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Módosítás 1
Maria Badia i Cutchet

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. egyetért a Bizottság által készített 
elemzéssel abban, hogy a biológiai 
sokféleség csökkenése nemcsak a 
társadalom egészére nézve költséges, 
hanem az ökoszisztéma-szolgáltatásoktól, 
valamint a természeti erőforrások hosszú 
távú elérhetőségétől és sokféleségétől 
közvetlenül függő ágazatokban 
tevékenykedő gazdasági szereplők számára 
is; osztja továbbá azt az álláspontot, hogy a 
természeten alapuló innováció, valamint az 
ökoszisztémák helyreállítására és a 
biológiai sokféleség megőrzésére irányuló 
fellépés jelentősen előmozdíthatja új 
készségek, munkahelyek és üzleti 
lehetőségek megteremtését;

1. egyetért a Bizottság által készített 
elemzéssel abban, hogy a biológiai 
sokféleség csökkenése nemcsak a 
társadalom egészére nézve költséges, 
hanem az ökoszisztéma-szolgáltatásoktól, 
valamint a természeti erőforrások hosszú 
távú elérhetőségétől és sokféleségétől 
közvetlenül függő ágazatokban, így 
például az idegenforgalomban és 
általában véve az EU egyik legfontosabb 
ágazatát alkotó szolgáltatói ágazatban 
tevékenykedő gazdasági szereplők számára 
is; osztja továbbá azt az álláspontot, hogy a 
természeten alapuló innováció, valamint az 
ökoszisztémák helyreállítására és a 
biológiai sokféleség megőrzésére irányuló 
fellépés jelentősen előmozdíthatja új 
készségek, munkahelyek és üzleti 
lehetőségek megteremtését; ennek kapcsán 
az európai intézményeknek el kell érniük 
a fiatalok bevonását, mert különösen 
érzékenyek a környezetvédelmi 
kérdésekre, és mert – mivel az EU jövőjét 
jelentik – nagyon foglalkoztatja őket ez a 
téma;

Or. en

Módosítás 2
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. egyetért a Bizottság által készített 1. egyetért a Bizottság által készített 
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elemzéssel abban, hogy a biológiai 
sokféleség csökkenése nemcsak a 
társadalom egészére nézve költséges, 
hanem az ökoszisztéma-szolgáltatásoktól, 
valamint a természeti erőforrások hosszú 
távú elérhetőségétől és sokféleségétől 
közvetlenül függő ágazatokban 
tevékenykedő gazdasági szereplők számára 
is; osztja továbbá azt az álláspontot, hogy a 
természeten alapuló innováció, valamint az 
ökoszisztémák helyreállítására és a 
biológiai sokféleség megőrzésére irányuló 
fellépés jelentősen előmozdíthatja új 
készségek, munkahelyek és üzleti 
lehetőségek megteremtését;

elemzéssel abban, hogy a biológiai 
sokféleség csökkenése nemcsak a 
társadalom egészére nézve költséges, 
hanem az ökoszisztéma-szolgáltatásoktól, 
valamint a természeti erőforrások hosszú 
távú elérhetőségétől és sokféleségétől 
közvetlenül függő ágazatokban 
tevékenykedő gazdasági szereplők számára 
is; osztja továbbá azt az álláspontot, hogy a 
természeten alapuló innováció, valamint az 
ökoszisztémák helyreállítására és a 
biológiai sokféleség megőrzésére irányuló 
fellépés jelentősen előmozdíthatja új 
készségek, munkahelyek és üzleti 
lehetőségek megteremtését; megállapítja, 
hogy a biológiai sokféleség hatalmas 
gazdasági értéke biztosítja a megőrzésére 
szánt felbecsülhetetlen értékű befektetés 
megfelelő megtérülését;

Or. lt

Módosítás 3
Jens Rohde

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sajnálja azonban, hogy a Bizottság 
nem elemezte ténylegesen, hogy a 
jelenlegi erőfeszítések miért nem vezettek 
sikerre, és hogy rendelkezésre állnak-e 
más, esetleg eredményesebb eszközök a 
meglévő, eddig eredményt nem hozó
eszközök újbóli bevezetése helyett;

Or. en

Módosítás 4
Silvia-Adriana Ţicău
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sajnálja, hogy a biológiai sokféleség 
csökkenése elleni küzdelem érdekében 
hozott intézkedés ellenére mindössze az 
élőhelyek és fajok 17%-a, valamint az 
uniós jogszabályok alapján védett 
legfontosabb ökoszisztémák 11%-a van 
kedvező állapotban az EU-ban;

