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Muudatusettepanek 1
Maria Badia i Cutchet

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõustub komisjoni analüüsiga, et 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ei 
ole kulukas mitte ainult ühiskonnale 
tervikuna, vaid ka otseselt ökosüsteemi 
teenustest ning loodusvarade pikaajalisest 
kättesaadavusest ja mitmekesisusest 
sõltuvatele ettevõtjatele; nõustub ka 
väitega, et looduspõhisel innovatsioonil 
ning ökosüsteemide taastamise ja 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise 
meetmetel on potentsiaal luua uusi oskusi, 
töökohti ja ärivõimalusi;

1. nõustub komisjoni analüüsiga, et 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ei 
ole kulukas mitte ainult ühiskonnale 
tervikuna, vaid ka otseselt ökosüsteemi 
teenustest ning loodusvarade pikaajalisest 
kättesaadavusest ja mitmekesisusest 
sõltuvatele ettevõtjatele, üldises plaanis 
näiteks turismi- ja teenindussektorile, 
millel on ELis väga tähtis roll; nõustub ka 
väitega, et looduspõhisel innovatsioonil 
ning ökosüsteemide taastamise ja 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise 
meetmetel on potentsiaal luua uusi oskusi, 
töökohti ja ärivõimalusi; on sellest 
tulenevalt seisukohal, et Euroopa Liidu 
institutsioonid peaksid asjaomastesse 
meetmetesse kaasama noored, sest noored 
on keskkonnaküsimuste suhtes eriti 
tundlikud ning noori kui ELi tulevikku 
puudutab see teema kõige rohkem;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõustub komisjoni analüüsiga, et 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ei 
ole kulukas mitte ainult ühiskonnale 
tervikuna, vaid ka otseselt ökosüsteemi 
teenustest ning loodusvarade pikaajalisest 
kättesaadavusest ja mitmekesisusest 

1. nõustub komisjoni analüüsiga, et 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ei 
ole kulukas mitte ainult ühiskonnale 
tervikuna, vaid ka otseselt ökosüsteemi 
teenustest ning loodusvarade pikaajalisest 
kättesaadavusest ja mitmekesisusest 
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sõltuvatele ettevõtjatele; nõustub ka 
väitega, et looduspõhisel innovatsioonil 
ning ökosüsteemide taastamise ja 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise 
meetmetel on potentsiaal luua uusi oskusi, 
töökohti ja ärivõimalusi;

sõltuvatele ettevõtjatele; nõustub ka 
väitega, et looduspõhisel innovatsioonil 
ning ökosüsteemide taastamise ja 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise 
meetmetel on potentsiaal luua uusi oskusi, 
töökohti ja ärivõimalusi; märgib, et
väärilise vastutasuna bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamiseks tehtavatele 
suurtele investeeringutele pakub 
bioloogiline mitmekesisus 
märkimisväärset majanduslikku väärtust;

Or. lt

Muudatusettepanek 3
Jens Rohde

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. peab siiski kahetsusväärseks, et 
komisjon ei ole tegelikult analüüsinud, 
miks senised jõupingutused ei ole vilja 
kandnud ning kas olemasolevate ja 
tänaseni mitte toiminud meetmete uuesti 
rakendamise asemel on olemas muid, 
potentsiaalselt tõhusamaid vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. avaldab kahetsust, et vaatamata 
meetmetele, mis on võetud bioloogilise 
mitmekesisuse kaitseks, on ELi 
õigusaktidega kaitstud elupaikadest ja 
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liikidest heas seisundis üksnes 17% ning 
peamistest ökosüsteemidest vaid 11%;

Or. ro

Muudatusettepanek 5
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles veelgi 
suurendama jõupingutusi, et integreerida 
bioloogiline mitmekesisus teiste ELi 
poliitikavaldkondade arengusse,
rakendamisse ja rahastamisse, parandades 
sellega ELi valdkondlike ja eelarvepoliitika 
meetmete sidusust ja tagades bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse alaste siduvate 
kohustuste täitmise;

