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Tarkistus 1
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 
antamansa päätöslauselman biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämistä 
koskevan EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanosta1,

Or. en

Tarkistus 2
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2011 annetut 
ympäristöneuvoston päätelmät "luonnon 
monimuotoisuutta koskevasta EU:n 
strategiasta vuoteen 2020",

ottaa huomioon 21. kesäkuuta ja 
19. joulukuuta 2011 annetut 
ympäristöneuvoston päätelmät "luonnon 
monimuotoisuutta koskevasta EU:n 
strategiasta vuoteen 2020",

Or. en

Tarkistus 3
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0325.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2011 
annetut ympäristöneuvoston päätelmät 
"luonnon monimuotoisuutta koskevasta 
EU:n strategiasta vuoteen 2020",

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2011 ja 
19. joulukuuta 2011 annetut 
ympäristöneuvoston päätelmät "luonnon 
monimuotoisuutta koskevasta EU:n 
strategiasta vuoteen 2020",

Or. es

Tarkistus 4
Bogusław Sonik

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 19. marraskuuta 2011 
annetut ympäristöneuvoston päätelmät 
luonnon monimuotoisuutta koskevasta 
EU:n strategiasta vuoteen 2020: kohti 
täytäntöönpanoa,

Or. en

Tarkistus 5
Bogusław Sonik

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan Natura 2000 -
ohjelman rahoitus; Investoinnit 
Natura 2000 -ohjelmaan: hyödyn 
tarjoaminen luonnolle ja ihmisille 
(SEC(2011)1573),

Or. en
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Tarkistus 6
Bogusław Sonik

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon strategisen 
rahoituskehyksen ajanjaksolle 2014–
2020,

Or. en

Tarkistus 7
Bogusław Sonik

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle nimeltä: "Europe 
Budget for 2020" liiteasiakirjoineen,

Or. en

Tarkistus 8
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon biologista 
monimuotoisuutta koskevan YK:n 
yleissopimuksen (CBD yleissopimuksen) 
10. osapuolikokouksen tuloksen, erityisesti 

– ottaa huomioon erityisesti biologista 
monimuotoisuutta koskevan YK:n 
yleissopimuksen (CBD yleissopimuksen) 
10. osapuolikokouksen tuloksen, erityisesti 
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luonnon monimuotoisuutta koskevan 
strategisen suunnitelman vuosiksi 
2011−2020 ja Aichin tavoitteet, 
geenivarojen saatavuutta ja niiden käytöstä 
saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja 
tasapuolista jakoa koskevan Nagoyan 
pöytäkirjan sekä strategian rahoituksen 
hankkimiseksi maailmanlaajuista luonnon 
monimuotoisuutta varten,

luonnon monimuotoisuutta koskevan 
strategisen suunnitelman vuosiksi 
2011−2020 ja Aichin tavoitteet, 
geenivarojen saatavuutta ja niiden käytöstä 
saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja 
tasapuolista jakoa koskevan Nagoyan 
pöytäkirjan sekä strategian rahoituksen 
hankkimiseksi maailmanlaajuista luonnon 
monimuotoisuutta varten,

Or. de

Tarkistus 9
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon villieläimistön ja -
kasviston uhanalaisten lajien 
kansainvälistä kauppaa koskevan 
yleissopimuksen (CITES) ja muuttavien 
luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta 
tehdyn yleissopimuksen (CMS),

Or. en

Tarkistus 10
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yhteenvetokertomuksen 
luontodirektiivin 17 artiklassa 
tarkoitetusta luontotyyppien ja lajien 
suojelun tasosta (KOM(2009)0358 
lopullinen),

Or. en
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Tarkistus 11
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2010 
antamansa päätöslauselman yhteisen 
maatalouspolitiikan tulevaisuudesta 
vuoden 2013 jälkeen1,

Or. en

Tarkistus 12
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020: 
Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö –
miten hallita tulevat haasteet2,

Or. en

Tarkistus 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0286.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0297.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan Natura 2000 -
ohjelman rahoituksesta,

Or. en

Tarkistus 14
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
"Yhteinen maatalouspolitiikka 
vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja 
alueiden käyttö – miten hallita tulevat 
haasteet?" (KOM(2010)0672 lopullinen),

Or. en

Tarkistus 15
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan komission 
ehdotukset yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistamisesta vuoden 2013 jälkeen,

Or. en

Tarkistus 16
Andres Perello Rodriguez
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että luonnon 
monimuotoisuus on välttämätön 
ihmiselämän olemassaololle ja 
yhteiskuntien hyvinvoinnille suoraan ja 
välillisesti tarjoamiensa 
ekosysteemipalveluiden vuoksi;

B. ottaa huomioon, että luonnon 
biologinen monimuotoisuus on 
korvaamaton perusta, jonka varassa 
ihmiskunta on kehittynyt, että sen sekä 
siihen liittyvän luonnonperinnön 
häviäminen luo epätasapainoa ja 
aiheuttaa merkittäviä taloudellisia 
menetyksiä ja hyvinvoinnin vähenemistä, 
ja että se näin ollen on välttämätön 
ihmiselämän olemassaololle ja 
yhteiskuntien hyvinvoinnille suoraan ja 
välillisesti tarjoamiensa 
ekosysteemipalveluiden vuoksi;

Or. es

Tarkistus 17
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että luonnon 
monimuotoisuus on välttämätön 
ihmiselämän olemassaololle ja 
yhteiskuntien hyvinvoinnille suoraan ja 
välillisesti tarjoamiensa 
ekosysteemipalveluiden vuoksi –
esimerkiksi pelkästään Euroopan unionin 
Natura 2000 -verkoston suojelluista 
alueista seuraavien hyötyjen arvellaan 
olevan 200–300 miljardia euroa, ja näissä 
kohteissa ja niiden ympäristössä 
vierailevien menojen suoraan tukemien 
kokoaikaista vastaavien työpaikkojen 
määrä on lisäksi 4,5–8 miljoonaa;

Or. en
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Tarkistus 18
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 65 prosenttia 
luontotyypeistä ja 52 prosenttia lajeista, 
jotka mainitaan luontotyyppidirektiivin 
liitteissä, on suojelultaan epäsuotuisalla 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 19
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. toteaa, että 88 prosenttia 
kalakannoista kalastetaan yli parhaan 
mahdollisen ylläpidettävissä olevan 
tuoton;

Or. en

Tarkistus 20
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B c. toteaa, että jo yli 11000 vieraslajia on 
ylittänyt Euroopan rajat, ja niistä ainakin 
15 prosenttia on haitallisia ja vahingoittaa 
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luonnon monimuotoisuutta;

Or. en

Tarkistus 21
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. pitää tärkeänä luonnon 
monimuotoisuutta koskevan strategian 
täytäntöönpanon seurantaa ja siihen 
liittyvien käytännön tulosten, 
edistysaskelten ja puutteiden arviointia 
sekä strategian muuttamista tarvittaessa 
ja katsoo, että tässä prosessissa olisi 
osallistettava vastuullisia poliitikkoja ja 
yhteiskunnallisia järjestöjä;

Or. pt

Tarkistus 22
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että metsäpuulajien 
geneettisessä valinnassa ei pitäisi suosia
muita ominaisuuksia sopeutuvuuden 
kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 23
Esther de Lange
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että maanviljelijöillä 
on merkittävä tehtävä luonnon 
monimuotoisuutta koskevan EU:n 
tavoitteen saavuttamisessa; toteaa, että 
vuonna 1992 annettiin uusi sysäys 
luonnon monimuotoisuuden suojelun 
sisällyttämiselle yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan (YMP) ja että sen 
jälkeen vuoden 2003 uudistuksessa 
otettiin käyttöön täydentävien ehtojen, 
tilatukien (tuotannosta erottaminen) ja 
maaseudun kehittämisen kaltaisia 
toimenpiteitä, joilla on myönteinen 
vaikutus luonnon monimuotoisuuteen,

Or. en

Tarkistus 24
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että 
ekosysteemipalveluja koskevat maksut 
ovat lupaava innovatiivinen luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisen 
rahoitusväline;

Or. en

Tarkistus 25
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C c kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C c. ottaa huomioon, että kattava 
maaperän suojelua koskeva puitedirektiivi 
on ratkaiseva, jotta EU voi saavuttaa 
uuden luonnon monimuotoisuutta 
koskevan strategiansa tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 26
Bogusław Sonik

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pahoittelee, että EU ei ole saavuttanut 
vuodeksi 2010 asetettua luonnon 
monimuotoisuutta koskevaa tavoitetta;

1. pahoittelee, että huolimatta 
huomattavista ponnisteluista 
luonnonarvojen säilyttämiseksi EU ei ole 
saavuttanut vuodeksi 2010 asetettua 
luonnon monimuotoisuutta koskevaa 
tavoitetta;

