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Poprawka 1
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zgadza się z wnioskami analizy Komisji 
Europejskiej, z których wynika, że utrata 
różnorodności biologicznej jest kosztowna 
nie tylko dla ogółu społeczeństwa, ale 
również dla podmiotów gospodarczych 
działających w sektorach zależnych 
bezpośrednio od funkcji ekosystemu oraz 
od długotrwałej dostępności 
i różnorodności zasobów naturalnych; 
podziela również pogląd, że innowacje 
oparte na przyrodzie, a także działania na 
rzecz odbudowy ekosystemów 
i zachowania różnorodności biologicznej 
mogą przyczynić się w istotny sposób do 
wykształcania nowych umiejętności, 
tworzenia miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych;

1. zgadza się z wnioskami analizy Komisji 
Europejskiej, z których wynika, że utrata 
różnorodności biologicznej jest kosztowna 
nie tylko dla ogółu społeczeństwa, ale 
również dla podmiotów gospodarczych 
działających w sektorach zależnych 
bezpośrednio od usług ekosystemowych
oraz od długotrwałej dostępności 
i różnorodności zasobów naturalnych, 
takich jak turystyka i ogólnie pojmowany 
sektor usług, który ma zasadnicze 
znaczenie w UE; podziela również pogląd, 
że innowacje oparte na przyrodzie, a także 
działania na rzecz odbudowy ekosystemów 
i zachowania różnorodności biologicznej 
mogą przyczynić się w istotny sposób do 
wykształcania nowych umiejętności, 
tworzenia miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych; w tym zakresie 
europejskie instytucje powinny angażować 
młodzież, gdyż jest to grupa szczególnie 
uwrażliwiona na kwestie środowiskowe, a 
ponieważ stanowi ona przyszłość UE, ma 
duże znaczenie dla przedmiotowej sprawy;

Or. en

Poprawka 2
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zgadza się z wnioskami analizy Komisji 
Europejskiej, z których wynika, że utrata 
różnorodności biologicznej jest kosztowna 
nie tylko dla ogółu społeczeństwa, ale 

1. zgadza się z wnioskami analizy Komisji 
Europejskiej, z których wynika, że utrata 
różnorodności biologicznej jest kosztowna
nie tylko dla ogółu społeczeństwa, ale 
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również dla podmiotów gospodarczych 
działających w sektorach zależnych 
bezpośrednio od funkcji ekosystemu oraz 
od długotrwałej dostępności 
i różnorodności zasobów naturalnych; 
podziela również pogląd, że innowacje 
oparte na przyrodzie, a także działania na 
rzecz odbudowy ekosystemów 
i zachowania różnorodności biologicznej 
mogą przyczynić się w istotny sposób do 
wykształcania nowych umiejętności, 
tworzenia miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych;

również dla podmiotów gospodarczych 
działających w sektorach zależnych 
bezpośrednio od usług ekosystemowych
oraz od długotrwałej dostępności 
i różnorodności zasobów naturalnych; 
podziela również pogląd, że innowacje 
oparte na przyrodzie, a także działania na 
rzecz odbudowy ekosystemów 
i zachowania różnorodności biologicznej 
mogą przyczynić się w istotny sposób do 
wykształcania nowych umiejętności, 
tworzenia miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych; odnotowuje, że ogromna 
wartość ekonomiczna różnorodności 
biologicznej zapewnia opłacalny zwrot z 
bezcennych inwestycji w jej ochronę;

Or. lt

Poprawka 3
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża jednak ubolewanie z powodu 
tego, że Komisja, zamiast ponownie 
wprowadzać istniejące środki, które jak 
dotąd nie okazały się efektywne, nie 
przeanalizowała właściwie, dlaczego 
obecne działania nie przyniosły skutku 
oraz czy ewentualnie dostępne są inne, 
potencjalnie bardziej efektywne środki;

Or. en

Poprawka 4
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. ubolewa, że mimo działań 
podejmowanych w celu zwalczania utraty 
różnorodności biologicznej, w UE tylko 
17% siedlisk i gatunków oraz 11% 
kluczowych ekosystemów chronionych na 
mocy prawodawstwa UE znajduje się we 
właściwym stanie;

