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Pozměňovací návrh 1
Maria Badia i Cutchet

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. souhlasí s analýzou Komise, že úbytek 
biologické rozmanitosti je nákladný nejen 
pro společnost jako celek, ale také pro 
hospodářské subjekty působící v odvětvích, 
které na ekosystémových službách a na
dlouhodobé dostupnosti a různorodosti 
přírodního bohatství přímo závisejí; dále 
souhlasí, že inovace vycházející z přírody a 
opatření na obnovu ekosystémů a 
zachování biologické rozmanitosti 
významně přispívají k získávání nových 
dovedností i k vytváření pracovních míst a 
obchodních příležitostí;

1. souhlasí s analýzou Komise, že úbytek 
biologické rozmanitosti je nákladný nejen 
pro společnost jako celek, ale také pro 
hospodářské subjekty působící v odvětvích, 
které na ekosystémových službách a na 
dlouhodobé dostupnosti a různorodosti 
přírodního bohatství přímo závisejí, jako je 
cestovní ruch a terciární sektor, který je, 
obecně vzato, v EU nejdůležitějším; dále 
souhlasí, že inovace vycházející z přírody a 
opatření na obnovu ekosystémů a 
zachování biologické rozmanitosti 
významně přispívají k získávání nových 
dovedností i k vytváření pracovních míst a 
obchodních příležitostí; v tomto ohledu je 
nutné, aby evropské orgány zapojily 
mladé lidi, neboť ti jsou 
k environmentálním otázkám obzvláště 
citliví, a jelikož mládež představuje 
budoucnost EU, toto téma ji velmi 
znepokojuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. souhlasí s analýzou Komise, že úbytek 
biologické rozmanitosti je nákladný nejen 
pro společnost jako celek, ale také pro 
hospodářské subjekty působící v odvětvích, 
které na ekosystémových službách a na 

1. souhlasí s analýzou Komise, že úbytek 
biologické rozmanitosti je nákladný nejen 
pro společnost jako celek, ale také pro 
hospodářské subjekty působící v odvětvích, 
které na ekosystémových službách a na 
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dlouhodobé dostupnosti a různorodosti 
přírodního bohatství přímo závisejí; dále 
souhlasí, že inovace vycházející z přírody a 
opatření na obnovu ekosystémů a 
zachování biologické rozmanitosti 
významně přispívají k získávání nových 
dovedností i k vytváření pracovních míst a 
obchodních příležitostí;

dlouhodobé dostupnosti a různorodosti 
přírodního bohatství přímo závisejí; dále 
souhlasí, že inovace vycházející z přírody a 
opatření na obnovu ekosystémů a 
zachování biologické rozmanitosti 
významně přispívají k získávání nových 
dovedností i k vytváření pracovních míst a 
obchodních příležitostí; konstatuje, že 
obrovská hospodářská hodnota, již 
biologická rozmanitost nabízí, je jistě 
cenným zhodnocením nezanedbatelných 
investic vynaložených pro její zachování;

Or. lt

Pozměňovací návrh 3
Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. lituje ovšem, že Komise se ve 
skutečnosti vůbec nezabývala tím, proč 
současné úsilí nebylo úspěšné a zda je zde 
možnost jiných potenciálně efektivnějších 
nástrojů namísto znovuzavedení těchto 
existujících opatření, která dosud 
nepřinesla výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. s lítostí konstatuje, že i když byla 
přijata opatření v boji proti ztrátě 
biologické rozmanitosti, je v EU 
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v uspokojivém stavu pouze 17 % stanovišť 
a druhů a 11 % klíčových ekosystémů 
chráněných podle právních předpisů EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 5
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ještě důrazněji 
usilovala o začlenění biologické 
rozmanitosti do rozvoje, provádění a 
financování dalších politik EU, a tím 
posílila provázanost odvětvových a 
rozpočtových politik EU a také zajistila 
soulad s právními závazky, které se 
biologické rozmanitosti týkají;

2. vyzývá Komisi, aby ještě důrazněji 
usilovala o začlenění biologické 
rozmanitosti do rozvoje, provádění a 
financování dalších politik EU, a tím 
posílila provázanost odvětvových a 
rozpočtových politik EU a také zajistila 
soulad s právními závazky, které se 
biologické rozmanitosti týkají; vyzývá 
k navýšení finančních prostředků pro 
opatření na ochranu přírody, a to jak na 
evropské, tak vnitrostátní úrovni;