Or. en

Tarkistus 27
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo 
kuitenkin, että joitain toimia olisi 
vahvistettava;

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia;

Or. de
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Tarkistus 28
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo
kuitenkin, että joitain toimia olisi 
vahvistettava;

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia; katsoo, että 
perusteellinen ympäristövaikutusten sekä 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
arviointi on tarpeen silloin, kun tietoja 
puuttuu, 21. syyskuuta 2010 biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämistä 
koskevan EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanosta antamansa 
päätöslauselman mukaisesti1;

Or. en

Tarkistus 29
Julie Girling

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo 
kuitenkin, että joitain toimia olisi 
vahvistettava;

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo 
kuitenkin, että joitain toimia ei voida 
saavuttaa ilman lisätarkastelua ja 
kehittämistä yhteisessä 
täytäntöönpanokehyksessä ;

Or. en
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0325.
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Tarkistus 30
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo 
kuitenkin, että joitain toimia olisi 
vahvistettava;

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo 
kuitenkin, että tähänastisten toimien
tehokkuus olisi tarkastettava;

Or. de

Tarkistus 31
Holger Krahmer, Britta Reimers

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo
kuitenkin, että joitain toimia olisi
vahvistettava;

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo 
kuitenkin, että joitain toimia olisi 
arvioitava;

Or. en

Tarkistus 32
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo
kuitenkin, että joitain toimia olisi
vahvistettava;

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta korostaa
kuitenkin, että toimia olisi vahvistettava 
edelleen ja että olisi otettava käyttöön 
entistä konkreettisempia toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 33
Karl-Heinz Florenz

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo 
kuitenkin, että joitain toimia olisi 
vahvistettava;

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo 
kuitenkin, että joitain toimia olisi 
vahvistettava sen jälkeen, kun niiden 
tehokkuus on tarkastettu;

Or. de

Tarkistus 34
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo 
kuitenkin, että joitain toimia olisi 

2.pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo 
kuitenkin, että joitain toimia olisi 
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vahvistettava; vahvistettava ja strategiaa suunnattava 
paremmin toteuttamista ajatellen;

Or. lt

Tarkistus 35
Bogusław Sonik

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
sen tavoitteita ja toimia, mutta katsoo 
kuitenkin, että joitain toimia olisi
vahvistettava;

2. pitää myönteisenä ja tukee vuoteen 2020 
ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta 
koskevaa EU:n strategiaa mukaan lukien 
kaikkia sen tavoitteita ja toimia, mutta 
katsoo kuitenkin, että joitain toimia olisi 
vahvistettava ja täsmennettävä;

Or. en

Tarkistus 36
Julie Girling

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että on toteutettava 
kiireellisesti toimia ja luonnon 
monimuotoisuudelle on annettava 
enemmän poliittista painoarvoa, jotta 
saavutetaan EU:n vuodeksi 2020 
asettama luonnon monimuotoisuuden 
yleistavoite ja kansainväliset luonnon 
monimuotoisuutta koskevat sitoumukset; 
korostaa, että riittävien varojen ja 
poliittisen tahdon perusteella on käytössä 
välineitä, joilla luonnon 
monimuotoisuuden häviäminen 

3. korostaa, että on toteutettava 
kiireellisesti toimia ja luonnon 
monimuotoisuudelle on annettava 
enemmän poliittista painoarvoa;
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pysäytetään;

Or. en

Tarkistus 37
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että on toteutettava 
kiireellisesti toimia ja luonnon 
monimuotoisuudelle on annettava 
enemmän poliittista painoarvoa, jotta 
saavutetaan EU:n vuodeksi 2020 asettama 
luonnon monimuotoisuuden yleistavoite ja 
kansainväliset luonnon monimuotoisuutta 
koskevat sitoumukset; korostaa, että 
riittävien varojen ja poliittisen tahdon 
perusteella on käytössä välineitä, joilla 
luonnon monimuotoisuuden häviäminen 
pysäytetään;

3. korostaa, että on toteutettava 
kiireellisesti toimia ja luonnon 
monimuotoisuudelle on annettava 
enemmän poliittista painoarvoa, jotta 
saavutetaan EU:n vuodeksi 2020 asettama 
luonnon monimuotoisuuden yleistavoite ja 
kansainväliset luonnon monimuotoisuutta 
koskevat sitoumukset; korostaa, että 
riittävien taloudellisten varojen ja 
poliittisen tahdon perusteella on käytössä 
välineitä, joilla luonnon 
monimuotoisuuden häviäminen 
pysäytetään;

Or. en

Tarkistus 38
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että on toteutettava 
kiireellisesti toimia ja luonnon 
monimuotoisuudelle on annettava 
enemmän poliittista painoarvoa, jotta 
saavutetaan EU:n vuodeksi 2020 asettama 
luonnon monimuotoisuuden yleistavoite ja 
kansainväliset luonnon monimuotoisuutta 
koskevat sitoumukset; korostaa, että 

3. korostaa, että on toteutettava 
kiireellisesti toimia ja luonnon 
monimuotoisuudelle on annettava 
enemmän poliittista painoarvoa, jotta 
saavutetaan EU:n vuodeksi 2020 asettama 
luonnon monimuotoisuuden yleistavoite ja 
kansainväliset luonnon monimuotoisuutta 
koskevat sitoumukset; korostaa, että 



AM\890291FI.doc 19/67 PE480.669v01-00

FI

riittävien varojen ja poliittisen tahdon 
perusteella on käytössä välineitä, joilla 
luonnon monimuotoisuuden häviäminen 
pysäytetään;

riittävien varojen ja poliittisen tahdon 
perusteella on käytössä välineitä, joilla 
luonnon monimuotoisuuden häviäminen 
pysäytetään; korostaa, että luonnon 
monimuotoisuuden säilyttäminen on 
yhteinen haaste, johon on vastattava 
monien asianosaisten, lähinnä 
maanomistajien, sekä yksityissektorin 
sitoutumisella ja osallistumisella;

Or. es

Tarkistus 39
Bogusław Sonik

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että on toteutettava 
kiireellisesti toimia ja luonnon 
monimuotoisuudelle on annettava 
enemmän poliittista painoarvoa, jotta 
saavutetaan EU:n vuodeksi 2020 asettama 
luonnon monimuotoisuuden yleistavoite ja 
kansainväliset luonnon monimuotoisuutta 
koskevat sitoumukset; korostaa, että 
riittävien varojen ja poliittisen tahdon 
perusteella on käytössä välineitä, joilla 
luonnon monimuotoisuuden häviäminen 
pysäytetään;

3. korostaa, että on toteutettava 
kiireellisesti toimia ja luonnon 
monimuotoisuudelle on annettava 
enemmän poliittista painoarvoa, jotta 
saavutetaan EU:n vuodeksi 2020 asettama 
luonnon monimuotoisuuden yleistavoite ja 
kansainväliset luonnon monimuotoisuutta 
koskevat sitoumukset; korostaa, että 
riittävien taloudellisten varojen ja 
poliittisen tahdon perusteella on käytössä 
välineitä, joilla luonnon 
monimuotoisuuden häviäminen 
pysäytetään;

Or. en

Tarkistus 40
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, ettei uusi strategia saa taas 
epäonnistua; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota toimittamaan parlamentille 
kahden vuoden välein 
edistymiskertomuksen; kertomuksessa 
neuvosto ja komissio voivat tarkastella 
tilannetta;

Or. en

Tarkistus 41
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. toteaa, että ilmastonmuutos uhkaa 
luontotyyppejä ja lajeja; toteaa, että 
luonnon suojeleminen ja luonnon 
monimuotoisuus ovat ratkaisevassa 
asemassa ilmastonmuutoksen 
lieventämisessä ja siihen sopeutumisessa;

Or. en

Tarkistus 42
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että vuodeksi 2010 asetetun 
tavoitteen saavuttamisessa havaitut 
ongelmat edellyttävät tähän asti 
käytettyjen menetelmien perusteellista 
tarkistamista; on tarpeen edistää varojen 
investoimista strategiseen integroituun 
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tutkimukseen kaikista tekijöistä, jotka 
voivat vaikuttaa suojeltuihin alueisiin; 
nämä tutkimukset olisi sisällytettävä 
yhdyskuntasuunnitteluun ja niiden 
liitännäistoimina olisi järjestettävä 
valistus- ja tiedotuskampanjoita 
paikallisten luonnonvarojen 
merkityksestä ja suojelusta;

Or. es

Tarkistus 43
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. panee merkille rajallisen yleisen 
tietoisuuden EU:ssa luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisen 
merkityksestä sekä sen menettämiseen 
liittyvistä merkittävistä 
ympäristökustannuksista ja sosiaalis-
taloudellisista kustannuksista; korostaa 
laajemman viestintästrategian tarvetta 
Aichin tavoitteen 1 mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 44
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. tunnustaa, että kansalaisjärjestöt ovat 
merkittävässä asemassa luonnon 
monimuotoisuuden suojelemisessa niin 
päätöksentekoprosessiin vaikuttamisessa, 
kentällä toimimisessa kuin yleisen 
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tietoisuuden lisäämisessä;

