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Tarkistus 1
Maria Badia i Cutchet

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. yhtyy komission analyysiin, jonka 
mukaan luonnon monimuotoisuuden 
häviäminen käy kalliiksi paitsi 
yhteiskunnalle, mutta myös taloudellisille 
toimijoille niillä aloilla, jotka ovat suoraan 
riippuvaisia ekosysteemipalveluista sekä 
luonnonvarojen saatavuudesta ja 
monimuotoisuudesta pitkällä aikavälillä; 
yhtyy edelleen näkemykseen, että luontoon 
perustuvat innovaatiot ja toimet 
ekosysteemien ennallistamiseksi ja 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi 
sisältävät huomattavia mahdollisuuksia 
luoda uusia taitoja, työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia;

1. yhtyy komission analyysiin, jonka 
mukaan luonnon monimuotoisuuden 
häviäminen käy kalliiksi paitsi 
yhteiskunnalle, mutta myös taloudellisille 
toimijoille niillä aloilla, jotka ovat suoraan 
riippuvaisia ekosysteemipalveluista sekä 
luonnonvarojen saatavuudesta ja 
monimuotoisuudesta pitkällä aikavälillä, 
kuten esimerkiksi yleisesti ottaen 
matkailu- ja palveluala, joka on 
merkittävä ala EU:ssa; yhtyy edelleen 
näkemykseen, että luontoon perustuvat 
innovaatiot ja toimet ekosysteemien 
ennallistamiseksi ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi 
sisältävät huomattavia mahdollisuuksia 
luoda uusia taitoja, työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia; katsoo, että 
EU:n toimielinten olisi osallistettava tältä 
osin nuoria, koska he ymmärtävät 
erityisen hyvin ympäristökysymyksiä, ja 
että nuorilla on iso rooli tässä asiassa, 
koska he edustavat EU:n tulevaisuutta;

Or. en

Tarkistus 2
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. yhtyy komission analyysiin, jonka 
mukaan luonnon monimuotoisuuden 
häviäminen käy kalliiksi paitsi 

1. yhtyy komission analyysiin, jonka 
mukaan luonnon monimuotoisuuden 
häviäminen käy kalliiksi paitsi 
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yhteiskunnalle, mutta myös taloudellisille 
toimijoille niillä aloilla, jotka ovat suoraan 
riippuvaisia ekosysteemipalveluista sekä 
luonnonvarojen saatavuudesta ja 
monimuotoisuudesta pitkällä aikavälillä; 
yhtyy edelleen näkemykseen, että luontoon 
perustuvat innovaatiot ja toimet 
ekosysteemien ennallistamiseksi ja 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi 
sisältävät huomattavia mahdollisuuksia 
luoda uusia taitoja, työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia;

yhteiskunnalle, mutta myös taloudellisille 
toimijoille niillä aloilla, jotka ovat suoraan 
riippuvaisia ekosysteemipalveluista sekä 
luonnonvarojen saatavuudesta ja 
monimuotoisuudesta pitkällä aikavälillä; 
yhtyy edelleen näkemykseen, että luontoon 
perustuvat innovaatiot ja toimet 
ekosysteemien ennallistamiseksi ja 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi 
sisältävät huomattavia mahdollisuuksia 
luoda uusia taitoja, työpaikkoja ja 
liiketoimintamahdollisuuksia; huomauttaa, 
että biologisen monimuotoisuuden 
taloudellinen arvo on valtava ja että 
biologisen monimuotoisuuden suojeluun 
varattujen investointien tuottamaa hyötyä 
ei voi rahassa arvioida;

Or. lt

Tarkistus 3
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pahoittelee kuitenkin, että komissio ei 
ole todellisuudessa arvioinut, miksi 
nykyisissä pyrkimyksissä on epäonnistuttu 
ja olisiko käytettävissä muita 
mahdollisesti tehokkaampia välineitä sen 
sijaan, että ryhdyttäisiin uudelleen 
toimenpiteisiin, joiden avulla ei ole tähän 
mennessä saavutettu tuloksia;

