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Päätöslauselmaesitys B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 15. kokous (COP15) – Kunming 
(2020)

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään uuden 
maailmanlaajuisen tavoitteen 
määrittelemistä, jotta voidaan kääntää 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
suunta vuoteen 2030 mennessä, ohjata 
luonto uudistumisen tielle, mikä hyödyttää 
kaikkia, sekä edistää biologisen 
monimuotoisuuden suojelua, 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista, aavikoitumisen ja maaperän 
huonontumisen torjuntaa ja 
elintarviketurvaa; kehottaa EU:ta 
pyrkimään neuvottelujen aikana 
tavoitetason nostamiseen ja mahdollisesti 
kehottamaan, että puolet maapallosta on 
suojeltava vuoteen 2050 mennessä; katsoo, 
että vuoden 2020 jälkeiseen kehykseen 
olisi sisällytettävä selkeä 
maailmanlaajuinen tavoite, jonka mukaan 
vähintään 30 prosenttia luonnonalueista on 
oltava suojeltuja vuonna 2030, ja tavoite, 
jonka mukaan vähintään 30 prosenttia 
ennallistettavissa olevista rappeutuneista 
ekosysteemeistä on ennallistettava, ja että 
EU:n olisi asetettava vastaavat tavoitteet 
unionin tasolla;

24. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään uuden 
maailmanlaajuisen tavoitteen 
määrittelemistä, jotta voidaan kääntää 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
suunta vuoteen 2030 mennessä, ohjata 
luonto uudistumisen tielle, mikä hyödyttää 
kaikkia, sekä edistää biologisen 
monimuotoisuuden suojelua, 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista, aavikoitumisen ja maaperän 
huonontumisen torjuntaa ja 
elintarviketurvaa; kehottaa EU:ta 
pyrkimään neuvottelujen aikana 
tavoitetason nostamiseen ja mahdollisesti 
kehottamaan, että puolet maapallosta on 
suojeltava vuoteen 2050 mennessä; katsoo, 
että vuoden 2020 jälkeiseen kehykseen 
olisi sisällytettävä selkeä 
maailmanlaajuinen tavoite, jonka mukaan 
vähintään 30 prosenttia luonnonalueista on 
oltava suojeltuja vuonna 2030, ja tavoite, 
jonka mukaan vähintään 30 prosenttia 
ennallistettavissa olevista rappeutuneista 
ekosysteemeistä on ennallistettava, ja että 
EU:n olisi asetettava vastaavat tavoitteet 
unionin tasolla ottaen huomioon kunkin 
jäsenvaltion erityispiirteet, kuten sen koko 
sekä luonnonalueista koostuvan alueen 
prosenttiosuus;
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Päätöslauselmaesitys B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
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(2020)

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. kehottaa siksi EU:ta ja 
sopimuspuolia sitoutumaan vahvasti 
kestäviin elintarvikejärjestelmiin ja 
kestävään maa-, metsä- ja kalatalouteen, 
myös vaatimuksiin ja strategioihin, jotka 
koskevat kasvinsuojeluaineiden ja 
ravinteiden kestävää käyttöä, torjunta-
aineiden käytön vähentämistä sekä 
maaperän, elinympäristöjen ja keskeisiä 
ekosysteemipalveluja, kuten pölytystä, 
tarjoavien lajien suojelemista sekä 
valikoivuuden lisäämistä, jotta voidaan 
vähentää kerrannaisvaikutuksia meri- ja 
rannikkoekosysteemeihin ja 
myötävaikuttaa kalakantojen elpymiseen 
herkillä kalastusalueilla ja 
liikakalastusalueilla; kehottaa komissiota 
esittämään torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annetun EU:n direktiivin 
(2009/128/EY) tulevan tarkistamisen 
yhteydessä EU:n laajuisia sitovia 
vähennystavoitteita ja kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita ja aluehallintoja suuntaamaan 
maa-, metsä- ja kalatalouteen osoitettua 
tukea kestäviin käytäntöihin ja 
ekojärjestelmiin;

43. kehottaa siksi EU:ta ja 
sopimuspuolia sitoutumaan vahvasti 
kestäviin elintarvikejärjestelmiin ja 
kestävään maa-, metsä- ja kalatalouteen, 
myös vaatimuksiin ja strategioihin, jotka 
koskevat kasvinsuojeluaineiden ja 
ravinteiden kestävää käyttöä, torjunta-
aineiden käytön vähentämistä sekä 
maaperän, elinympäristöjen ja keskeisiä 
ekosysteemipalveluja, kuten pölytystä, 
tarjoavien lajien suojelemista sekä 
valikoivuuden lisäämistä, jotta voidaan 
vähentää kerrannaisvaikutuksia meri- ja 
rannikkoekosysteemeihin ja 
myötävaikuttaa kalakantojen elpymiseen 
herkillä kalastusalueilla ja 
liikakalastusalueilla; kehottaa komissiota 
esittämään torjunta-aineiden kestävästä 
käytöstä annetun EU:n direktiivin 
(2009/128/EY) tulevan tarkistamisen 
yhteydessä asianmukaisen 
vaikutustenarvioinnin jälkeen EU:n 
laajuisia sitovia vähennystavoitteita ja 
kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
aluehallintoja suuntaamaan maa-, metsä- ja 
kalatalouteen osoitettua tukea kestäviin 
käytäntöihin ja ekojärjestelmiin;
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Päätöslauselmaesitys B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 15. kokous (COP15) - Kunming 
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Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. pitää valitettavana, että esimerkiksi 
vedenpuhdistamoista, farmakologisista 
tuotteista ja kestämättömistä 
maatalouskäytännöistä, kuten ravinteiden 
intensiivisestä käytöstä, aiheutuva 
muovisaaste ja kuormitus vaikuttavat 
merkittävästi valtamerten ekosysteemien 
terveyteen;

53. pitää valitettavana, että esimerkiksi 
vedenpuhdistamoista, farmakologisista 
tuotteista ja kestämättömistä 
maatalouskäytännöistä, kuten ravinteiden 
kestämättömästä käytöstä, aiheutuva 
muovisaaste ja kuormitus vaikuttavat 
merkittävästi valtamerten ekosysteemien 
terveyteen;
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