Or. en

Tarkistus 45
Elena Oana Antonescu

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita integroimaan 
strategian niiden suunnitelmiin, ohjelmiin 
ja/tai kansallisiin strategioihin;

Or. ro

Tarkistus 46
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. pahoittelee sitä, että maaperän 
suojelua koskevan puitedirektiivin 
käsittely on edelleen kesken; kehottaa 
jäsenvaltioita antamaan asialle enemmän 
poliittista painoarvoa ja toimimaan 
nopeasti lainsäädännön puutteiden 
korjaamiseksi ja maaperän luonnon 
monimuotoisuuden suojelemiseksi 
kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 47
Kriton Arsenis, Edite Estrela
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Päätöslauselmaesitys
3 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 c. korostaa, että luonnon 
monimuotoisuuden köyhtyminen koskee 
sekä lajeja ja luontotyyppejä että 
geneettistä monimuotoisuutta; kehottaa 
Euroopan komissiota laatimaan 
strategian geneettisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 48
Bogusław Sonik

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää tärkeänä, että luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen otetaan 
huomioon kaikissa EU:n toimintalinjoissa;

4. pitää tärkeänä, että luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen ja 
säilyttäminen otetaan huomioon kaikissa 
EU:n toimintalinjoissa;

Or. en

Tarkistus 49
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää tärkeänä, että luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen otetaan 
huomioon kaikissa EU:n toimintalinjoissa; 

4. pitää tärkeänä, että luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen 
lainsäädännön periaatteena otetaan 
huomioon kaikissa EU:n toimintalinjoissa; 

Or. lt
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Tarkistus 50
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää tärkeänä, että luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen otetaan 
huomioon kaikissa EU:n toimintalinjoissa;

4. pitää tärkeänä, että luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen otetaan 
huomioon kaikissa EU:n toimintalinjoissa 
– kuten maataloudessa, metsätaloudessa, 
kalastuksessa, aluepolitiikassa ja 
koheesio-, energia-, teollisuus-, liikenne-
ja matkailupolitiikassa, 
kehitysyhteistyössä, tutkimuksessa ja 
innovoinnissa – johdonmukaisuuden 
lisäämiseksi Euroopan unionin 
alakohtaisessa politiikassa ja 
talouspolitiikassa;

Or. en

Tarkistus 51
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää tärkeänä, että luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen otetaan 
huomioon kaikissa EU:n toimintalinjoissa;

4. pitää tärkeänä, että luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen otetaan 
huomioon kaikissa EU:n toimintalinjoissa, 
ja korostaa, että mikään tuotantomalli, 
jossa ei oteta huomioon luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä, ei ole 
toimiva, sekä pyytää tästä syystä, että 
kestävyyden periaate sisällytetään 
järjestelmällisesti kaikkeen yhteisön 
tulevaan politiikkaan ja varsinkin 
luonnon monimuotoisuutta koskeviin 
säädöksiin;
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Or. es

Tarkistus 52
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää tärkeänä, että luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen otetaan 
huomioon kaikissa EU:n toimintalinjoissa; 

4. pitää tärkeänä, että luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen otetaan 
huomioon kaikissa EU:n toimintalinjoissa; 
huomauttaa, että tähän mennessä 
biodiversiteettipolitiikkaa ei ole riittävästi 
integroitu EU:n talous- ja 
finanssipolitiikkaan; 

Or. lt

Tarkistus 53
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että yhä suurempi osa uusista 
tartuntataudeista on zoonoottisia 
(tarttuvat villieläinten, kotieläinten ja 
ihmisten välillä), ja tunnustaa, että 
villieläimillä käytävä kauppa sekä 
muutokset maankäytössä ja sen 
hallinnoinnissa voivat johtaa sellaisten 
uusien kosketuspintojen syntymiseen 
ihmisten, kotieläinten ja villieläinten 
välillä, jotka voivat edistää tautien 
tarttumista ja luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymistä; 
korostaa, että luonnon monimuotoisuutta 
koskevien strategioiden yhdentäminen 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä 
kauppaa koskevaan politiikkaan on hyvin 
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tärkeää;

Or. en

Tarkistus 54
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että luonnon 
monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia 
olisi sisällytettävä kokonaisuudessaan 
ilmastonmuutoksen lieventämistä ja 
siihen sopeutumista koskeviin 
strategioihin;

Or. en

Tarkistus 55
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. vaatii jäsenvaltioilta enemmän toimia 
EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanemiseksi 
kokonaisuudessaan; korostaa kuitenkin, 
että tarvitaan myös lisäehdotuksia 
komissiolta EU:n nykyisen 
ympäristölainsäädännön yhdenmukaisen 
ja tasapuolisen täytäntöönpanon ja 
soveltamisen parantamiseksi,

Or. en
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Tarkistus 56
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että luonnon 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen suojelu, arvostus ja 
ennallistaminen ovat välttämättömiä, jotta 
saavutetaan EU:n resurssitehokkuutta 
koskevat tavoitteet;

5. korostaa, että luonnon 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen suojelu, arvostus ja 
ennallistaminen ovat välttämättömiä, jotta 
saavutetaan resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevan etenemissuunnitelman
tavoitteet;

Or. ro

Tarkistus 57
Bogusław Sonik

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että luonnon 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen suojelu, arvostus ja 
ennallistaminen ovat välttämättömiä, jotta 
saavutetaan EU:n resurssitehokkuutta 
koskevat tavoitteet;

5. korostaa, että luonnon 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen suojelu, arvostus, 
kartoittaminen ja ennallistaminen ovat 
välttämättömiä, jotta saavutetaan EU:n 
resurssitehokkuutta koskevat tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 58
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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kiinnittämään enemmän huomiota 
erityisesti luonnon suojelua ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämistä 
koskevien yhteisön asetusten ja 
direktiivien noudattamisen valvontaan;

Or. en

Tarkistus 59
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että on kiinnitettävä 
erityistä huomiota luonnon 
monimuotoisuuteen, kun luodaan 
ekologisia työpaikkoja koko Euroopassa, 
etenkin Natura 2000 -verkoston 
täytäntöönpanon yhteydessä;

Or. ro

Tarkistus 60
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta ottaa käyttöön 
perusteelliset vaikutustenarvioinnit 
talouden eri alojen kielteisistä 
vaikutuksista luonnon 
monimuotoisuuteen;

Or. en
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Tarkistus 61
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. muistuttaa, että ennalta varautumisen 
periaate muodostaa oikeusperustan, jota 
on sovellettava kaikkeen luonnon 
monimuotoisuuteen vaikuttavaan 
lainsäädäntöön ja päätöksiin;

Or. en

Tarkistus 62
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. palauttaa mieliin periaatteen, jonka 
mukaan elämänmuodot eivät ole 
patentoitavissa;

Or. en

Tarkistus 63
Julie Girling

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa tarvetta pysäyttää kaikkien 
EU:n luontolainsäädännön soveltamisalaan 
kuuluvien lajien ja luontotyyppien tilan 
huonontuminen ja saada aikaan niiden tilan 
merkittävä ja mitattavissa oleva parannus; 
korostaa, että tämä olisi toteutettava 

6. korostaa tarvetta pysäyttää kaikkien 
EU:n luontolainsäädännön soveltamisalaan 
kuuluvien lajien ja luontotyyppien tilan 
huonontuminen ja saada aikaan niiden tilan 
parannus; korostaa, että tämä olisi 
toteutettava parantamalla ainakin yhtä 
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parantamalla ainakin yhtä 
luontotyyppidirektiivin 1 artiklassa 
määriteltyä suojelun tason parametria
ilman, että muita parametreja 
heikennetään;

luontotyyppidirektiivin 1 artiklassa 
määriteltyä suojelun tason parametria;

Or. en

Tarkistus 64
Bogusław Sonik

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa tarvetta pysäyttää kaikkien 
EU:n luontolainsäädännön soveltamisalaan 
kuuluvien lajien ja luontotyyppien tilan 
huonontuminen ja saada aikaan niiden tilan 
merkittävä ja mitattavissa oleva parannus; 
korostaa, että tämä olisi toteutettava 
parantamalla ainakin yhtä 
luontotyyppidirektiivin 1 artiklassa 
määriteltyä suojelun tason parametria
ilman, että muita parametreja 
heikennetään;

