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SV Förenade i mångfalden SV

13.1.2020 B9-0035/2

Ändringsförslag 2
Agnès Evren
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 för konventionen om biologisk mångfald - Kunming (2020)

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
verka för fastställandet av ett nytt globalt 
mål för att vända förlustkurvan för den 
globala biologiska mångfalden senast 
2030, så att en regenerering av naturen kan 
inledas till gagn för alla, och att bidra till 
att skydda den biologiska mångfalden, 
begränsa och anpassa sig till 
klimatförändringarna, bekämpa 
ökenspridning och markförsämring samt 
trygga livsmedelsförsörjningen. 
Parlamentet uppmanar EU att under 
förhandlingarna trycka på för en högre 
ambitionsnivå och potentiellt kräva att 
halva planeten ska vara skyddad senast 
2050. Parlamentet anser att ett tydligt 
globalt bevarandemål för 2030 på minst 
30 procent av naturområden samt målet om 
återställande av minst 30 procent av 
skadade ekosystem som kan återställas bör 
inbegripas i ramen för perioden efter 2020, 
och att EU bör fastställa liknande inhemska 
mål.

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
verka för fastställandet av ett nytt globalt 
mål för att vända förlustkurvan för den 
globala biologiska mångfalden senast 
2030, så att en regenerering av naturen kan 
inledas till gagn för alla, och att bidra till 
att skydda den biologiska mångfalden, 
begränsa och anpassa sig till 
klimatförändringarna, bekämpa 
ökenspridning och markförsämring samt 
trygga livsmedelsförsörjningen. 
Parlamentet uppmanar EU att under 
förhandlingarna trycka på för en högre 
ambitionsnivå och potentiellt kräva att 
halva planeten ska vara skyddad senast 
2050. Parlamentet anser att ett tydligt 
globalt bevarandemål för 2030 på minst 
30 procent av alla naturområden samt 
målet om återställande av minst 30 procent 
av skadade ekosystem som kan återställas 
bör inbegripas i ramen för perioden efter 
2020, och att EU bör fastställa liknande 
inhemska mål, med hänsyn till varje 
medlemsstats olika särdrag, såsom dess 
storlek och hur stor andel av dess 
territorium som utgörs av naturområden.
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Ändringsförslag 3
Agnès Evren
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 för konventionen om biologisk mångfald - Kunming (2020)

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet uppmanar 
därför EU och parterna att göra starka 
åtaganden för ett hållbart 
livsmedelssystem, jordbruk, skogsbruk och 
fiske, inklusive genom krav på och 
strategier för hållbar användning av 
växtskyddsmedel och näringsämnen, 
minskad användning av 
bekämpningsmedel och skydd av mark, 
livsmiljöer och arter som tillhandahåller 
viktiga ekosystemtjänster, såsom 
pollinering, samt ökad selektivitet för att 
minska de samlade effekterna på havens 
och kusternas ekosystem och bidra till en 
återhämtning av fiskbestånden i känsliga 
och överfiskade områden. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att inkludera EU-
omfattande bindande minskningsmål i den 
kommande översynen av EU:s direktiv om 
hållbar användning av bekämpningsmedel 
(2009/128/EG), och uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och de 
regionala myndigheterna att rikta det stöd 
som anslås till jordbruket, skogsbruket och 
fisket till hållbara metoder och 
miljösystem.

43. Europaparlamentet uppmanar 
därför EU och parterna att göra starka 
åtaganden för ett hållbart 
livsmedelssystem, jordbruk, skogsbruk och 
fiske, inklusive genom krav på och 
strategier för hållbar användning av 
växtskyddsmedel och näringsämnen, 
minskad användning av 
bekämpningsmedel och skydd av mark, 
livsmiljöer och arter som tillhandahåller 
viktiga ekosystemtjänster, såsom 
pollinering, samt ökad selektivitet för att 
minska de samlade effekterna på havens 
och kusternas ekosystem och bidra till en 
återhämtning av fiskbestånden i känsliga 
och överfiskade områden. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att inkludera EU-
omfattande bindande minskningsmål i den 
kommande översynen av EU:s direktiv om 
hållbar användning av bekämpningsmedel 
(2009/128/EG) efter en lämplig 
konsekvensbedömning, och uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och de 
regionala myndigheterna att rikta det stöd 
som anslås till jordbruket, skogsbruket och 
fisket till hållbara metoder och 
miljösystem.
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Ändringsförslag 4
Agnès Evren
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 för konventionen om biologisk mångfald - Kunming (2020)

Förslag till resolution
Punkt 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet beklagar att 
plastföroreningar och föroreningar från 
exempelvis vattenreningsverk, 
farmakologiska produkter och ohållbara 
jordbruksmetoder såsom intensiv 
användning av näringsämnen, i hög grad 
påverkar hälsan hos havens ekosystem.

53. Europaparlamentet beklagar att 
plastföroreningar och föroreningar från 
exempelvis vattenreningsverk, 
farmakologiska produkter och ohållbara 
jordbruksmetoder såsom ohållbar 
användning av näringsämnen, i hög grad 
påverkar hälsan hos havens ekosystem.

Or. en