Or. en

Tarkistus 4
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää valitettavana, että luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen 
torjumiseksi toteutetuista toimista 
huolimatta unionin lainsäädännöllä 
suojelluista luontotyypeistä ja lajeista 
ainoastaan 17 prosenttia ja keskeisistä 
ekosysteemeistä 11 prosenttia on EU:ssa 
suotuisassa tilassa;

Or. ro

Tarkistus 5
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota tehostamaan 
pyrkimyksiään luonnon monimuotoisuuden 
sisällyttämiseksi muiden EU:n 
toimintalinjojen kehittämiseen, 
täytäntöönpanoon ja rahoitukseen, jolloin 
EU:n alakohtaisesta ja talousarviota 
koskevasta politiikasta tulisi 
johdonmukaisempaa ja jotta 
varmistettaisiin luonnon 
monimuotoisuuden suojelemista koskevien 
sitovien velvoitteiden noudattaminen; 

2. kehottaa komissiota tehostamaan 
pyrkimyksiään luonnon monimuotoisuuden 
sisällyttämiseksi muiden EU:n 
toimintalinjojen kehittämiseen, 
täytäntöönpanoon ja rahoitukseen, jolloin 
EU:n alakohtaisesta ja talousarviota 
koskevasta politiikasta tulisi 
johdonmukaisempaa ja jotta 
varmistettaisiin luonnon 
monimuotoisuuden suojelemista koskevien 
sitovien velvoitteiden noudattaminen; 
kehottaa lisäämään 
luonnonsuojelutoimien rahoitusta niin 
eurooppalaisella kuin kansallisellakin 
tasolla; 

Or. lt

Tarkistus 6
Jens Rohde
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa kuitenkin, että alakohtaisiin 
politiikkoihin liittyvät luonnon 
monimuotoisuutta koskevat toimenpiteet 
eivät saa aiheuttaa ylimääräistä 
hallinnollista ja sääntelyyn liittyvää 
taakkaa esimerkiksi maatalousalan 
kaltaisille asiaankuuluville aloille, ja 
uskoo, että yhteisen maatalouspolitiikan 
osalta ehdotetun ekologisen kestävyyden 
parantamisen yhteydessä olisi keskityttävä 
jatkossakin kannustimien luomiseen 
yksittäisille viljelijöille, jotta he siirtyisivät 
kestävämpään aktiiviseen 
maataloustuotantoon;

Or. en

Tarkistus 7
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että erityisen tärkeää on 
säilyttää kaikkien vuoteen 2020 mennessä 
rekisteröityjen suojelualueiden ja lajien 
suojelutaso EU:ssa, mukaan lukien sekä 
Natura 2000 -alueilla sijaitsevat että 
niiden rajojen ulkopuoliset kohteet, jotta 
vuoteen 2050 mennessä kaikille alueille ja 
lajeille voitaisiin turvata suotuisa 
suojelutaso;

Or. lt

Tarkistus 8
Reinhard Bütikofer
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että luonnon 
monimuotoisuutta koskevat tavoitteet on 
pantava täytäntöön konkreettisten 
toimenpiteiden avulla, jotta ne olisivat 
tehokkaita;

Or. en

Tarkistus 9
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että komission 
vihreän infrastruktuurin strategia on 
suunniteltu vain vuodeksi 2012, sillä 
energia-ala ja liikennekäytävät on jo 
yksilöity Euroopan infrastruktuuripakettia 
koskevassa ehdotuksessa; kehottaa siksi 
komissiota nopeuttamaan työtä vihreän 
infrastruktuurin strategian 
aikaansaamiseksi ja ehdotetun tavoitteen 
N:o 2 saavuttamiseksi;