6. korostaa tarvetta pysäyttää kaikkien 
EU:n luontolainsäädännön soveltamisalaan 
kuuluvien lajien ja luontotyyppien tilan 
huonontuminen ja saada aikaan niiden tilan 
merkittävä ja mitattavissa oleva parannus 
EU:n tasolla; korostaa, että tämä olisi 
toteutettava parantamalla ainakin yhtä 
luontotyyppidirektiivin 1 artiklassa 
määriteltyä suojelun tason parametria
ilman, että muita parametreja 
heikennetään;

Or. en

Tarkistus 65
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että selkeä eteneminen 
vuoteen 2050 ulottuvan vision 
saavuttamiseksi edellyttää, että vähintään 
40 prosentilla lajeista ja luontotyypeistä 
on suotuisa suojelun taso vuoteen 2020 
mennessä; muistuttaa, että vuoteen 2050 
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mennessä 100 prosentilla (tai lähes 
100 prosentilla) luontotyypeistä ja lajeista 
on oltava suotuisa suojelun taso;

Or. en

Tarkistus 66
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. toteaa, että vaikka EU:n uuden 
luonnon monimuotoisuutta koskevan 
strategian tavoite 1 saavutettaisiin 
täysimääräisesti, suurin osa EU:n 
luontotyypeistä ja lajeista olisi edelleen 
suojelultaan epäsuotuisalla tasolla; 
kehottaa tarkistamaan tavoitetta 1 ja 
korostaa tarvetta asettaa 
kunnianhimoisempia tavoitteita EU:n 
luontotyyppien ja lajien suojelun tason 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 67
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. ilmaisee huolensa siitä, että keskeiset 
luontotyypit, kuten kosteikot, joihin olisi 
kiinnitettävä ensisijaista huomiota ja 
joiden osalta olisi toteutettava EU:n niille 
myöntämän erityisen suojeluaseman 
mukaisia kiireellisiä toimenpiteitä, 
heikkenevät jatkuvasti;
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Or. es

Tarkistus 68
Julie Girling

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että Natura 2000 -alueiden nimeämistä 
koskeva menettely saadaan päätökseen 
vuoteen 2012 mennessä; pahoittelee 
suuresti merialueiden nimeämisen 
viivästymistä;

7. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että Natura 2000 -alueiden nimeämistä 
koskeva menettely saadaan suurelta osin
päätökseen vuoteen 2012 mennessä; 
pahoittelee suuresti merialueiden 
nimeämisen viivästymistä;

Or. en

Tarkistus 69
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että Natura 2000 -alueiden nimeämistä 
koskeva menettely saadaan päätökseen 
vuoteen 2012 mennessä; pahoittelee 
suuresti merialueiden nimeämisen 
viivästymistä;

7. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että Natura 2000 -alueiden nimeämistä 
koskeva menettely saadaan päätökseen 
vuoteen 2012 mennessä Aichin tavoitteen 
11 mukaisesti; pahoittelee suuresti 
merialueiden nimeämisen viivästymistä;

Or. en

Tarkistus 70
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että Natura 2000 -alueiden nimeämistä 
koskeva menettely saadaan päätökseen 
vuoteen 2012 mennessä; pahoittelee 
suuresti merialueiden nimeämisen 
viivästymistä;

7. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että Natura 2000 -alueiden nimeämistä 
koskeva menettely saadaan päätökseen 
vuoteen 2012 mennessä; pahoittelee 
suuresti merialueiden nimeämisen 
viivästymistä; on huolissaan metsästyksen 
aloittamisesta uudelleen Tonavan 
suistossa ja sen mahdollisista kielteisistä 
vaikutuksista luonnon 
monimuotoisuuteen; kehottaa komissiota 
tarkistamaan, että jäsenvaltiot panevat 
täytäntöön lintudirektiivin (EY) 2009/147 
7 artiklan erityisesti metsästyksen osalta;

Or. en

Tarkistus 71
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa tarvetta lisätä nopeasti 
toimia merten ja meriympäristön 
suojelemiseksi sekä EU:n toimien kautta 
että parantamalla merten ja kansalliseen 
lainkäyttövaltaan kuuluvan alueen 
ulkopuolella olevien vesien kansainvälistä 
hallintoa,

Or. en

Tarkistus 72
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
vuoden 2015 määräajaksi, johon mennessä 
on luotava hoitosuunnitelmat tai vastaavat 
välineet kaikille Natura 2000 -alueille;

8. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
vuoden 2015 määräajaksi, johon mennessä 
on luotava hoitosuunnitelmat tai vastaavat 
välineet kaikille Natura 2000 -alueille. 
Joka tapauksessa tämän on tapahduttava 
enintään kuuden vuoden kuluessa 
komission tekemästä päätöksestä 
hyväksyä alue luontotyyppidirektiivin 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
vuoden 2015 määräajaksi, johon 
mennessä on luotava hoitosuunnitelmat tai 
vastaavat välineet kaikille Natura 2000 -
alueille;

8. kehottaa jäsenvaltioita luomaan
hoitosuunnitelmat tai vastaavat välineet 
kaikille Natura 2000 -alueille voimassa 
olevassa lainsäädännössä asetetuissa 
määräajoissa;

Or. es

Tarkistus 74
Bogusław Sonik

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
vuoden 2015 määräajaksi, johon 
mennessä on luotava hoitosuunnitelmat tai 
vastaavat välineet kaikille Natura 2000 -
alueille;

8. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
lakisääteisiä vaatimuksia määräajasta, 
johon mennessä on luotava 
hoitosuunnitelmat tai vastaavat välineet 
kaikille Natura 2000 -alueille ja lisäämään 
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toimia näiden toimintojen 
nopeuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 75
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
vuoden 2015 määräajaksi, johon 
mennessä on luotava hoitosuunnitelmat tai 
vastaavat välineet kaikille Natura 2000 -
alueille;

8. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
luontotyyppidirektiivin 4 ja 6 artiklassa 
asetettuja määräaikoja, johon mennessä 
on luotava hoitosuunnitelmat tai vastaavat 
välineet kaikille Natura 2000 -alueille;

Or. en

Tarkistus 76
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kansalaisyhteiskunnan aktiivinen 
osallistuminen kaikilla täytäntöönpanon 
tasoilla taataan ja että kyseisille 
sidosryhmille (kansalaisille, kunnille, 
luonnonsuojelujärjestöille ja yrityksille) 
annetaan tietoa entistä enemmän ja ne 
otetaan mukaan suojelualueiden 
valinnan, määrittelyn ja hallinnon 
kaikkiin vaiheisiin;

Or. de
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Tarkistus 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. katsoo, että käytettävissä olisi oltava 
helposti saatavilla olevia digitaalisia 
karttoja, joissa on tarkat tiedot 
tärkeimmistä luonnonvaroista, 
suojelluista alueista, maankäytöstä, 
vesimuodostumista ja riskialueista, jotta 
autetaan alue- ja paikallisviranomaisia 
noudattamaan etenkin luonnon 
monimuotoisuutta koskevaa 
ympäristölainsäädäntöä;

Or. es

Tarkistus 78
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. ottaen huomioon suuret erot 
jäsenvaltioiden välillä Natura 2000 -
lainsäädännön täytäntöönpanossa ja sen 
kustannuksissa kehottaa komissiota 
selkiyttämään entisestään direktiivejä tai 
ohjaamaan tarvittaessa siten, että 
selvennykset tai ohjeet perustuvat 
parhaisiin käytäntöihin ja/tai niitä
kuvataan parhailla käytännöillä 
investointien parhaan mahdollisen tuoton 
aikaansaamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 79
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. uskoo, että paremmasta rajat 
ylittävästä yhteistyöstä voisi olla 
merkittävää hyötyä Natura 2000 -
tavoitteiden saavuttamiselle;

Or. en

Tarkistus 80
Julie Girling

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan riittävän rahoituksen Natura 
2000 -alueille; kehottaa erityisesti 
jäsenvaltioita luomaan sitovia kansallisia 
välineitä, joilla ne määrittelevät 
ensisijaiset suojelutoimet ja niihin liittyvät 
suunnitellut rahoituslähteet (EU:n 
varoista ja jäsenvaltioiden omista 
talousarvioista);

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan riittävän rahoituksen Natura 
2000 -alueille;

Or. en

Tarkistus 81
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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varmistamaan riittävän rahoituksen Natura 
2000 -alueille; kehottaa erityisesti 
jäsenvaltioita luomaan sitovia kansallisia 
välineitä, joilla ne määrittelevät ensisijaiset 
suojelutoimet ja niihin liittyvät suunnitellut 
rahoituslähteet (EU:n varoista ja 
jäsenvaltioiden omista talousarvioista);

varmistamaan riittävän rahoituksen Natura 
2000 -alueille; kehottaa erityisesti 
jäsenvaltioita kehittämään yhteistyössä eri 
sidosryhmien ja erityisesti 
maanviljelijöiden kanssa strategioita, 
joilla ne määrittelevät ensisijaiset 
suojelutoimet ja niihin liittyvät suunnitellut 
rahoituslähteet (EU:n varoista ja 
jäsenvaltioiden omista talousarvioista);

