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Alteração 12
Mairead McGuinness
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0233/2019
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, 
Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Iniciativa da UE relativa aos polinizadores

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Observa que a redução da 
dependência de pesticidas é um objetivo 
fundamental da Diretiva 2009/128/CE 
relativa à utilização sustentável dos 
pesticidas13; salienta que deve ser 
estabelecido um plano de redução da 
utilização de pesticidas no plano de ação 
nacional de cada Estado-Membro aprovado 
ao abrigo desta diretiva, com objetivos, 
etapas e prazos definidos, devendo a 
redução dos pesticidas constar como um 
«indicador comum» para monitorizar o 
sucesso dos mesmos; considera que os 
objetivos de redução obrigatórios à escala 
da UE devem ser incluídos na próxima 
revisão da Diretiva 2009/128/CE; 

10. Observa que a redução da 
dependência de pesticidas é um objetivo 
fundamental da Diretiva 2009/128/CE 
relativa à utilização sustentável dos 
pesticidas13; salienta que deve ser 
estabelecido um plano de redução da 
utilização de pesticidas no plano de ação 
nacional de cada Estado-Membro aprovado 
ao abrigo desta diretiva, com objetivos, 
etapas e prazos definidos, devendo a 
redução dos pesticidas constar como um 
«indicador comum» para monitorizar o 
sucesso dos mesmos; considera que os 
objetivos de redução obrigatórios à escala 
da UE devem ser incluídos na próxima 
revisão da Diretiva 2009/128/CE, na 
sequência duma avaliação de impacto 
adequada;

_______________________ _______________________
13 Diretiva 2009/128/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece um quadro de ação 
ao nível comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas (JO L 309 de 
24.11.2009, p. 71).
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