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje však, že opatření ohledně 
biologické rozmanitosti v rámci světových 
politik by neměly způsobovat další 
administrativní a regulační zátěž stran, 
jichž se tyto politiky dotýkají, jako 
například zemědělského odvětví, a je 
přesvědčen, že navržená ekologická složka 
SZP by měla zůstat zaměřená na vytváření 
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pobídek jednotlivým zemědělcům za 
účelem udržitelnější aktivní zemědělské 
výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. považuje za obzvláště důležité 
zachování statutu všech chráněných 
stanovišť a druhů registrovaných v EU do 
roku 2020, včetně lokalit nacházejících se 
v oblastech sítě Natura 2000 a dalších 
oblastech, za účelem zajištění příznivého 
stavu všech těchto stanovišť a druhů 
z hlediska jejich ochrany do roku 2050;

Or. lt

Pozměňovací návrh 8
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že cíle biologické 
rozmanitosti musí být provedeny 
konkrétními opatřeními, a pak budou 
účinné;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Romana Jordan Cizelj
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Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad tím, že se 
Komise chystá vypracovat strategii 
v oblasti ekologické infrastruktury až v 
roce 2012, zatímco energetické a dopravní 
koridory byly vymezeny již v návrhu 
evropského infrastrukturního balíčku; 
vyzývá proto Komisi, aby urychlila práci 
na strategii v oblasti zelené infrastruktury 
a zajistila, aby se uskutečnil navrhovaný 
druhý cíl; souhlasí s tím, že součinnost 
mezi energetickými, dopravními a projekty 
IKT by měly být maximalizovány s cílem 
omezovat negativní působení na 
biologickou rozmanitost a že pouze 
opatření v souladu s právem Unie a ta, 
která odpovídají příslušným politikám 
Unie, budou financována z prostředků 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že nesmí být oslabena 
opatření stanovená stávajícími právními 
předpisy EU, která zajistí, že biologická 
rozmanitost bude chráněna;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Reinhard Bütikofer
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Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. uznává, že je možné a nutné dospět 
k hospodářství založenému plně na 
obnovitelných zdrojích, aniž by takové 
hospodářství ohrožovalo cíle v oblasti 
biologické rozmanitosti, a že na druhou 
stranu takové hospodářství může přispět 
k plnění těchto cílů; v této souvislosti 
považuje za nezbytné zavést další opatření 
na ochranu biologické rozmanitosti 
ohledně zdrojů, účinnosti a množství 
biomasy používané pro energetiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že jedním z důvodů, proč se 
v celosvětovém měřítku nepodařilo zastavit 
postupující úbytek biologické rozmanitosti 
a degradaci ekosystémů, je skutečnost, že 
nedostatečně chápeme komplexní povahu 
biologické rozmanitosti a interakce jejích 
složek mezi sebou a s životním prostředím 
či hodnotu biologické rozmanitosti pro 
současné a budoucí lidské generace; znovu 
opakuje, že biologická rozmanitost je 
nezbytným pilířem pro provádění jakékoli 
politiky;

4. domnívá se, že jedním z důvodů, proč se 
v celosvětovém měřítku nepodařilo zastavit 
postupující úbytek biologické rozmanitosti 
a degradaci ekosystémů, je skutečnost, že 
nedostatečně chápeme komplexní povahu 
biologické rozmanitosti a interakce jejích 
složek mezi sebou a s životním prostředím 
či hodnotu biologické rozmanitosti pro 
současné a budoucí lidské generace; znovu 
opakuje, že biologická rozmanitost je 
nezbytným pilířem pro provádění jakékoli 
politiky; domnívá se, že to, že se 
nepodařilo zastavit ztrátu biologické 
rozmanitosti, je nepřijatelné jak z etického 
tak hospodářského pohledu, neboť 
budoucí generace nebudou moci mít 
prospěch z běžného fungování ekosystémů 
a těžit z dobrých životních podmínek, které 



AM\889189CS.doc 9/19 PE480.542v01-00

CS

jsou přírodním bohatstvím vytvářeny;

Or. lt

Pozměňovací návrh 13
Maria Badia i Cutchet

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že jedním z důvodů, proč se 
v celosvětovém měřítku nepodařilo zastavit 
postupující úbytek biologické rozmanitosti 
a degradaci ekosystémů, je skutečnost, že 
nedostatečně chápeme komplexní povahu 
biologické rozmanitosti a interakce jejích 
složek mezi sebou a s životním prostředím 
či hodnotu biologické rozmanitosti pro 
současné a budoucí lidské generace; znovu 
opakuje, že biologická rozmanitost je 
nezbytným pilířem pro provádění jakékoli 
politiky;