Or. en

Tarkistus 82
João Ferreira, Sabine Wils

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan riittävän rahoituksen Natura 
2000 -alueille; kehottaa erityisesti 
jäsenvaltioita luomaan sitovia kansallisia 
välineitä, joilla ne määrittelevät ensisijaiset 
suojelutoimet ja niihin liittyvät suunnitellut 
rahoituslähteet (EU:n varoista ja 
jäsenvaltioiden omista talousarvioista);

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan riittävän rahoituksen Natura 
2000 -alueille perustamalla erityisen EU:n 
tason rahoitusvälineen, jolla voitaisiin 
täydentää sekä Life-ohjelmaa että muita 
alakohtaisten politiikkojen välineitä; 
kehottaa erityisesti jäsenvaltioita luomaan 
sitovia kansallisia välineitä, joilla ne 
määrittelevät ensisijaiset suojelutoimet ja 
niihin liittyvät suunnitellut rahoituslähteet 
(EU:n varoista ja jäsenvaltioiden omista 
talousarvioista);

Or. pt

Tarkistus 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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varmistamaan riittävän rahoituksen Natura 
2000 -alueille; kehottaa erityisesti 
jäsenvaltioita luomaan sitovia kansallisia 
välineitä, joilla ne määrittelevät ensisijaiset 
suojelutoimet ja niihin liittyvät suunnitellut 
rahoituslähteet (EU:n varoista ja 
jäsenvaltioiden omista talousarvioista);

varmistamaan Natura 2000 -verkoston 
säilyttämisen myöntämällä riittävän 
rahoituksen Natura 2000 -alueille; kehottaa 
erityisesti jäsenvaltioita luomaan sitovia 
kansallisia välineitä, joilla ne määrittelevät 
ensisijaiset suojelutoimet ja niihin liittyvät 
suunnitellut rahoituslähteet (EU:n varoista 
ja jäsenvaltioiden omista talousarvioista);

Or. es

Tarkistus 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota lisäämään 
valmiuksiaan tarkastella ja tutkia 
tehokkaasti lintu- ja 
luontotyyppidirektiivien asianmukaista 
täytäntöönpanoa koskevia valituksia ja 
rikkomistapauksia ja kehittämään 
jäsenvaltioille riittävää ohjausta 
direktiivien täytäntöönpanon valvomiseksi 
paikan päällä;

Or. en

Tarkistus 85
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. suhtautuu myönteisesti komission 
aikeeseen käynnistää yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa vuoteen 2013 
mennessä suuri tiedotuskampanja 
Natura 2000 -alueista ja laatia ohjeet 
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paikallisia viranomaisia varten, jotta 
voidaan parantaa EU:n 
luonnonsuojelusäännösten soveltamista 
ja edistää luonnonsuojelun ja kestävän 
talouskasvun tasa-arvoista 
rinnakkaiseloa;

Or. de

Tarkistus 86
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. varoittaa luonnon monimuotoisuuden
ja luonnonkatastrofien sekä ihmisten 
aiheuttamien suuronnettomuuksien 
välisistä yhteyksistä; vaatii Euroopan 
komissiota antamaan viipymättä 
luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn 
sovellettavasta yhteisön lähestymistavasta 
vuonna 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa mainitut 
suositukset;

Or. pt

Tarkistus 87
Chris Davies

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. suosittaa, että kaikilta jäsenvaltioilta 
edellytetään seurantaa ja säännöllisten 
kertomusten toimittamista komissiolle 
kaikkien eksoottisten ja alkuperäiseen 
lajistoon kuulumattomien lajien tuonnin 
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osalta;
suosittaa, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
lisärajoituksia uhanalaisten lajien, 
pääasiassa kädellisten, matelijoiden ja 
sammakkoeläinten tuontiin ja 
yksityisomistukseen;.
Olisi arvioitava huolellisesti vaihtoehtoa 
luonnonvaraisten pyydystettyjen eläinten 
lemmikkieläimiksi myymisen 
kieltämisestä.

Or. en

Tarkistus 88
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että erityisesti IUCN:n 
punaisen luettelon mukaan uhanalaisten 
eurooppalaisten lajien kauppaan 
sovelletaan erityisen tiukkaa sääntelyä, 
jotta ei vaaranneta entisestään niiden 
selviytymistä, ja kauppa on sallittava vain 
poikkeustilanteissa;

Or. en

Tarkistus 89
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. vaatii kaikkien eksoottisten / 
alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien 
lajien tuonnin seurantaa ja säännöllistä 
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raportointia ja että jäsenvaltiot ottavat 
käyttöön entistä tiukempaa sääntelyä 
uhanalaisten lajien tuonnin ja 
yksityisomistuksen osalta;

Or. en

Tarkistus 90
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pyytää komissiota jakamaan Natura 
2000 -alueita ympäröivien alueiden hoitoa 
koskevia suuntaviivoja ja hyviä 
toimintatapoja, sillä suojeltuja alueita 
ympäröivien alueiden hyvä tila on tärkeä 
seikka suojelualueiden lajien 
selviytymisen kannalta;

Or. es

Tarkistus 91
Chris Davies

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. toteaa, että biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen mukaan sopimuspuolten 
tulee "ryhtyä toimenpiteisiin biologisen 
monimuotoisuuden osien suojelemiseksi 
ex situ" (9 artikla) ja että nämä 
vaatimukset muodostivat perustan EY:n 
eläintarhoja koskevalle direktiiville 
(1999/22), joten eläintarhoissa olisi 
katsottava ensisijaiseksi suojeleminen ex 
situ ensisijaisesti alkuperämaassa ja 
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pääasiassa in situ -suojelun 
täydentämiseksi; olisi toteutettava 
toimenpiteitä uhanalaisten lajien 
elvyttämiseksi ja ennallistamiseksi sekä 
niiden palauttamiseksi luonnolliseen 
elinympäristöönsä.
Suosittaa EU:n jäsenvaltioissa 
toteutettavien suojeluohjelmien 
tehokkuuden säännöllistä arviointia.
Suosittaa, että Euroopan komissio 
tunnustaa yksittäisen eläimen 
hyvinvoinnin merkityksen suojelussa ja 
kaupassa, ja kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita varmistamaan, että lajille 
ominaisiin tarpeisiin vastataan aina 
asianmukaisella tavalla.

Or. en

Tarkistus 92
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. vaatii kieltämään luonnonvaraisten 
pyydystettyjen eläinten lemmikkieläimiksi 
myymisen;

Or. en

Tarkistus 93
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
9 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 c. huolestuneena hiljattain toteutetun 
EU:n eläintarhojen suorituksia koskevan 
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selvityksen tuloksesta, joka osoitti, että 
suurin osa EU:n eläintarhoista ei täytä 
laillisia velvoitteitaan luonnon 
monimuotoisuuden suojelun osalta,
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot panevat täysimääräisesti 
täytäntöön eläintarhadirektiiviä ja että 
lajille ominaisiin tarpeisiin vastataan 
asianmukaisella tavalla;

Or. en

Tarkistus 94
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
pitää tätä kuitenkin vähimmäistasona ja
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma 
kunnianhimoisempi tavoite ja pitkän 
aikavälin visio; kehottaa sen vuoksi EU:ta 
asettamaan tavoitteeksi, että 30 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä 
ennallistetaan vuoteen 2020 mennessä, ja
kehottaa komissiota määrittelemään 
selkeästi, mitä tarkoitetaan "huonontuneilla 
ekosysteemeillä" sekä asettamaan 
perustason, jonka perusteella edistystä 
voidaan mitata;

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma tavoite 
ja pitkän aikavälin visio; kehottaa 
komissiota määrittelemään selkeästi, mitä 
tarkoitetaan "huonontuneilla 
ekosysteemeillä" sekä asettamaan 
perustason, jonka perusteella edistystä 
voidaan mitata;

Or. en

Tarkistus 95
Julie Girling

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
pitää tätä kuitenkin vähimmäistasona ja 
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma 
kunnianhimoisempi tavoite ja pitkän 
aikavälin visio; kehottaa sen vuoksi EU:ta 
asettamaan tavoitteeksi, että 30 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä 
ennallistetaan vuoteen 2020 mennessä, ja
kehottaa komissiota määrittelemään 
selkeästi, mitä tarkoitetaan "huonontuneilla 
ekosysteemeillä" sekä asettamaan 
perustason, jonka perusteella edistystä 
voidaan mitata;

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
pitää tätä kuitenkin vähimmäistasona ja 
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma 
kunnianhimoisempi pitkän aikavälin visio; 
kehottaa komissiota määrittelemään 
selkeästi, mitä tarkoitetaan "huonontuneilla 
ekosysteemeillä" sekä asettamaan 
perustason, jonka perusteella edistystä 
voidaan mitata;