Or. ro

Módosítás 5
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot, hogy fokozza a 
biológiai sokféleség kérdésének az egyéb
uniós politikák kidolgozása, végrehajtása 
és finanszírozása során történő 
figyelembevételére irányuló erőfeszítéseit, 
következetesebbé téve ezzel az EU ágazati 
és költségvetési politikáit, és biztosítva a 
biológiai sokféleség védelmére irányuló, 
jogilag kötelező erejű 
kötelezettségvállalásainak való 
megfelelést;

2. kéri a Bizottságot, hogy fokozza a 
biológiai sokféleség kérdésének az egyéb 
uniós politikák kidolgozása, végrehajtása 
és finanszírozása során történő 
figyelembevételére irányuló erőfeszítéseit, 
következetesebbé téve ezzel az EU ágazati 
és költségvetési politikáit, és biztosítva a 
biológiai sokféleség védelmére irányuló, 
jogilag kötelező erejű 
kötelezettségvállalásainak való 
megfelelést; mind európai, mind nemzeti 
szinten szorgalmazza a természetvédelmi 
intézkedésekre fordított források 
növelését;

Or. lt

Módosítás 6
Jens Rohde
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza azonban, hogy az 
ágazati szakpolitikák biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos intézkedései 
nem teremthetnek igazgatási és 
szabályozási terheket az érintett felek, 
mint például a mezőgazdasági ágazat 
számára, és meggyőződése, hogy a KAP 
javasolt „zöldítési” elemének 
középpontjában továbbra is az egyes 
mezőgazdasági termelőknek szóló, 
fenntarthatóbb aktív mezőgazdasági 
termelést serkentő ösztönzők 
létrehozásának kell állnia;

Or. en

Módosítás 7
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. különösen fontosnak tartja az EU-ban 
2020-ig nyilvántartásba veendő összes 
védett élőhely és faj – köztük a Natura 
2000 területeken belül és azokon kívül 
található helyek – státuszának 
fenntartását, hogy 2050-ig biztosított 
legyen valamennyi élőhely és faj kedvező 
védettségi helyzete;

Or. lt

Módosítás 8
Reinhard Bütikofer
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a biológiai 
sokféleségre vonatkozó célkitűzéseket 
konkrét intézkedésekkel kell végrehajtani 
ahhoz, hogy eredményesek legyenek;

Or. en

Módosítás 9
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy a Bizottság zöld 
infrastruktúrával kapcsolatos 
stratégiájának kidolgozását csak 2012-re 
tervezik, miközben az energetikai és 
közlekedési folyosókat az európai 
infrastruktúracsomagra vonatkozó 
javaslatban már meghatározták; 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy 
gyorsítsa fel a zöld infrastruktúrára 
vonatkozó stratégiával kapcsolatos 
munkát, és gondoskodjon a javasolt 2. 
számú cél megvalósításáról; egyetért 
azzal, hogy a biológiai sokféleségre 
gyakorolt kedvezőtlen hatás korlátozása 
érdekében maximalizálni kell az 
energetikai, közlekedési és IKT-projektek 
közötti szinergiákat, valamint hogy csak 
az uniós joggal és a vonatkozó uniós 
szakpolitikákkal összhangban lévő 
intézkedéseket szabad uniós forrásból 
finanszírozni;

Or. en
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Módosítás 10
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megítélése szerint a hatályos uniós jog
biológiai sokféleségre vonatkozó 
biztosítékait nem szabad gyengíteni;

Or. en

Módosítás 11
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. tudomásul veszi, hogy meg lehet és 
meg kell valósítani a teljes mértékben a 
megújuló energiaforrásokon alapuló 
gazdaságot, anélkül, hogy ez a biológiai 
sokféleségre vonatkozó célkitűzések 
kárára válna, és hogy ellenkezőleg, az 
ilyen gazdaság hozzájárulhatna e
célkitűzések megvalósításához; ezzel 
összefüggésben az energetikai célra 
felhasznált biomassza forrásait, 
hatékonyságát és mennyiségét illetően 
további biztosítékok bevezetését tartja 
szükségesnek;

