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Predlog spremembe 140
Julie Girling

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, 
da bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja 
z ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, 
da bi morala minimalna površina 
„območja z ekološko usmeritvijo“ 
obsegati 10 % kmetijskih površin in ne 7 
%, kot predlaga Komisija;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 141
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Albert Deß

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, 
da bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 

14. zahteva, da mora biti ekologizacija 
skupne kmetijske politike v prid zaščiti 
naravnih virov pomemben element 
trajnostnega kmetijstva, in zato poziva k 
uvedbi sistema spodbud za celotno EU na 
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zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja 
z ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, 
da bi morala minimalna površina 
„območja z ekološko usmeritvijo“ 
obsegati 10 % kmetijskih površin in ne 7 
%, kot predlaga Komisija;

podlagi zelene komponente, katerega cilj 
je zagotoviti trajnostnost kmetijskih 
gospodarstev in dolgoročno zanesljivost 
preskrbe s hrano prek učinkovitega 
upravljanja omejenih virov (vode, 
energije, zemlje);

Or. de

Predlog spremembe 142
Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, 
da bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja 
z ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, 
da bi morala minimalna površina 
„območja z ekološko usmeritvijo“ 
obsegati 10 % kmetijskih površin in ne 7 
%, kot predlaga Komisija;

14. poziva k trajnostnemu pristopu 
skupne kmetijske politike, da bi z 
zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete ter zagotovili trajnostno 
proizvodnjo zdrave hrane in habitate;
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Or. de

Predlog spremembe 143
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, da 
bi morala minimalna površina „območja z 
ekološko usmeritvijo“ obsegati 10 % 
kmetijskih površin in ne 7 %, kot predlaga 
Komisija;

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja okolja in s 
tem biotske raznovrstnosti v širši obdelani 
pokrajini, izboljšanjem povezanosti in 
prilagajanjem posledicam podnebnih 
sprememb zagotovili večjo legitimnost 
dohodkovnih podpor za kmete; je 
seznanjen s predlogom Komisije za 
reformo SKP, ki zagotavlja bolj ekološko 
SKP, s tem ko del plačil iz prvega stebra 
namenja za sveženj pomembnih, osnovnih 
dobrih praks na ravni kmetije, ki bi morale 
vključevati tudi kolobarjenje in raznolikost 
kultur, trajne pašnike in minimalno 
površino „območja z ekološko 
usmeritvijo“; vendar pa meni, da bi bilo 
treba ukrepe, ki jih predlaga Komisija, 
prilagoditi stvarnosti ter jih zasnovati 
manj birokratsko in bolj prožno;

Or. de

Predlog spremembe 144
Esther de Lange

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
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bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja 
z ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, 
da bi morala minimalna površina 
„območja z ekološko usmeritvijo“ obsegati 
10 % kmetijskih površin in ne 7 %, kot 
predlaga Komisija;

bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb dodatno 
legitimizirali dohodkovne podpore za 
kmete; pozdravlja predlog Komisije za 
reformo SKP, ki zagotavlja bolj ekološko 
SKP, s tem ko 30 % plačil iz prvega stebra 
namenja za sveženj pomembnih, izvedljivih
osnovnih dobrih praks na ravni kmetije, kot 
so na primer kolobarjenje in raznolikost 
kultur, trajni pašniki, minimalna površina
„območja z ekološko usmeritvijo“ ter 
kmetijske prakse, ki gospodarno 
izkoriščajo vire in so prijazne do 
podnebja;

Or. en

Predlog spremembe 145
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji stebra I, da bi z 
zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini,
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
učinkom podnebnih sprememb zagotovili 
večjo legitimnost dohodkovnih podpor za 
kmete; pozdravlja predlog Komisije za 
reformo SKP, ki zagotavlja bolj ekološko 
SKP, s tem ko 30 % plačil iz stebra I 
namenja za sveženj pomembnih, osnovnih 
dobrih praks na ravni kmetije, ki bi 
morale vključevati tudi kolobarjenje in
raznolikost kultur, trajne pašnike in 
minimalno površino „območja z ekološko

14. poziva, naj SKP zagotavlja večjo 
podporo ohranjanju biotske raznovrstnosti 
v širši obdelani pokrajini z izboljšanjem 
povezanosti in prilagajanjem učinkom 
podnebnih sprememb; je seznanjen s
predlogom Komisije za reformo SKP, ki 
zagotavlja bolj ekološki prvi steber SKP, 
vendar poudarja, da mora biti ta ukrep 
prilagojen kmetijski in okoljski stvarnosti 
v vsaki državi članici in ne sme vključevati 
previsokih stroškov za kmete; zagovarja 
dejstvo, da drugi steber SKP vključuje 
širši nabor instrumentov za spodbujanje 
biotske raznovrstnosti;
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usmeritvijo“; vendar pa meni, da bi 
morala minimalna površina „območja z 
ekološko usmeritvijo“ obsegati 10 % 
kmetijskih površin in ne 7 %, kot predlaga 
Komisija;

Or. es

Predlog spremembe 146
Bogusław Sonik

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, da 
bi morala minimalna površina „območja z 
ekološko usmeritvijo“ obsegati 10 % 
kmetijskih površin in ne 7 %, kot predlaga 
Komisija;

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“;

Or. en

Predlog spremembe 147
Mairead McGuinness
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, 
da bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja 
z ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, 
da bi morala minimalna površina 
„območja z ekološko usmeritvijo“ 
obsegati 10 % kmetijskih površin in ne 7 
%, kot predlaga Komisija;

14. poziva k ekologizaciji skupne 
kmetijske politike, da bi z zagotavljanjem 
ohranjanja biotske raznovrstnosti v širši 
obdelani pokrajini, izboljšanjem 
povezanosti in prilagajanjem posledicam 
podnebnih sprememb zagotovili večjo 
legitimnost dohodkovnih podpor za kmete; 
je seznanjen s predlogom Komisije za 
reformo SKP, ki zagotavlja bolj ekološko 
SKP v okviru prvega stebra; meni, da bi 
nabor pomembnih, osnovnih dobrih praks 
na ravni kmetije lahko vključeval: podporo 
za nizke emisije ogljika in ukrepe za 
omejevanje emisij toplogrednih plinov ali 
njihovo zajemanje; podporo za nizko 
porabo energije in za energetsko 
učinkovitost; varovalne pasove, ozare, žive 
meje itn; trajne pašnike; tehnike 
preciznega kmetijstva; kolobarjenje in 
raznolikost kultur, načrte za učinkovitost 
krme;

Or. en

Predlog spremembe 148
Karl-Heinz Florenz

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 
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Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, da 
bi morala minimalna površina „območja z 
ekološko usmeritvijo“ obsegati 10 % 
kmetijskih površin in ne 7 %, kot predlaga 
Komisija;

Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“; pozdravlja predlog 
Komisije, da bi morala minimalna površina 
„območja z ekološko usmeritvijo“ obsegati 
7 % kmetijskih površin; vendar pa meni, 
da bi bilo treba teh 7 % proučiti v okviru 
celovite ocene učinka;

Or. de

Predlog spremembe 149
Anja Weisgerber

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, da 
bi morala minimalna površina „območja z 
ekološko usmeritvijo“ obsegati 10 % 
kmetijskih površin in ne 7 %, kot predlaga 
Komisija;

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb z zeleno 
komponento zagotovili večjo legitimnost 
dohodkovnih podpor za kmete; pozdravlja 
predlog Komisije za reformo SKP, ki 
zagotavlja bolj ekološko SKP, s tem ko 30 
% plačil iz prvega stebra namenja za 
sveženj pomembnih, osnovnih dobrih 
ukrepov ekologizacije na ravni kmetije, ki 
bi morali vključevati tudi kolobarjenje in 
raznolikost kultur, trajne pašnike in 
minimalno površino „območja z ekološko 
usmeritvijo“; meni, da je cilje povečanja 
okoljskih prispevkov SKP in ohranjanja 
produktivnega kmetijskega sektorja v 
Evropi mogoče ustrezno uravnovesiti, če 
se v minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“ vključijo zlasti take 
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površine, ki izpolnjujejo merila iz 
Priloge I direktive o habitatih živalskih in 
rastlinskih vrst; druga zahteva pa je, da bi 
morali kmetje imeti možnost sami izbirati, 
katera območja bodo določili za „območja 
z ekološko usmeritvijo“; 

Or. de

Predlog spremembe 150
Holger Krahmer, Britta Reimers

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, da 
bi morala minimalna površina „območja z 
ekološko usmeritvijo“ obsegati 10 % 
kmetijskih površin in ne 7 %, kot predlaga 
Komisija;

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko plačila iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije; vendar pa je mnenja, da 
lahko takšen sveženj dobrih praks 
vključuje tudi druge ukrepe in ne le 
kolobarjenje, raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“, kot predlaga 
Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 151
João Ferreira
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, da 
bi morala minimalna površina „območja z 
ekološko usmeritvijo“ obsegati 10 % 
kmetijskih površin in ne 7 %, kot predlaga 
Komisija;

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, 
pri čemer pa ne smemo pozabiti njegove 
osnovne funkcije proizvodnje hrane, da bi 
z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; je seznanjen s 
predlogom Komisije za reformo SKP, ki 
zagotavlja bolj ekološko SKP, s tem ko 30 
% plačil iz prvega stebra namenja za 
sveženj pomembnih, osnovnih dobrih praks 
na ravni kmetije, ki bi morale vključevati 
tudi kolobarjenje in raznolikost kultur, 
trajne pašnike in minimalno površino 
„območja z ekološko usmeritvijo“; vendar 
pa meni, da bi morala minimalna površina 
„območja z ekološko usmeritvijo“ obsegati 
10 % kmetijskih površin in ne 7 %, kot 
predlaga Komisija;

