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6.2.2019 A8-0045/38

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 42 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 42a. vyzýva Komisiu, aby stanovila 
povinný cieľ zníženia o 50 % do roku 
2023 a aby splnenie tohto cieľa uložila 
členským štátom, ktoré tak neurobia sami;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/39

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 42 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 42b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali všetky potrebné opatrenia 
na podporu a umožnenie ďalšieho rozvoja 
a zavádzania udržateľných, ekologických 
a bezpečných techník na ochranu rastlín 
a uprednostňovanie okamžitého zákazu 
pesticídov, ktoré sú škodlivé pre ľudské 
zdravie, zdravie zvierat alebo životné 
prostredie;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/40

Pozmeňujúci návrh 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, 
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 44

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

44. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali všetky potrebné opatrenia 
na podporu nízkorizikových pesticídov 
a uprednostňovanie nechemických 
možností a metód, ktoré čo najmenej 
poškodzujú zdravie a prírodné prostredie 
a aby zároveň zabezpečili účinnú a 
efektívnu ochranu plodín; zdôrazňuje, že 
na to, aby táto myšlienka bola úspešná 
a aby si poľnohospodári mohli túto 
možnosť vybrať je potrebné posilniť 
hospodárske stimuly;

44. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali všetky potrebné opatrenia 
na podporu nízkorizikových pesticídov 
a uprednostňovanie nechemických 
možností a metód, ktoré čo najmenej 
poškodzujú zdravie a prírodné prostredie, 
a aby zároveň zabezpečili účinnú a 
efektívnu ochranu plodín; zdôrazňuje, že 
na to, aby táto myšlienka bola úspešná 
a aby si poľnohospodári a výrobcovia 
pesticídov mohli túto možnosť vybrať je 
nutné posilniť hospodárske a finančné 
stimuly;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/41

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 44 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 44a. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
systém označovania pesticídov pre 
potraviny vyrobené v Únii alebo dovážané 
do Európskej únie s cieľom informovať 
spotrebiteľov o pesticídoch, ktoré 
obsahujú; zdôrazňuje, že označovanie 
musí spotrebiteľov informovať o 
akomkoľvek ošetrení, ktoré sa používa pri 
výrobe príslušnej potraviny, pričom sa 
musí zohľadniť dávka a frekvencia 
ošetrovania a toxicita použitých 
chemikálií, čo uľahčí prispôsobenie trhu 
v súlade s cieľmi smernice;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/42

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby kládli väčší dôraz na podporu rozvoja, 
výskumu, registrácie a uvádzania 
nízkorizikových a biologických alternatív 
na trh, a to aj zvýšením možností 
financovania v rámci programu Horizont 
Európa a viacročného finančného rámca 
na obdobie rokov 2021 – 2027; pripomína, 
že je dôležité, aby sa chemické pesticídy v 
rámci IPM používali až po vyčerpaní 
iných fyzikálnych a biologických metód, 
ako aj pridanej hodnoty ekologicky 
udržateľných a bezpečných metód na 
ochranu rastlín;

45. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby kládli dôraz na rozvoj, výskum, 
presadzovanie a zavádzanie udržateľných, 
ekologických a bezpečných techník 
na ochranu rastlín a aby zabezpečili 
potrebné stimuly namiesto ďalšieho 
podporovania a umožňovania vývoja tzv. 
inovatívnych techník, ktoré len 
zachovávajú používanie pesticídov;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/43

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 53

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

53. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali výskumné programy 
zamerané na určovanie vplyvu používania 
pesticídov na ľudské zdravie 
s prihliadnutím na celý rozsah 
toxikologických účinkov, vrátane 
imunotoxicity, narušenia endokrinného 
systému a toxicity súvisiacich 
s neurologickým vývojom a so zameraním 
na vplyv prenatálneho vystavenia zdravia 
detí účinkom pesticídov;

53. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali výskumné programy 
zamerané na určovanie vplyvu používania 
pesticídov na ľudské zdravie 
s prihliadnutím na celý rozsah 
toxikologických a dlhodobých účinkov, 
vrátane imunotoxicity, narušenia 
endokrinného systému a toxicity 
súvisiacich s neurologickým vývojom a so 
zameraním na vplyv prenatálneho 
vystavenia zdravia detí účinkom 
pesticídov;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/44

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 59 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 59a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby bezodkladne prijali opatrenia 
na zabezpečenie ochrany zraniteľných 
skupín vymedzených v článku 3 ods. 14 
nariadenia o prípravkoch na ochranu 
rastlín, najmä vzhľadom na existujúcu 
nedostatočnú ochranu miliónov 
obyvateľov vidieka v EÚ žijúcich 
v blízkom okolí plodín; vyzýva preto 
Komisiu a členské štáty, aby prijali 
okamžité opatrenia na zákaz používania 
pesticídov v oblastiach, ktoré sú 
v dostatočnej a bezpečnej vzdialenosti 
od domovov, škôl, parkov, detských ihrísk, 
škôlok, nemocníc a iných verejných 
priestorov;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/45

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 42 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

64. vyzýva Komisiu, aby okamžite 
zakázala používanie pesticídov s účinnými 
látkami, ktoré sú mutagénne, karcinogénne 
alebo toxické pre reprodukciu, alebo ktoré 
majú vlastnosti endokrinných disruptorov a 
poškodzujú ľudí alebo zvieratá;

64. vyzýva Komisiu, aby okamžite 
zakázala používanie pesticídov s účinnými 
látkami, ktoré sú mutagénne, karcinogénne 
alebo toxické pre reprodukciu alebo ktoré 
majú vlastnosti endokrinných disruptorov a 
poškodzujú ľudí alebo zvieratá vrátane 
účinnej látky glyfozát;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/46

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 64 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 64a. vyzýva na zákaz a okamžité 
stiahnutie všetkých nebezpečných 
účinných látok z trhu, ktoré na ňom 
ponecháva Komisia v rámci tzv. 
predĺženia v rozpore s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009, ako je flumioxazín, tiakloprid, 
propikonazol, chlorotolurón, pymetrozín, 
izoxaflutol, dimoxystrobín a dikvát;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/47

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 67

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

67. vyzýva Komisiu, aby podnikla 
rázne kroky proti členským štátom, ktoré 
systematicky zneužívajú výnimky týkajúce 
sa zakázaných pesticídov obsahujúcich 
neonikotínoidy;

67. vyzýva Komisiu, aby zabránila 
členským štátom udeľovať výnimky zo 
zakázaných pesticídov obsahujúcich 
neonikotínoidy;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/48

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 69

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

69. žiada, aby program Horizont 
Európa poskytol dostatočné financovanie 
na podporu rozvoja stratégií 
pre starostlivosť o rastliny založených 
na systémovom prístupe, ktorý spája 
inovačnú agroekologickú techniku 
a preventívne opatrenia na zníženie 
používania externých vstupov 
na minimum;

69. žiada, aby sa v rámci programu 
Horizont Európa vyčlenili dostatočné 
finančné prostriedky na podporu 
nezávislého a verejného výskumu a 
vývoja, ktorým sa zabezpečia nezávislé 
inovácie v oblasti nechemických 
alternatív;

Or. en