3. pitää valitettavana, että komission 
vihreän infrastruktuurin strategia on 
suunniteltu vain vuodeksi 2012, sillä 
energia-ala ja liikennekäytävät on jo 
yksilöity Euroopan infrastruktuuripakettia 
koskevassa ehdotuksessa; kehottaa siksi 
komissiota nopeuttamaan työtä vihreän 
infrastruktuurin strategian 
aikaansaamiseksi ja ehdotetun tavoitteen 
N:o 2 saavuttamiseksi; on yhtä mieltä siitä, 
että energia-, liikenne- ja tieto- ja 
viestintätekniikan hankkeiden väliset 
synergiaedut olisi hyödynnettävä 
mahdollisimman hyvin, jotta luonnon 
monimuotoisuuteen kohdistuvaa kielteistä 
vaikutusta voitaisiin rajoittaa, ja että 
EU:n varoilla on rahoitettava ainoastaan 
toimia, jotka ovat sopusoinnussa unionin 
lainsäädännön ja asiaankuuluvien 
politiikkojen kanssa;

Or. en
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Tarkistus 10
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että nykyiseen EU:n 
lainsäädäntöön sisältyviä luonnon 
monimuotoisuuden suojatoimia ei saa 
heikentää;

Or. en

Tarkistus 11
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pitää mahdollisena ja tarpeellisena 
täysin uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan talouden saavuttamista 
tinkimättä luonnon monimuotoisuutta 
koskevista tavoitteista ja katsoo, että 
tällainen talous voisi päinvastoin edistää 
näiden tavoitteiden saavuttamista; pitää 
tässä yhteydessä tarpeellisena uusien 
energialähteitä ja -tehokkuutta sekä 
energiaa varten käytetyn biomassan 
määrää koskevien suojatoimien 
käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 12
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että yhtenä syynä siihen, miksi 
emme ole kyenneet kääntämään 
maailmanlaajuisesti luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen ja 
ekosysteemien heikentymisen trendiä on 
se, ettemme täysin ymmärrä 
monimuotoisuuden olemusta ja sen osien 
välisiä suhteita toisiinsa ja ympäristöön, 
sekä luonnon monimuotoisuuden arvoa 
nykyisille ja tuleville sukupolville; toistaa, 
että monimuotoisuutta tutkiva tiede on 
tarpeellinen perusta kaiken politiikan 
täytäntöönpanolle;

4. katsoo, että yhtenä syynä siihen, miksi 
emme ole kyenneet kääntämään 
maailmanlaajuisesti luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen ja 
ekosysteemien heikentymisen trendiä on 
se, ettemme täysin ymmärrä 
monimuotoisuuden olemusta ja sen osien 
välisiä suhteita toisiinsa ja ympäristöön, 
sekä luonnon monimuotoisuuden arvoa 
nykyisille ja tuleville sukupolville; toistaa, 
että monimuotoisuutta tutkiva tiede on 
tarpeellinen perusta kaiken politiikan 
täytäntöönpanolle; katsoo, että 
kykenemättömyys pysäyttää biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ei ole 
hyväksyttävissä eettisestä eikä 
taloudellisesta näkökulmasta, koska 
tulevat polvet menettävät näin 
mahdollisuuksia hyödyntää ekosysteemin 
toimintoja ja luonnonrikkauksien 
turvaamaa vaurautta;

Or. lt

Tarkistus 13
Maria Badia i Cutchet

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että yhtenä syynä siihen, miksi 
emme ole kyenneet kääntämään 
maailmanlaajuisesti luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen ja 
ekosysteemien heikentymisen trendiä on 
se, ettemme täysin ymmärrä 
monimuotoisuuden olemusta ja sen osien 
välisiä suhteita toisiinsa ja ympäristöön, 
sekä luonnon monimuotoisuuden arvoa 
nykyisille ja tuleville sukupolville; toistaa, 
että monimuotoisuutta tutkiva tiede on 