Or. pt

Predlog spremembe 152
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra na 
praktičen, stroškovno učinkovit in 
enostaven način, da bi z zagotavljanjem 
ohranjanja biotske raznovrstnosti v širši 
obdelani pokrajini, izboljšanjem 
povezanosti in prilagajanjem posledicam 
podnebnih sprememb zagotovili večjo 
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Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, da 
bi morala minimalna površina „območja z 
ekološko usmeritvijo“ obsegati 10 %
kmetijskih površin in ne 7 %, kot predlaga 
Komisija;

legitimnost dohodkovnih podpor za kmete; 
pozdravlja predlog Komisije za reformo 
SKP, ki zagotavlja bolj ekološko SKP, s 
tem ko 30 % plačil iz prvega stebra 
namenja za sveženj pomembnih, osnovnih 
dobrih praks na ravni kmetije, ki bi morale 
vključevati tudi raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“; meni, da bi morala 
površina „območja z ekološko usmeritvijo“ 
standardno obsegati 7 % kmetijskih 
površin, kot predlaga Komisija;

Or. fi

Predlog spremembe 153
Nick Griffin

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, da 
bi morala minimalna površina „območja z 
ekološko usmeritvijo“ obsegati 10 % 
kmetijskih površin in ne 7 %, kot predlaga 
Komisija;

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi zagotovili večjo učinkovitost 
dohodkovnih podpor za kmete kot sredstva 
za zagotavljanje ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanje povezanosti in prilagajanje
posledicam podnebnih sprememb; 
pozdravlja predlog Komisije za reformo 
SKP, ki zagotavlja bolj ekološko SKP, s 
tem ko 30 % plačil iz prvega stebra 
namenja za sveženj pomembnih, osnovnih 
dobrih praks na ravni kmetije, ki bi morale 
vključevati tudi kolobarjenje in raznolikost 
kultur, trajne pašnike in minimalno 
površino „območja z ekološko 
usmeritvijo“; vendar pa meni, da bi morala 
minimalna površina „območja z ekološko 
usmeritvijo“ obsegati 10 % kmetijskih 
površin in ne 7 %, kot predlaga Komisija;

Or. en
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Predlog spremembe 154
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, da 
bi morala minimalna površina „območja z 
ekološko usmeritvijo“ obsegati 10 % 
kmetijskih površin in ne 7 %, kot predlaga 
Komisija;

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da 
bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, 
izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb 
zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih 
podpor za kmete; pozdravlja predlog 
Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja 
bolj ekološko SKP, s tem ko 30 % plačil iz 
prvega stebra namenja za sveženj 
pomembnih, osnovnih dobrih praks na 
ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi 
kolobarjenje in raznolikost kultur, trajne 
pašnike in minimalno površino „območja z 
ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, da 
bi morala minimalna površina „območja z 
ekološko usmeritvijo“ obsegati 10 % 
kmetijskih površin in ne 7 %, kot predlaga 
Komisija; ponovno poziva k podpori na 
osnovi površine za omrežje Natura 2000 v 
okviru neposrednih plačil;

Or. en

Predlog spremembe 155
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. zagovarja, da morajo biti ukrepi 
ekologizacije primerni za raznoliko 
kmetijstvo v različnih državah članicah in 
da morajo upoštevati na primer posebne 
razmere v sredozemskih državah, kar ni 
zajeto v predlaganih pragovih v zvezi z 
raznolikostjo posevkov in zemljišči 
ekološkega pomena; meni, da so nasadi 
hrasta plutovca, trajne kulture (oljčni 
nasadi, vinogradi, nasadi jablan) ali 
riževa polja nekateri primeri praks, ki bi 
morali biti v skladu z „ekologizacijo“, saj 
imajo nekateri izmed teh kmetijskih 
sistemov lahko visoko okoljsko in 
ohranitveno vrednost;

Or. pt

Predlog spremembe 156
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. vztraja, da je treba pomoč javnim in 
zasebnim akterjem, ki varujejo biotsko 
raznovrstnost gozdnih vrst, habitate in 
ekosistemske storitve, v novi skupni 
kmetijski politiki povečati in da je treba 
upravičenost do te pomoči razširiti tudi na 
območja, ki povezujejo območja NATURA 
2000;

Or. en
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Predlog spremembe 157
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. ugotavlja, da glavna filozofija 
sedanje reforme SKP teži k „večji tržni 
usmerjenosti“ in „konkurenčnosti“, ter 
poziva k odpravi ali strogi omejitvi 
instrumentov, ki regulirajo proizvodnjo in 
trge ter podrejajo kmetijstvo pravilom 
STO, s čimer spodbujajo intenzivne in 
izvozno usmerjene proizvodne modele, ki 
ogrožajo in uničujejo naravne vire in 
biotsko raznovrstnost ter so v nasprotju z 
razglašeno „ekologizacijo“;

Or. pt

Predlog spremembe 158
Julie Girling

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 159
Holger Krahmer



PE480.679v02-00 16/77 AM\892360SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih;

15. poziva k jasnim in poenostavljenim 
pravilom o navzkrižni skladnosti, ki bodo 
pripomogla k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 160
Anja Weisgerber

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih;

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, če so ta pravila tesno povezana 
s kmetijskim sektorjem ali posameznimi 
kmetijskimi gospodarstvi;

Or. de

Predlog spremembe 161
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP, tudi tista po letu 2014, podprta z 
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skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih;

jasnimi pravili o navzkrižni skladnosti;
zahteva, naj bodo pravila preprosta in 
pregledna za tiste, ki jih zadevajo;

Or. de

Predlog spremembe 162
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih;

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP še naprej podprta z jasnimi pravili o 
navzkrižni skladnosti; poziva k 
omejevanju in bistveni poenostavitvi teh 
pravil;

Or. de

Predlog spremembe 163
Karl-Heinz Florenz

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih;

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih; nadalje 
poziva k preučitvi pravil navzkrižne 
skladnosti v smislu birokratskih 
postopkov, ki jih vključujejo, ter bistveni 
poenostavitvi, če se izkaže, da so ti 
birokratski postopki čezmerno 
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obremenjujoči; 

Or. de

Predlog spremembe 164
Daciana Octavia Sârbu

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih;

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih; vendar 
podpira predlog Komisije o uporabi manj 
strogih pravil navzkrižne skladnosti za 
male kmete, ki sodelujejo v shemi za male 
kmete, kot priznanje njihovega 
sorazmerno majhnega vpliva na okolje ter 
birokratskih težav, s katerimi se srečujejo
v povezavi z ukrepi navzkrižne skladnosti;

Or. en

Predlog spremembe 165
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih;

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta s pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo veljala za kmete in 
upoštevala tudi okvirno direktivo o vodah, 
zakonodajo o pesticidih ter direktivi o 
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pticah in o habitatih;

Or. fi

Predlog spremembe 166
Rovana Plumb

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih; 

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
in biocidih ter direktivi o pticah in o 
habitatih;

Or. ro

Predlog spremembe 167
Mairead McGuinness

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih;

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi okoljskimi 
standardi z usklajenimi pravili o 
navzkrižni skladnosti, veljavnimi na ravni 
kmetij; 

Or. en
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Predlog spremembe 168
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih;

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala direktivi o 
pticah in habitatih, ne da bi se pri tem 
znižali sedanji standardi (2007–2013), ter 
okvirno direktivo o vodah in zakonodajo o 
pesticidih s takojšnjim začetkom veljave 
leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih;

15. poudarja, da za vse neposredne 
pomoči v okviru SKP velja načelo o 
navzkrižni skladnosti, ki zahteva strogo 
spoštovanje okoljskih predpisov, kot so 
zakonodaja o pesticidih ter direktivi o 
pticah in o habitatih; je seznanjen s 
predlogom, ki ga je Evropska komisija 
podala v okviru reforme SKP, da se 
dodatno vključi tudi okvirna direktiva o 
vodah;

Or. es
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Predlog spremembe 170
Esther de Lange

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih;

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru 
SKP podprta z obstoječimi pravili o 
navzkrižni skladnosti, morebiti 
razširjenimi na na primer okvirno 
direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih 
ter direktivi o pticah in o habitatih;

Or. en

Predlog spremembe 171
Mairead McGuinness

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva h krepitvi drugega stebra ter k 
bistvenemu povečanju osredotočenosti 
tega stebra na okolje in učinkovitosti 
njegovih kmetijsko-okoljskih ukrepov, 
med drugim z minimalno obvezno porabo 
sredstev za okoljske ukrepe;

16. poziva h krepitvi politike razvoja 
podeželja ter k povečanju osredotočenosti 
drugega stebra na okolje v vseh državah 
članicah in učinkovitosti njegovih 
kmetijsko-okoljskih ukrepov, med drugim 
z minimalno porabo sredstev za okoljske 
ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 172
Julie Girling

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva h krepitvi drugega stebra ter k 
bistvenemu povečanju osredotočenosti tega 
stebra na okolje in učinkovitosti njegovih 
kmetijsko-okoljskih ukrepov, med drugim 
z minimalno obvezno porabo sredstev za 
okoljske ukrepe;

16. poziva h krepitvi drugega stebra v vseh 
državah članicah ter k nadaljnjemu 
povečanju osredotočenosti tega stebra na 
okolje in učinkovitosti njegovih kmetijsko-
okoljskih ukrepov, med drugim z 
minimalno obvezno porabo sredstev za 
okoljske ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 173
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva h krepitvi drugega stebra ter k 
bistvenemu povečanju osredotočenosti tega 
stebra na okolje in učinkovitosti njegovih 
kmetijsko-okoljskih ukrepov, med drugim 
z minimalno obvezno porabo sredstev za 
okoljske ukrepe;

