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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. märgib, et integreeritud taimekaitse 
nn töövahendite raames kuulub 
bioloogilise kontrolli juurde selliste 
kasulike liikide kasvu soodustamine või 
kasvatamine, mis tõrjuvad 
kahjuripopulatsioone ning sellega 
reguleerivad neid ja hoiavad kontrolli all; 
rõhutab seetõttu, et integreeritud 
taimekaitses on oluline kasutada keemilisi 
pestitsiide viimase võimalusena pärast 
muid füüsikalisi ja bioloogilisi meetmeid 
ning alati valikuliselt ja sihipäraselt, sest 
vastasel juhul need kasulikud 
kahjuritõrjevahendid likvideeritakse ja 
põllukultuurid muutuvad seeläbi 
tulevastele kahjurirünnakutele veelgi 
vastuvõtlikumaks; 

10. märgib, et integreeritud taimekaitse 
nn töövahendite raames kuulub 
bioloogilise kontrolli juurde selliste 
kasulike liikide kasvu soodustamine või 
kasvatamine, mis tõrjuvad 
kahjuripopulatsioone ning sellega 
reguleerivad neid ja hoiavad kontrolli all; 
rõhutab seetõttu, et on oluline eelistada 
keemilistele meetoditele säästvaid 
bioloogilisi, mehaanilisi ja muid 
keemiavabu meetodeid, kui need 
võimaldavad rahuldavat taimekaitset; 
rõhutab samuti, et integreeritud 
taimekaitses on oluline kasutada keemilisi 
pestitsiide valikuliselt ja sihipäraselt, sest 
vastasel juhul need kasulikud 
kahjuritõrjevahendid likvideeritakse ja 
põllukultuurid muutuvad seeläbi 
tulevastele kahjurirünnakutele veelgi 
vastuvõtlikumaks;
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16. märgib sellega seoses, et 
pestitsiidide mõjuainete suhtes 
resistentsuse tekkimine on kiiresti 
paljunevate kahjurite ja haiguste puhul 
bioloogiliselt paratamatu nähtus ja üha 
suurenev probleem; rõhutab seepärast, et 
keemilisi pestitsiide tuleb kasutada 
valikuliselt ja sihipäraselt pigem viimase 
kui esimese vahendina ning pärast kõigi 
võimalike füüsiliste ja bioloogiliste 
alternatiivide ammendumist; rõhutab, et 
vastasel juhul need kasulikud 
kahjuritõrjevahendid likvideeritakse ja 
põllukultuurid muutuvad seeläbi 
tulevastele kahjurirünnakutele veelgi 
vastuvõtlikumaks;

16. märgib sellega seoses, et 
pestitsiidide mõjuainete suhtes 
resistentsuse tekkimine on kiiresti 
paljunevate kahjurite ja haiguste puhul 
bioloogiliselt paratamatu nähtus ja üha 
suurenev probleem; rõhutab seepärast, et 
keemilistele meetoditele tuleb eelistada 
säästvaid bioloogilisi, mehaanilisi ja muid 
keemiavabu meetodeid, kui need 
võimaldavad rahuldavat taimekaitset; 
tuletab meelde, et keemilisi pestitsiide 
tuleks kasutada valikuliselt ja sihipäraselt; 
rõhutab, et vastasel juhul need kasulikud 
kahjuritõrjevahendid likvideeritakse ja 
põllukultuurid muutuvad seeläbi 
tulevastele kahjurirünnakutele veelgi 
vastuvõtlikumaks;
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28. märgib, et põllumajandus on üks 
peamisi põhjusi, mis veekogud ei suuda 
saavutada head keemilist seisundit, sest see 
toob kaasa reostamise pestitsiididega; 
rõhutab, et pestitsiidide sisenemise 
ärahoidmine mageveetorudesse on 
kulutõhusam kui nende 
eemaldamistehnoloogiad, ja et 
liikmesriigid peavad 
põllumajandustootjatele vastavaid 
stiimuleid pakkuma; sellega seoses 
tunnistab ka vee raamdirektiivi 
rakendamise tähtsust veekvaliteedi 
parandamiseks; tunneb heameelt 
edusammude üle, mida liikmesriigid on 
teinud prioriteetsete ainete käsitlemisel, 
mille tulemusel on väiksem arv veekogusid 
jätnud täitmata nõuded sellised ainete 
kohta nagu kaadmium, plii ja nikkel, 
samuti pestitsiidid; 

28. märgib, et põllumajandus, koos 
muude tegevusvaldkondadega meie 
tööstusühiskonnas, on üks peamisi 
põhjusi, miks veekogud ei suuda saavutada 
head keemilist seisundit, sest see toob 
kaasa reostamise pestitsiididega; rõhutab, 
et pestitsiidide sisenemise ärahoidmine 
mageveetorudesse on kulutõhusam kui 
nende eemaldamistehnoloogiad, ja et 
liikmesriigid peavad 
põllumajandustootjatele vastavaid 
stiimuleid pakkuma; sellega seoses 
tunnistab ka vee raamdirektiivi 
rakendamise tähtsust veekvaliteedi 
parandamiseks; tunneb heameelt 
edusammude üle, mida liikmesriigid on 
teinud prioriteetsete ainete käsitlemisel, 
mille tulemusel on väiksem arv veekogusid 
jätnud täitmata nõuded sellised ainete 
kohta nagu kaadmium, plii ja nikkel, 
samuti pestitsiidid;
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45. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles pöörama suuremat tähelepanu madala 
riskiastmega bioloogiliste alternatiivide 
arendamise, uurimise, registreerimise ja 
turustamise edendamisele, muu hulgas 
suurendades rahastamisvõimalusi 
programmi „Euroopa horisont“ ja 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 
raames; rõhutab seepärast, kui oluline on, 
et keemilisi pestitsiide kasutataks 
integreeritud taimekaitses vaid viimase 
võimalusena pärast muude füüsiliste ja 
bioloogiliste meetodite ammendumist, 
ning keskkonnaalaselt jätkusuutliku ja 
ohutu taimekaitsetehnikate lisaväärtust;

45. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles pöörama suuremat tähelepanu madala 
riskiastmega bioloogiliste alternatiivide 
arendamise, uurimise, registreerimise ja 
turustamise edendamisele, muu hulgas 
suurendades rahastamisvõimalusi 
programmi „Euroopa horisont“ ja 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 
raames; rõhutab seepärast, kui oluline on 
eelistada keemilistele meetoditele 
säästvaid bioloogilisi, mehaanilisi ja muid 
keemiavabu meetodeid, kui need 
võimaldavad rahuldavat taimekaitset; 
tuletab meelde, kui oluline on 
keskkonnaalaselt jätkusuutliku ja ohutu 
taimekaitsetehnikate lisaväärtus;
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67. kutsub komisjoni üles võtma jõulisi 
meetmeid liikmesriikide vastu, kes 
süstemaatiliselt kasutavad ära erandeid, 
mis puudutavad neonikotinoididega 
seotud keelatud pestitsiide;

67. kutsub komisjoni üles kasutama 
täiel määral ära oma kontrolliõigusi, et 
piirata keelatud pestitsiididega seotud 
erandeid põhjendatud eriolukordadega;
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