
AM\1196393DA.docx PE643.459v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

13.1.2020 B9-0035/2

Ændringsforslag 2
Agnès Evren
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 under konventionen om biologisk mangfoldighed (Kunming 2020)

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme 
fastlæggelsen af et nyt globalt mål om at 
vende den globale udvikling i tabet af 
biodiversitet fra 2030 og således sætte 
naturen i stand til at regenerere til gavn for 
alle og bidrage til beskyttelse af 
biodiversiteten samt til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer, bekæmpelse 
af ørkendannelse og jordforringelse samt til 
at øge fødevaresikkerheden; opfordrer EU 
til at presse på for at opnå et højere 
ambitionsniveau under forhandlingerne og 
potentielt opfordre til at beskytte halvdelen 
af planeten inden 2050; er af den 
opfattelse, at en klar global 
bevaringsmålsætning for 2030 på mindst 
30 % for naturlige områder og målet om en 
genopretning på mindst 30 % af de skadede 
økosystemer, der kan genoprettes, bør 
forankres i rammen for perioden efter 
2020, og at EU bør fastsætte et tilsvarende 
mål på EU-plan;

24. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme 
fastlæggelsen af et nyt globalt mål om at 
vende den globale udvikling i tabet af 
biodiversitet fra 2030 og således sætte 
naturen i stand til at regenerere til gavn for 
alle og bidrage til beskyttelse af 
biodiversiteten samt til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer, bekæmpelse 
af ørkendannelse og jordforringelse samt til 
at øge fødevaresikkerheden; opfordrer EU 
til at presse på for at opnå et højere 
ambitionsniveau under forhandlingerne og 
potentielt opfordre til at beskytte halvdelen 
af planeten inden 2050; er af den 
opfattelse, at en klar global 
bevaringsmålsætning for 2030 på mindst 
30 % af alle naturlige områder og målet 
om en genopretning på mindst 30 % af de 
skadede økosystemer, der kan genoprettes, 
bør forankres i rammen for perioden efter 
2020, og at EU bør fastsætte et tilsvarende 
mål på EU-plan, samtidig med at der tages 
hensyn til de forskellige forhold i hver 
enkelt medlemsstat såsom landets 
størrelse, og hvor stor en andel af dets 
samlede territorium naturområderne 
udgør;

Or. en



AM\1196393DA.docx PE643.459v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

13.1.2020 B9-0035/3

Ændringsforslag 3
Agnès Evren
for PPE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 under konventionen om biologisk mangfoldighed (Kunming 2020)

Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. opfordrer derfor EU og parterne til 
at forpligte sig stærkt til bæredygtige 
fødevaresystemer og bæredygtigt landbrug, 
skovbrug og fiskeri, herunder krav og 
strategier for bæredygtig anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler og næringsstoffer, 
en reduktion i anvendelsen af pesticider og 
beskyttelse af jordbund, levesteder og arter, 
der leverer afgørende økosystemtjenester 
såsom bestøvning, og øget selektivitet med 
henblik på at reducere de kumulerede 
indvirkninger på hav- og kystøkosystemer 
og til at bidrage til genopretning af 
fiskebestande i følsomme og overfiskede 
områder; opfordrer Kommissionen til at 
medtage bindende reduktionsmål for hele 
EU i den kommende revision af EU's 
direktiv om bæredygtig anvendelse af 
pesticider (2009/128/EF) og 
Kommissionen, medlemsstaterne og de 
regionale myndigheder til at yde direkte 
støtte til bæredygtig praksis og 
økoordninger inden for landbrug, skovbrug 
og fiskeri;

43. opfordrer derfor EU og parterne til 
at forpligte sig stærkt til bæredygtige 
fødevaresystemer og bæredygtigt landbrug, 
skovbrug og fiskeri, herunder krav og 
strategier for bæredygtig anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler og næringsstoffer, 
en reduktion i anvendelsen af pesticider og 
beskyttelse af jordbund, levesteder og arter, 
der leverer afgørende økosystemtjenester 
såsom bestøvning, og øget selektivitet med 
henblik på at reducere de kumulerede 
indvirkninger på hav- og kystøkosystemer 
og til at bidrage til genopretning af 
fiskebestande i følsomme og overfiskede 
områder; opfordrer Kommissionen til at 
medtage bindende reduktionsmål for hele 
EU i den kommende revision af EU's 
direktiv om bæredygtig anvendelse af 
pesticider (2009/128/EF) efter en passende 
konsekvensanalyse og Kommissionen, 
medlemsstaterne og de regionale 
myndigheder til at yde direkte støtte til 
bæredygtig praksis og økoordninger inden 
for landbrug, skovbrug og fiskeri;

Or. en
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Punkt 53

Forslag til beslutning Ændringsforslag

53. beklager dybt, at plast og 
forurening f.eks. fra vandrensningsanlæg, 
lægemidler og ikkebæredygtige 
landbrugspraksisser såsom intensiv 
anvendelse af næringsstoffer, har stor 
indvirkning på havøkosystemernes 
sundhedstilstand;

53. beklager dybt, at plast og 
forurening f.eks. fra vandrensningsanlæg, 
lægemidler og ikkebæredygtige 
landbrugspraksisser såsom ikkebæredygtig 
anvendelse af næringsstoffer, har stor 
indvirkning på havøkosystemernes 
sundhedstilstand;

Or. en