2. kutsub komisjoni üles veelgi 
suurendama jõupingutusi, et integreerida 
bioloogiline mitmekesisus teiste ELi 
poliitikavaldkondade arengusse, 
rakendamisse ja rahastamisse, parandades 
sellega ELi valdkondlike ja eelarvepoliitika 
meetmete sidusust ja tagades bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse alaste siduvate 
kohustuste täitmise; nõuab, et 
suurendataks rahalisi vahendeid 
looduskaitse alaste meetmete jaoks nii 
Euroopa kui ka riiklikul tasandil;

Or. lt

Muudatusettepanek 6
Jens Rohde

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab siiski, et eri valdkondade 
poliitika raames võetud bioloogilise 
mitmekesisuse alased meetmed ei tohiks 
tekitada täiendavat haldus- ja 
regulatiivset koormust asjaomastele 
osapooltele, näiteks 
põllumajandussektorile, ning usub, et 
ühise põllumajanduspoliitika
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keskkonnasõbralikumaks muutmise
elemendid peaksid jätkuvalt keskenduma 
individuaalsete põllumajandustootjate 
jaoks stiimulite loomisele, et ergutada 
neid tegelema jätkusuutlikuma aktiivse 
põllumajandustootmisega;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. peab eriti oluliseks säilitada kõigi 
ELis 2020. aastani registreeritud 
kaitsealuste elupaikade ja liikide seisund, 
muu hulgas nende kohtade, mis asuvad 
Natura 2000 alal ja väljaspool seda, et 
tagada 2050. aastani kõigi elupaikade ja 
liikide hea kaitsestaatus;

Or. lt

Muudatusettepanek 8
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärkide tõhususe tagamiseks tuleb 
neid rakendada konkreetsete meetmetega;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Romana Jordan Cizelj

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. taunib asjaolu, et komisjoni rohelise 
infrastruktuuri strateegia on kavandatud 
ainult 2012. aastani, samas kui energia- ja 
transpordikoridorid on Euroopa 
infrastruktuuri paketi ettepanekus juba 
kindaks määratud; kutsub seetõttu 
komisjoni üles kiirendama tööd rohelise 
infrastruktuuri strateegia vallas ja tagama 
kavandatud eesmärgi nr 2 elluviimine;

3. taunib asjaolu, et komisjoni rohelise 
infrastruktuuri strateegia on kavandatud 
ainult 2012. aastani, samas kui energia- ja 
transpordikoridorid on Euroopa 
infrastruktuuri paketi ettepanekus juba 
kindaks määratud; kutsub seetõttu 
komisjoni üles kiirendama tööd rohelise 
infrastruktuuri strateegia vallas ja tagama 
kavandatud eesmärgi nr 2 elluviimine;
pooldab energia-, transpordi- ning info-
ja kommunikatsioonitehnoloogia 
projektide vahelise koostoime 
suurendamist, et piirata bioloogilisele 
mitmekesisusele avalduvat kahjulikku 
mõju, ning pooldab ELi vahenditest ainult 
selliste meetmete rahastamist, mis 
vastavad liidu õigusaktidele ning on 
kooskõlas liidu asjaomase poliitikaga;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et kehtivates ELi 
õigusaktides sisalduvaid bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsemeetmeid ei tohiks 
nõrgendada;

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. tunnistab, et täielikult taastuvenergial 
põhineva majanduse saavutamine on 
võimalik ja vajalik, ilma et seataks ohtu 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid, 
ning et taastuvenergial põhinev majandus 
võiks asjaomaste eesmärkide 
saavutamisele hoopis kaasa aidata; peab 
seega vajalikuks kehtestada täiendavad 
kaitsemeetmed seoses energia tootmiseks 
kasutatava biomassi allikate, tõhususe ja 
kogusega;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et üks põhjustest, miks 
meil ei ole õnnestunud jätkuvat 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja 
ökosüsteemi seisundi halvenemise 
tendentsi ülemaailmselt ümber pöörata, on 
see, et me ei saa täielikult aru, kui 
keeruline on bioloogiline mitmekesisus, ja 
milline on bioloogilise mitmekesisuse eri 
osade omavaheline ja elukeskkonna 
vaheline vastastikune mõju, sealhulgas ei 
mõista me täielikult bioloogilise 
mitmekesisuse väärtust praegustele ja 
tulevastele inimpõlvedele; kordab, et 
bioloogilise mitmekesisusega tegelev 
teadus on vajalik aluspõhi mis tahes 
poliitika rakendamiseks;