Or. ro

Poprawka 5
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa ponadto Komisję, by 
podejmowała coraz intensywniejsze 
działania na rzecz uwzględniania 
różnorodności biologicznej 
w opracowywaniu, wdrażaniu 
i finansowaniu innych strategii UE, 
zapewniając przez to większą spójność 
sektorowych i budżetowych strategii UE 
oraz stosowanie się do wiążących 
zobowiązań dotyczących ochrony 
różnorodności biologicznej;

2. wzywa ponadto Komisję, by 
podejmowała coraz intensywniejsze 
działania na rzecz uwzględniania 
różnorodności biologicznej 
w opracowywaniu, wdrażaniu 
i finansowaniu innych strategii UE, 
zapewniając przez to większą spójność 
sektorowych i budżetowych strategii UE 
oraz stosowanie się do wiążących 
zobowiązań dotyczących ochrony 
różnorodności biologicznej; wzywa do 
zwiększenia finansowania na rzecz 
środków ochrony przyrody, zarówno na 
szczeblu europejskim, jak i krajowym;

Or. lt

Poprawka 6
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla jednak, że środki na rzecz 
różnorodności biologicznej w ramach 
sektorowych strategii politycznych nie 
powinny stwarzać dodatkowych obciążeń 
administracyjnych i regulacyjnych dla 
zainteresowanych stron, takich jak sektor 
rolnictwa, i uważa, że proponowany 
element nadający WPR wymiar 
ekologiczny powinien koncentrować się 
na tworzeniu zachęt dla indywidualnych 
rolników w zakresie bardziej 
zrównoważonej aktywnej produkcji rolnej;

Or. en

Poprawka 7
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa za szczególnie ważne 
utrzymanie stanu wszystkich chronionych 
siedlisk i gatunków zarejestrowanych w 
UE do 2020 r., w tym miejsc na obszarach 
Natura 2000 i poza ich granicami, tak aby 
do 2050 r. zapewnić właściwy stan 
ochrony w przypadku wszystkich siedlisk i 
gatunków;

Or. lt

Poprawka 8
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że aby skutecznie osiągać 
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cele z zakresu różnorodności biologicznej, 
należy podejmować konkretne działania;

Or. en

Poprawka 9
Romana Jordan Cizelj

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa, że opracowanie przez Komisję 
strategii dotyczącej zielonej infrastruktury 
zaplanowano dopiero na rok 2012, podczas 
gdy korytarze energetyczne i transportowe 
określono już we wniosku dotyczącym 
europejskiego pakietu infrastrukturalnego; 
apeluje zatem do Komisji, by przyspieszyła 
prace nad strategią dotyczącą zielonej 
infrastruktury i zagwarantowała realizację 
zaproponowanego celu nr 2; zgadza się, że 
należy maksymalizować synergie w 
przypadku projektów energetycznych, 
transportowych i ICT, tak aby ograniczyć 
negatywny wpływ na różnorodność 
biologiczną, oraz że z funduszy UE należy 
finansować wyłącznie działania zgodne z 
prawem Unii oraz z właściwymi unijnymi 
strategiami politycznymi;

Or. en

Poprawka 10
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że nie należy ograniczać 
środków ochrony różnorodności 
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biologicznej zapisanych w obowiązującym 
prawie UE;

Or. en

Poprawka 11
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uznaje, że możliwe i konieczne jest
dojście do gospodarki w pełni bazującej 
na odnawialnych źródłach energii bez 
poświęcania celów z zakresu 
różnorodności biologicznej oraz że 
gospodarka taka mogłaby wręcz 
przyczynić się do osiągnięcia owych 
celów; w tym kontekście uznaje za 
niezbędne wprowadzenie kolejnych 
środków ochronnych w odniesieniu do 
tych źródeł, efektywności oraz ilości 
biomasy wykorzystywanej do produkcji 
energii;

Or. en

Poprawka 12
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że fakt, iż nie udało się nam 
odwrócić trwającego zjawiska utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
ekosystemów na świecie wynika między 
innymi z tego, że nie do końca rozumiemy 
złożony charakter różnorodności 
biologicznej, wzajemne zależności między 
jej poszczególnymi elementami oraz jej 
związki z żywym środowiskiem, w tym 