Or. en

Módosítás 12
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy nem sikerült 
visszafordítani a biológiai sokféleség 
csökkenésének és az ökoszisztémák 
pusztulásának globális trendjét, és 
véleménye szerint ennek egyik oka, hogy 
még most sem értjük meg teljes egészében 
a biológiai sokféleség komplexitását, a 
részei közötti, illetve a biodiverzitás és az 
élő környezet közötti interakciókat, sőt, a 
biológiai sokféleség mai és jövőbeli 
generációink számára nyújtott értékét sem; 
megismétli, hogy a politikák bármilyen 
szintű végrehajtásához alapvetően 
szükséges a biodiverzitásra irányuló 
tudományos kutatás;

4. megállapítja, hogy nem sikerült 
visszafordítani a biológiai sokféleség 
csökkenésének és az ökoszisztémák 
pusztulásának globális trendjét, és 
véleménye szerint ennek egyik oka, hogy 
még most sem értjük meg teljes egészében 
a biológiai sokféleség komplexitását, a 
részei közötti, illetve a biodiverzitás és az 
élő környezet közötti interakciókat, sőt, a 
biológiai sokféleség mai és jövőbeli 
generációink számára nyújtott értékét sem; 
megismétli, hogy a politikák bármilyen 
szintű végrehajtásához alapvetően 
szükséges a biodiverzitásra irányuló 
tudományos kutatás; úgy véli, hogy mind 
erkölcsi, mind gazdasági szempontból 
elfogadhatatlan, hogy nem sikerül 
megállítani a biológiai sokféleség 
csökkenését, mert a jövő nemzedékek nem 
élvezhetik majd az ökoszisztéma rendes 
funkcióit és a természeti vagyon által 
teremtett jólétet;

Or. lt

Módosítás 13
Maria Badia i Cutchet

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy nem sikerült 
visszafordítani a biológiai sokféleség 
csökkenésének és az ökoszisztémák 
pusztulásának globális trendjét, és 
véleménye szerint ennek egyik oka, hogy 
még most sem értjük meg teljes egészében 
a biológiai sokféleség komplexitását, a 
részei közötti, illetve a biodiverzitás és az 
élő környezet közötti interakciókat, sőt, a 
biológiai sokféleség mai és jövőbeli 

4. megállapítja, hogy nem sikerült 
visszafordítani a biológiai sokféleség 
csökkenésének és az ökoszisztémák 
pusztulásának globális trendjét, és 
véleménye szerint ennek egyik oka, hogy 
még most sem értjük meg teljes egészében 
a biológiai sokféleség komplexitását, a 
részei közötti, illetve a biodiverzitás és az 
élő környezet közötti interakciókat, sőt, a 
biológiai sokféleség mai és jövőbeli 
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generációink számára nyújtott értékét sem; 
megismétli, hogy a politikák bármilyen 
szintű végrehajtásához alapvetően 
szükséges a biodiverzitásra irányuló 
tudományos kutatás;

generációink számára nyújtott értékét sem; 
megismétli, hogy a politikák bármilyen 
szintű végrehajtásához alapvetően 
szükséges a biodiverzitásra irányuló 
tudományos kutatás, és hangsúlyozza, 
hogy tovább kell folytatni a társadalmi 
figyelemfelkeltést és kötelező erejű
kötelezettségvállalások meghatározását, 
így segítve az ökoszisztéma veszélyeztetett 
helyzetének visszafordítását;

Or. en

Módosítás 14
Jens Rohde

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ezért hangsúlyozza, hogy több 
beruházásra van szükség a biodiverzitással 
kapcsolatos kutatás területén – többek 
között a Horizont 2020 keretében –, mely 
egyrészt eljuttathat minket a biológiai 
sokféleség mélyebb megértésére, másrészt 
– innovatív koncepciókon keresztül –
hozzájárul új, fejlettebb politikák és 
irányítási stratégiák kidolgozásához;

5. ezért hangsúlyozza, hogy több 
beruházásra van szükség a biodiverzitással 
kapcsolatos kutatás területén a Horizont 
2020 keretében, valamint a kutatási 
politika széttöredezettségének elkerülése 
érdekében a vonatkozó társadalmi 
kihívások közül egy vagy több keretében; 
úgy véli, hogy a biodiverzitással 
kapcsolatos kutatásra szánt források ilyen 
lehetséges növelése az alacsony 
kihasználtság miatt az összességében 
meglévő eszközök keretén belül is 
megvalósítható lenne; meggyőződése, 
hogy a kutatás egyrészt eljuttathat minket 
a biológiai sokféleség mélyebb 
megértésére, másrészt – innovatív 
koncepciókon keresztül – hozzájárul új, 
fejlettebb politikák és irányítási stratégiák 
kidolgozásához;