4. katsoo, että yhtenä syynä siihen, miksi 
emme ole kyenneet kääntämään 
maailmanlaajuisesti luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen ja 
ekosysteemien heikentymisen trendiä on 
se, ettemme täysin ymmärrä 
monimuotoisuuden olemusta ja sen osien 
välisiä suhteita toisiinsa ja ympäristöön, 
sekä luonnon monimuotoisuuden arvoa 
nykyisille ja tuleville sukupolville; toistaa, 
että monimuotoisuutta tutkiva tiede on 
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tarpeellinen perusta kaiken politiikan 
täytäntöönpanolle;

tarpeellinen perusta kaiken politiikan 
täytäntöönpanolle, ja korostaa, että 
yhteiskunnallisen tietoisuuden lisäämistä 
ja velvoittavien sitoumusten asettamista 
on jatkettava, jotta ekosysteemien 
vaarantunut tilanne voidaan kääntää;

Or. en

Tarkistus 14
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa siksi, että luonnon 
monimuotoisuuden tutkimiseen on 
investoitava lisää rahaa myös Horizon 2020 
-aloitteen perusteella, jolloin saamme 
paremman käsityksen monimuotoisuudesta 
ja voimme osaltamme käyttää 
innovatiivisia käsitteitä uusien ja 
parempien toimintaperiaatteiden ja 
hallintostrategioiden aikaansaamiseksi;

5. korostaa siksi, että luonnon 
monimuotoisuuden tutkimiseen on 
investoitava lisää rahaa Horizon 2020 
-aloitteen puitteissa ja että rahaa on 
investoitava myös yhteen tai useampaan 
asiaankuuluvaan "yhteiskunnalliseen 
haasteeseen" tutkimuspolitiikan 
pirstoutumisen välttämiseksi; katsoo, että 
mahdollinen luonnon monimuotoisuuden 
tutkimista koskevien varojen lisääminen 
voitaisiin saavuttaa nykyisten välineiden 
avulla vähäisen suosion vuoksi; uskoo, 
että tutkimuksen avulla voimme saada
paremman käsityksen monimuotoisuudesta 
ja voimme osaltamme käyttää 
innovatiivisia käsitteitä uusien ja 
parempien toimintaperiaatteiden ja 
hallintostrategioiden aikaansaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 15
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa siksi, että luonnon 
monimuotoisuuden tutkimiseen on 
investoitava lisää rahaa myös Horizon 
2020 -aloitteen perusteella, jolloin saamme 
paremman käsityksen monimuotoisuudesta 
ja voimme osaltamme käyttää 
innovatiivisia käsitteitä uusien ja 
parempien toimintaperiaatteiden ja 
hallintostrategioiden aikaansaamiseksi;

5. korostaa siksi, että luonnon 
monimuotoisuuden ja suojelun sekä 
ekologian tutkimiseen on investoitava lisää 
rahaa myös Horizon 2020 -aloitteen 
perusteella, jolloin saamme paremman 
käsityksen monimuotoisuudesta ja sen 
merkityksestä kaikelle ihmisen 
toiminnalle ja voimme osaltamme käyttää 
innovatiivisia käsitteitä uusien ja 
parempien toimintaperiaatteiden ja 
hallinto- ja kehitysstrategioiden
aikaansaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 16
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa kuinka tärkeää on osoittaa 
EU:n kansalaisille, erityisesti nykyisessä 
taloudellisessa ilmapiirissä, että luonnon 
monimuotoisuuden suojelu ei ole 
ristiriidassa kestävän taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen kanssa; pyytää 
edistämään tätä tarkoitusta varten 
onnistuneita hankkeita ja jakamaan tietoa 
suurelle yleisölle ympäristöä suosivan
taloudellisen kehityksen 
toteutettavuudesta luonnon- ja 
kulttuuriperinnön kannalta tärkeillä 
alueilla kuten Natura 2000 -verkostossa;

Or. en

Tarkistus 17
Kathleen Van Brempt
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää, että komissio selkeyttää 
nopeasti biopolttoaineiden vaikutuksia 
luonnon monimuotoisuudelle, mukaan 
lukien epäsuoran maankäytön 
vaikutukset;