16. poziva h krepitvi drugega stebra v vseh 
državah članicah ter k bistvenemu 
povečanju osredotočenosti tega stebra na 
okolje v vseh državah članicah in 
učinkovitosti njegovih kmetijsko-okoljskih 
ukrepov, med drugim z minimalno 
obvezno porabo sredstev za okoljske 
ukrepe;

Or. de

Predlog spremembe 174
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva h krepitvi drugega stebra ter k 16. poziva h krepitvi drugega stebra v vseh 
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bistvenemu povečanju osredotočenosti tega 
stebra na okolje in učinkovitosti njegovih 
kmetijsko-okoljskih ukrepov, med drugim 
z minimalno obvezno porabo sredstev za 
okoljske ukrepe;

državah članicah Evropske unije ter k 
bistvenemu povečanju osredotočenosti tega 
stebra na okolje in učinkovitosti njegovih 
kmetijsko-okoljskih ukrepov, med drugim 
z minimalno obvezno porabo sredstev za 
okoljske ukrepe; poziva k uvedbi resnično 
spodbujevalnih komponent, katerih cilj bo 
nagraditi storitve kmetijstva za ekosistem;

Or. de

Predlog spremembe 175
Karl-Heinz Florenz

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva h krepitvi drugega stebra ter k 
bistvenemu povečanju osredotočenosti tega 
stebra na okolje in učinkovitosti njegovih 
kmetijsko-okoljskih ukrepov, med drugim 
z minimalno obvezno porabo sredstev za 
okoljske ukrepe;

16. poziva h krepitvi drugega stebra v vseh 
državah članicah ter k bistvenemu 
povečanju osredotočenosti tega stebra na 
okolje v vseh državah članicah Evropske 
unije in učinkovitosti njegovih kmetijsko-
okoljskih ukrepov, med drugim z 
minimalno obvezno porabo sredstev za 
okoljske ukrepe;

Or. de

Predlog spremembe 176
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva h krepitvi drugega stebra ter k 
bistvenemu povečanju osredotočenosti tega 
stebra na okolje in učinkovitosti njegovih 

16. poziva h krepitvi drugega stebra ter k 
bistvenemu povečanju osredotočenosti tega 
stebra na okolje in učinkovitosti njegovih 
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kmetijsko-okoljskih ukrepov, med drugim 
z minimalno obvezno porabo sredstev za 
okoljske ukrepe;

kmetijsko-okoljskih ukrepov, med drugim 
z minimalno obvezno porabo sredstev za 
okoljske ukrepe; poudarja, da 
ekologizacija stebra I ne sme 
spodkopavati okoljskih ukrepov iz stebra 
II, ki so se že izkazali kot učinkoviti;

Or. fi

Predlog spremembe 177
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva h krepitvi drugega stebra ter k 
bistvenemu povečanju osredotočenosti tega 
stebra na okolje in učinkovitosti njegovih 
kmetijsko-okoljskih ukrepov, med drugim 
z minimalno obvezno porabo sredstev za 
okoljske ukrepe;

16. poziva h krepitvi drugega stebra, ki je 
trenutno ključni element SKP, ki 
zagotavlja okoljske koristi, ter k 
bistvenemu povečanju osredotočenosti tega 
stebra na okolje in učinkovitosti njegovih 
kmetijsko-okoljskih ukrepov, med drugim 
z vključitvijo minimalne obvezne porabe
sredstev za okoljske ukrepe, kot so 
kmetijsko-okoljski ukrepi, upravljanje 
Nature 2000 ter podpora kmetijstvu visoke 
naravne vrednosti in ekološkemu 
kmetovanju;

Or. en

Predlog spremembe 178
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva h krepitvi drugega stebra ter k 16. poziva h krepitvi drugega stebra ter k 
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bistvenemu povečanju osredotočenosti tega 
stebra na okolje in učinkovitosti njegovih 
kmetijsko-okoljskih ukrepov, med drugim 
z minimalno obvezno porabo sredstev za 
okoljske ukrepe;

bistvenemu povečanju osredotočenosti tega 
stebra na okolje in učinkovitosti njegovih 
kmetijsko-okoljskih ukrepov, med drugim 
z obvezno vključitvijo gozdnega okolja in 
ukrepov Nature 2000 v programe razvoja 
podeželja ter z minimalno obvezno porabo 
sredstev za okoljske ukrepe, med drugim 
za ekološko kmetovanje, ki predstavlja 
celostni pristop k trajnostnim kmetijskim 
praksam;

Or. en

Predlog spremembe 179
Esther de Lange

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva h krepitvi drugega stebra ter k 
bistvenemu povečanju osredotočenosti 
tega stebra na okolje in učinkovitosti 
njegovih kmetijsko-okoljskih ukrepov, 
med drugim z minimalno obvezno porabo 
sredstev za okoljske ukrepe;

16. poziva h krepitvi drugega stebra ter k 
nadaljnjemu posvečanju pozornosti
osredotočenosti tega stebra na okolje in 
učinkovitosti njegovih kmetijsko-okoljskih 
ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 180
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opozarja, da vse večje povpraševanje 
po agrogorivih in posledično vedno 
močnejši pritisk, da se ta proizvajajo v 
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državah v razvoju, ogroža biotsko 
raznovrstnost, zlasti v državah v razvoju, s 
slabšanjem stanja in spreminjanjem 
habitatov in ekosistemov, kot so, med 
drugim, mokrišča in gozdovi;

Or. pt

Predlog spremembe 181
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. potrjuje kritično poročilo Evropskega 
računskega sodišča o kmetijsko- okoljskih 
shemah; ugotavlja, da so bili v okviru 22,2 
milijard EUR, ki so bile na voljo za 
obdobje 2007–2013, doseženi zelo omejeni 
okoljski cilji; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo kmetijsko-okoljske 
subvencije v prihodnje odobrene le na 
podlagi strogih okoljskih meril;

Or. en

Predlog spremembe 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. meni, da je treba okrepiti nadzor nad 
kmetijskimi praksami, da bi tako 
preprečili izgubo biotske raznovrstnosti; 
zlasti meni, da bi bilo treba za ohranitev 
ekosistemov nadzorovati izpuste gnojevke, 
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na najobčutljivejših območjih pa jih celo 
prepovedati;

Or. es

Predlog spremembe 183
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva k vključitvi novega ukrepa 
SKP „ohranjanje gozdnega genskega 
materiala znanega izvora in situ in ex 
situ“;

Or. en

Predlog spremembe 184
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. z namenom, da se okrepi ekološka 
uspešnost proizvodnih sistemov, zahteva 
kmetijsko-ekološko usmeritev evropskega 
partnerstva za inovacije v kmetijstvu; 

Or. en

Predlog spremembe 185
Sandrine Bélier, Bas Eickhout
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Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. poziva k prilagoditvi zakonodaje in 
spodbud za ohranitev in nadaljnji razvoj 
raznolikosti genskih virov v kmetijstvu, 
npr. lokalno prilagojenih pasem in sort;

Or. en

Predlog spremembe 186
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 16 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16c. poziva Komisijo, naj biotsko 
raznovrstnost v Evropi zaščiti pred 
sproščanjem gensko spremenjenih 
organizmov v naravno okolje in naj 
pripravi ustrezno ureditev odgovornosti, ki 
bo zagotavljala obnovitev v primeru 
sprostitve; 

Or. en

Predlog spremembe 187
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, naj 
izkoristijo pojav opuščanja zemljišč v 
številnih delih Evrope in naj na večjih 

črtano



AM\892360SL.doc 29/77 PE480.679v02-00

SL

površinah ponovno vzpostavijo območja 
divjine, s čimer bodo zagotovile nove 
socialno-ekonomske priložnosti za razvoj 
podeželja, obenem pa ohranile biotsko 
raznovrstnost Evrope;

Or. de

Predlog spremembe 188
Julie Girling

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, naj 
izkoristijo pojav opuščanja zemljišč v 
številnih delih Evrope in naj na večjih 
površinah ponovno vzpostavijo območja 
divjine, s čimer bodo zagotovile nove
socialno-ekonomske priložnosti za razvoj 
podeželja, obenem pa ohranile biotsko 
raznovrstnost Evrope;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 189
Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, naj 
izkoristijo pojav opuščanja zemljišč v 
številnih delih Evrope in naj na večjih 
površinah ponovno vzpostavijo območja 
divjine, s čimer bodo zagotovile nove 
socialno-ekonomske priložnosti za razvoj 

17. poziva Komisijo in države članice, naj 
izkoristijo pojav opuščanja zemljišč v 
številnih delih Evrope za ciljno podpiranje 
ohranjanja biotske raznovrstnosti v 
Evropi, da bi zagotovile nove socialno-
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podeželja, obenem pa ohranile biotsko 
raznovrstnost Evrope;

ekonomske priložnosti za razvoj podeželja;

Or. de

Predlog spremembe 190
Horst Schnellhardt

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, naj 
izkoristijo pojav opuščanja zemljišč v 
številnih delih Evrope in naj na večjih 
površinah ponovno vzpostavijo območja 
divjine, s čimer bodo zagotovile nove 
socialno-ekonomske priložnosti za razvoj 
podeželja, obenem pa ohranile biotsko
raznovrstnost Evrope;

17. poziva Komisijo in države članice, naj 
raziščejo pojav opuščanja zemljišč v 
številnih delih Evrope in uvedejo ukrepe, 
ki bodo vodili k nadaljnji kmetijski 
uporabi v sozvočju z biotsko
raznovrstnostjo;

