
AM\1176383SV.docx PE631.712v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

6.2.2019 A8-0045/38

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 42a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 42a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa ett bindande 
minskningsmål på 50 % till 2023, och att 
ålägga medlemsstater som inte på egen 
hand uppnår detta mål, att göra det.

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/39

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 42b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 42b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
främja och möjliggöra en vidare 
utveckling och användning av säkra 
växtskyddsmetoder och att prioritera ett 
omedelbart förbud mot 
bekämpningsmedel som är skadliga för 
människors hälsa, djurs hälsa eller 
miljön.

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/40

Ändringsförslag 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 
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 44

Förslag till resolution Ändringsförslag

44. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
främja bekämpningsmedel med låg risk, 
och att prioritera icke-kemiska alternativ 
och metoder som medför minst risk för 
människors hälsa och miljön, samtidigt 
som de säkerställer ett effektivt och 
ändamålsenligt skydd av grödor. 
Parlamentet betonar att de ekonomiska 
incitamenten för att jordbrukare ska välja 
dessa alternativ måste stärkas för att det 
ska bli framgångsrikt.

44. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
främja bekämpningsmedel med låg risk, 
och att prioritera icke-kemiska alternativ 
och metoder som medför minst risk för 
människors hälsa och miljön, samtidigt 
som de säkerställer ett effektivt och 
ändamålsenligt skydd av grödor. 
Parlamentet betonar att de ekonomiska 
incitamenten och skatteincitamenten för 
att jordbrukare och producenter av 
bekämpningsmedel ska välja dessa 
alternativ måste stärkas för att det ska bli 
framgångsrikt.

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/41

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 44a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 44a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta ett 
märkningssystem avseende 
bekämpningsmedel för livsmedel som 
produceras i eller importeras till unionen, 
i syfte att informera konsumenterna om 
innehållet av bekämpningsmedel i 
livsmedlen. Parlamentet betonar att 
märkningen måste ge konsumenterna 
information om all behandling med 
bekämpningsmedel som förekommer vid 
framställningen av livsmedlet i fråga, med 
hänsyn till de använda kemikaliernas 
doser och frekvens och giftighet, vilket 
kommer att göra det lättare att anpassa 
marknaden till direktivets mål.

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/42

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 45

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
fokusera mer på att främja utveckling, 
forskning, registrering och 
marknadsföring av lågriskalternativ och 
biologiska alternativ, bland annat genom 
att öka finansieringsmöjligheterna inom 
Horisont Europa och den fleråriga 
budgetramen 2021–2027. Parlamentet 
påminner om betydelsen av att använda 
kemiska bekämpningsmedel som en sista 
utväg inom integrerat växtskydd, efter att 
ha prövat andra fysiska och biologiska 
metoder, och om mervärdet av ekologiskt 
hållbara och säkra växtskyddstekniker.

45. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
fokusera på utveckling, forskning, 
främjande och användning av hållbara, 
ekologiska och säkra växtskyddsmetoder, 
och att erbjuda de nödvändiga 
incitamenten istället för att ytterligare 
främja och möjliggöra utvecklingen av så 
kallade innovativa metoder som endast 
upprätthåller användningen av 
bekämpningsmedel.

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/43

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
främja forskningsprogram som syftar till 
att fastställa hur användningen av 
bekämpningsmedel påverkar människors 
hälsa, med beaktande av alla toxikologiska 
effekter, inbegripet immunotoxicitet, 
hormonstörning och 
neuroutvecklingstoxicitet, och med fokus 
på effekterna av prenatal exponering för 
bekämpningsmedel på barns hälsa.

53. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
främja forskningsprogram som syftar till 
att fastställa hur användningen av 
bekämpningsmedel påverkar människors 
hälsa, med beaktande av alla toxikologiska 
och långsiktiga effekter, inbegripet 
immunotoxicitet, hormonstörning och 
neuroutvecklingstoxicitet, och med fokus 
på effekterna av prenatal exponering för 
bekämpningsmedel på barns hälsa.

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/44

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 59a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 59a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
vidta omedelbara åtgärder för att 
säkerställa skyddet av utsatta grupper, 
enligt definitionen i artikel 3.14 i 
förordningen om växtskyddsmedel, 
särskilt med tanke på att flera miljoner 
personer som bor på landsbygden i EU i 
närheten av odlingar saknar skydd. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och medlemsstaterna att 
omedelbart vidta åtgärder som förbjuder 
användningen av bekämpningsmedel 
inom ett stort och säkert avstånd från 
invånarnas hem, skolor, parker, 
lekplatser, förskolor, sjukhus och andra 
allmänna platser.

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/45

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 42a (ny)

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 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, inklusive det verksamma ämnet 
glyfosat.

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/46

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 64a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 64a. Europaparlamentet efterlyser ett 
förbud och ett omedelbart 
tillbakadragande från marknaden av alla 
farliga verksamma ämnen som omfattas 
av kommissionens så kallade 
”förlängningsförfarande”, i strid med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2009, såsom 
flumioxazin, tiakloprid, propikonazol, 
klortoluron, pymetrozin, isoxaflutol, 
dimoxistrobin och dikvat.

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/47

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 67

Förslag till resolution Ändringsförslag

67. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta kraftfulla åtgärder 
mot medlemsstater som systematiskt 
missbrukar undantag för förbjudna 
bekämpningsmedel som innehåller 
neonikotinoider.

67. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att förhindra medlemsstater 
från att bevilja undantag för förbjudna 
bekämpningsmedel som innehåller 
neonikotinoider.

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/48

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 69

Förslag till resolution Ändringsförslag

69. Europaparlamentet anser att 
Horisont Europa bör tillhandahålla 
tillräcklig finansiering för att främja 
utvecklingen av strategier för växtskydd 
utifrån ett systemiskt tillvägagångssätt, 
som kombinerar innovativ agroekologisk 
teknik och förebyggande åtgärder för att 
minska användningen av externa resurser 
till ett minimum.

69. Europaparlamentet anser att det bör 
finnas tillräcklig finansiering inom 
Horisont Europa för att främja oberoende 
och offentlig forskning och utveckling 
som säkerställer oberoende innovation om 
icke-kemiska alternativ.

Or. en