Or. nl

Tarkistus 18
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, kuinka tärkeä 
monitieteellinen ja rajat ylittävä 
tutkimuslähestymistapa on luonnon 
monimuotoisuuden kannalta, sillä se 
liittyy luontaisesti ekologiaan, 
genetiikkaan, epidemiologiaan, 
ilmastotutkimukseen, taloustieteeseen, 
sosiaaliantropologiaan, teoreettiseen 
mallinnukseen jne.; painottaa tieteeseen 
perustuvien politiikkojen tarvetta 
ekosysteemien ja luonnonvarojen 
kestävässä hallinnassa erityisesti 
taloudellisesti ja sosiaalisesti tärkeillä 
maatalous-, kalastus- ja metsäaloilla;

Or. en

Tarkistus 19
Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. vaatii, että kiinteille biopolttoaineille 
määrätään kestävyyskriteerit;

Or. nl

Tarkistus 20
Maria Badia i Cutchet

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää tärkeänä, että tieteellinen tieto 
luonnon monimuotoisuudesta, parhaiden 
käytäntöjen esimerkit monimuotoisuuden 
häviämisen pysäyttämisestä sekä tiedot 
luontoon perustuvien innovaatioiden 
mahdollisuuksista olisivat paremmin 
tiedossa ja jaettuna politiikan 
päätöksentekijöille ja tärkeimmille 
sidosryhmille;

6. pitää tärkeänä, että tieteellinen tieto 
luonnon monimuotoisuudesta, parhaiden 
käytäntöjen esimerkit monimuotoisuuden 
häviämisen pysäyttämisestä sekä tiedot 
luontoon perustuvien innovaatioiden 
mahdollisuuksista olisivat paremmin 
tiedossa ja jaettuna politiikan 
päätöksentekijöille ja tärkeimmille 
sidosryhmille; katsoo tämän vuoksi, että 
tieto- ja viestintätekniikan on oltava 
ratkaisevassa asemassa uusien 
mahdollisuuksien ja työkalujen 
tarjoamisessa;

Or. en

Tarkistus 21
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää tärkeänä, että tieteellinen tieto 
luonnon monimuotoisuudesta, parhaiden 
käytäntöjen esimerkit monimuotoisuuden 
häviämisen pysäyttämisestä sekä tiedot 

6. pitää tärkeänä, että tieteellinen tieto 
luonnon monimuotoisuudesta, parhaiden 
käytäntöjen esimerkit monimuotoisuuden 
häviämisen pysäyttämisestä ja 
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luontoon perustuvien innovaatioiden 
mahdollisuuksista olisivat paremmin 
tiedossa ja jaettuna politiikan 
päätöksentekijöille ja tärkeimmille 
sidosryhmille;

monimuotoisuuden palauttamisesta sekä 
tiedot luontoon perustuvista innovaatio- ja 
kehitysmahdollisuuksista olisivat 
paremmin tiedossa ja jaettuna politiikan 
päätöksentekijöille ja tärkeimmille 
sidosryhmille;

Or. en

Tarkistus 22
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää tärkeänä, että tieteellinen tieto 
luonnon monimuotoisuudesta, parhaiden 
käytäntöjen esimerkit monimuotoisuuden 
häviämisen pysäyttämisestä sekä tiedot 
luontoon perustuvien innovaatioiden 
mahdollisuuksista olisivat paremmin 
tiedossa ja jaettuna politiikan 
päätöksentekijöille ja tärkeimmille 
sidosryhmille; suhtautuu näin ollen 
myönteisesti siihen, että komissio on 
perustanut liiketoimintaa ja luonnon 
monimuotoisuutta käsittelevän EU:n 
foorumin, ja kannustaa komissiota 
jatkamaan foorumin kehittämistä ja 
lisäämään yhteistyötä hallinnon ja 
liiketoiminnan – myös pk-yritysten –
välillä EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 23
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. vaatii, että luonnon 
monimuotoisuutta käsittelevän 
BISE-tietojärjestelmän verkkoportaalin 
on oltava käytettävissä kaikilla EU:n 
virallisilla kielillä, jotta edistettäisiin 
tietojen ja aineistojen jakamista;