Or. en

Tarkistus 96
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
pitää tätä kuitenkin vähimmäistasona ja 
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma 
kunnianhimoisempi tavoite ja pitkän 
aikavälin visio; kehottaa sen vuoksi EU:ta 
asettamaan tavoitteeksi, että 30 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä 
ennallistetaan vuoteen 2020 mennessä, ja 
kehottaa komissiota määrittelemään 
selkeästi, mitä tarkoitetaan "huonontuneilla 
ekosysteemeillä" sekä asettamaan 
perustason, jonka perusteella edistystä 
voidaan mitata;

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
pitää tätä kuitenkin vähimmäistasona ja 
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma 
kunnianhimoisempi tavoite ja pitkän 
aikavälin visio; kehottaa komissiota 
määrittelemään selkeästi, mitä tarkoitetaan 
"huonontuneilla ekosysteemeillä", 
laatimaan parannusehdotuksen sekä 
asettamaan vastaavasti perustason, jonka 
perusteella edistystä voidaan mitata;
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Or. de

Tarkistus 97
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
pitää tätä kuitenkin vähimmäistasona ja 
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma 
kunnianhimoisempi tavoite ja pitkän 
aikavälin visio; kehottaa sen vuoksi EU:ta 
asettamaan tavoitteeksi, että 30 prosenttia
huonontuneista ekosysteemeistä
ennallistetaan vuoteen 2020 mennessä, ja 
kehottaa komissiota määrittelemään 
selkeästi, mitä tarkoitetaan "huonontuneilla 
ekosysteemeillä" sekä asettamaan 
perustason, jonka perusteella edistystä 
voidaan mitata;

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
pitää tätä kuitenkin vähimmäistasona ja 
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma 
kunnianhimoisempi tavoite ja pitkän 
aikavälin visio; kehottaa sen vuoksi EU:ta 
asettamaan korkeampia tavoitteita
huonontuneiden ekosysteemien
ennallistamisessa vuoteen 2020 mennessä, 
ja kehottaa komissiota määrittelemään 
selkeästi, mitä tarkoitetaan "huonontuneilla 
ekosysteemeillä" sekä asettamaan 
perustason, jonka perusteella edistystä 
voidaan mitata;

Or. de

Tarkistus 98
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
pitää tätä kuitenkin vähimmäistasona ja 
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma 
kunnianhimoisempi tavoite ja pitkän 

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
pitää tätä kuitenkin vähimmäistasona ja 
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma 
kunnianhimoisempi tavoite ja pitkän 
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aikavälin visio; kehottaa sen vuoksi EU:ta 
asettamaan tavoitteeksi, että 30 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä 
ennallistetaan vuoteen 2020 mennessä, ja 
kehottaa komissiota määrittelemään 
selkeästi, mitä tarkoitetaan "huonontuneilla 
ekosysteemeillä" sekä asettamaan 
perustason, jonka perusteella edistystä 
voidaan mitata;

aikavälin visio; kehottaa sen vuoksi EU:ta 
asettamaan tavoitteeksi, että 30 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä 
ennallistetaan vuoteen 2020 mennessä, 
ottaen huomioon maakohtaiset 
luonnonolot ja luonnonekosysteemien 
määrän, ja kehottaa komissiota 
määrittelemään selkeästi, mitä tarkoitetaan 
"huonontuneilla ekosysteemeillä" sekä 
asettamaan perustason, jonka perusteella 
edistystä voidaan mitata;

Or. en

Tarkistus 99
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
pitää tätä kuitenkin vähimmäistasona ja 
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma 
kunnianhimoisempi tavoite ja pitkän 
aikavälin visio; kehottaa sen vuoksi EU:ta 
asettamaan tavoitteeksi, että 30 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä 
ennallistetaan vuoteen 2020 mennessä, ja 
kehottaa komissiota määrittelemään 
selkeästi, mitä tarkoitetaan "huonontuneilla 
ekosysteemeillä" sekä asettamaan 
perustason, jonka perusteella edistystä 
voidaan mitata;

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
osapuolten vuosiksi 2011–2020 
hyväksymän strategisen suunnitelman 
tavoitteen 15 sisältämän velvoitteen, että 
15 prosenttia huonontuneista 
ekosysteemeistä, kuten kosteikoista ja 
metsistä, on ennallistettava vuoteen 2020 
mennessä; pitää tätä kuitenkin 
vähimmäistasona ja katsoo, että EU:lla 
pitäisi olla oma kunnianhimoisempi tavoite 
ja pitkän aikavälin visio; kehottaa sen 
vuoksi EU:ta asettamaan tavoitteeksi, että 
30 prosenttia huonontuneista 
ekosysteemeistä ennallistetaan vuoteen 
2020 mennessä, ja kehottaa komissiota 
määrittelemään selkeästi, mitä tarkoitetaan 
"huonontuneilla ekosysteemeillä" sekä 
asettamaan perustason, jonka perusteella 
edistystä voidaan mitata;

Or. en
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Tarkistus 100
Bogusław Sonik

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
pitää tätä kuitenkin vähimmäistasona ja 
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma 
kunnianhimoisempi tavoite ja pitkän 
aikavälin visio; kehottaa sen vuoksi EU:ta
asettamaan tavoitteeksi, että 30 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä 
ennallistetaan vuoteen 2020 mennessä, ja 
kehottaa komissiota määrittelemään 
selkeästi, mitä tarkoitetaan "huonontuneilla 
ekosysteemeillä" sekä asettamaan 
perustason, jonka perusteella edistystä 
voidaan mitata;

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
pitää tätä kuitenkin vähimmäistasona ja 
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma 
kunnianhimoisempi tavoite ja pitkän 
aikavälin visio; kehottaa sen vuoksi 
jäsenvaltioita mahdollisuuksien mukaan 
asettamaan tavoitteeksi, että 30 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä 
ennallistetaan vuoteen 2020 mennessä, ja 
kehottaa komissiota määrittelemään 
selkeästi, mitä tarkoitetaan "huonontuneilla 
ekosysteemeillä" sekä asettamaan 
perustason, jonka perusteella edistystä 
voidaan mitata;

Or. en

Tarkistus 101
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
pitää tätä kuitenkin vähimmäistasona ja 
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma 
kunnianhimoisempi tavoite ja pitkän 
aikavälin visio; kehottaa sen vuoksi EU:ta 
asettamaan tavoitteeksi, että 30 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä 

10. panee merkille CBD-yleissopimuksen 
velvoitteen, että 15 prosenttia 
huonontuneista ekosysteemeistä on 
ennallistettava vuoteen 2020 mennessä; 
pitää tätä kuitenkin vähimmäistasona ja 
katsoo, että EU:lla pitäisi olla oma 
kunnianhimoisempi tavoite ja pitkän 
aikavälin visio; kehottaa komissiota 
määrittelemään selkeästi, mitä tarkoitetaan 
"huonontuneilla ekosysteemeillä" sekä 
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ennallistetaan vuoteen 2020 mennessä, ja
kehottaa komissiota määrittelemään 
selkeästi, mitä tarkoitetaan "huonontuneilla 
ekosysteemeillä" sekä asettamaan 
perustason, jonka perusteella edistystä 
voidaan mitata;

asettamaan perustason, jonka perusteella 
edistystä voidaan mitata;

Or. en

Tarkistus 102
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa tarvetta arvioida 
ekosysteemien ja niiden tarjoamien 
palvelujen tilaa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita määrittämään näiden 
palvelujen taloudellisen arvon, jotta ne 
voidaan sisällyttää kirjanpitojärjestelmiin 
ja jotta näin voidaan edistää 
tehokkaampia toimia sellaisten päätösten 
avulla, joissa otetaan huomioon luonnon 
monimuotoisuuden todellinen arvo;

Or. es

Tarkistus 103
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. on huolissaan maaperän laadun 
heikentymisen kielteisistä suuntauksista 
EU:ssa ja korostaa tarvetta torjua 
maaperän huonontumista kaikilla 
tasoilla, myös EU:n lainsäädännön 
kautta; kehottaa neuvoston tulevia 
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puheenjohtajavaltioita uusiin 
ponnistuksiin maaperän suojelun 
puitedirektiivin edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 104
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
viimeistään vuonna 2012 vihreitä 
infrastruktuureita koskevan strategian, 
jossa luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen on ensisijainen tavoite;

11. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
viimeistään vuonna 2012 vihreitä 
infrastruktuureita koskevan strategian, 
jossa luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen maaseudulla on ensisijainen 
tavoite;

Or. en

Tarkistus 105
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
viimeistään vuonna 2012 vihreitä 
infrastruktuureita koskevan strategian, 
jossa luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen on ensisijainen tavoite;

11. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
viimeistään vuonna 2012 vihreitä 
infrastruktuureita koskevan strategian, 
jossa luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen on ensisijainen tavoite; 
korostaa, että strategian olisi koskettava 
niin kaupunkeja kuin maaseutua;

Or. en
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Tarkistus 106
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
viimeistään vuonna 2012 vihreitä 
infrastruktuureita koskevan strategian, 
jossa luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen on ensisijainen tavoite;

11. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
viimeistään vuonna 2012 vihreitä 
infrastruktuureita koskevan strategian, 
jossa luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen on ensisijainen tavoite; 
torjuu tässä yhteydessä sen, että 
maatalouden tuotantoalueita 
vähennetään edelleen;

Or. de

Tarkistus 107
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
viimeistään vuonna 2012 vihreitä 
infrastruktuureita koskevan strategian, 
jossa luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen on ensisijainen tavoite;

11. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
viimeistään vuonna 2012 vihreitä 
infrastruktuureita koskevan strategian, 
jossa luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen on ensisijainen tavoite, jotta 
voidaan entistä paremmin noudattaa 
myös luontotyyppidirektiivin 10 artiklan 
säännöksiä;

Or. en

Tarkistus 108
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
viimeistään vuonna 2012 vihreitä 
infrastruktuureita koskevan strategian, 
jossa luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen on ensisijainen tavoite;

11. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
viimeistään vuonna 2012 vihreitä 
infrastruktuureita koskevan strategian, 
jossa luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen on ensisijainen tavoite; 
pyytää tarkastelemaan strategiassa 
tarvetta vähentää moottoriteiden ja 
muiden liikenneinfrastruktuurien 
aiheuttamaa melu- ja valosaastetta niiden 
ympäröivään luontoon kohdistuvien 
vaikutusten minimoimiseksi;

Or. en

Tarkistus 109
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. toteaa olevan epätodennäköistä, että 
huonontuneiden ekosysteemien 
ennallistamista koskeva EU:n entistä 
kunnianhimoisempi tavoite kannustaisi 
entistä kunnianhimoisempiin 
kansainvälisiin ja kansallisiin 
sitoumuksiin CBD-yleissopimuksen 
puitteissa tai sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 110
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. painottaa, että luonnon leviämistä ei 
pidä rajata ainoastaan tietyille alueille, 
vaan sitä olisi stimuloitava eri paikoissa, 
kuten kaupungeissa, moottoriteiden ja 
rautateiden varrella ja teollisuusalueilla 
aidosti vihreän infrastruktuurin 
luomiseksi,

Or. en

Tarkistus 111
Julie Girling

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota laatimaan 
ensisijaisena toimena aloitteen, jolla 
varmistetaan, ettei aiheudu luonnon 
monimuotoisuuden nettohävikkiä, ja jossa 
hyödynnetään luonnon monimuotoisuuden 
kompensaatiomahdollisuuksia koskevaan 
ohjelmaan (Business and Biodiversity 
Offsets Programme) kuuluvia standardeja;

12. kehottaa komissiota laatimaan ei 
luonnon monimuotoisuuden 
nettohävikkiä -aloitteen pohjalta 
tehokkaan sääntelyjärjestelmän, jossa 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
nykyiset kokemukset samalla kun
hyödynnetään luonnon monimuotoisuuden 
kompensaatiomahdollisuuksia koskevaan 
ohjelmaan (Business and Biodiversity 
Offsets Programme) kuuluvia standardeja;

Or. en

Tarkistus 112
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota laatimaan 
ensisijaisena toimena aloitteen, jolla 

12. kehottaa komissiota arvioimaan 
aloitetta, jolla varmistetaan, ettei aiheudu 
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varmistetaan, ettei aiheudu luonnon 
monimuotoisuuden nettohävikkiä, ja jossa 
hyödynnetään luonnon monimuotoisuuden 
kompensaatiomahdollisuuksia koskevaan 
ohjelmaan (Business and Biodiversity 
Offsets Programme) kuuluvia standardeja;

luonnon monimuotoisuuden nettohävikkiä, 
ja laatimaan ensisijaisena toimena 
menetelmiä luonnon monimuotoisuuden 
tuotteisiin ja taloudelliseen toimintaan 
kohdistuvan vaikutuksen arvioimiseksi 
hyödyntäen myös luonnon 
monimuotoisuuden 
kompensaatiomahdollisuuksia koskevaan 
ohjelmaan (Business and Biodiversity 
Offsets Programme) kuuluvia standardeja;

Or. en

Tarkistus 113
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota laatimaan 
ensisijaisena toimena aloitteen, jolla 
varmistetaan, ettei aiheudu luonnon 
monimuotoisuuden nettohävikkiä, ja jossa 
hyödynnetään luonnon monimuotoisuuden 
kompensaatiomahdollisuuksia koskevaan 
ohjelmaan (Business and Biodiversity 
Offsets Programme) kuuluvia standardeja;

12. kehottaa komissiota laatimaan 
ensisijaisena toimena aloitteen, jolla 
varmistetaan, ettei aiheudu luonnon 
monimuotoisuuden nettohävikkiä, ja jossa 
hyödynnetään luonnon monimuotoisuuden 
kompensaatiomahdollisuuksia koskevaan 
ohjelmaan (Business and Biodiversity 
Offsets Programme) kuuluvia standardeja; 
toteaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
soveltaa tällaista lähestymistapaa 
kaikkiin, eikä pelkästään EU:n 
lainsäädännön kattamiin, EU:n 
luontotyyppeihin ja lajeihin;

Or. en

Tarkistus 114
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Päätöslauselmaesitys
12 kohta



AM\890291FI.doc 55/67 PE480.669v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota laatimaan 
ensisijaisena toimena aloitteen, jolla 
varmistetaan, ettei aiheudu luonnon 
monimuotoisuuden nettohävikkiä, ja jossa 
hyödynnetään luonnon monimuotoisuuden 
kompensaatiomahdollisuuksia koskevaan 
ohjelmaan (Business and Biodiversity 
Offsets Programme) kuuluvia standardeja;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 115
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että 
luonnonsuojelulainsäädännön 
täytäntöönpanon valvontaa olisi 
parannettava; kehottaa lisäksi komissiota 
sisällyttämään toimenpiteitä lintu- ja 
luontotyyppidirektiivien täytäntöönpanon 
ja sen valvonnan parantamiseksi 
nykyiseen ympäristölainsäädännön 
parempaa täytäntöönpanoa ja tarkastelua 
koskevaan työhönsä; palauttaa mieliin 
20. marraskuuta 2008 antamansa 
päätöslauselman ja pitää välttämättömänä 
lujittaa Euroopan unionin verkkoa 
ympäristölainsäädännön 
voimaansaattamiseksi ja 
täytäntöönpanemiseksi (IMPEL) ja 
kehottaa komissiota selvittämään, miten 
sitä voidaan lujittaa, mukaan lukien 
mahdollisuus perustaa yhteisön 
ympäristötarkastusviranomainen, ja 
kehottaa komissiota esittämään 
ehdotuksen direktiiviksi 
ympäristötarkastuksista;
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Or. en

Tarkistus 116
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. ottaa huomioon kansalaisten 
nykyisen vähäisen tietämyksen luonnon 
monimuotoisuuden merkityksestä ja 
suhtautuu myönteisesti Natura 2000 -
verkostoa koskevaan 
viestintäkampanjaan, jonka komissio 
käynnistää yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa vuoteen 2013 mennessä;

Or. en

Tarkistus 117
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. suhtautuu myönteisesti menetelmien 
kehittämiseen luonnon monimuotoisuutta 
koskevan jalanjäljen määrittelemiseksi, 
mutta korostaa kuitenkin, että kielteisten 
vaikutusten torjumisen ja lieventämisen 
on oltava ensisijainen tavoite, kun taas 
"monimuotoisuuden korvaamiseen" ja 
kompensaatioon liittyy välttämättä 
epätarkkoja arvioita, jotka voivat olla 
kyseenalaisia;

Or. en
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Tarkistus 118
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa komissiota kiinnittämään 
erityistä huomiota lajeihin ja 
elinympäristöihin, joiden toiminnan 
taloudellinen arvo ei ole rahalla 
mitattavissa, koska ponnistelut biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi 
muuten keskittyvät alueisiin, joilla on 
lyhyessä ajassa saavutettavissa 
taloudellista hyötyä tai joilla sitä uskotaan 
olevan saatavissa;

