο βιολογικός έλεγχος 
περιλαμβάνει την ενίσχυση ή την εισαγωγή 
ωφέλιμων ειδών που είναι θηρευτές των 
επιβλαβών ειδών και έτσι ελέγχουν τον 
πληθυσμό τους, διατηρώντας χαμηλό τον 
αριθμό τους· δίνει έμφαση, κατά συνέπεια, 
στη σημασία της προτίμησης των 
ορθολογικών βιολογικών, φυσικών και 
άλλων μεθόδων χωρίς χημικά μέσα 
έναντι των χημικών φυτοφαρμάκων, 
εφόσον εξασφαλίζουν ικανοποιητικό 
έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών· 
τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό τα 
χημικά φυτοφάρμακα να εφαρμόζονται 
επιλεκτικά και στοχευμένα, διαφορετικά 
υπάρχει κίνδυνος εξόντωσης των 
ωφέλιμων παραγόντων ελέγχου των 
επιβλαβών οργανισμών, με αποτέλεσμα οι 
καλλιέργειες να είναι πιο επιρρεπείς σε 
μελλοντικές επιθέσεις·
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16. επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
η ανθεκτικότητα στις δραστικές ουσίες των 
φυτοφαρμάκων είναι βιολογικά 
αναπόφευκτη στους ταχέως 
αναπαραγόμενους επιβλαβείς οργανισμούς 
και στις ασθένειες και αποτελεί όλο και 
μεγαλύτερο πρόβλημα· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι τα χημικά φυτοφάρμακα θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται επιλεκτικά και 
με στοχευμένο τρόπο, ως έσχατη παρά ως 
πρώτη λύση και αφού πρώτα 
εξαντληθούν όλες οι πιθανές φυσικές ή 
βιολογικές εναλλακτικές επιλογές· τονίζει 
ότι, σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει 
κίνδυνος να εξαφανιστούν αυτοί οι 
ωφέλιμοι παράγοντες ελέγχου των 
επιβλαβών οργανισμών, καθιστώντας τις 
καλλιέργειες πιο ευαίσθητες σε 
μελλοντικές επιθέσεις·

16. επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
η ανθεκτικότητα στις δραστικές ουσίες των 
φυτοφαρμάκων είναι βιολογικά 
αναπόφευκτη στους ταχέως 
αναπαραγόμενους επιβλαβείς οργανισμούς 
και στις ασθένειες και αποτελεί όλο και 
μεγαλύτερο πρόβλημα· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι οι ορθολογικές βιολογικές, 
φυσικές και άλλες μέθοδοι χωρίς χημικά 
μέσα πρέπει να προτιμώνται έναντι των 
χημικών φυτοφαρμάκων, εφόσον 
εξασφαλίζουν ικανοποιητικό έλεγχο των 
επιβλαβών οργανισμών· υπενθυμίζει ότι 
τα χημικά φυτοφάρμακα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται επιλεκτικά και με 
στοχευμένο τρόπο· τονίζει ότι, σε 
διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος 
να εξαφανιστούν αυτοί οι ωφέλιμοι 
παράγοντες ελέγχου των επιβλαβών 
οργανισμών, καθιστώντας τις καλλιέργειες 
πιο ευαίσθητες σε μελλοντικές επιθέσεις·
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28. σημειώνει ότι η γεωργία αποτελεί 
μια από τις βασικές αιτίες εξαιτίας των 
οποίων τα υδατικά συστήματα δεν έχουν 
καλή χημική κατάσταση, δεδομένου ότι 
οδηγεί σε μόλυνση από φυτοφάρμακα· 
επισημαίνει ότι η πρόληψη της εισόδου 
φυτοφαρμάκων σε συστήματα γλυκών 
υδάτων είναι οικονομικά αποδοτικότερη 
από τις τεχνολογίες απομάκρυνσης, και ότι 
τα κράτη μέλη πρέπει να προσφέρουν τα 
κατάλληλα κίνητρα ως προς αυτό στους 
γεωργούς· ως προς αυτό, αναγνωρίζει 
επίσης τη σημασία της εφαρμογής της 
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα ώστε να 
βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη 
μέλη στην αντιμετώπιση των ουσιών 
προτεραιότητας, με αποτέλεσμα λιγότερα 
υδατικά συστήματα να μην εκπληρώνουν 
τα πρότυπα για τις ουσίες, όπως το κάδμιο, 
τον μόλυβδο και το νικέλιο, καθώς και για 
τα φυτοφάρμακα· 

