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Изменение 2
Аниес Еврен
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие (Кунмин, 2020 г.)

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. призовава Комисията и 
държавите членки да насърчават 
определянето на нова глобална цел за 
обръщане на кривата на загубата на 
биологично разнообразие в световен 
мащаб до 2030 г., да дадат възможност 
на природата да се възстанови в полза 
на всички и да допринесат за опазването 
на биологичното разнообразие, 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и 
приспособяването към него, борбата с 
опустиняването и влошаването на 
състоянието на земите и 
продоволствената сигурност; призовава 
ЕС да настоява за повишено равнище на 
амбиция по време на преговорите и 
евентуално да призове за опазване на 
половината от планетата до 2050 г.; 
счита, че в рамката за периода след 
2020 г. следва да залегне ясна обща цел 
за опазване за 2030 г. на най-малко 30% 
от природните зони и целта за 
възстановяване на най-малко 30% от 
нарушените екосистеми, които могат да 
бъдат възстановени, както и че ЕС 
следва да постави подобни цели на 
национално равнище;

24. призовава Комисията и 
държавите членки да насърчават 
определянето на нова глобална цел за 
обръщане на кривата на загубата на 
биологично разнообразие в световен 
мащаб до 2030 г., да дадат възможност 
на природата да се възстанови в полза 
на всички и да допринесат за опазването 
на биологичното разнообразие, 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата и 
приспособяването към него, борбата с 
опустиняването и влошаването на 
състоянието на земите и 
продоволствената сигурност; призовава 
ЕС да настоява за повишено равнище на 
амбиция по време на преговорите и 
евентуално да призове за опазване на 
половината от планетата до 2050 г.; 
счита, че в рамката за периода след 
2020 г. следва да залегне ясна обща цел 
за опазване за 2030 г. на най-малко 30% 
от всички природни зони и целта за 
възстановяване на най-малко 30% от 
нарушените екосистеми, които могат да 
бъдат възстановени, както и че ЕС 
следва да постави подобни цели на 
национално равнище, като взема 
предвид различните характеристики 
на всяка една държава членка, като 
например нейния размер и 
процентния дял от територията ѝ, 
който представлява природни зони;
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Изменение 3
Аниес Еврен
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Предложение за резолюция B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие (Кунмин, 2020 г.)

Предложение за резолюция
Параграф 43

Предложение за резолюция Изменение

43. ето защо призовава ЕС и 
страните по Конвенцията да поемат 
твърди ангажименти за постигане на 
устойчивост на продоволствените 
системи, на селското и горското 
стопанство и рибарството, което 
включва изисквания и стратегии за 
устойчиво използване на продуктите за 
растителна защита и за хранителните 
вещества, за намаляване на 
използването на пестициди, както и за 
защита на почвите, местообитанията и 
видовете, които осигуряват основни 
екосистемни услуги, като например 
услуги, свързани с опрашването, а така 
също да повишат селективността с цел 
намаляване на кумулативното 
въздействие върху морските и 
крайбрежните екосистеми и 
възстановяване на рибните запаси в 
чувствителни зони и в зони с 
прекомерен улов; призовава Комисията 
в рамките на предстоящото 
преразглеждане на Директивата на ЕС 
относно устойчивата употреба на 
пестициди (2009/128/ЕО) да предложи 
обвързващи за целия ЕС цели за 
намаляване на тяхната употреба, а така 
също призовава Комисията, държавите 
членки и регионалните правителства да 
подкрепят пряко селското стопанство, 
горското стопанство и риболова, като ги 
насочват към устойчиви практики и 

43. ето защо призовава ЕС и 
страните по Конвенцията да поемат 
твърди ангажименти за постигане на 
устойчивост на продоволствените 
системи, на селското и горското 
стопанство и рибарството, което 
включва изисквания и стратегии за 
устойчиво използване на продуктите за 
растителна защита и за хранителните 
вещества, за намаляване на 
използването на пестициди, както и за 
защита на почвите, местообитанията и 
видовете, които осигуряват основни 
екосистемни услуги, като например 
услуги, свързани с опрашването, а така 
също да повишат селективността с цел 
намаляване на кумулативното 
въздействие върху морските и 
крайбрежните екосистеми и 
възстановяване на рибните запаси в 
чувствителни зони и в зони с 
прекомерен улов; призовава Комисията, 
след като извърши подходяща оценка 
на въздействието, да предложи в 
рамките на предстоящото 
преразглеждане на Директивата на ЕС 
относно устойчивата употреба на 
пестициди (2009/128/ЕО) обвързващи за 
целия ЕС цели за намаляване на тяхната 
употреба, а така също призовава 
Комисията, държавите членки и 
регионалните правителства да 
подкрепят пряко селското стопанство, 
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схеми за климата и околната среда; горското стопанство и риболова, като ги 
насочват към устойчиви практики и 
схеми за климата и околната среда;
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Предложение за резолюция B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие (Кунмин, 2020 г.)

Предложение за резолюция
Параграф 53

Предложение за резолюция Изменение

53. изразява съжаление по повод на 
факта, че замърсяването с пластмаси и 
замърсяването например от 
пречиствателни станции за отпадъчни 
води, фармакологични продукти и 
неустойчиви селскостопански практики 
като интензивната употреба на 
хранителни вещества, оказват сериозно 
отражение върху здравето на 
екосистемите в океаните;

53. изразява съжаление по повод на 
факта, че замърсяването с пластмаси и 
замърсяването например от 
пречиствателни станции за отпадъчни 
води, фармакологични продукти и 
неустойчиви селскостопански практики 
като неустойчивата употреба на 
хранителни вещества, оказват сериозно 
отражение върху здравето на 
екосистемите в океаните;

Or. en