Or. de

Predlog spremembe 191
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, naj 
izkoristijo pojav opuščanja zemljišč v 
številnih delih Evrope in naj na večjih 
površinah ponovno vzpostavijo območja 
divjine, s čimer bodo zagotovile nove 
socialno-ekonomske priložnosti za razvoj 
podeželja, obenem pa ohranile biotsko 
raznovrstnost Evrope;

17. poziva Komisijo in države članice, naj 
izkoristijo pojav opuščanja zemljišč v 
številnih delih Evrope in naj morebiti vsaj
nekatere površine spremenijo v območja 
divjine, s čimer bodo zagotovile nove 
socialno-ekonomske priložnosti za razvoj 
podeželja, obenem pa ohranile biotsko 
raznovrstnost Evrope;
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Or. fi

Predlog spremembe 192
Nick Griffin

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, naj 
izkoristijo pojav opuščanja zemljišč v 
številnih delih Evrope in naj na večjih 
površinah ponovno vzpostavijo območja 
divjine, s čimer bodo zagotovile nove 
socialno-ekonomske priložnosti za razvoj 
podeželja, obenem pa ohranile biotsko 
raznovrstnost Evrope;

17. poziva Komisijo in države članice, naj, 
ob popolnem upoštevanju mnenja in 
potreb skupnosti, ki še vedno živijo ali 
delajo na zadevnih območjih, izkoristijo 
pojav opuščanja zemljišč v številnih delih 
Evrope in naj na večjih površinah ponovno 
vzpostavijo območja divjine s čimer bodo 
zagotovile nove socialno-ekonomske 
priložnosti za razvoj podeželja, obenem pa 
ohranile biotsko raznovrstnost Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 193
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, naj 
izkoristijo pojav opuščanja zemljišč v 
številnih delih Evrope in naj na večjih
površinah ponovno vzpostavijo območja 
divjine, s čimer bodo zagotovile nove 
socialno-ekonomske priložnosti za razvoj 
podeželja, obenem pa ohranile biotsko 
raznovrstnost Evrope;

17. spodbuja Komisijo in države članice, 
naj spremenijo svoje stališče glede pojava
opuščanja zemljišč v nekaterih delih 
Evrope in naj v njem vidijo tudi priložnost 
za ponovno vzpostavitev območja divjine, 
zlasti na večjih površinah, na katerih 
upravljanje ni več smiselno, s čimer bodo 
zagotovile nove socialno-ekonomske 
priložnosti za razvoj podeželja, obenem pa 
ohranile biotsko raznovrstnost Evrope;
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Or. en

Predlog spremembe 194
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, naj 
izkoristijo pojav opuščanja zemljišč v 
številnih delih Evrope in naj na večjih 
površinah ponovno vzpostavijo območja 
divjine, s čimer bodo zagotovile nove 
socialno-ekonomske priložnosti za razvoj 
podeželja, obenem pa ohranile biotsko 
raznovrstnost Evrope;

17. obžaluje vse večje opuščanje 
kmetijskih površin v Evropski uniji, saj to 
še stopnjuje problem dezertifikacije tal in 
vpliva na ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, pa tudi socialno-
ekonomskega ravnovesja na številnih 
podeželskih območjih; v zvezi s tem 
opozarja na pomembno vlogo, ki jo imajo 
evropski kmetje kot „varuhi“ pokrajine;

Or. es

Predlog spremembe195
Esther de Lange

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, naj 
izkoristijo pojav opuščanja zemljišč v 
številnih delih Evrope in naj na večjih 
površinah ponovno vzpostavijo območja 
divjine, s čimer bodo zagotovile nove 
socialno-ekonomske priložnosti za razvoj 
podeželja, obenem pa ohranile biotsko 
raznovrstnost Evrope;

17. poziva Komisijo in države članice, naj, 
kjer je to mogoče in potrebno za dosego 
konkretnih ciljev na področju biotske 
raznovrstnosti, izkoristijo pojav opuščanja 
zemljišč v številnih delih Evrope in naj na 
večjih površinah ponovno vzpostavijo 
območja divjine, s čimer bodo zagotovile 
nove socialno-ekonomske priložnosti za 
razvoj podeželja, obenem pa ohranile 
biotsko raznovrstnost Evrope;

Or. en
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Predlog spremembe 196
Mairead McGuinness

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo in države članice, naj 
izkoristijo pojav opuščanja zemljišč v 
številnih delih Evrope in naj na večjih 
površinah ponovno vzpostavijo območja 
divjine, s čimer bodo zagotovile nove 
socialno-ekonomske priložnosti za razvoj 
podeželja, obenem pa ohranile biotsko 
raznovrstnost Evrope;

17. poziva Komisijo in države članice, naj 
preučijo pojav opuščanja zemljišč v 
številnih delih Evrope kot morebitno 
priložnost za ponovno vzpostavitev
območja divjine na večjih površinah, s 
čimer bodo zagotovile nove socialno-
ekonomske priložnosti za razvoj podeželja, 
obenem pa ohranile biotsko raznovrstnost 
Evrope; vendar poudarja, da je treba 
spoštovati obstoječe zemljiške pravice 
oziroma lastništvo zemljišč;

Or. en

Predlog spremembe 197
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva države članice in Komisijo, 
naj spodbujajo sprejetje načrtov za 
gospodarjenje z gozdovi, med drugim prek 
uporabe ukrepov za razvoj podeželja in 
programa LIFE+; poudarja, da je treba v 
načrte upravljanja gozdov vključiti 
posebne ukrepe glede biotske 
raznovrstnosti, zlasti posebne ukrepe za 
ohranitev zaščitenih vrst in naravnih 
habitatov, z namenom ohranjanja 
njihovega statusa v okviru območij Nature 
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2000 in zunaj njih;

Or. en

Predlog spremembe 198
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva države članice, naj svojo 
gozdno politiko oblikujejo na tak način, 
da bo v celoti upoštevala pomen gozdov 
pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, 
preprečevanju erozije tal, sekvestraciji 
ogljika in čiščenju zraka ter vzdrževanju 
vodnega ciklusa;

Or. en

Predlog spremembe 199
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. opozarja na dejstvo, da so s stališča 
ohranjanja številni visoko cenjeni vrste in 
habitati, vključno s tistimi, ki jih ščiti 
zakonodaja Unije, odvisni od kmetijskih 
okoljskih sistemov, v katerih je prisotnost 
človeka ključni dejavnik; v tem okviru 
poudarja, da je pomembno zaustaviti in 
obrniti trend opuščanja zemljišč s 
spodbujanjem naseljevanja ljudi na 
podeželje; zagovarja večjo podporo malim 
in srednje velikim kmetijam, družinskim 
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kmetijam in celovitim kmetijskim 
praksam, ki spodbujajo dobre prakse 
ohranjanja naravnih virov;

Or. pt

Predlog spremembe 200
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. poziva države članice, naj v svoje 
načrte upravljanja gozdov kot del shem za 
preprečevanje gozdnih požarov vključijo 
ukrepe, ki temeljijo na ekosistemih, za 
povečanje požarne odpornosti gozdov; 

Or. en

Predlog spremembe 201
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. obžaluje dejstvo, da je skupna 
kmetijska politika do sedaj vodila v 
zmanjševanje biotske raznovrstnosti v 
morskem okolju in virih; 

Or. en
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Predlog spremembe 202
Nick Griffin

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja predlog Komisije za 
reformo skupne ribiške politike (SRP), ki 
bi morala zagotoviti izvajanje 
ekosistemskega pristopa in uporabo 
najnovejših znanstvenih podatkov kot 
podlago za dolgoročne načrte upravljanja z 
vsemi vrstami rib, ki se izkoriščajo v 
komercialne namene; poudarja, da le 
trajnostni ribolov prinaša prihodnost za 
ribiški sektor;

18. pozdravlja predloge Komisije za 
reformo skupne ribiške politike (SRP), ki 
bi morala zagotoviti izvajanje 
ekosistemskega pristopa in uporabo 
najnovejših znanstvenih podatkov kot 
podlago za dolgoročne načrte upravljanja z 
vsemi vrstami rib, ki se izkoriščajo v 
komercialne namene, in neciljnimi 
vrstami, na katere vpliva komercialni 
ribolov; poudarja, da le trajnostni ribolov 
prinaša prihodnost za ribiški sektor;

Or. en

Predlog spremembe 203
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja predlog Komisije za 
reformo skupne ribiške politike (SRP), ki 
bi morala zagotoviti izvajanje 
ekosistemskega pristopa in uporabo 
najnovejših znanstvenih podatkov kot 
podlago za dolgoročne načrte upravljanja z 
vsemi vrstami rib, ki se izkoriščajo v 
komercialne namene; poudarja, da le 
trajnostni ribolov prinaša prihodnost za
ribiški sektor;

18. pozdravlja predloge Komisije za 
reformo skupne ribiške politike (SRP), ki 
bi morala zagotoviti izvajanje 
ekosistemskega pristopa in uporabo 
najnovejših znanstvenih podatkov kot 
podlago za dolgoročne načrte upravljanja z 
vsemi vrstami rib, ki se izkoriščajo v 
komercialne namene; poudarja, da lahko le 
z zagotavljanjem dolgoročne trajnosti
staležev rib zagotovimo ekonomsko in 
socialno preživetje evropskega ribiškega 
sektorja;



AM\892360SL.doc 37/77 PE480.679v02-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 204
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja predlog Komisije za 
reformo skupne ribiške politike (SRP), ki 
bi morala zagotoviti izvajanje
ekosistemskega pristopa in uporabo
najnovejših znanstvenih podatkov kot 
podlago za dolgoročne načrte upravljanja z 
vsemi vrstami rib, ki se izkoriščajo v 
komercialne namene; poudarja, da le 
trajnostni ribolov prinaša prihodnost za 
ribiški sektor;