4. uważa, że fakt, iż nie udało się nam 
odwrócić trwającego zjawiska utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
ekosystemów na świecie wynika między 
innymi z tego, że nie do końca rozumiemy 
złożony charakter różnorodności 
biologicznej, wzajemne zależności między 
jej poszczególnymi elementami oraz jej 
związki z żywym środowiskiem, w tym 
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także wartość, jaką różnorodność 
biologiczna przedstawia dla człowieka 
obecnie oraz dla przyszłych pokoleń; 
przypomina, że realizacja każdej strategii 
politycznej powinna opierać się na nauce 
zajmującej się różnorodnością biologiczną;

także wartość, jaką różnorodność 
biologiczna przedstawia dla człowieka 
obecnie oraz dla przyszłych pokoleń; 
przypomina, że realizacja każdej strategii 
politycznej powinna opierać się na nauce 
zajmującej się różnorodnością biologiczną; 
uważa, że niemożność powstrzymania 
procesu utraty różnorodności biologicznej 
jest nie do przyjęcia zarówno z etycznego, 
jak i gospodarczego punktu widzenia, 
gdyż przyszłe pokolenia nie będą w stanie 
korzystać z normalnych funkcji 
ekosystemów oraz dobrobytu 
wytworzonego w oparciu o zasoby 
naturalne;

Or. lt

Poprawka 13
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że fakt, iż nie udało się nam 
odwrócić trwającego zjawiska utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
ekosystemów na świecie wynika między 
innymi z tego, że nie do końca rozumiemy 
złożony charakter różnorodności 
biologicznej, wzajemne zależności między 
jej poszczególnymi elementami oraz jej 
związki z żywym środowiskiem, w tym 
także wartość, jaką różnorodność 
biologiczna przedstawia dla człowieka 
obecnie oraz dla przyszłych pokoleń; 
przypomina, że realizacja każdej strategii 
politycznej powinna opierać się na nauce 
zajmującej się różnorodnością biologiczną;

4. uważa, że fakt, iż nie udało się nam 
odwrócić trwającego zjawiska utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
ekosystemów na świecie wynika między 
innymi z tego, że nie do końca rozumiemy 
złożony charakter różnorodności 
biologicznej, wzajemne zależności między 
jej poszczególnymi elementami oraz jej 
związki z żywym środowiskiem, w tym 
także wartość, jaką różnorodność 
biologiczna przedstawia dla człowieka 
obecnie oraz dla przyszłych pokoleń; 
przypomina, że realizacja każdej strategii 
politycznej powinna opierać się na nauce 
zajmującej się różnorodnością biologiczną,
i podkreśla potrzebę stałego zwiększania 
świadomości społecznej oraz 
wprowadzania wiążących zobowiązań, aby 
wspierać zmianę sytuacji zagrażającej 
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ekosystemowi;

Or. en

Poprawka 14
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę większych inwestycji 
w badania nad różnorodnością biologiczną, 
w tym za pomocą programu Horyzont 
2020, które z jednej strony pozwolą nam 
lepiej zrozumieć kwestię różnorodności 
biologicznej, a z drugiej przyczynią się 
dzięki innowacyjnym koncepcjom do 
opracowania nowych i ulepszonych 
strategii politycznych i strategii 
zarządzania;

5. podkreśla potrzebę większych inwestycji 
w badania nad różnorodnością biologiczną 
w ramach programu Horyzont 2020 oraz 
nad jednym z wyzwań społecznych lub 
nad większą ich liczbą, tak aby unikać 
fragmentacji polityki badawczej; uważa, 
że takie potencjalne zwiększenie funduszy 
na badania nad różnorodnością 
biologiczną można by uzyskać w ramach 
istniejących środków ogólnych ze względu 
na niewielką absorpcję środków; uważa, 
że badania mogłyby pozwolić nam lepiej 
zrozumieć kwestię różnorodności 
biologicznej, a ponadto przyczynią się one 
dzięki innowacyjnym koncepcjom do 
opracowania nowych i ulepszonych 
strategii politycznych i strategii 
zarządzania;

Or. en

Poprawka 15
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę większych inwestycji 
w badania nad różnorodnością biologiczną, 
w tym za pomocą programu Horyzont 

5. podkreśla potrzebę większych inwestycji 
w badania nad różnorodnością biologiczną, 
ochroną i ekologią, w tym za pomocą 
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2020, które z jednej strony pozwolą nam 
lepiej zrozumieć kwestię różnorodności 
biologicznej, a z drugiej przyczynią się 
dzięki innowacyjnym koncepcjom do 
opracowania nowych i ulepszonych 
strategii politycznych i strategii 
zarządzania;

programu Horyzont 2020, które z jednej 
strony pozwolą nam lepiej zrozumieć 
kwestię różnorodności biologicznej i jej 
znaczenia dla wszystkich aspektów działań 
człowieka, a z drugiej przyczynią się dzięki 
innowacyjnym koncepcjom do 
opracowania nowych i ulepszonych 
strategii politycznych i strategii 
zarządzania i rozwoju;

