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Grozījums Nr. 2
Agnès Evren
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 15. sesija (COP15)

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt jauna globāla mērķa noteikšanu, 
lai no 2030. gada globālās bioloģiskās 
daudzveidības zuduma līkni pagrieztu 
pretējā virzienā, dabas attīstības gaitu 
pavēršot atjaunošanās virzienā, kas nāks 
par labu visiem, kā arī palīdzēt aizsargāt 
bioloģisko daudzveidību, mazināt klimata 
pārmaiņas un pielāgoties tām, palīdzētu 
cīnīties pret pārtuksnešošanos un augsnes 
degradāciju un uzlabotu nodrošinātību ar 
pārtiku; aicina ES censties sarunu laikā 
izvirzīt vērienīgākus mērķus, varbūt pat 
pieprasot, lai 2050. gadā tiktu aizsargāta 
puse planētas; uzskata, ka satvarā 
laikposmam pēc 2020. gada būtu jāparedz 
līdz 2030. gadam sasniedzams skaidrs 
globāls vismaz 30 % dabas teritoriju 
saglabāšanas mērķis, kā arī vismaz 30 % to 
degradēto ekosistēmu atjaunošanas mērķis, 
kuras ir iespējams atjaunot, un ka ES būtu 
jāizvirza līdzīgi mērķi vietējā līmenī;

24. aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt jauna globāla mērķa noteikšanu, 
lai no 2030. gada globālās bioloģiskās 
daudzveidības zuduma līkni pagrieztu 
pretējā virzienā, dabas attīstības gaitu 
pavēršot atjaunošanās virzienā, kas nāks 
par labu visiem, kā arī palīdzēt aizsargāt 
bioloģisko daudzveidību, mazināt klimata 
pārmaiņas un pielāgoties tām, palīdzētu 
cīnīties pret pārtuksnešošanos un augsnes 
degradāciju un uzlabotu nodrošinātību ar 
pārtiku; aicina ES censties sarunu laikā 
izvirzīt vērienīgākus mērķus, varbūt pat 
pieprasot, lai 2050. gadā tiktu aizsargāta 
puse planētas; uzskata, ka satvarā 
laikposmam pēc 2020. gada būtu jāparedz 
līdz 2030. gadam sasniedzams skaidrs 
globāls vismaz 30 % visu dabas teritoriju 
saglabāšanas mērķis, kā arī vismaz 30 % to 
degradēto ekosistēmu atjaunošanas mērķis, 
kuras ir iespējams atjaunot, un ka ES būtu 
jāizvirza līdzīgi mērķi vietējā līmenī, 
vienlaikus ņemot vērā katras dalībvalsts 
atšķirīgās īpašības, piemēram, kopējo 
platību un dabas teritoriju platības 
īpatsvaru;
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Grozījums Nr. 3
Agnès Evren
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
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Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. tāpēc aicina ES un Puses uzņemties 
stingras saistības attiecībā uz ilgtspējīgām 
pārtikas sistēmām, lauksaimniecību, 
mežsaimniecību un zivsaimniecību, tostarp 
paredzēt prasības un stratēģijas attiecībā uz 
augu aizsardzības līdzekļu un barības vielu 
ilgtspējīgu izmantošanu, tās augsnes, 
dzīvotņu un sugu aizsardzību, kas 
nodrošina svarīgus ekosistēmu 
pakalpojumus, piemēram, apputeksnēšanu, 
un lielāku selektivitāti, lai mazinātu 
kumulatīvo ietekmi uz jūras un piekrastes 
ekosistēmām, un dot ieguldījumu zivju 
krājumu atjaunošanā sensitīvos un 
pārzvejas apgabalos; aicina Komisiju 
gaidāmajā ES Direktīvas par pesticīdu 
ilgtspējīgu lietošanu (2009/128/EK) 
pārskatīšanā iekļaut ES mēroga saistošus 
mērķus samazināt pesticīdu lietošanu un 
aicina Komisiju, dalībvalstis un reģionālās 
valdības lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un zivsaimniecības 
nozarēs virzīt atbalstu uz ilgtspējīgu praksi 
un ekoshēmām;

43. tāpēc aicina ES un Puses uzņemties 
stingras saistības attiecībā uz ilgtspējīgām 
pārtikas sistēmām, lauksaimniecību, 
mežsaimniecību un zivsaimniecību, tostarp 
paredzēt prasības un stratēģijas attiecībā uz 
augu aizsardzības līdzekļu un barības vielu 
ilgtspējīgu izmantošanu, tās augsnes, 
dzīvotņu un sugu aizsardzību, kas 
nodrošina svarīgus ekosistēmu 
pakalpojumus, piemēram, apputeksnēšanu, 
un lielāku selektivitāti, lai mazinātu 
kumulatīvo ietekmi uz jūras un piekrastes 
ekosistēmām, un dot ieguldījumu zivju 
krājumu atjaunošanā sensitīvos un 
pārzvejas apgabalos; aicina Komisiju 
gaidāmajā ES Direktīvas par pesticīdu 
ilgtspējīgu lietošanu (2009/128/EK) 
pārskatīšanā pēc atbilstīga ietekmes 
novērtējuma iekļaut ES mēroga saistošus 
mērķus samazināt pesticīdu lietošanu un 
aicina Komisiju, dalībvalstis un reģionālās 
valdības lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un zivsaimniecības 
nozarēs virzīt atbalstu uz ilgtspējīgu praksi 
un ekoshēmām;
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Grozījums Nr. 4
Agnès Evren
PPE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
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Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. pauž nožēlu par to, ka plastmasa un 
piesārņojums, piemēram, no ūdens 
attīrīšanas iekārtām, farmakoloģiskiem 
produktiem un ilgtnespējīgiem 
lauksaimniecības prakses veidiem, 
piemēram, intensīvas barības vielu 
izmantošanas, smagi ietekmē okeānu 
ekosistēmu veselību;

53. pauž nožēlu par to, ka plastmasa un 
piesārņojums, piemēram, no ūdens 
attīrīšanas iekārtām, farmakoloģiskiem 
produktiem un ilgtnespējīgiem 
lauksaimniecības prakses veidiem, 
piemēram, ilgtnespējīgas barības vielu 
izmantošanas, smagi ietekmē okeānu 
ekosistēmu veselību;

Or. en