Or. en
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Módosítás 15
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ezért hangsúlyozza, hogy több 
beruházásra van szükség a biodiverzitással 
kapcsolatos kutatás területén – többek 
között a Horizont 2020 keretében –, mely 
egyrészt eljuttathat minket a biológiai 
sokféleség mélyebb megértésére, másrészt 
– innovatív koncepciókon keresztül –
hozzájárul új, fejlettebb politikák és 
irányítási stratégiák kidolgozásához;

5. ezért hangsúlyozza, hogy több 
beruházásra van szükség a biodiverzitással, 
a természetvédelemmel és az ökológiával
kapcsolatos kutatás területén – többek 
között a Horizont 2020 keretében –, mely 
egyrészt eljuttathat minket a biológiai 
sokféleség, valamint annak az emberi 
tevékenységek valamennyi vonatkozását 
illetően fennálló jelentőségének mélyebb 
megértésére, másrészt – innovatív 
koncepciókon keresztül – hozzájárul új, 
fejlettebb politikák és irányítási és 
fejlesztési stratégiák kidolgozásához;

Or. en

Módosítás 16
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza annak fontosságát, , 
hogy – különösen a jelenlegi gazdasági 
légkörben – bebizonyítsák az uniós 
polgárok számára, hogy a biológiai 
sokféleség védelme nem ellentétes a 
fenntartható gazdasági és társadalmi 
fejlődéssel; e célból kéri a sikeres 
projektek népszerűsítését és a 
környezetvédelmi szempontból jótékony 
gazdasági fejlődésnek a fontos természeti 
és kulturális örökséget hordozó
területeken, mint például a Natura 2000 
hálózatban való megvalósíthatóságára 
vonatkozó információk nyilvánosság 
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körében történő terjesztését;

Or. en

Módosítás 17
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot annak 
mielőbbi tisztázására, hogy a 
bioüzemanyagok milyen hatást 
gyakorolnak a biológiai sokféleségre, a 
földhasználat közvetett 
megváltoztatásának hatását is ideértve;

Or. nl

Módosítás 18
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy a biológiai 
sokféleséget illetően multidiszciplináris és 
határokon átnyúló kutatási megközelítésre 
van szükség, mivel ez lényegéből 
fakadóan összefügg az ökológiával, a 
genetikával, az epidemiológiával, az 
éghajlattudománnyal, a 
közgazdaságtannal, a szociális 
antropológiával, az elméleti modellezéssel 
stb.; hangsúlyozza a tudományos alapú 
szakpolitikák szükségességét az 
ökoszisztémákkal és természeti 
erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodásban, különösen a 
mezőgazdaság, a halászat és az erdészet 
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gazdasági és társadalmi szempontból 
létfontosságú ágazataiban;

Or. en

Módosítás 19
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. fenntarthatósági kritériumok 
megállapítását kéri a szilárd 
bioüzemanyagok tekintetében;

Or. nl

Módosítás 20
Maria Badia i Cutchet

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. létfontosságúnak tartja, hogy a biológiai 
sokféleségről rendelkezésre álló 
tudományos adatokat, a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállításával 
kapcsolatos bevált gyakorlatok példáit, 
valamint a természeten alapuló innováció 
kínálta lehetőségekkel kapcsolatos 
információkat szélesebb körben ismerjék 
és fokozottabban megosszák egymás 
között a politikai döntéshozók és a jelentős 
érdekelt felek;

6. létfontosságúnak tartja, hogy a biológiai 
sokféleségről rendelkezésre álló 
tudományos adatokat, a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállításával 
kapcsolatos bevált gyakorlatok példáit, 
valamint a természeten alapuló innováció 
kínálta lehetőségekkel kapcsolatos 
információkat szélesebb körben ismerjék 
és fokozottabban megosszák egymás 
között a politikai döntéshozók és a jelentős 
érdekelt felek; az IKT-knek lényegükből 
fakadóan kritikus szerepet kellene 
játszaniuk az új lehetőségek és eszközök 
biztosításának segítése érdekében;

Or. en
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Módosítás 21
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. létfontosságúnak tartja, hogy a biológiai 
sokféleségről rendelkezésre álló 
tudományos adatokat, a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállításával 
kapcsolatos bevált gyakorlatok példáit, 
valamint a természeten alapuló innováció 
kínálta lehetőségekkel kapcsolatos 
információkat szélesebb körben ismerjék 
és fokozottabban megosszák egymás 
között a politikai döntéshozók és a jelentős 
érdekelt felek;