4. domnívá se, že jedním z důvodů, proč se 
v celosvětovém měřítku nepodařilo zastavit 
postupující úbytek biologické rozmanitosti 
a degradaci ekosystémů, je skutečnost, že 
nedostatečně chápeme komplexní povahu 
biologické rozmanitosti a interakce jejích 
složek mezi sebou a s životním prostředím 
či hodnotu biologické rozmanitosti pro 
současné a budoucí lidské generace; znovu 
opakuje, že biologická rozmanitost je 
nezbytným pilířem pro provádění jakékoli 
politiky a zdůrazňuje, že je třeba nadále 
zvyšovat sociální povědomí a stanovovat 
právní závazky, které mohou pomoci 
zvrátit situaci, jíž je ekosystém ohrožen;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. proto zdůrazňuje, že je zapotřebí více 
investovat do výzkumu v oblasti biologické 
rozmanitosti – také prostřednictvím
programu Horizont 2020 – což nám jednak 
umožní lépe pochopit biologickou 
rozmanitost, ale také pomocí inovativních 

5. proto zdůrazňuje, že je zapotřebí více 
investovat do výzkumu v oblasti biologické 
rozmanitosti v rámci programu Horizont 
2020 a jedné nebo více „společenských 
výzev“, aby se zamezilo roztříštěnosti 
výzkumné politiky; domnívá se, že 
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koncepcí přispěje k novým a vylepšeným 
politikám a strategiím řízení;

takového případného navýšení finančních 
prostředků na výzkum v oblasti biologické 
rozmanitosti by mohlo být, a to v důsledku 
nízkého využití, dosaženo v rámci 
celkových současných prostředků; věří, že 
výzkum by nám mohl jednak umožnit lépe 
pochopit biologickou rozmanitost, ale také 
pomocí inovativních koncepcí přispět
k novým a vylepšeným politikám a 
strategiím řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. proto zdůrazňuje, že je zapotřebí více 
investovat do výzkumu v oblasti biologické 
rozmanitosti – také prostřednictvím 
programu Horizont 2020 – což nám jednak 
umožní lépe pochopit biologickou 
rozmanitost, ale také pomocí inovativních 
koncepcí přispěje k novým a vylepšeným 
politikám a strategiím řízení;

5. proto zdůrazňuje, že je zapotřebí více 
investovat do výzkumu v oblasti biologické 
rozmanitosti, ochrany a ekologie – také 
prostřednictvím programu Horizont 2020 –
což nám jednak umožní lépe pochopit 
biologickou rozmanitost a její význam pro 
všechny aspekty lidské činnosti, ale také 
pomocí inovativních koncepcí přispěje 
k novým a vylepšeným politikám a 
strategiím řízení a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, jak je důležité, aby se 
občanům EU ukazovalo, zejména 
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v současném hospodářském klimatu, že 
ochrana biologické rozmanitosti není 
v rozporu s udržitelným hospodářským a 
sociálním rozvojem; za tím účelem žádá 
o podporu úspěšných projektů a šíření 
informací veřejnosti o možnostech 
hospodářského vývoje šetrného 
k životnímu prostředí v oblastech, které 
mají velkou přírodní a kulturní hodnotu, 
jako je síť lokalit Natura 2000;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi, aby byl v co nejkratší 
době objasněn dopad biopaliv na 
biologickou rozmanitost, včetně dopadu 
v nepřímém využívání půdy;

Or. nl

Pozměňovací návrh 18
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je nutné, aby se 
dosáhlo víceoborového a přeshraničního 
výzkumného přístupu k otázce biologické 
rozmanitosti, jelikož ta je neoddělitelně 
spjata s ekologií, genetikou, epidemiologií, 
vědou o klimatu, ekonomií, sociální 
antropologií, teoretickým modelováním 
aj.; zdůrazňuje potřebu vědecky 
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založených politik udržitelného nakládání 
s ekosystémy a přírodními zdroji, zvlášť 
v odvětvích, která jsou nezbytná pro 
hospodářství a společnost, tedy 
v zemědělství, rybolovu a lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyzývá k definování kritérií 
udržitelnosti pro pevná biopaliva;