28. σημειώνει ότι η γεωργία, 
παράλληλα με άλλες δραστηριότητες 
στην εκβιομηχανισμένη κοινωνία μας, 
αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες 
εξαιτίας των οποίων τα υδατικά 
συστήματα δεν έχουν καλή χημική 
κατάσταση, δεδομένου ότι οδηγεί σε 
μόλυνση από φυτοφάρμακα· επισημαίνει 
ότι η πρόληψη της εισόδου φυτοφαρμάκων 
σε συστήματα γλυκών υδάτων είναι 
οικονομικά αποδοτικότερη από τις 
τεχνολογίες απομάκρυνσης, και ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να προσφέρουν τα 
κατάλληλα κίνητρα ως προς αυτό στους 
γεωργούς· ως προς αυτό, αναγνωρίζει 
επίσης τη σημασία της εφαρμογής της 
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα ώστε να 
βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη 
μέλη στην αντιμετώπιση των ουσιών 
προτεραιότητας, με αποτέλεσμα λιγότερα 
υδατικά συστήματα να μην εκπληρώνουν 
τα πρότυπα για τις ουσίες, όπως το κάδμιο, 
τον μόλυβδο και το νικέλιο, καθώς και για 
τα φυτοφάρμακα·
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45. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
προώθηση της ανάπτυξης, έρευνας και 
εμπορίας εναλλακτικών λύσεων χαμηλού 
κινδύνου και βιολογικών λύσεων, μεταξύ 
άλλων με την αύξηση των χρηματοδοτικών 
ευκαιριών στο πλαίσιο του «Ορίζων 
Ευρώπη» και του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό τα χημικά 
φυτοφάρμακα να χρησιμοποιούνται ως 
έσχατη λύση στο πλαίσιο της ΙΡΜ, αφού 
εξαντληθούν άλλες φυσικές και 
βιολογικές μέθοδοι, καθώς και την 
προστιθέμενη αξία των οικολογικά 
βιώσιμων και ασφαλών τεχνικών 
φυτοπροστασίας·

45. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
προώθηση της ανάπτυξης, έρευνας και 
εμπορίας εναλλακτικών λύσεων χαμηλού 
κινδύνου και βιολογικών λύσεων, μεταξύ 
άλλων με την αύξηση των χρηματοδοτικών 
ευκαιριών στο πλαίσιο του «Ορίζων 
Ευρώπη» και του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
προτιμώνται οι ορθολογικές βιολογικές, 
φυσικές και άλλες μέθοδοι χωρίς χημικά 
μέσα έναντι των χημικών 
φυτοφαρμάκων, εφόσον εξασφαλίζουν 
ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών 
οργανισμών· υπενθυμίζει τη σημασία της 
προστιθέμενης αξίας των οικολογικά 
βιώσιμων και ασφαλών τεχνικών 
φυτοπροστασίας·
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67. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
αυστηρά μέτρα κατά των κρατών μελών 
που κάνουν συστηματική κατάχρηση των 
παρεκκλίσεων για τα απαγορευμένα 
φυτοφάρμακα που περιέχουν 
νεονικοτινοειδή·

67. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
πλήρως τα δικαιώματα ελέγχου της 
προκειμένου να περιορίσει τις 
παρεκκλίσεις για τα απαγορευμένα 
φυτοφάρμακα σε αιτιολογημένες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·
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