18. je seznanjen s predlogi Komisije za 
reformo skupne ribiške politike (SRP), 
vendar meni, da so nezadostni za
zagotovitev učinkovitega izvajanja
ekosistemskega pristopa in uporabe
najnovejših znanstvenih podatkov kot 
podlage za dolgoročne načrte upravljanja z 
vsemi vrstami rib, ki se izkoriščajo v 
komercialne namene; 

Or. pt

Predlog spremembe 205
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo in države članice naj 
uvedejo morska zaščitena območja, 
znotraj katerih se bo za gospodarske 
dejavnosti, vključno z ribolovom, izvajalo 
okrepljeno upravljanje na osnovi 
ekosistema, kar bo omogočilo uskladitev 
med ohranjanjem okolja in trajnostnim 
ribolovom;

Or. en
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Predlog spremembe 206
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 18 A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
Komisija vztraja pri centraliziranem 
upravljanju skupne ribiške politike, kar 
pogosto vodi do smernic, ki ne ustrezajo 
dejanskemu stanju, ter rezultatov, ki so 
zelo pogosto nasprotni od nameravanih, 
ter meni, da bi morale spremembe skupne 
ribiške politike zagotoviti pogoje za 
učinkovito upravljanje na podlagi bližine,
ki najbolje zagotavlja potrebno okoljsko 
trajnost, in da bi morala biti ob 
opredeljenih splošnih ciljih zagotovljena 
popolna svoboda in avtonomija pri izbiri 
najbolj ustreznih instrumentov za 
doseganje teh ciljev, ob upoštevanju 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
posebnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 207
Elena Oana Antonescu

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. zahteva, da Komisija in države 
članice okrepijo prizadevanja glede 
zbiranja znanstvenih podatkov o 
populacijah rib, kjer so ti pomanjkljivi, z 
namenom omogočiti bolj zanesljivo 
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znanstveno svetovanje;

Or. ro

Predlog spremembe 208
João Ferreira, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poudarja, da še vedno obstajajo 
velike vrzeli v znanju o stanju morskih 
ekosistemov in ribolovnih virov; poziva k 
povečanju prizadevanj Unije, usmerjenih 
v raziskave morja in v sofinanciranje 
nakupov bioloških podatkov s strani držav 
članic v okviru skupne ribiške politike (ki 
je trenutno omejeno na največ 50 %);

Or. pt

Predlog spremembe 209
Julie Girling

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo in države članice, naj 
skupaj ustanovijo „evropsko obalno 
stražo“, da bi tako okrepile skupni nadzor 
in zmogljivosti pregledovanja ter 
zagotovile izvrševanje;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 210
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo in države članice, naj 
skupaj ustanovijo „evropsko obalno 
stražo“, da bi tako okrepile skupni nadzor 
in zmogljivosti pregledovanja ter 
zagotovile izvrševanje;

19. poziva Komisijo in države članice, naj 
tesneje sodelujejo v boju proti 
nezakonitemu ribolovu, ob polnem 
upoštevanju pooblastil pristojnih 
nacionalnih organov; 

Or. pt

Predlog spremembe 211
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo prizadevanja za to, da bi se ulov 
znižal pod raven največjega trajnostnega 
donosa do leta 2015, ter naj v opredelitev 
največjega trajnostnega donosa vključijo 
tudi okoljske vidike;

20. poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo prizadevanja za to, da bi se ulov 
znižal pod raven največjega trajnostnega 
donosa do leta 2015, ter naj v opredelitev 
največjega trajnostnega donosa vključijo 
tudi okoljske vidike; opozarja na pravno 
zavezo, kakor je določena v okvirni 
direktivi o morski strategiji, da je treba do 
leta 2020 zagotoviti, da bodo staleži vseh 
rib, ki se izkoriščajo v komercialne 
namene, v okviru varnih bioloških 
omejitev;

Or. en

Predlog spremembe 212
Kriton Arsenis, Edite Estrela
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo prizadevanja za to, da bi se ulov 
znižal pod raven največjega trajnostnega 
donosa do leta 2015, ter naj v opredelitev 
največjega trajnostnega donosa vključijo 
tudi okoljske vidike;

20. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da se bodo v celoti spoštovale 
znanstveno utemeljene omejitve ulova 
in/ali napora v skladu s ciljem 
obnavljanja in ohranjanja populacij 
lovljenih vrst nad ravnjo, ki lahko 
zagotovi največji trajnostni donos, do leta 
2015; v zvezi s tem poudarja, da se 
pomanjkanje ustreznih znanstvenih 
podatkov ne sme izrabljati kot izgovor za 
neukrepanje, temveč je treba v takih 
primerih smrtnost zaradi ribolova 
zmanjšati iz previdnosti;

Or. en

Predlog spremembe 213
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da bi moralo upravljanje 
ribištva prispevati k doseganju ugodnega 
stanja ohranjenosti v skladu z direktivama 
o pticah in habitatih ter k doseganju cilja 
dobrega okoljskega stanja v skladu z
okvirno direktivo o morski strategiji;
poudarja, da dolgoročni načrti 
upravljanja ne bi smeli temeljiti zgolj na 
eni vrsti, temveč bi morali upoštevati več 
vrst, kar bi bolje odražalo ekosistemski 
pristop, ter da bi bilo treba določiti strogo 
časovnico za pripravo teh načrtov;
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Predlog spremembe 214
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da morajo biti nova 
skupna ribiška politika in vsi nadaljnji 
ukrepi, ki jih sprejmejo države članice, v 
celoti v skladu z direktivami 92/43/EGS, 
2009/147/ES in 2008/56/ES;

Or. en

Predlog spremembe 215
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da bi bilo treba cilj odprave 
zavržkov in prilova zaščitenih neciljnih 
vrst vključiti v SRP in ga prednostno 
izvajati;

21. poudarja, da bi bilo treba cilj odprave 
zavržkov in prilova zaščitenih neciljnih 
vrst, vključno s kiti, morskimi želvami in 
morskimi pticami, vključiti v SRP in ga 
prednostno izvajati; poleg tega mora nova 
skupna ribiška politika vključevati jasno 
zavezo o izpustitvi neciljnih vrst z visoko 
možnostjo preživetja;

Or. en

Predlog spremembe 216
Nick Griffin
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da bi bilo treba cilj odprave 
zavržkov in prilova zaščitenih neciljnih 
vrst vključiti v SRP in ga prednostno 
izvajati;

21. poudarja, da bi bilo treba cilj odprave 
zavržkov ciljnih vrst, ki imajo manjšo 
vrednost, in zavržkov ter prilova zaščitenih 
neciljnih vrst, predvsem kitov, vključiti v 
SRP in ga prednostno izvajati.

Pristaniške pliskavke so še posebej 
ranljive, kar zadeva zabodne mreže, 
delfini pa so pogoste žrtve prilova. Oboji 
imajo nizko stopnjo reprodukcije, zato je 
treba posebna tveganja za te sesalce 
izpostaviti in jih obravnavati;

Or. en

Predlog spremembe 217
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da bi bilo treba cilj odprave 
zavržkov in prilova zaščitenih neciljnih 
vrst vključiti v SRP in ga prednostno 
izvajati;

21. poudarja, da bi bilo treba glede na 
raznolikost ribištva na evropski ravni in 
različne pristope, ki jih zahteva, cilj 
odprave zavržkov in prilova zaščitenih 
neciljnih vrst vključiti v SRP in ga 
prednostno izvajati;

Or. pt

Predlog spremembe 218
Gerben-Jan Gerbrandy
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Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da je treba določiti cilje in 
časovne okvire za zmanjšanje presežkov 
zmogljivosti, tako da bo mogoče doseči 
neto zmanjšanje zmogljivosti flote;

Or. en

Predlog spremembe 219
Peter van Dalen

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. ugotavlja, da biotsko raznovrstnost 
morskega okolja resno ogroža nezakonit, 
neprijavljen in nereguliran ribolov, in 
poudarja, da bi bilo treba okrepiti 
sodelovanje med državami članicami EU 
in tretjimi državami za preprečevanje 
tovrstnega ribolova; 

Or. nl

Predlog spremembe 220
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da je nujno treba določiti 
in zaščititi drstišča ter ustvariti zaščitena 
območja v prid morski biotski 
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raznovrstnosti in zanesljivosti preskrbe s 
hrano;

Or. en

Predlog spremembe 221
Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. ugotavlja, da je ustanavljanje 
ribolovnih rezervatov, območij, na katerih 
je ribolov prepovedan ali omejen, posebno 
uspešen in stroškovno učinkovit ukrep za 
dolgoročno ohranjanje ribjih staležev; v 
zvezi s tem poziva države članice in Svet, 
naj določijo ribolovne rezervate in pravila 
upravljanja, ki naj v njih veljajo, pri 
čemer naj se posebej osredotočijo na 
drstišča in območja odraščanja za ribje 
staleže;

Or. en

Predlog spremembe 222
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. poudarja, da morajo biti ukrepi proti 
zavržkom nedoraslih in premajhnih rib ali 
ulova, ki presega kvote, oblikovani tako, 
da ne ustvarjajo škodljivih spodbud za 
iztovarjanje in komercializacijo zavržkov;
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Predlog spremembe 223
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 21 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21c. poudarja, da bi bilo osnovno ureditev 
skupne ribiške politike treba okrepiti tako, 
da bi zagotavljala, da omejitev ulova in 
zgornjih mej ribolovnega napora ne bi 
bilo mogoče določiti nad mejo, ki jo 
priporoča znanost;

Or. en

Predlog spremembe 224
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo sprejeti ukrepi 
preprečevali tako vstop novih invazivnih 
tujih vrst v EU kot tudi širjenje že prisotnih 
invazivnih tujih vrst na nova območja;

22. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bosta tako vstop novih 
invazivnih tujih vrst v EU kot tudi širjenje 
že prisotnih invazivnih tujih vrst na nova 
območja zabeležena in dokumentirana, da 
bo mogoče izvesti ocene tveganja in 
oblikovati priporočila za ukrepanje;

Or. de

Predlog spremembe 225
Riikka Manner
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Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo sprejeti ukrepi 
preprečevali tako vstop novih invazivnih 
tujih vrst v EU kot tudi širjenje že prisotnih 
invazivnih tujih vrst na nova območja;

22. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo sprejeti ukrepi 
preprečevali tako vstop novih invazivnih 
tujih vrst v EU kot tudi širjenje že prisotnih 
invazivnih tujih vrst na nova območja; 
poudarja, da je pomembno, da vsaka 
država članica redno oblikuje strategije 
glede tujih vrst in izvaja raziskave v zvezi z 
njimi;

Or. fi

Predlog spremembe 226
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo sprejeti ukrepi 
preprečevali tako vstop novih invazivnih 
tujih vrst v EU kot tudi širjenje že prisotnih 
invazivnih tujih vrst na nova območja;

22. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo sprejeti ukrepi 
preprečevali tako vstop novih invazivnih 
tujih vrst v EU kot tudi širjenje že prisotnih 
invazivnih tujih vrst na nova območja;
spodbuja Komisijo, naj podpre podobne 
dejavnosti za odkrivanje tujih vrst, kot so 
tiste v okviru projekta DASIE (Popis 
invazivnih tujih vrst v Evropi);

Or. fr

Predlog spremembe 227
Edite Estrela, Karin Kadenbach
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Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo sprejeti ukrepi 
preprečevali tako vstop novih invazivnih 
tujih vrst v EU kot tudi širjenje že 
prisotnih invazivnih tujih vrst na nova 
območja;

22. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo sprejeti ukrepi za
preprečevanje vstopa novih invazivnih 
tujih vrst v EU iz ustanov za živali v 
ujetništvu v EU in širjenja že prisotnih 
invazivnih tujih vrst na nova območja;

Or. en

Predlog spremembe 228
Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo sprejeti ukrepi 
preprečevali tako vstop novih invazivnih 
tujih vrst v EU kot tudi širjenje že prisotnih 
invazivnih tujih vrst na nova območja;

22. priznava veliko grožnjo, ki jo 
predstavljajo invazivne tuje vrste iz 
živalskih vrtov in drugih ustanov za živali 
v ujetništvu ter hišni ljubljenčki, ki so 
pomotoma ali namerno izpuščeni, ter 
predlaga, da Komisija in države članice 
zagotovijo ustrezne ukrepe za 
preprečevanje pobegov živali ter 
omejevanje zasebnega posedovanja živali 
s seznama DAISIE;
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo sprejeti ukrepi 
preprečevali tako vstop novih invazivnih 
tujih vrst v EU kot tudi širjenje že prisotnih 
invazivnih tujih vrst na nova območja;

Or. en



AM\892360SL.doc 49/77 PE480.679v02-00

SL

Predlog spremembe 229
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo sprejeti ukrepi 
preprečevali tako vstop novih invazivnih 
tujih vrst v EU kot tudi širjenje že prisotnih 
invazivnih tujih vrst na nova območja;

22. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo sprejeti ukrepi 
preprečevali tako vstop novih invazivnih 
tujih vrst v EU kot tudi širjenje že prisotnih 
invazivnih tujih vrst na nova območja;
zlasti poziva k oblikovanju jasnih smernic 
v okviru uredbe o razvoju podeželja, ki 
bodo zagotavljale, da pogozdovanje ne bo 
škodovalo biotski raznovrstnosti, in 
preprečevale finančno podporo za sajenje 
tujih in invazivnih vrst;

Or. en

Predlog spremembe 230
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. priznava, da je preprečevanje 
stroškovno bolj učinkovito in z okoljskega 
stališča bolj zaželeno kot ukrepi, ki sledijo 
po vnosu in razširitvi invazivne tuje vrste; 
zato poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bo preprečevanje 
prednostna naloga pri uvozu, prodaji in 
posedovanju invazivnih tujih vrst, 
reguliranih na ravni EU na osnovi 
preglednih znanstvenih smernic, kar 
podpira tudi Konvencija o biološki 
raznovrstnosti;
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Predlog spremembe 231
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. priznava, da je preprečevanje 
stroškovno bolj učinkovito in z okoljskega 
stališča bolj zaželeno kot ukrepi, ki sledijo 
po vnosu in razširitvi invazivne tuje vrste; 
prednost je torej treba dati preprečevanju 
vnosa invazivnih tujih vrst, kar podpira 
tudi hierarhični pristop k invazivnim 
tujim vrstam iz Konvencije o biološki 
raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 232
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. zagovarja dejstvo, da so potrebne 
strategije za obvladovanje in 
izkoreninjenje invazivnih tujih vrst, ki so 
se tako razširile, da so postale resen 
okoljski problem; meni, da te strategije ne 
smejo biti omejene zgolj na vrste, ki 
veljajo za „prednostne“, kot navaja 
Komisija v svojem sporočilu;

Or. pt
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Predlog spremembe 233
Andres Perello Rodriguez

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. v zvezi s tem poziva, naj nova 
zakonodaja v večji meri upošteva pomoč 
za preventivo in blažitev pri soočanju z 
invazivnimi vrstami, ki že resno ogrožajo 
širša območja ozemlja Skupnosti; meni, 
da bi bilo treba – dokler načrtovana 
zakonodaja o invazivnih vrstah ne začne 
veljati – sredstva za ozemlja, ki so 
trenutno prizadeta zaradi vdora vrst iz 
kataloga IUCN in sistema DAISIE, 
obravnavati prednostno;

Or. es

Predlog spremembe 234
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. priznava, da je bila večina vrst 
invazivnih vretenčarjev v Evropo vnesena 
namerno (z namernim izpuščanjem v 
okolje ali iz nadzorovanih območij, iz 
katerih so živali pobegnile ali bile 
izpuščene); zato poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo, da bo 
preprečevanje prednostna naloga pri 
uvozu, prodaji in posedovanju invazivnih 
tujih vrst, reguliranih na ravni EU na 
osnovi preglednih znanstvenih smernic;

Or. en
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Predlog spremembe 235
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. poziva države članice, naj spremljajo 
uvoz eksotičnih vrst na svoja ozemlja in o 
njem redno poročajo Komisiji in ostalim 
državam članicam; poziva k strožjim 
omejitvam za uvoz in zasebno posedovanje 
ogroženih vrst, kot so primati, plazilci in 
dvoživke;

Or. pt

Predlog spremembe 236
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo, naj v letu 2012 
pripravi zakonodajni predlog, ki bo 
vzpostavil celostni pristop k problematiki 
invazivnih tujih vrst;

23. poziva Komisijo, naj v letu 2012 
pripravi zakonodajni predlog, ki bo 
vzpostavil celostni pristop k problematiki 
invazivnih tujih vrst, z namenom, da se 
oblikuje skupna politika EU za 
preprečevanje, hitro obveščanje, 
izkoreninjenje in upravljanje teh vrst;

Or. fr

Predlog spremembe 237
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis



AM\892360SL.doc 53/77 PE480.679v02-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo, naj v letu 2012 
pripravi zakonodajni predlog, ki bo 
vzpostavil celostni pristop k problematiki 
invazivnih tujih vrst;

23. poziva Komisijo, naj leta 2012 pripravi 
zakonodajni predlog, ki bo vzpostavil 
celostni pristop k problemu invazivnih 
tujih vrst in bo vključeval zahteve po 
nadzoru nad uvozom eksotičnih in 
avtohtonih vrst ter večje omejitve pri 
uvozu in zasebnem posedovanju 
ogroženih vrst;

Or. en

Predlog spremembe 238
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo, naj v letu 2012 
pripravi zakonodajni predlog, ki bo 
vzpostavil celostni pristop k problematiki 
invazivnih tujih vrst;

23. poziva Komisijo, naj leta 2012 pripravi 
zakonodajni predlog, ki bo vzpostavil 
celostni pristop k problemu invazivnih 
tujih rastlinskih in živalskih vrst, pri 
čemer bo poudarek na preprečevanju s 
pomočjo strogih pravil o uvozu, 
upoštevane pa bodo tudi humane prakse 
upravljanja;

Or. en

Predlog spremembe 239
Julie Girling
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Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo, naj v letu 2012 
pripravi zakonodajni predlog, ki bo 
vzpostavil celostni pristop k problematiki 
invazivnih tujih vrst;

23. poziva Komisijo, naj leta 2012 pripravi 
zakonodajni predlog, ki bo vzpostavil 
celostni pristop k problemu invazivnih 
tujih rastlinskih in živalskih vrst ter 
priznaval veliko tveganje, ki ga 
predstavljajo uvoz, prodaja in posedovanje 
tujih vrst, tako doma kot v živalskih 
vrtovih;

Or. en

Predlog spremembe 240
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo, naj nadaljuje 
podporo raziskovalnim programom, 
namenjenim preprečevanju in 
spremljanju rastlinam nevarnih 
organizmov, in naj to podporo še okrepi 
ter naj financira programe, osredotočene 
na posamezne zajedavce, tako v okviru 
Sedmega okvirnega programa Evropske 
skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj 
in predstavitvene dejavnosti (7OP, 2007–
2013) kot v okviru pobude „Obzorje 2020“ 
- prihodnjega strateškega okvirnega 
programa za raziskave in inovacije (2014–
2020); poudarja, da je treba zagotoviti 
nadaljnji obstoj projekta EUPHRESCO 
II, ki povezuje fitosanitarne raziskovalne 
laboratorije, ter projektov Q-Detect in 
ISEFOR;