4. on arvamusel, et üks põhjustest, miks 
meil ei ole õnnestunud jätkuvat 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja 
ökosüsteemi seisundi halvenemise 
tendentsi ülemaailmselt ümber pöörata, on 
see, et me ei saa täielikult aru, kui 
keeruline on bioloogiline mitmekesisus, ja 
milline on bioloogilise mitmekesisuse eri 
osade omavaheline ja elukeskkonna 
vaheline vastastikune mõju, sealhulgas ei 
mõista me täielikult bioloogilise 
mitmekesisuse väärtust praegustele ja 
tulevastele inimpõlvedele; kordab, et 
bioloogilise mitmekesisusega tegelev 
teadus on vajalik aluspõhi mis tahes 
poliitika rakendamiseks; on seisukohal, et 
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kui ei suudeta peatada bioloogilise 
mitmekesisuse kadu, on see nii eetilisest 
kui ka majanduslikus vaatepunktist 
vastuvõetamatu, kuna tulevased 
põlvkonnad ei saa kasu lõigata 
ökosüsteemi normaalsest toimimisest ega 
kogeda loodusvaradest tulenevat heaolu;

Or. lt

Muudatusettepanek 13
Maria Badia i Cutchet

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et üks põhjustest, miks 
meil ei ole õnnestunud jätkuvat 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja 
ökosüsteemi seisundi halvenemise 
tendentsi ülemaailmselt ümber pöörata, on 
see, et me ei saa täielikult aru, kui 
keeruline on bioloogiline mitmekesisus, ja 
milline on bioloogilise mitmekesisuse eri 
osade omavaheline ja elukeskkonna 
vaheline vastastikune mõju, sealhulgas ei 
mõista me täielikult bioloogilise 
mitmekesisuse väärtust praegustele ja 
tulevastele inimpõlvedele; kordab, et 
bioloogilise mitmekesisusega tegelev 
teadus on vajalik aluspõhi mis tahes 
poliitika rakendamiseks;

4. on arvamusel, et üks põhjustest, miks 
meil ei ole õnnestunud jätkuvat 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja 
ökosüsteemi seisundi halvenemise 
tendentsi ülemaailmselt ümber pöörata, on 
see, et me ei saa täielikult aru, kui 
keeruline on bioloogiline mitmekesisus, ja 
milline on bioloogilise mitmekesisuse eri 
osade omavaheline ja elukeskkonna 
vaheline vastastikune mõju, sealhulgas ei 
mõista me täielikult bioloogilise 
mitmekesisuse väärtust praegustele ja 
tulevastele inimpõlvedele; kordab, et 
bioloogilise mitmekesisusega tegelev 
teadus on vajalik aluspõhi mis tahes 
poliitika rakendamiseks, ning rõhutab, et 
tuleks jätkata sotsiaalse teadlikkuse 
tõstmist ja kehtestada siduvad kohustused, 
mis aitaksid normaliseerida ohuolukorda, 
millesse on sattunud ökosüsteem;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Jens Rohde



PE480.542v01-00 10/20 AM\889189ET.doc

ET

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab seetõttu vajadust investeerida 
rohkem bioloogilise mitmekesisuse 
alastesse teadusuuringutesse (seda ka 
Horisont 2020 kaudu), mis ühest küljest
võimaldaks meil bioloogilisest 
mitmekesisusest paremini aru saada ja 
teisest küljest aitaks uuenduslike 
kontseptsioonide kaudu kaasa uute ja 
paremate poliitikameetmete ja 
juhtimisstrateegiate arendamisele;