6. létfontosságúnak tartja, hogy a biológiai 
sokféleségről rendelkezésre álló 
tudományos adatokat, a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállításával 
és helyreállításával kapcsolatos legjobb
gyakorlatok példáit, valamint a természeten 
alapuló innováció és fejlesztés kínálta 
lehetőségekkel kapcsolatos információkat 
szélesebb körben ismerjék és 
fokozottabban megosszák egymás között a 
politikai döntéshozók és a jelentős érdekelt 
felek;

Or. en

Módosítás 22
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. létfontosságúnak tartja, hogy a 
politikai döntéshozók és a jelentős 
érdekelt felek szélesebb körben ismerjék 
és fokozottabban osszák meg egymás 
között a biológiai sokféleségről 
rendelkezésre álló tudományos adatokat, a 
biológiai sokféleség csökkenésének 
megállításával kapcsolatos bevált 
gyakorlatok példáit, valamint a 
természeten alapuló innováció kínálta 
lehetőségekkel kapcsolatos információkat;
üdvözli ezért a vállalkozások és a biológiai 
sokféleség uniós platformjának a 
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Bizottság általi létrehozását, és arra 
biztatja a Bizottságot, hogy fejlessze 
tovább a platformot, és ösztönözze a 
nagyobb mértékű együttműködést az 
európai kormányzatok és vállalkozások –  
köztük a kkv-k – között;

Or. en

Módosítás 23
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri, hogy a biológiai sokféleségre 
vonatkozó európai információs rendszer 
(BISE) webportál az adatok és 
információk megosztásának segítése 
érdekében az EU minden hivatalos 
nyelvén legyen elérhető;

Or. ro

Módosítás 24
Vicky Ford

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
sürgősen vizsgálják felül az 
élőhelyvédelmi irányelv végrehajtását, 
amely sok tagállamban költséges és 
időigényes bürokratikus teherhez vezet;

Or. en
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Módosítás 25
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felszólítja mind a Bizottságot, mind a 
tagállamokat, hogy az egyedi intézkedések 
részeként mérlegeljék egy menetrend 
előterjesztését az európai ökoszisztéma-
szolgáltatások feltérképezése és értékelése 
tekintetében, amely lehetővé fogja tenni, 
hogy célzott, hatékony intézkedéseket 
hozzanak a biológiai sokféleség és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások 
hanyatlásának feltartóztatására;

Or. ro

Módosítás 26
Vicky Ford

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
mérlegelje azt, hogy a mérséklésre 
helyezett hangsúly növelése (ideértve több 
élőhely, nagyobb élőhely biztosítását és a 
tervek megváltoztatását a fajok 
elhelyezése érdekében stb.) szemben a 
háttér-dokumentációkkal, az 
adatgyűjtéssel és a fajok helyszíni 
védelmével jótékonyabb hatással lenne-e a 
biológiai sokféleségre;

Or. en

Módosítás 27
Vicky Ford
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Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül, hogy a jelenlegi szabályozási 
rendszer megfelelően ösztönzi-e a 
biológiai sokféleség növelésére szolgáló 
stratégiákat, és hogy javasoljon 
költséghatékony megoldásokat a biológiai 
sokféleségre fordított kiadások
súlypontjának a bürokrácia irányából a 
védelem és a javulás felé való eltolása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 28
Vicky Ford

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a védett európai fajok kategóriát, és 
gondoskodjon arról, hogy ez a leginkább 
veszélyeztetett fajokat állítsa a 
középpontba;

Or. en

Módosítás 29
Maria Badia i Cutchet

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 7. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
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hogy az Európa 2020 stratégiával 
összhangban átalakítsa, fokozatosan 
kivezesse vagy megszüntesse a káros 
támogatásokat, és egyetért vele abban, 
hogy a fogyasztási és gyártási 
tevékenységek külső környezeti 
költségeinek internalizálására irányuló, jól 
megtervezett, piaci alapú eszközök 
hozzájárulnak a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítására irányuló 
célkitűzés teljesítéséhez, amennyiben 
ezekhez az érintett ágazatokban zöld 
beruházásokat ösztönző kezdeményezések 
társulnak;

hogy az Európa 2020 stratégiával 
összhangban átalakítsa, fokozatosan 
kivezesse vagy megszüntesse a káros 
támogatásokat, és egyetért vele abban, 
hogy a fogyasztási és gyártási 
tevékenységek külső környezeti 
költségeinek internalizálására irányuló, jól 
megtervezett, piaci alapú eszközök 
hozzájárulnak a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítására irányuló 
célkitűzés teljesítéséhez, amennyiben 
ezekhez az érintett ágazatokban zöld 
beruházásokat ösztönző kezdeményezések 
társulnak; az Európai Bizottságnak a 
2014–2020-ra szóló többéves pénzügyi 
keretről folyó tárgyalásokra tekintettel 
szem előtt kell tartania, hogy nagy szükség 
van a megfelelő pénzügyi források 
biztosítására ahhoz, hogy teljes mértékben 
el lehessen érni a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos stratégia céljait;