Or. fr
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Predlog spremembe 241
Julie Girling

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo, naj zabeleži 
obstoječe nacionalne strategije in akcijske 
načrte ter zagotovi, da bodo otoški habitati 
deležni ustrezne obravnave v prihodnji 
uredbi o invazivnih tujih vrstah;

Or. en

Predlog spremembe 242
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. Podnebne spremembe

opozarja na medsebojno povezanost med 
biotsko raznovrstnostjo in podnebnim 
sistemom; zavedajoč se znatnih 
negativnih učinkov, ki jih imajo podnebne 
spremembe na biotsko raznovrstnost, 
poudarja negativne učinke izgube biotske 
raznovrstnosti na podnebje zaradi 
slabšanja stanja ponorov ogljika v 
naravnem okolju; poudarja, da je zaščita 
biotske raznovrstnosti nujna, med drugim 
kot sredstvo za blaženje podnebnih 
sprememb in ohranjanje naravnih 
ponorov ogljika;

Or. en
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Predlog spremembe 243
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. poziva Komisijo, naj podpre 
posodobitev fitosanitarnega sistema 
Skupnosti do leta 2012 na podlagi 
priporočil zunanjega ocenjevanja, ki se je 
izvajalo v letih 2009–2010;

Or. fr

Predlog spremembe 244
Julie Girling

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj predlaga 
zakonodajo za izvajanje protokola iz 
Nagoje, tako da bo lahko Unija ta 
protokol čim prej ratificirala;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 245
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj predlaga 
zakonodajo za izvajanje protokola iz 
Nagoje, tako da bo lahko Unija ta protokol 
čim prej ratificirala;

24. poziva Komisijo, naj, če je to 
primerno, predloži potreben predlog za 
izvajanje protokola iz Nagoje, tako da bo 
lahko Unija ta protokol čim prej 
ratificirala;

Or. es

Predlog spremembe 246
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. spodbuja Komisijo in države članice, 
naj še naprej podpirajo skupni pristop k 
ohranjanju narave na celotnem ozemlju 
EU, vključno z najbolj oddaljenimi 
regijami in čezmorskimi ozemlji, kjer se 
nahajajo pomembna središča biotske 
raznovrstnosti, ter v zvezi s tem omenja 
pripravljalni ukrep Parlamenta o biotski 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah 
na prekomorskih ozemljih (BEST) za 
obdobje 2011–2012;

Or. en

Predlog spremembe 247
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. glede na globalno naravo biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev 
ter njihovo ključno vlogo pri globalnih 
ciljih trajnostnega razvoja poudarja, da 
mora strategija EU tudi okrepiti 
mednarodna prizadevanja EU za 
preprečevanje izgube biotske 
raznovrstnosti in s tem bolj učinkovito 
prispevati k doseganju razvojnih ciljev 
tisočletja do leta 2015;

Or. en

Predlog spremembe 248
Chris Davies

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo in države članice 
EU, naj dosledno izvajajo in uveljavljajo 
večstranske okoljske sporazume, med 
drugim Konvencijo o mednarodni trgovini 
z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami (CITES) in 
Konvencijo o selitvenih vrstah;

Or. en

Predlog spremembe 249
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. priznava, da je EU eden glavnih 
uvoznikov prostoživečih živali in rastlin 
ter da prek svojih politik in trgovinskih 
dejavnosti vpliva na ohranjanje biotske 
raznovrstnosti v drugih delih sveta; poziva 
EU, naj sprejme ukrepe za zmanjšanje 
negativnih učinkov evropskih vzorcev 
potrošnje na biotsko raznovrstnost z 
vključevanjem pobud za trajnostno 
kmetijstvo in trgovino s prosto živečimi 
živalmi v vse trgovinske sporazume;

Or. en

Predlog spremembe 250
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo in države članice, 
naj podprejo vključevanje biotske 
raznovrstnosti v globalne procese, kot so 
razvojni cilji tisočletja;

Or. en

Predlog spremembe 251
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. priznava, da obstajajo neposredni in 
posredni vplivi na biotsko raznovrstnost, 
ki izhajajo iz liberalizacije notranje 
trgovine; meni, da je te vplive nujno treba 
ustrezno oceniti in se jim izogniti;

Or. pt

Predlog spremembe 252
Elena Oana Antonescu

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. spodbuja Komisijo in države članice, 
naj še naprej podpirajo skupen pristop k 
ohranjanju narave po vsem ozemlju EU, 
vključno z najbolj oddaljenimi regijami in 
prekomorskimi ozemlji držav članic, kjer 
se nahaja veliko središč biotske 
raznovrstnosti svetovnega pomena;

Or. ro

Predlog spremembe 253
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito vključujejo okoljsko 
trajnostnost v svoje odnose s tretjimi 
državami ter naj sprejmejo ukrepe za 
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zmanjšanje negativnih učinkov evropskih 
vzorcev potrošnje na biotsko raznovrstnost 
z vključevanjem pobud za trajnostno 
kmetijstvo in trgovino s prosto živečimi 
živalmi v vse trgovinske sporazume; 
podpira predlog Komisije, da se v vse nove 
trgovinske sporazume vključi poglavje o 
ciljih na področju biotske raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 254
Sirpa Pietikäinen

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. podpira predlog Komisije, da se v vse 
nove trgovinske sporazume vključi 
poglavje o biotski raznovrstnosti s 
pomembnimi okoljskimi določbami za 
trgovino, vključno s cilji glede biotske 
raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 255
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poziva svetovni vrh Rio+20, naj 
doseže dejanski napredek pri inovativnih 
in neodvisnih virih za financiranje zaščite 
biotske raznovrstnosti v državah v razvoju, 
in vztraja, da morajo biti EU in njene 
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države članice proaktivne pri doseganju 
rezultatov na tem področju; 

Or. en

Predlog spremembe 256
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poziva Komisijo, naj poveča 
prispevek trgovinske politike EU k 
ohranjanju biotske raznovrstnosti; v ta 
namen poudarja svojo podporo vključitvi 
poglavja o trajnostnem razvoju, ki bo 
zagotavljalo pomembne okoljske določbe 
o ciljih biotske raznovrstnosti v okviru 
trgovine, v vse nove trgovinske 
sporazume;

Or. en

Predlog spremembe 257
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 24 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24c. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo razvojno sodelovanje, 
„varno za biotsko raznovrstnost“, z 
namenom preprečevanja izgube biotske 
raznovrstnosti, pri tem pa naj upoštevajo, 
da so ljudje z najnižjimi dohodki najbolj 
odvisni od ekosistemskih storitev;
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Or. en

Predlog spremembe 258
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 24 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24d. priznava porast nezakonitega 
mednarodnega trgovanja z vrstami, ki 
sodijo v okvir Konvencije o mednarodni 
trgovini z ogroženimi prosto živečimi 
živalskimi in rastlinskimi vrstami 
(CITES); zato poziva Komisijo in države 
članice, naj povečajo zmogljivost 
Interpola v zvezi s tem in v dvostranskih 
razpravah s tretjimi državami prednostno 
obravnavajo vprašanje nezakonitega 
trgovanja s prostoživečimi živalmi;

Or. en

Predlog spremembe 259
João Ferreira

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo in države članice, naj 
evidentirajo vse obstoječe okolju škodljive 
subvencije, Komisijo pa tudi, naj do konca 
leta 2012 objavi akcijski načrt za odpravo 
takih subvencij do leta 2020 v skladu z 
obveznostmi iz Nagoje;

črtano

Or. pt
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Predlog spremembe 260
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo in države članice, naj 
evidentirajo vse obstoječe okolju škodljive 
subvencije, Komisijo pa tudi, naj do konca 
leta 2012 objavi akcijski načrt za odpravo 
takih subvencij do leta 2020 v skladu z 
obveznostmi iz Nagoje;

25. poziva Komisijo in države članice, naj 
evidentirajo vse obstoječe okolju škodljive 
subvencije, Komisijo pa tudi, naj do konca 
leta 2012 objavi akcijski načrt in časovni 
razpored za odpravo takih subvencij do 
leta 2020 v skladu z obveznostmi iz 
Nagoje;

Or. en

Predlog spremembe 261
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo in države članice, naj 
evidentirajo vse obstoječe okolju škodljive 
subvencije, Komisijo pa tudi, naj do konca 
leta 2012 objavi akcijski načrt za odpravo 
takih subvencij do leta 2020 v skladu z 
obveznostmi iz Nagoje;

25. poziva Komisijo in države članice, naj 
glede na objektivna merila evidentirajo 
vse obstoječe okolju škodljive subvencije, 
Komisijo pa tudi, naj do konca leta 2012 
objavi akcijski načrt za odpravo takih 
subvencij do leta 2020 v skladu z 
obveznostmi iz Nagoje;

Or. de

Predlog spremembe 262
Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo in države članice, naj 
evidentirajo vse obstoječe okolju škodljive 
subvencije, Komisijo pa tudi, naj do konca 
leta 2012 objavi akcijski načrt za odpravo 
takih subvencij do leta 2020 v skladu z 
obveznostmi iz Nagoje;

25. poziva Komisijo in države članice, naj 
evidentirajo vse obstoječe okolju škodljive 
subvencije, Komisijo pa tudi, naj do konca 
leta 2012 objavi akcijski načrt o tem, kako 
postopoma odpraviti take subvencije do 
leta 2020 v skladu z obveznostmi iz 
Nagoje;

Or. en

Predlog spremembe 263
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da je treba v okviru 
naslednjega okvirnega raziskovalnega 
programa povečati proračun za raziskave 
na področju okolja in biotske 
raznovrstnosti, v skladu z velikimi 
potrebami in izzivi boja proti izgubi 
biotske raznovrstnosti in podnebnim 
spremembam, kar bi prispevalo k 
zapolnjevanju ugotovljenih vrzeli v znanju
in k podpori politiki;