Or. lt

Tarkistus 119
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. myöntää, että on hyvin tärkeää 
lähentää suhteita paikallisiin toimijoihin 
ja alueiden hoidosta välittömästi 
vastaaviin tahoihin, ja kehottaa tästä 
syystä komissiota toteuttamaan 
tarmokkaampia toimia tämän 
saavuttamiseksi ottaen huomioon sen 
ainutlaatuisen kokemuksen ja osaamisen, 
jonka nämä toimijat voivat antaa käyttöön 
laadittaessa lainsäädäntöä luontotyyppien 
hyvän tilan varmistamiseksi, sillä 
luontotyypit sisältävät luonnon 
monimuotoisuuden, jonka EU haluaa 
säilyttää;

Or. es
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Tarkistus 120
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. kannattaa komission aloitetta, joka 
koskee koulutusohjelmien järjestämistä 
tuomareita ja syyttäjiä varten; korostaa 
kuitenkin, että komission ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
koulutusohjelmien saatavuus myös 
Natura 2000 -verkoston parissa 
työskenteleville ammattilaisille, esim. 
lainvalvonnasta vastaaville alue- ja 
paikallisviranomaisille ja muille lintu- ja 
luontotyyppidirektiivien 
täytäntöönpanosta vastaaville yksiköille;

Or. en

Tarkistus 121
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
4 a väliotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Metsät

Or. en

Tarkistus 122
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. kehottaa toteuttamaan erityistoimia 
Nagoyan strategisen suunnitelman 
tavoitteen 5 saavuttamiseksi, jonka 
mukaan kaikkien luonnonympäristöjen, 
mukaan lukien metsät, häviämisen vauhti 
on ainakin puoliintunut ja siellä missä 
mahdollista pysähtynyt ja 
luonnonympäristöjen pirstaloituminen ja 
niiden tilan huononeminen on 
merkittävästi vähentynyt vuoteen 2020 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 123
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
12 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 c. kehottaa komissiota sillä aikaa kun 
odotetaan eurooppalaisen kulutuksen 
vaikutuksia metsäkatoon koskevan 
tutkimuksen tuloksia valmistelemaan 
uusia poliittisia aloitteita havaittuihin 
vaikutuksiin puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 124
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
12 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 d. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan ja 
panemaan täytäntöön 
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metsänhoitosuunnitelmia, joissa otetaan 
huomioon asianmukainen julkinen 
kuuleminen ja joihin sisältyy tehokkaita 
suojeltujen lajien ja luontotyyppien ja 
niihin liittyvien ekosysteemipalvelujen 
suojelu- ja ennallistamistoimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 125
Esther de Lange

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan vahvasti uudelleen 
julkisten hyödykkeiden tarjontaan;

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta; korostaa, 
että YMP on ehdottoman tärkeä väline 
luonnon monimuotoisuudelle, koska 
eurooppalaiset maanviljelijät edistävät 
osaltaan merkittävästi luonnon 
monimuotoisuutta ja ilmastoa koskevien 
EU:n tavoitteiden saavuttamista; pyytää 
sen vuoksi, että YMP:tä suunnataan 
edelleen uudelleen julkisten hyödykkeiden 
tarjonnan kompensoimiseen;

Or. en

Tarkistus 126
Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
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YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan vahvasti 
uudelleen julkisten hyödykkeiden 
tarjontaan; 

YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että jäsenvaltiot noudattavat ja valvovat 
EU:n asetuksia ja direktiivejä 
täydentävien ehtojen puitteissa; 

Or. de

Tarkistus 127
Mairead McGuinness

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan vahvasti uudelleen 
julkisten hyödykkeiden tarjontaan;

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suuren osuuden; korostaa, että YMP on 
ensisijaisesti välttämätön 
elintarviketurvan takaamiseksi; se on 
kuitenkin myös ehdottoman tärkeä väline 
maaseutualueiden dynamiikan sekä 
maanviljelyalan 
elinvoimaisuuden/elinkelpoisuuden sekä 
ekosysteemin säilyttämisen kannalta ja
luonnon monimuotoisuudelle; pyytää sen 
vuoksi, että YMP:tä suunnataan edelleen 
uudelleen julkisten hyödykkeiden 
tarjontaan;

Or. en

Tarkistus 128
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan vahvasti uudelleen 
julkisten hyödykkeiden tarjontaan;

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä luonnon 
monimuotoisuudelle ja se on tähän 
mennessä ollut yksi luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
aiheuttajista kaikkialla EU:ssa; pyytää 
sen vuoksi, että YMP:tä suunnataan 
vahvasti uudelleen julkisten hyödykkeiden 
tarjontaan;

Or. en

Tarkistus 129
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan vahvasti uudelleen 
julkisten hyödykkeiden tarjontaan;

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja sen 
tarjoamien ekosysteemipalvelujen 
jatkumiselle; pyytää sen vuoksi, että 
YMP:tä suunnataan vahvasti uudelleen 
julkisten hyödykkeiden tarjontaan;

Or. en

Tarkistus 130
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan vahvasti 
uudelleen julkisten hyödykkeiden 
tarjontaan;

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; korostaa YMP:n 
kasvavaa merkitystä julkisten 
hyödykkeiden tarjonnassa;

Or. es

Tarkistus 131
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan vahvasti uudelleen 
julkisten hyödykkeiden tarjontaan;

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta, että 
viljelysmaan luonnon monimuotoisuus 
vähenee jatkuvasti ja että yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) rahoitus 
muodostaa EU:n talousarvion suurimman 
yksittäisen osan; korostaa, että YMP on 
ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan vahvasti uudelleen 
julkisten hyödykkeiden tarjontaan;

Or. en

Tarkistus 132
Holger Krahmer, Britta Reimers
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan vahvasti 
uudelleen julkisten hyödykkeiden 
tarjontaan;

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; korostaa, että 
vuonna 1992 annettiin uusi sysäys 
luonnon monimuotoisuuden suojelun 
sisällyttämiselle yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan (YMP) ja että sen 
jälkeen vuoden 2003 uudistuksessa 
otettiin käyttöön täydentävien ehtojen, 
tilatukien (tuotannosta erottaminen) ja 
maaseudun kehittämisen kaltaisia 
toimenpiteitä, joilla on myönteinen 
vaikutus luonnon monimuotoisuuteen;

Or. en

Tarkistus 133
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan vahvasti 
uudelleen julkisten hyödykkeiden 
tarjontaan; 

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
huomattavan osan; korostaa, että YMP on 
ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; odottaa tulevalta 
maatalouspolitiikalta, että siinä 
käsitellään myös uusia haasteita kuten 
ilmaston ja energiapolitiikan muutosta ja 
että sillä taataan korkealaatuinen 
ravinnon tuotanto; 



AM\890291FI.doc 65/67 PE480.669v01-00

FI

Or. de

Tarkistus 134
Karl-Heinz Florenz

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan vahvasti uudelleen 
julkisten hyödykkeiden tarjontaan; 

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline 
maatalousalan kilpailukyvyn 
takaamiselle, maaseudun kehittämiselle ja 
luonnonsuojelulle sekä luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan vahvasti uudelleen 
julkisten hyödykkeiden tarjontaan; 

Or. de

Tarkistus 135
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. Palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan vahvasti 
uudelleen julkisten hyödykkeiden 
tarjontaan;

13. Palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan myös julkisten 
hyödykkeiden tarjontaan;
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Or. fi

Tarkistus 136
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi,
että YMP:tä suunnataan vahvasti uudelleen 
julkisten hyödykkeiden tarjontaan; 

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline luonnon 
monimuotoisuudelle; pyytää sen vuoksi, 
että YMP:tä suunnataan vahvasti uudelleen 
ympäristöystävällisten julkisten 
hyödykkeiden tarjontaan;

Or. ro

Tarkistus 137
Julie Girling

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP on ehdottoman tärkeä väline
luonnon monimuotoisuudelle; pyytää sen 
vuoksi, että YMP:tä suunnataan vahvasti 
uudelleen julkisten hyödykkeiden 
tarjontaan;

13. palauttaa mieliin, että maanviljelijät 
hoitavat yli puolta EU:n alueesta ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitus muodostaa EU:n talousarvion 
suurimman yksittäisen osan; korostaa, että 
YMP:lla on olennainen tehtävä luonnon 
monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. en
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Tarkistus 138
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa että on tärkeää pysäyttää ja 
kääntää ihmisten ja eläinten ravinnon 
edellytyksenä olevan geenipohjan 
rappeutumiseen johtava lajien ja 
viljelykasvilajikkeiden monimuotoisuuden 
vähentyminen; katsoo, että eri alueille 
ominaisten perinteisten 
viljelykasvilajikkeiden käyttöä on 
edistettävä, ja suhtautuu kielteisesti 
YMP:n jatkuvista uudistuksista 
seuranneeseen maataloustuotannon 
homogenisoitumiseen/erikoistumiseen;

Or. pt

Tarkistus 139
Andres Perello Rodriguez

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa vesien hoidon ja luonnon 
monimuotoisuuden yhteyttä elämän 
säilymisen ja kestävän kehityksen 
kannalta keskeisenä tekijänä;

Or. es