Or. ro

Tarkistus 24
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan 
kiireellisesti uudelleen 
luontotyyppidirektiivin täytäntöönpanon, 
josta on aiheutunut monissa 
jäsenvaltioissa kallis ja aikaa vievä 
hallinnollinen taakka;

Or. en

Tarkistus 25
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
harkitsemaan sitä, että ne esittäisivät 
osana erityisiä toimenpiteitä aikataulun, 
joka koskee ekosysteemipalvelujen 
kartoittamista ja arvioimista Euroopassa 
ja mahdollistaa kohdistettujen ja 
tehokkaiden toimenpiteiden toteuttamisen 
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luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen heikkenemisen 
pysäyttämiseksi; 

Or. ro

Tarkistus 26
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota harkitsemaan, 
olisiko lieventämisen (mukaan lukien 
elinympäristöjen määrän lisääminen, 
elinympäristöjen tehostaminen ja 
suunnittelumuutokset lajien 
sijoittamiseksi jne.) painottamisen 
lisäämisellä luonnon monimuotoisuutta 
enemmän edistävä vaikutus kuin 
taustamateriaalilla, tietojen keruulla ja 
paikan päällä tehtävällä lajien suojelulla;

Or. en

Tarkistus 27
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. kehottaa komissiota arvioimaan 
uudelleen, kannustaako nykyinen 
sääntelyjärjestelmä asianmukaisella 
tavalla kehittämään strategioita luonnon 
monimuotoisuuden lisäämiseksi, ja 
ehdottamaan tehokkaita ratkaisuja, joiden 
avulla muutetaan luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvää varojen 
käyttöä siten, että varoja myönnetään 
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hallinnon sijasta monimuotoisuuden 
suojelulle ja lisäämiselle;

Or. en

Tarkistus 28
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. kehottaa komissiota arvioimaan 
uudelleen Euroopassa suojeltujen lajien 
luokat ja varmistamaan, että niissä 
keskitytään suurimmassa vaarassa oleviin 
lajeihin; 

Or. en

Tarkistus 29
Maria Badia i Cutchet

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää myönteisenä komission pyrkimystä 
uudistaa, lopettaa ja poistaa haitallisia tukia 
vuoden 2020 strategian mukaisesti ja 
toteaa, että ympäristötoimien kulutuksen ja 
tuotannon ulkoisten kustannusten 
sisällyttämiseen hintoihin tarkoitetut hyvin 
suunnitellut markkinapohjaiset välineet 
auttavat osaltaan saavuttamaan luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen 
pysäyttämistä koskevan tavoitteen, jos ne 
yhdistetään asianomaisten alojen vihreitä 
investointeja koskeviin kannustimiin;

7. pitää myönteisenä komission pyrkimystä 
uudistaa, lopettaa ja poistaa haitallisia tukia 
vuoden 2020 strategian mukaisesti ja 
toteaa, että ympäristötoimien kulutuksen ja 
tuotannon ulkoisten kustannusten 
sisällyttämiseen hintoihin tarkoitetut hyvin 
suunnitellut markkinapohjaiset välineet 
auttavat osaltaan saavuttamaan luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen 
pysäyttämistä koskevan tavoitteen, jos ne 
yhdistetään asianomaisten alojen vihreitä 
investointeja koskeviin kannustimiin; 
katsoo, että komission olisi pidettävä 
vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä koskevien neuvottelujen 
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yhteydessä mielessä, että komission on 
tarjottava asianmukaiset rahoitusvarat, 
jotta luonnon monimuotoisuutta koskevan 
strategian tavoitteet voidaan täysin 
saavuttaa;

