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Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τον καθορισμό ενός 
νέου παγκόσμιου στόχου ώστε να 
αντιστραφεί, έως το 2030, η καμπύλη της 
παγκόσμιας απώλειας βιοποικιλότητας, να 
τεθεί η φύση σε πορεία αναγέννησης προς 
όφελος όλων και να στηριχθεί η προστασία 
της βιοποικιλότητας, ο μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε 
αυτήν, η καταπολέμηση της απερήμωσης 
και της υποβάθμισης του εδάφους, καθώς 
και η επισιτιστική ασφάλεια· καλεί την ΕΕ 
να ασκήσει πίεση κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων για υψηλότερο επίπεδο 
φιλοδοξίας και, ενδεχομένως, να ζητήσει 
την προστασία του μισού πλανήτη έως το 
2050· είναι της άποψης ότι, στο πλαίσιο 
για την περίοδο μετά το 2020, θα πρέπει να 
καθοριστούν ένας σαφής στόχος 
διατήρησης σε παγκόσμιο επίπεδο 
ποσοστού τουλάχιστον 30 % των φυσικών 
περιοχών και ο στόχος αποκατάστασης 
τουλάχιστον του 30 % των 
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων που 
μπορούν να αποκατασταθούν, και ότι η ΕΕ 
θα πρέπει να θέσει παρόμοιους στόχους 
στο εσωτερικό της·

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τον καθορισμό ενός 
νέου παγκόσμιου στόχου ώστε να 
αντιστραφεί, έως το 2030, η καμπύλη της 
παγκόσμιας απώλειας βιοποικιλότητας, να 
τεθεί η φύση σε πορεία αναγέννησης προς 
όφελος όλων και να στηριχθεί η προστασία 
της βιοποικιλότητας, ο μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε 
αυτήν, η καταπολέμηση της απερήμωσης 
και της υποβάθμισης του εδάφους, καθώς 
και η επισιτιστική ασφάλεια· καλεί την ΕΕ 
να ασκήσει πίεση κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων για υψηλότερο επίπεδο 
φιλοδοξίας και, ενδεχομένως, να ζητήσει 
την προστασία του μισού πλανήτη έως το 
2050· είναι της άποψης ότι, στο πλαίσιο 
για την περίοδο μετά το 2020, θα πρέπει να 
καθοριστούν ένας σαφής στόχος 
διατήρησης σε παγκόσμιο επίπεδο 
ποσοστού τουλάχιστον 30 % του συνόλου 
των φυσικών περιοχών και ο στόχος 
αποκατάστασης τουλάχιστον του 30 % των 
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων που 
μπορούν να αποκατασταθούν, και ότι η ΕΕ 
θα πρέπει να θέσει παρόμοιους στόχους 
στο εσωτερικό της λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά του κάθε κράτους 
μέλους όπως είναι έκταση του και το 
ποσοστό του εδάφους του που 
περιλαμβάνει φυσικές περιοχές·
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43. καλεί, επομένως, την ΕΕ και τα 
μέρη να αναλάβουν ισχυρές δεσμεύσεις 
προς την κατεύθυνση των βιώσιμων 
συστημάτων τροφίμων και της βιώσιμης 
γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων και 
στρατηγικών για τη βιώσιμη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
θρεπτικών στοιχείων, τη μείωση της 
χρήσης φυτοφαρμάκων και την προστασία 
εδαφών, οικοτόπων και ειδών που 
παρέχουν καίριας σημασίας υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων, όπως η επικονίαση, και 
αυξημένη επιλεκτικότητα προκειμένου να 
περιορίσουν τις σωρευτικές επιπτώσεις στα 
θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα 
και να συμβάλουν στην αποκατάσταση 
των ιχθυαποθεμάτων σε ευαίσθητες 
περιοχές και περιοχές υπεραλίευσης· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
δεσμευτικούς στόχους μείωσης σε επίπεδο 
ΕΕ στην επικείμενη αναθεώρηση της 
οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την ορθολογική 
χρήση των γεωργικών φαρμάκων 
(2009/128/ΕΚ) και ζητεί επίσης από την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές κυβερνήσεις να παρέχουν 
άμεση στήριξη για βιώσιμες πρακτικές και 
οικολογικά προγράμματα στους τομείς της 
γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας·

43. καλεί, επομένως, την ΕΕ και τα 
μέρη να αναλάβουν ισχυρές δεσμεύσεις 
προς την κατεύθυνση των βιώσιμων 
συστημάτων τροφίμων και της βιώσιμης 
γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων και 
στρατηγικών για τη βιώσιμη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
θρεπτικών στοιχείων, τη μείωση της 
χρήσης φυτοφαρμάκων και την προστασία 
εδαφών, οικοτόπων και ειδών που 
παρέχουν καίριας σημασίας υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων, όπως η επικονίαση, και 
αυξημένη επιλεκτικότητα προκειμένου να 
περιορίσουν τις σωρευτικές επιπτώσεις στα 
θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα 
και να συμβάλουν στην αποκατάσταση 
των ιχθυαποθεμάτων σε ευαίσθητες 
περιοχές και περιοχές υπεραλίευσης· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
δεσμευτικούς στόχους μείωσης σε επίπεδο 
ΕΕ στην επικείμενη αναθεώρηση της 
οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την ορθολογική 
χρήση των γεωργικών φαρμάκων 
(2009/128/ΕΚ) έπειτα από την κατάλληλη 
εκτίμηση επιπτώσεων και ζητεί επίσης 
από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές κυβερνήσεις να παρέχουν 
άμεση στήριξη για βιώσιμες πρακτικές και 
οικολογικά προγράμματα στους τομείς της 
γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας·
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53. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πλαστικά και η ρύπανση, 
για παράδειγμα από μονάδες επεξεργασίας 
υδάτων, φαρμακολογικά προϊόντα και μη 
βιώσιμες γεωργικές πρακτικές όπως η 
εντατική χρήση θρεπτικών ουσιών, 
επηρεάζουν σημαντικά την υγεία των 
ωκεάνιων οικοσυστημάτων·

53. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα πλαστικά και η ρύπανση, 
για παράδειγμα από μονάδες επεξεργασίας 
υδάτων, φαρμακολογικά προϊόντα και μη 
βιώσιμες γεωργικές πρακτικές όπως η μη 
βιώσιμη χρήση θρεπτικών ουσιών, 
επηρεάζουν σημαντικά την υγεία των 
ωκεάνιων οικοσυστημάτων·
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