Or. en

Módosítás 30
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy az Európa 2020 stratégiával 
összhangban átalakítsa, fokozatosan 
kivezesse vagy megszüntesse a káros 
támogatásokat, és egyetért vele abban, 
hogy a fogyasztási és gyártási 
tevékenységek külső környezeti 
költségeinek internalizálására irányuló, jól 
megtervezett, piaci alapú eszközök 
hozzájárulnak a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítására irányuló 
célkitűzés teljesítéséhez, amennyiben
ezekhez az érintett ágazatokban zöld 
beruházásokat ösztönző kezdeményezések 

7. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy az Európa 2020 stratégiával 
összhangban átalakítsa, fokozatosan 
kivezesse vagy megszüntesse a káros 
támogatásokat, és egyetért vele abban, 
hogy a fogyasztási és gyártási 
tevékenységek külső környezeti 
költségeinek internalizálására irányuló, jól 
megtervezett, piaci alapú eszközök 
hozzájárulnak a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítására irányuló 
célkitűzés teljesítéséhez, és ezekhez az 
érintett ágazatokban zöld beruházásokat 
ösztönző kezdeményezések
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társulnak; társulhatnának;

Or. en

Módosítás 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vállalják integrált 
stratégiák elfogadását annak érdekében, 
hogy ismereteket szerezzenek minden 
földrajzi terület természeti értékeiről és 
kulturális örökségének jellegzetességeiről, 
valamint az ezek fenntartásához szükséges 
feltételekről; a biológiai sokféleség és az 
összes faj megőrzése érdekében 
figyelembe kell venni a konkrét 
ökoszisztémákat, amelyek magukban 
foglalják a mezőgazdaságot, a vizet és az 
egyéb szükséges minimális feltételeket;

Or. es

Módosítás 32
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. tekintettel arra, hogy az ipari és a 
mezőgazdasági tevékenységek, valamint 
az éghajlatváltozás miatt az ivóvíz szűkös 
erőforrássá vált, felszólítja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy 2012. június 30-ig 
fogadjanak el uniós stratégiát és 
cselekvési tervet az ivóvíz védelmére és 
hatékony felhasználására nézve;
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Or. ro

Módosítás 33
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. elismeri, hogy a biológiai sokféleség és 
az ökoszisztéma-szolgáltatások jelentős, 
pénzben nem kifejezhető előnyöket 
jelentenek az ipar és más gazdasági 
szereplők számára; felkéri a 
magánszektort képviselő szervezeteket, 
hogy terjesszenek elő javaslatokat arra 
nézve, hogy hogyan lehetne jelentős 
nagyságrendben a legjobban megőrizni és 
helyreállítani a biológiai sokféleséget;

Or. en

Módosítás 34
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
folyamatosan végezzen vizsgálatokat az új 
és meglévő szakpolitikák – köztük a 
fókatermékek értékesítésének uniós 
tilalma – által az uniós tagállamok és 
érintett országok – köztük az EFTA- és 
OCTA-tagok – biológiai sokféleségére 
gyakorolt hatást illetően;

Or. da
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Módosítás 35
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. üdvözli a termékek és gazdasági 
tevékenységek biológiai sokféleségi 
lábnyomára vonatkozó elszámolások 
létrehozási módszereinek kidolgozására 
irányuló kísérleteket; tudomásul veszi az 
olyan elképzeléseket, mint például a 
biológiai sokféleség összességében vett 
csökkenésének elkerülését célzó 
megközelítést és a biológiai sokféleséget 
ellensúlyozó tényezők megközelítését; úgy 
véli, hogy ez nem ütközik a kedvezőtlen 
hatások elkerülésére és mérséklésére 
irányuló stratégiákkal, amelyeknek – ahol 
csak lehetséges – elsőbbséget kell 
kapniuk.

Or. en