Or. en

Tarkistus 30
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää myönteisenä komission pyrkimystä 
uudistaa, lopettaa ja poistaa haitallisia tukia 
vuoden 2020 strategian mukaisesti ja 
toteaa, että ympäristötoimien kulutuksen ja 
tuotannon ulkoisten kustannusten 
sisällyttämiseen hintoihin tarkoitetut hyvin 
suunnitellut markkinapohjaiset välineet 
auttavat osaltaan saavuttamaan luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen 
pysäyttämistä koskevan tavoitteen, jos ne 
yhdistetään asianomaisten alojen vihreitä 
investointeja koskeviin kannustimiin;

7. pitää myönteisenä komission pyrkimystä 
uudistaa, lopettaa ja poistaa haitallisia tukia 
vuoden 2020 strategian mukaisesti ja 
toteaa, että ympäristötoimien kulutuksen ja 
tuotannon ulkoisten kustannusten 
sisällyttämiseen hintoihin tarkoitetut hyvin 
suunnitellut markkinapohjaiset välineet 
auttavat osaltaan saavuttamaan luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen 
pysäyttämistä koskevan tavoitteen, ja ne 
voitaisiin yhdistää asianomaisten alojen 
vihreitä investointeja koskeviin 
kannustimiin;

Or. en

Tarkistus 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. Euroopan komission ja 
jäsenvaltioiden olisi sitouduttava 
toteuttamaan yhdennettyjä strategioita, 
joiden avulla voidaan selvittää kunkin 
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maantieteellisen alueen luontoarvot ja 
luonnonperinnön ominaispiirteet sekä 
niiden säilyttämisen välttämättömät 
edellytykset, ja ottamaan huomioon 
kulloinenkin ekosysteemi biologisen 
monimuotoisuuden ja jokaisen lajin 
suojelemiseksi, mihin sisältyvät 
maatalous, vesi ja muut välttämättömät 
vähimmäisedellytykset;

Or. es

Tarkistus 32
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. ottaa huomioon, että juomavedestä on 
tullut teollisuuden, maatalouden ja 
ilmastonmuutoksen vuoksi ehtyvä 
luonnonvara, ja kehottaa siksi komissiota 
ja jäsenvaltioita hyväksymään 
juomaveden suojelemista ja tehokasta 
käyttöä koskevan EU:n tason strategian ja 
toimintasuunnitelman 30. kesäkuuta 2012 
mennessä;

Or. ro

Tarkistus 33
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. tunnustaa, että luonnon 
monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut 
tarjoavat huomattavia muita kuin 
rahallisia etuja teollisuudelle ja muille 
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taloudellisille toimijoille; kehottaa 
yksityisen sektorin organisaatioita 
ehdottamaan, kuinka luonnon 
monimuotoisuus on mahdollista säilyttää 
ja palauttaa mielekkäässä määrin;

Or. en

Tarkistus 34
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota tutkimaan 
säännöllisesti, miten uudet ja nykyiset 
politiikat, muun muassa EU:n 
hyljetuotteille asettama myyntikielto, 
vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen 
EU:n jäsenvaltioissa ja asianomaisissa 
maissa, muun muassa EFTA-valtioissa ja 
OCTAan kuuluvissa maissa ja alueilla;

Or. da

Tarkistus 35
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. suhtautuu myönteisesti menetelmien 
kehittämiseen luonnon monimuotoisuutta 
koskevan jalanjäljen määrittelemiseksi 
tuotteiden ja taloudellisten toimintojen 
osalta; panee merkille käsitteet "ei 
nettohävikkiä" ja "monimuotoisuuden 
korvaaminen"; katsoo, että tämä ei ole 
ristiriidassa mahdollisuuksien rajoissa 
ensisijaisesti sovellettavien sellaisten 
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strategioiden kanssa, joiden tarkoituksena 
on välttää ja lieventää kielteisiä 
vaikutuksia;

Or. en