Or. en

Poprawka 16
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie uświadamiania 
obywateli UE, zwłaszcza w obecnej 
sytuacji gospodarczej, że ochrona 
różnorodności biologicznej nie jest 
sprzeczna ze zrównoważonym rozwojem 
gospodarczym i społecznym; w związku z
tym apeluje o promowanie skutecznych 
projektów i informowanie społeczeństwa o 
możliwościach rozwoju gospodarczego, 
który nie szkodziłby środowisku, na 
obszarach istotnych z punktu widzenia 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego, 
takich jak sieć Natura 2000;

Or. en

Poprawka 17
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Punkt 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do jak najszybszego 
wyjaśnienia, jaki wpływ na różnorodność 
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biologiczną mają biopaliwa, z 
uwzględnieniem wpływu pośredniego 
użytkowania gruntów;

Or. nl

Poprawka 18
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla potrzebę przyjęcia 
multidyscyplinarnego i transgranicznego 
podejścia badawczego do kwestii
różnorodności biologicznej, ponieważ 
nieodłącznie wiąże się ona z ekologią, 
genetyką, epidemiologią, nauką o 
klimacie, gospodarką, antropologią 
społeczną, modelowaniem teoretycznym 
itd.; podkreśla potrzebę opracowywania 
bazujących na nauce strategii 
politycznych w zakresie zrównoważonego 
zarządzania ekosystemami i zasobami 
naturalnymi, szczególnie w ważnych z 
gospodarczego i społecznego punktu 
widzenia sektorach rolnictwa, 
rybołówstwa i leśnictwa;

Or. en

Poprawka 19
Kathleen Van Brempt

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa do ustanowienia kryteriów 
zrównoważoności w odniesieniu do 
biopaliw stałych;

Or. nl
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Poprawka 20
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że należy szerzej upowszechniać 
dostępne dane naukowe dotyczące 
różnorodności biologicznej, przykłady 
najlepszych praktyk w zakresie 
powstrzymywania procesu utraty 
różnorodności biologicznej i informacje na 
temat związanego z przyrodą potencjału 
innowacyjności oraz że powinny się nimi 
dzielić podmioty odpowiedzialne za 
kształtowanie polityki i zainteresowane 
strony;

6. uważa, że należy szerzej upowszechniać 
dostępne dane naukowe dotyczące 
różnorodności biologicznej, przykłady 
najlepszych praktyk w zakresie 
powstrzymywania procesu utraty 
różnorodności biologicznej i informacje na 
temat związanego z przyrodą potencjału 
innowacyjności oraz że powinny się nimi 
dzielić podmioty odpowiedzialne za 
kształtowanie polityki i zainteresowane 
strony; w tym kontekście ICT powinny 
mieć do odegrania kluczową rolę, tak aby 
wspomagać tworzenie nowych możliwości 
i narzędzi;

Or. en

Poprawka 21
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że należy szerzej upowszechniać 
dostępne dane naukowe dotyczące 
różnorodności biologicznej, przykłady 
najlepszych praktyk w zakresie 
powstrzymywania procesu utraty 
różnorodności biologicznej i informacje na 
temat związanego z przyrodą potencjału 
innowacyjności oraz że powinny się nimi 
dzielić podmioty odpowiedzialne za 
kształtowanie polityki i zainteresowane 
strony;

6. uważa, że należy szerzej upowszechniać 
dostępne dane naukowe dotyczące 
różnorodności biologicznej, przykłady 
najlepszych praktyk w zakresie 
powstrzymywania procesu utraty 
różnorodności biologicznej i jej 
przywracania oraz informacje na temat 
związanego z przyrodą potencjału 
innowacyjności i rozwoju oraz że powinny 
się nimi dzielić podmioty odpowiedzialne 
za kształtowanie polityki i zainteresowane 
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strony;

