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Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavzemajo za opredelitev novega 
globalnega cilja, da bi do leta 2030 obrnili 
trend izgubljanja biotske raznovrstnosti in 
bi se lahko narava regenerirala, kar bi 
koristilo vsem, ter bi prispevali k zaščiti 
biotske raznovrstnosti, blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje, boju proti 
dezertifikaciji in degradaciji tal ter 
prehranski varnosti; poziva, naj si EU med 
prizadevanji prizadeva za večjo 
ambicioznost ter naj morebiti pozove k 
zaščiti polovice planeta do leta 2050; meni, 
da bi moral biti v okviru za obdobje po letu 
2020 določen jasen cilj, da se do leta 2030 
ohrani vsaj 30 % naravnih območij, in cilj, 
da se obnovi vsaj 30 % degradiranih 
ekosistemov, EU pa bi morala zase določiti 
podobna cilja;

24. poziva Komisijo in države članice, 
naj se zavzemajo za opredelitev novega 
globalnega cilja, da bi do leta 2030 obrnili 
trend izgubljanja biotske raznovrstnosti in 
bi se lahko narava regenerirala, kar bi 
koristilo vsem, ter bi prispevali k zaščiti 
biotske raznovrstnosti, blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje, boju proti 
dezertifikaciji in degradaciji tal ter 
prehranski varnosti; poziva, naj si EU med 
prizadevanji prizadeva za večjo 
ambicioznost ter naj morebiti pozove k 
zaščiti polovice planeta do leta 2050; meni, 
da bi moral biti v okviru za obdobje po letu 
2020 določen jasen cilj, da se do leta 2030 
ohrani vsaj 30 % vseh naravnih območij, in 
cilj, da se obnovi vsaj 30 % degradiranih 
ekosistemov, EU pa bi morala zase določiti 
podobna cilja, ob tem pa upoštevati 
različne značilnosti posameznih držav 
članic, kot so njihove različne velikosti in 
različni deleži ozemlja, ki so zajeti v 
naravna območja;
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Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. zato poziva EU in pogodbenice, naj 
sprejmejo trdne zaveze za trajnostne 
prehranske sisteme, kmetijstvo, gozdarstvo 
in ribištvo, vključno z zahtevami in 
strategijami za trajnostno rabo 
fitofarmacevtskih sredstev in hranil, 
zmanjšanjem rabe pesticidov in zaščito tal, 
habitatov in vrst, ki zagotavljajo ključne 
ekosistemske storitve, kot je opraševanje, 
in povečanjem selektivnosti, da bi 
zmanjšali kumulativne vplive na morske in 
obalne ekosisteme ter prispevali k obnovi 
staležev rib na občutljivih območjih in 
območjih prelova; poziva Komisijo, naj v 
okviru naslednje revizije direktive EU o 
trajnostni rabi pesticidov (2009/128/ES) 
vanjo vključi zavezujoče cilje na ravni EU 
o zmanjšanju njihove rabe, in poziva 
Komisijo, države članice in regionalne 
vlade k neposredni podpori trajnostnih 
metod in ekoloških shem na področju 
kmetijstva, gozdarstva in ribištva;

43. zato poziva EU in pogodbenice, naj 
sprejmejo trdne zaveze za trajnostne 
prehranske sisteme, kmetijstvo, gozdarstvo 
in ribištvo, vključno z zahtevami in 
strategijami za trajnostno rabo 
fitofarmacevtskih sredstev in hranil, 
zmanjšanjem rabe pesticidov in zaščito tal, 
habitatov in vrst, ki zagotavljajo ključne 
ekosistemske storitve, kot je opraševanje, 
in povečanjem selektivnosti, da bi 
zmanjšali kumulativne vplive na morske in 
obalne ekosisteme ter prispevali k obnovi 
staležev rib na občutljivih območjih in 
območjih prelova; poziva Komisijo, naj v 
okviru naslednje revizije direktive EU o 
trajnostni rabi pesticidov (2009/128/ES) po 
ustrezni presoji vpliva vanjo vključi 
zavezujoče cilje na ravni EU o zmanjšanju 
njihove rabe, in poziva Komisijo, države 
članice in regionalne vlade k neposredni 
podpori trajnostnih metod in ekoloških 
shem na področju kmetijstva, gozdarstva in 
ribištva;
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Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. obžaluje, da onesnaženje s plastiko 
in razpršeno onesnaževanje, na primer iz 
čistilnih naprav, onesnaženje zaradi zdravil 
in netrajnostnih kmetijskih praks, na 
primer intenzivne uporabe hranil, močno 
vpliva na zdravje oceanskih ekosistemov;

53. obžaluje, da onesnaženje s plastiko 
in razpršeno onesnaževanje, na primer iz 
čistilnih naprav, onesnaženje zaradi zdravil 
in netrajnostnih kmetijskih praks, na 
primer netrajnostne uporabe hranil, močno 
vpliva na zdravje oceanskih ekosistemov;
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