Or. nl

Pozměňovací návrh 20
Maria Badia i Cutchet

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. považuje za zcela zásadní, aby dostupné 
vědecké poznatky o biologické 
rozmanitosti, příklady osvědčených 
postupů pro zastavení ztráty biologické 
rozmanitosti a informace o možnostech 
inovací vycházejících z přírody byly 
všeobecně známy a sdíleny mezi tvůrci 
politik a klíčovými zúčastněnými stranami;

6. považuje za zcela zásadní, aby dostupné 
vědecké poznatky o biologické 
rozmanitosti, příklady osvědčených 
postupů pro zastavení ztráty biologické 
rozmanitosti a informace o možnostech 
inovací vycházejících z přírody byly 
všeobecně známy a sdíleny mezi tvůrci 
politik a klíčovými zúčastněnými stranami; 
v této věci by IKT, jež mohou pomáhat 
poskytovat nové příležitosti a nástroje, 
měly mít zásadní úlohu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. považuje za zcela zásadní, aby dostupné 
vědecké poznatky o biologické 
rozmanitosti, příklady osvědčených 
postupů pro zastavení ztráty biologické 
rozmanitosti a informace o možnostech 
inovací vycházejících z přírody byly 
všeobecně známy a sdíleny mezi tvůrci 
politik a klíčovými zúčastněnými stranami;

6. považuje za zcela zásadní, aby dostupné 
vědecké poznatky o biologické 
rozmanitosti, příklady osvědčených 
postupů pro zastavení ztráty biologické 
rozmanitosti a obnovení biologické 
rozmanitosti a informace o možnostech 
inovací a rozvojovém potenciálu 
vycházejících z přírody byly všeobecně 
známy a sdíleny mezi tvůrci politik a 
klíčovými zúčastněnými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Romana Jordan Cizelj

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. považuje za zcela zásadní, aby 
dostupné vědecké poznatky o biologické 
rozmanitosti, příklady osvědčených 
postupů pro zastavení ztráty biologické 
rozmanitosti a informace o možnostech 
inovací vycházejících z přírody byly 
všeobecně známy a sdíleny mezi tvůrci 
politik a klíčovými zúčastněnými 
stranami; proto vítá, že Komise vytvořila 
platformu EU Podnikání a biologická 
rozmanitost, a vybízí Komisi, aby tuto 
platformu dále rozvíjela a podporovala 
větší spolupráci mezi úřady a evropskými 
podniky, včetně malých a středních 
podniků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá k tomu, aby internetové stránky 
Evropského informačního systému pro 
biologickou rozmanitost (BISE) byly 
dostupné ve všech úředních jazycích EU, 
aby tak mohly přispět ke sdílení údajů a 
informací;

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby naléhavě 
přezkoumaly provádění směrnice 
o stanovištích, jež v řadě členských států 
způsobuje finančně nákladnou a časově 
náročnou byrokratickou zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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zvážily předložení časového plánu, a to 
jako součást konkrétních opatření, pro 
mapování a posuzování ekosystémových 
služeb v Evropě, což umožní přijmout 
zacílená a účinná opatření k zastavení 
degradace biologické rozmanitosti a
ekosystémových služeb;

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby uvážila, zda by 
zaručilo příznivější působení na 
biologickou rozmanitost, kdyby se zvýšil 
důraz na zmírňování negativních dopadů 
lidské činnosti (včetně poskytování většího 
množství stanovišť, lepších stanovišť a 
změn v navrhování stanovišť tak, aby se 
přizpůsobila druhům atd.) oproti 
objasňující dokumentaci, sběru údajů a 
ochraně druhů v místě, kde se vyskytují;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá Komisi, aby se zabývala tím, 
zda je současný regulační režim 
dostatečně podnětný pro strategie na 
posílení biologické rozmanitosti, a aby 
navrhla nákladově efektivní řešení s cílem 
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přesunout výdaje na oblast biologické 
rozmanitosti od byrokracie více k ochraně 
a zlepšování;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. vybízí Komisi, aby přezkoumala 
kategorie evropských chráněných druhů a 
zajistila, že se zaměřují na druhy, které 
jsou nejvíce ohrožené;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Maria Badia i Cutchet