5. rõhutab seetõttu vajadust investeerida
Horisont 2020 raames rohkem bioloogilise 
mitmekesisuse alastesse 
teadusuuringutesse ja ühe või enama 
asjakohase nö sotsiaalse probleemi 
lahendamisse, et vältida teadusuuringute 
poliitika killustatust; on seisukohal, et 
bioloogilise mitmekesisuse alaste 
uuringute rahastamisfondi on selle 
vähese kasutatavuse tõttu võimalik 
suurendada üldiste olemasolevate 
vahendite arvelt; usub, et ühest küljest
võimaldaksid teadusuuringud meil 
bioloogilisest mitmekesisusest paremini 
aru saada ja teisest küljest aitaksid
uuenduslike kontseptsioonide kaudu kaasa 
uute ja paremate poliitikameetmete ja 
juhtimisstrateegiate arendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab seetõttu vajadust investeerida 
rohkem bioloogilise mitmekesisuse 
alastesse teadusuuringutesse (seda ka 
Horisont 2020 kaudu), mis ühest küljest 
võimaldaks meil bioloogilisest 
mitmekesisusest paremini aru saada ja 
teisest küljest aitaks uuenduslike 
kontseptsioonide kaudu kaasa uute ja 
paremate poliitikameetmete ja 
juhtimisstrateegiate arendamisele;

5. rõhutab seetõttu vajadust investeerida 
rohkem bioloogilise mitmekesisuse, selle 
kaitse ja ökoloogia alastesse 
teadusuuringutesse (seda ka Horisont 2020 
kaudu), mis ühest küljest võimaldaks meil 
bioloogilisest mitmekesisusest ning selle 
tähtsusest kõigi inimtegevuse aspektide 
jaoks paremini aru saada ja teisest küljest 
aitaks uuenduslike kontseptsioonide kaudu 
kaasa uute ja paremate poliitikameetmete 
ning juhtimis- ja arengustrateegiate
arendamisele;
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Or. en

Muudatusettepanek 16
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et iseäranis praegust 
majandusolukorda arvestades on tähtis 
ELi kodanikele näidata, et bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine ei ole vastuolus 
jätkusuutliku majandusliku ja sotsiaalse 
arenguga; palub sellega seoses edendada 
edukaid projekte ja jagada avalikkusele 
teavet keskkonnasõbraliku 
majandusarengu teostatavuse kohta 
tähtsate loodus- ja kultuuripäranditega 
aladel, nagu Natura 2000 võrgustik;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. kutsub komisjoni üles võimalikult 
kiiresti selgitama, millist mõju avaldavad 
biokütused bioloogilisele mitmekesisusele, 
arvestades ka kaudse maakasutuse mõju;

Or. nl

Muudatusettepanek 18
Ioannis A. Tsoukalas
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Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. rõhutab, et bioloogilise mitmekesisuse 
alased teadusuuringud peavad olema 
multidistsiplinaarsed ja rahvusvahelised, 
sest bioloogiline mitmekesisus on oma 
olemuselt seotud ökoloogia, geneetika, 
epidemioloogia, kliimateaduse, 
majanduse, sotsiaalantropoloogia, 
teoreetilise modelleerimise jm 
teadusvaldkondadega; rõhutab, et
ökosüsteemide ja loodusvarade 
jätkusuutlikus haldamises rakendataval 
poliitikal peaks olema teaduslik alus 
eelkõige sellistes majanduslikult ja 
sotsiaalselt tähtsates sektorites nagu 
põllumajandus, kalandus ja metsandus;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Kathleen Van Brempt

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. nõuab, et tahkete biokütuste 
säästlikkusele seataks kriteeriumid;

Or. nl

Muudatusettepanek 20
Maria Badia i Cutchet

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et olemasolevaid 6. on seisukohal, et olemasolevaid 
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teaduslikke andmeid bioloogilise 
mitmekesisuse kohta, heade tavade näiteid, 
kuidas bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemist peatada, ja teavet looduspõhise 
innovatsiooni potentsiaali kohta tuleks 
paremini tutvustada ja levitada 
poliitikakujundajate ja peamiste 
sidusrühmade hulgas;

teaduslikke andmeid bioloogilise 
mitmekesisuse kohta, heade tavade näiteid, 
kuidas bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemist peatada, ja teavet looduspõhise 
innovatsiooni potentsiaali kohta tuleks 
paremini tutvustada ja levitada 
poliitikakujundajate ja peamiste 
sidusrühmade hulgas; märgib, et selles
suhtes on tähtis roll info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial, mis aitab 
pakkuda uusi võimalusi ja vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et olemasolevaid 
teaduslikke andmeid bioloogilise 
mitmekesisuse kohta, heade tavade näiteid, 
kuidas bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemist peatada, ja teavet looduspõhise 
innovatsiooni potentsiaali kohta tuleks 
paremini tutvustada ja levitada 
poliitikakujundajate ja peamiste 
sidusrühmade hulgas;