Or. en

Predlog spremembe 264
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja pomen uporabe tako evropske 
kot nacionalne finančne podpore iz vseh 
razpoložljivih virov in razvoja inovativnih 
finančnih mehanizmov za zagotavljanje 
ustrezne podpore biotski raznovrstnosti;

26. poudarja pomen uporabe tako evropske 
kot nacionalne finančne podpore iz vseh 
razpoložljivih virov, vključno z 
oblikovanjem posebnega instrumenta za 
financiranje biotske raznovrstnosti, in 
razvoja inovativnih finančnih mehanizmov 
za dosego ciljev na področju biotske
raznovrstnosti;

Or. es

Predlog spremembe 265
Julie Girling

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja pomen uporabe tako evropske 
kot nacionalne finančne podpore iz vseh 
razpoložljivih virov in razvoja inovativnih 
finančnih mehanizmov za zagotavljanje 
ustrezne podpore biotski raznovrstnosti;

26. poudarja pomen uporabe tako evropske 
kot nacionalne finančne podpore iz vseh 
razpoložljivih virov in razvoja inovativnih 
finančnih mehanizmov, še posebej
bančnega poslovanja s habitati (habitat 
banking) v povezavi z izravnavo;

Or. en

Predlog spremembe 266
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. pozdravlja vzpostavitev platforme za 
podjetja in biotsko raznovrstnost, s katero 
želi Komisija v skrb za biotsko 
raznovrstnost vključiti zasebni sektor; 

Or. en

Predlog spremembe 267
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva Komisijo, naj Parlamentu in 
Svetu poroča o možnostih za uvedbo plačil 
za ekosistemske storitve ob upoštevanju 
vloge ohranjanja biotske raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 268
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da je treba nujno zagotoviti, 
da bo naslednji večletni finančni okvir 
(2014–2020) podpiral izpolnitev šestih 
ciljev, opredeljenih v strategiji o biotski 
raznovrstnosti;

27. poudarja, da je treba nujno zagotoviti, 
da bo naslednji večletni finančni okvir 
(2014–2020) podpiral izpolnitev šestih 
ciljev, opredeljenih v strategiji o biotski 
raznovrstnosti, in da se bodo povečala 
finančna sredstva za program LIFE;
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Or. en

Predlog spremembe 269
Julie Girling

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da je treba nujno zagotoviti, 
da bo naslednji večletni finančni okvir 
(2014–2020) podpiral izpolnitev šestih 
ciljev, opredeljenih v strategiji o biotski 
raznovrstnosti;

27. poudarja, da je treba nujno zagotoviti, 
da bo naslednji večletni finančni okvir 
(2014–2020) podpiral izpolnitev šestih 
ciljev, opredeljenih v strategiji o biotski 
raznovrstnosti; poudarja, da se je treba 
osredotočiti na projekte družbene 
odgovornosti podjetij do biotske 
raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 270
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da je treba nujno zagotoviti, 
da bo naslednji večletni finančni okvir 
(2014–2020) podpiral izpolnitev šestih 
ciljev, opredeljenih v strategiji o biotski 
raznovrstnosti;

27. poudarja, da je treba nujno zagotoviti, 
da bo naslednji večletni finančni okvir 
(2014–2020) namenil najmanj 1 % 
sredstev varstvu okolja in podpiral 
izpolnitev šestih ciljev, opredeljenih v 
strategiji o biotski raznovrstnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 271
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 27 A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. se zavzema za večjo odgovornost 
Skupnosti za zaščito naravnih virov v 
okviru omrežja Natura 2000, zlasti za 
njegovo financiranje;

Or. pt

Predlog spremembe 272
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. ugotavlja, da se številne države 
članice pri upravljanju območij, 
vključenih v omrežje Natura 2000, 
srečujejo s težavami zaradi pomanjkanja 
posebnih finančnih instrumentov za 
upravljanje teh območij, kar predstavlja 
dodatno težavo poleg vprašanj, povezanih 
z vključevanjem biotske raznovrstnosti v 
sektorske politike; 

Or. pt

Predlog spremembe 273
Holger Krahmer, Britta Reimers

Predlog resolucije
Odstavek 28
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru 
sredstev za SKP, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, Kohezijskega 
sklada ter sklada LIFE+;

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 274
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru 
sredstev za SKP, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, Kohezijskega sklada 
ter sklada LIFE+;

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru 
sredstev za SKP, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, Kohezijskega sklada 
ter sklada LIFE+; poudarja, da je treba 
izboljšati usklajevanje in skladnost, tako 
da bi vsaka regija ali država članica z 
lahkoto prepoznala potencialno vlogo 
različnih skladov EU in jih v celoti 
izkoristila;

Or. en
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Predlog spremembe 275
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, naj
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru 
sredstev za SKP, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, Kohezijskega sklada 
ter sklada LIFE+;

28. z vidika zagotavljanja ustreznega
financiranja mreže Natura 2000 poziva 
Komisijo in države članice, naj v okviru 
razprav o proračunu zagotovijo zadostna 
finančna sredstva EU in držav članic; 
nadalje poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bo ustrezno financiranje 
na voljo v okviru različnih skladov 
Evropske unije (na primer v okviru 
sredstev za SKP, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, Kohezijskega sklada 
ter sklada LIFE+);

Or. de

Predlog spremembe 276
Karl-Heinz Florenz

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru 
sredstev za SKP, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, Kohezijskega sklada
ter sklada LIFE+;

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru 
različnih skladov Evropske unije (kot so 
sredstva za SKP, Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo, Kohezijski sklad ter 
sklad LIFE+);
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Or. de

Predlog spremembe 277
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru 
sredstev za SKP, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, Kohezijskega sklada 
ter sklada LIFE+;

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru 
sredstev za SKP, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, Kohezijskega sklada 
ter krepitve sklada LIFE+;

Or. es

Predlog spremembe 278
Julie Girling

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru 
sredstev za SKP, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, Kohezijskega sklada 
ter sklada LIFE+;

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru 
sredstev za SKP, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, Kohezijskega sklada 
ter sklada LIFE+; poudarja, da je treba v 
razvoj inovativnih finančnih instrumentov 
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vključiti Evropsko investicijsko banko;

Or. en

Predlog spremembe 279
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru 
sredstev za SKP, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, Kohezijskega sklada 
ter sklada LIFE+;

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek sofinanciranja EU zagotovijo vsaj 
5,8 milijarde EUR letno za mrežo 
Natura 2000 ter ji tako zagotovijo ustrezna 
sredstva; nadalje poziva Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru 
sredstev za SKP, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, Kohezijskega sklada 
ter sklada LIFE+;

Or. en

Predlog spremembe 280
Bogusław Sonik

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru 
sredstev za SKP, Evropskega sklada za 

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje, ocenjeno ob 
upoštevanju prednostnih nalog iz okvirov 
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pomorstvo in ribištvo, Kohezijskega sklada 
ter sklada LIFE+;

držav članic za ukrepanje Natura 2000, na 
voljo v okviru sredstev za SKP, 
Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo, Kohezijskega sklada ter sklada 
LIFE+;

Or. en

Predlog spremembe 281
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru 
sredstev za SKP, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo, Kohezijskega sklada
ter sklada LIFE+;

28. poziva Komisijo in države članice, naj 
prek financiranja EU in držav članic 
zagotovijo vsaj 5,8 milijarde EUR letno za 
mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo 
ustrezna sredstva; nadalje poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo, da bo 
ustrezno financiranje na voljo v okviru več 
skladov Evropske unije (kot so sredstva za 
SKP, Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo, Kohezijski sklad ter sklad
LIFE+);

Or. en

Predlog spremembe 282
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
število projektov, ki se financirajo v 
okviru programa LIFE+, vsako leto pod 
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okvirno dodelitvijo v številnih državah 
članicah; poziva Komisijo, naj oceni 
razloge za takšno premajhno izvajanje in, 
kjer je to potrebno, predlaga spremembe 
pravil, ki urejajo program, zlasti tistih, ki 
zadevajo raven sofinanciranja;

Or. en

Predlog spremembe 283
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Podnaslov 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Spremljanje strategij

Or. pt

Predlog spremembe 284
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poziva Komisijo in skupino EIB, naj 
oblikujeta inovativne skupne finančne 
instrumente na podlagi proračuna in EIB 
za naložbe v podporo biotski 
raznovrstnosti ter z njimi povezane 
določbe skupine EIB glede storitev 
tehničnega in finančnega svetovanja, v 
skladu s standardi okoljske učinkovitosti 
banke;

Or. en
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Predlog spremembe 285
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. predlaga, da se organizirata letno 
tristransko srečanje med Svetom, 
Komisijo in Evropskim parlamentom, 
namenjeno pregledu napredka strategije o 
biotski raznovrstnosti, ter letna 
konferenca o biotski raznovrstnosti, 
namenjena nevladnim organizacijam iz 
različnih držav članic ter evropskim in 
nacionalnim poslancem, ki bodo vsako 
leto posebno pozornost posvetili vnaprej 
izbrani temi;

Or. pt

Predlog spremembe 286
João Ferreira, Sabine Wils

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28b. izraža svoje razočaranje nad 
predlagano dodelitvijo sredstev za novi 
program LIFE, ki kljub izjemnemu 
uspehu tega programa v zadnjih dveh 
desetletjih še naprej prejema neznaten del 
proračuna EU; meni, da izzivi, ki jih 
vključuje načrt o biotski raznovrstnosti in 
ohranjanju narave, zahtevajo občutno 
povečanje sredstev za program LIFE;

Or. pt
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