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá záměr Komise reformovat, postupně 
vyřazovat a odstraňovat škodlivé subvence 
v souladu se strategií Evropa 2020 a 
souhlasí s tím, že dobře navržené tržní 
nástroje, jejichž cílem je internalizovat 
externí náklady na spotřební a výrobní 
činnosti v oblasti životního prostředí, 
přispívají k naplnění cíle zastavit ztrátu 
biologické rozmanitosti, pokud jsou 
spojeny s pobídkami pro „zelené“ investice 
v rámci odvětví, jichž se dotýkají;

7. vítá záměr Komise reformovat, postupně 
vyřazovat a odstraňovat škodlivé subvence 
v souladu se strategií Evropa 2020 a 
souhlasí s tím, že dobře navržené tržní 
nástroje, jejichž cílem je internalizovat 
externí náklady na spotřební a výrobní 
činnosti v oblasti životního prostředí, 
přispívají k naplnění cíle zastavit ztrátu 
biologické rozmanitosti, pokud jsou 
spojeny s pobídkami pro „zelené“ investice 
v rámci odvětví, jichž se dotýkají; v rámci 
vyjednávání o víceletém finančním rámci 
(VFR) na období 20014–2020 by 
Evropská komise měla mít na paměti, že 
je bezpodmínečně nutné poskytnout 
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odpovídající finanční zdroje na to, aby 
bylo cílů v oblasti biologické rozmanitosti 
plně dosaženo;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá záměr Komise reformovat, postupně 
vyřazovat a odstraňovat škodlivé subvence 
v souladu se strategií Evropa 2020 a 
souhlasí s tím, že dobře navržené tržní 
nástroje, jejichž cílem je internalizovat 
externí náklady na spotřební a výrobní 
činnosti v oblasti životního prostředí, 
přispívají k naplnění cíle zastavit ztrátu 
biologické rozmanitosti, pokud jsou
spojeny s pobídkami pro „zelené“ investice 
v rámci odvětví, jichž se dotýkají;

7. vítá záměr Komise reformovat, postupně 
vyřazovat a odstraňovat škodlivé subvence 
v souladu se strategií Evropa 2020 a 
souhlasí s tím, že dobře navržené tržní 
nástroje, jejichž cílem je internalizovat 
externí náklady na spotřební a výrobní 
činnosti v oblasti životního prostředí, 
přispívají k naplnění cíle zastavit ztrátu 
biologické rozmanitosti a mohly by být
spojeny s pobídkami pro „zelené“ investice 
v rámci odvětví, jichž se dotýkají;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zavázaly přijmout integrované strategie ke 
zjištění přírodních hodnot v případě každé 
zeměpisné oblasti a charakteristických 
prvků jejího kulturního dědictví spolu 
s nezbytnými podmínkami pro jejich 
zachování. Za účelem dosažení ochrany 
biologické rozmanitosti a všech druhů je 
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nezbytné zohlednit specifické ekosystémy, 
zejména zemědělství, vodu a další 
minimální nezbytné podmínky;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vzhledem k tomu, že v důsledku 
průmyslové a zemědělské činnosti, spolu 
se změnou klimatu, se pitná voda stala 
nedostatkovým zdrojem, vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly evropskou 
strategii a akční plán ochrany a účinného 
využívání pitné vody, a to nejpozději do 
30. června 2012;

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. uznává, že biologická rozmanitost a 
ekosystémové služby představují pro 
průmyslová odvětví a další hospodářské 
aktéry významné nefinanční přínosy; 
vybízí organizace zastupující soukromý 
sektor, aby předložily návrhy, jak nejlépe 
ve významném měřítku chránit 
biologickou rozmanitost a obnovovat ji;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. žádá Komisi, aby soustavně prováděla 
zkoumání dopadu nových a stávajících 
politik, včetně evropského zákazu prodeje 
výrobků z tuleňů, na biologickou 
rozmanitost v členských státech EU a 
dotčených zemích, včetně členů ESVO a 
zámořských zemí a území;

Or. da

Pozměňovací návrh 35
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. vítá pokusy o rozvoj metod pro 
stanovení stopy, kterou na biologické 
rozmanitosti zanechávají výrobky a 
hospodářská činnost; bere ne vědomí 
koncepce jako „žádná čistá ztráta“ nebo 
„vyrovnání biologické rozmanitosti“; 
domnívá se, že tyto koncepce nejsou 
v rozporu se strategiemi, které vedou 
k zabránění nebo ke zmírnění negativního 
působení, což je cíl, který by měl být 
upřednostněn, kdykoli je to možné;

Or. en