6. on seisukohal, et olemasolevaid 
teaduslikke andmeid bioloogilise 
mitmekesisuse kohta, parimate tavade 
näiteid, kuidas bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemist peatada ja bioloogilist 
mitmekesisust taastada, ning teavet 
looduspõhise innovatsiooni ja arengu
potentsiaali kohta tuleks paremini 
tutvustada ja levitada poliitikakujundajate 
ja peamiste sidusrühmade hulgas;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Romana Jordan Cizelj

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. peab tähtsaks, et poliitikakujundajad 
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ja peamised sidusrühmad oleksid 
paremini teavitatud olemasolevatest
bioloogilise mitmekesisuse alastest
teaduslikest andmetest, näidetest 
bioloogilise mitmekesisuse kadu 
takistavatest heade tavade kohta ja 
looduspõhisest innovatsioonipotentsiaalist 
ning neid teadmisi omavahel jagaksid; 
kiidab sellega seoses heaks komisjoni 
loodud ettevõtluse ja bioloogilise 
mitmekesisuse ELi platvormi, julgustab 
komisjoni platvormi edasi arendama ning 
ergutama tihedamat koostööd Euroopa 
haldusasutuste ja ettevõtjate, sealhulgas 
VKEde vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab, et bioloogilise mitmekesisuse 
teabesüsteemi (BISE) veebiportaal oleks 
kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes, 
et aidata kaasa andmete ja teabe 
jagamisele;

Or. ro

Muudatusettepanek 24
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub komisjonil anda viivitamata 
ülevaade elupaikade direktiivi 
rakendamise kohta, mis on paljudes 
liikmesriikides põhjustanud kuluka ja 
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aeganõudva halduskoormuse;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. nõuab, et nii komisjon kui ka 
liikmesriigid kaaluksid – osana kindlatest 
meetmest – ajakava esitamist Euroopa 
ökosüsteemiteenuste kaardistamiseks ja 
hindamiseks, mis võimaldaks võtta 
sihipäraseid ja tõhusaid meetmeid 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja 
ökosüsteemiteenuste halvenemise 
peatamiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 26
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. palub komisjonil kaaluda, kas 
kliimamuutuste leevendamisele suurema 
tähelepanu pööramine (sealhulgas 
erinevatele liikidele rohkemate ja 
paremate elupaikade loomine, ökodisain 
jne) aitaks bioloogilist mitmekesisust 
tõhusamalt kaitsta kui taustteabe 
dokumenteerimine, andmete kogumine ja 
kohapealne liikide kaitse;

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. palub komisjonil anda ülevaade selle 
kohta, kas praegune reguleerimissüsteem 
annab piisavad stiimulid bioloogilise 
mitmekesisuse suurendamise strateegiate 
rakendamiseks, ning teha ettepanek 
kulutõhusate lahenduste kohta, mis 
aitaksid bioloogilise mitmekesisuse kaitse 
rahastamisel bürokraatialt üle minna 
mitmekesisuse kaitsele ja suurendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Lõige 6 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 d. palub komisjonil vaadata läbi ELi 
kaitsealuste liikide kategooriad ning 
tagada, et neis keskendutakse kõige 
ohustatumatele liikidele;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Maria Badia i Cutchet

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kiidab heaks komisjoni kavatsuse 7. kiidab heaks komisjoni kavatsuse 
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kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga 
reformida, järk-järgult vähendada ja 
kaotada keskkonnale kahjulikud toetused, 
ning nõustub, et hästi läbi mõeldud 
turupõhised vahendid, mis on suunatud 
keskkonnale mõju avaldavate tootmise ja 
tarbimise väliskulude arvessevõtmisele ja 
kombineeritud stiimulitega teha 
asjaomastes sektorites keskkonnahoidlikke 
investeeringuid, aitavad kaasa bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise peatamisele;

kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga 
reformida, järk-järgult vähendada ja 
kaotada keskkonnale kahjulikud toetused, 
ning nõustub, et hästi läbi mõeldud 
turupõhised vahendid, mis on suunatud 
keskkonnale mõju avaldavate tootmise ja 
tarbimise väliskulude arvessevõtmisele ja 
kombineeritud stiimulitega teha 
asjaomastes sektorites keskkonnahoidlikke 
investeeringuid, aitavad kaasa bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise peatamisele; 
märgib, et 2014.–2020. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku 
läbirääkimisi silmas pidades ei tohiks 
Euroopa Komisjon unustada tungivat 
vajadust tagada bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia eesmärkide 
täielikuks saavutamiseks vajalikud 
rahalised vahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kiidab heaks komisjoni kavatsuse 
kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga 
reformida, järk-järgult vähendada ja 
kaotada keskkonnale kahjulikud toetused, 
ning nõustub, et hästi läbi mõeldud 
turupõhised vahendid, mis on suunatud 
keskkonnale mõju avaldavate tootmise ja 
tarbimise väliskulude arvessevõtmisele ja 
kombineeritud stiimulitega teha 
asjaomastes sektorites keskkonnahoidlikke 
investeeringuid, aitavad kaasa bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise peatamisele;

7. kiidab heaks komisjoni kavatsuse 
kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga 
reformida, järk-järgult vähendada ja 
kaotada keskkonnale kahjulikud toetused, 
ning nõustub, et hästi läbi mõeldud 
turupõhised vahendid, mis on suunatud 
keskkonnale mõju avaldavate tootmise ja 
tarbimise väliskulude arvessevõtmisele ja 
võiksid olla kombineeritud stiimulitega 
teha asjaomastes sektorites 
keskkonnahoidlikke investeeringuid, 
aitavad kaasa bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise peatamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
algatama integreeritud strateegiate 
rakendamist, et õppida tundma iga 
geograafilise piirkonna loodusväärtusi ja 
kultuuripärandi omadusi ning nende 
säilitamiseks vajalikke tingimusi. 
Loodusliku mitmekesisuse ja kõikide 
liikide säilitamisel tuleks arvesse võtta
konkreetseid ökosüsteeme, mille hulka 
kuuluvad põllumajandus, vesi ja muud 
vajalikud miinimumtingimused;

Or. es

Muudatusettepanek 32
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. arvestades asjaoluga, et tööstus- ja 
põllumajandustegevuse ning 
kliimamuutuste tõttu on joogiveevarud 
muutunud napiks, kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles võtma 30. juuniks 
2012. aastaks vastu ELi strateegia ja 
tegevuskava joogivee kaitseks ja tõhusaks 
kasutamiseks;

Or. ro
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Muudatusettepanek 33
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. tunnistab, et bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused on 
tööstusettevõtjate ja muude 
majandustegevuses osalejate jaoks tähtis 
mitterahaline kasu; palub erasektorit 
esindavatel organisatsioonidel teha oma 
ettepanekud selle kohta, kuidas 
bioloogilist mitmekesisust kõige paremini 
ja tõhusamalt säilitada ning taastada;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Bendt Bendtsen

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. kutsub komisjoni üles järjepidevalt 
uurima uute ja olemasolevate 
poliitikameetmete, muu hulgas ELi 
hülgetoodetega kauplemise keelu mõju 
ELi liikmesriikide ning asjaomaste 
riikide, sealhulgas Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) 
ning ülemeremaade ja -territooriumide 
assotsiatsiooni (OCTA) liikmesriikide 
bioloogilisele mitmekesisusele;

Or. da

Muudatusettepanek 35
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 8 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. toetab püüet töötada välja meetodid, 
mis aitaksid välja arvestada toodete ja 
majandustegevuse jalajälje bioloogilisele 
mitmekesisusele; võtab teadmiseks sellised 
võimalused nagu bioloogilise 
mitmekesisuse summaarse vähenemise 
vältimine või bioloogilise mitmekesisuse 
asendamine; on seisukohal, et see ei ole 
vastuolus negatiivset mõju ennetavate ja 
leevendavate strateegiatega, mis peaksid 
igal juhul jääma esmatähtsale kohale.

Or. en


