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6.2.2019 A8-0045/38

Amendamentul 38
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López 
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 42 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 42a. invită Comisia să stabilească un 
obiectiv de reducere obligatoriu de 50 % 
până în 2023 și să-l impună statelor 
membre care nu acționează în acest sens;
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6.2.2019 A8-0045/39

Amendamentul 39
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López 
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 42 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 42b. invită Comisia și statele membre să 
ia toate măsurile necesare pentru a 
promova și permite dezvoltarea în 
continuare și adoptarea unor tehnici 
durabile, ecologice și sigure de protecție a 
plantelor și să acorde prioritate 
interzicerii imediate a pesticidelor care 
sunt dăunătoare pentru sănătatea umană, 
sănătatea animalelor sau mediu;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/40

Amendamentul 40
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, 
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. solicită Comisiei și statelor membre 
să ia toate măsurile necesare pentru 
promovarea pesticidelor cu risc scăzut și să 
acorde prioritate opțiunilor și metodelor 
nechimice, care prezintă riscul cel mai mic 
de a dăuna sănătății și mediului natural, 
asigurând totodată protecția eficace și 
eficientă a culturilor; subliniază că, pentru 
a asigura succesul, stimulentele economice 
pentru fermierii care optează pentru astfel 
de alternative trebuie consolidate;

44. solicită Comisiei și statelor membre 
să ia toate măsurile necesare pentru 
promovarea pesticidelor cu risc scăzut și să 
acorde prioritate opțiunilor și metodelor 
nechimice, care prezintă riscul cel mai mic 
de a dăuna sănătății și mediului natural, 
asigurând totodată protecția eficace și 
eficientă a culturilor; subliniază că, pentru 
a asigura succesul, trebuie consolidate 
stimulentele economice și fiscale pentru 
fermierii și producătorii de pesticide care 
optează pentru astfel de alternative;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/41

Amendamentul 41
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 44 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 44a. invită Comisia să creeze un sistem 
de etichetare a pesticidelor pentru 
alimentele care sunt produse sau 
importate în Uniunea Europeană pentru a 
informa consumatorii cu privire la 
conținutul lor de pesticide; subliniază că 
etichetarea trebuie să informeze 
consumatorii în legătură cu tratamentele 
cu pesticide aplicate pe parcursul 
producției alimentelor respective, luând în 
considerare doza și frecvența 
tratamentului, precum și toxicitatea 
substanțelor chimice utilizate, ceea ce va 
facilita adaptarea pieței în conformitate 
cu obiectivele directivei;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/42

Amendamentul 42
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López 
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. solicită Comisiei și statelor 
membre să pună un accent mai mare pe 
promovarea dezvoltării, cercetării, 
înregistrării și comercializării 
alternativelor biologice și cu risc redus, 
inclusiv suplimentarea oportunităților de 
finanțare în cadrul programului Orizont 
Europa și în contextul cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027; 
reamintește, prin urmare, importanța 
utilizării pesticidelor chimice ca soluție de 
ultimă instanță în gestionarea integrată a 
dăunătorilor, după ce au fost epuizate alte 
metode fizice și biologice, precum și 
valoarea adăugată a tehnicilor sigure de 
protecție a plantelor și sustenabile din 
punct de vedere ecologic;

45. invită Comisia și statele membre să 
pună accentul pe dezvoltarea, cercetarea, 
promovarea și adoptarea unor tehnici 
durabile, ecologice și sigure de protecție a 
plantelor și să asigure stimulentele 
necesare, în loc să continue să promoveze 
și să faciliteze dezvoltarea unor așa-
numite tehnici „inovatoare” care nu fac 
decât să perpetueze utilizarea pesticidelor;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/43

Amendamentul 43
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. solicită Comisiei și statelor membre 
să promoveze programe de cercetare 
menite să stabilească impactul utilizării 
pesticidelor asupra sănătății umane, luând 
în considerare toate efectele toxicologice, 
inclusiv imunotoxicitatea, perturbarea 
sistemului endocrin și toxicitatea pentru 
dezvoltarea neurologică, și concentrându-
se pe efectele pe care le are expunerea 
prenatală la pesticide asupra sănătății 
copiilor;

53. solicită Comisiei și statelor membre 
să promoveze programe de cercetare 
menite să stabilească impactul utilizării 
pesticidelor asupra sănătății umane, luând 
în considerare toate efectele toxicologice și 
pe termen lung, inclusiv imunotoxicitatea, 
perturbarea sistemului endocrin și 
toxicitatea pentru dezvoltarea neurologică, 
și concentrându-se pe efectele pe care le 
are expunerea prenatală la pesticide asupra 
sănătății copiilor;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/44

Amendamentul 44
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López 
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 59 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 59a. invită Comisia și statele membre să 
ia măsuri imediate pentru a asigura 
protecția grupurilor vulnerabile, astfel 
cum se prevede la articolul 3 alineatul 
(14) din Regulamentul privind PPP, 
luând în considerare în special lipsa 
actuală a unei protecții pentru milioanele 
de locuitori din zonele rurale ale Uniunii 
care trăiesc în apropierea culturilor; 
solicită, prin urmare, Comisiei și statelor 
membre să impună măsuri imediate care 
să interzică utilizarea pesticidelor într-un 
larg perimetru de siguranță în jurul 
locuințelor, școlilor, parcurilor, locurilor 
de joacă, grădinițelor, spitalelor și altor 
spații publice;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/45

Amendamentul 45
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anja Hazekamp, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 42 a (nou)

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 să interzică imediat 
pesticidele cu substanțe active care sunt 
mutagene, cancerigene sau toxice pentru 
reproducere sau care au caracteristici de 
perturbare a sistemului endocrin și sunt 
dăunătoare oamenilor sau animalelor, 
inclusiv substanța activă glifosat;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/46

Amendamentul 46
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric Anja Hazekamp, 
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 64 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 64a. solicită interzicerea și retragerea 
imediată de pe piață a tuturor 
substanțelor active periculoase menținute 
de Comisie în temeiul așa-numitei 
proceduri de „prelungire”, încălcând 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
cum ar fi flumioxazinul, tiaclopridul, 
propiconazolul, clortoluronul, 
pimetrozinul, izoxaflutolul, 
dimoxistrobinul și diquatul;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/47

Amendamentul 47
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 67

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. solicită Comisiei să ia măsuri 
ferme împotriva statelor membre care 
abuzează în mod sistematic de derogările 
privind interzicerea pesticidelor care 
conțin neonicotinoide;

67. invită Comisia să împiedice statele 
membre să acorde derogări privind 
pesticidele interzise care conțin 
neonicotinoide;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/48

Amendamentul 48
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. solicită ca Orizont Europa să 
asigure o finanțare suficientă pentru a 
promova elaborarea unor strategii de 
îngrijire a sănătății plantelor, care să se 
bazeze pe o abordare sistemică ce 
combină tehnici agroecologice inovatoare 
și măsuri preventive pentru a reduce la 
minimum utilizarea factorilor de 
producție externi;

69. solicită să se prevadă fonduri 
suficiente în cadrul programului Orizont 
Europa pentru a promova cercetarea și 
dezvoltarea independente și publice care 
să asigure o inovare independentă în 
materie de produse alternative nechimice;

Or. en