Or. en

Poprawka 22
Romana Jordan Cizelj

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że należy szerzej 
upowszechniać dostępne dane naukowe 
dotyczące różnorodności biologicznej, 
przykłady najlepszych praktyk w zakresie 
powstrzymywania procesu utraty 
różnorodności biologicznej i informacje 
na temat związanego z przyrodą 
potencjału innowacyjności oraz że 
powinny się nimi dzielić podmioty 
odpowiedzialne za kształtowanie polityki 
i główne zainteresowane strony; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem stworzoną 
przez Komisję unijną platformę 
przedsiębiorczości i różnorodności 
biologicznej, zachęca Komisję do dalszego 
rozwijania tej platformy, a także do 
zacieśniania współpracy między 
administracją a przedsiębiorstwami w 
Europie, co odnosi się też do MŚP;

Or. en

Poprawka 23
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do udostępnienia portalu 
internetowego europejskiego systemu 
informacji o różnorodności biologicznej 
(BISE) we wszystkich językach 
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urzędowych UE, tak aby przyczyniać się 
do wymiany danych i informacji;

Or. ro

Poprawka 24
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
dokonania pilnego przeglądu sposobu 
wdrożenia przepisów dyrektywy 
siedliskowej, który w wielu państwach 
członkowskich jest przyczyną kosztownych 
i czasochłonnych obciążeń 
biurokratycznych;

Or. en

Poprawka 25
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję, jak i państwa 
członkowskie do rozważenia możliwości 
przedstawienia, w ramach środków 
specjalnych, harmonogramu sporządzania 
map i oceny usług ekosystemowych w 
Europie, co umożliwi podjęcie 
ukierunkowanych, efektywnych działań w 
celu powstrzymania degradacji 
różnorodności biologicznej i usług 
ekosystemowych;

Or. ro

Poprawka 26
Vicky Ford
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Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do rozważenia, czy 
większy nacisk na środki łagodzące (w tym 
na tworzenie większej liczby siedlisk, 
większe zmiany w samych siedliskach i 
przy ich wytyczaniu, tak aby przyjmować 
gatunki itd.) nie miałby bardziej 
korzystnego wpływu na różnorodność 
biologiczną niż dokumentacja 
uzupełniająca, zbieranie danych oraz 
ochrona gatunków w danym miejscu;

Or. en

Poprawka 27
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję do zbadania, czy 
obecny system regulacyjny odpowiednio 
zachęca do tworzenia strategii na rzecz 
ochrony różnorodności biologicznej, a 
także do zaproponowania opłacalnych 
rozwiązań mających na celu przesunięcie 
wydatków z obszaru biurokracji w 
dziedzinie ochrony i poprawy stanu 
środowiska do obszaru różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 28
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 6d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6d. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu kategorii europejskich 
gatunków zagrożonych i do dopilnowania, 
by kategorie te uwzględniały gatunki 
najbardziej zagrożone;

Or. en

Poprawka 29
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem odnosi się do zamiaru 
Komisji, by zgodnie z założeniami strategii 
UE 2020 zreformować i stopniowo 
całkowicie wyeliminować szkodliwe 
dopłaty; zgadza się, że właściwie 
opracowane rynkowe instrumenty służące 
internalizacji zewnętrznych kosztów 
działań związanych ze zużyciem 
i produkcją, mających wpływ na 
środowisko, przyczyniają się do 
osiągnięcia celu, jakim jest powstrzymanie 
procesu utraty różnorodności biologicznej, 
jeżeli połączy się je ze środkami 
zachęcającymi do zielonych inwestycji 
w odnośnych sektorach;

7. z zadowoleniem odnosi się do zamiaru 
Komisji, by zgodnie z założeniami strategii 
UE 2020 zreformować i stopniowo 
całkowicie wyeliminować szkodliwe 
dopłaty; zgadza się, że właściwie 
opracowane rynkowe instrumenty służące 
internalizacji zewnętrznych kosztów 
działań związanych ze zużyciem 
i produkcją, mających wpływ na 
środowisko, przyczyniają się do 
osiągnięcia celu, jakim jest powstrzymanie 
procesu utraty różnorodności biologicznej, 
jeżeli połączy się je ze środkami 
zachęcającymi do zielonych inwestycji 
w odnośnych sektorach; mając na uwadze 
negocjacje w sprawie wieloletnich ram 
finansowych (WRF) na lata 2014–2020, 
KE powinna pamiętać o istotnej 
konieczności zapewnienia odpowiednich 
środków finansowych, tak aby można było 
w pełni zrealizować strategię ochrony 
różnorodności biologicznej;

Or. en
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Poprawka 30
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem odnosi się do zamiaru 
Komisji, by zgodnie z założeniami strategii 
UE 2020 zreformować i stopniowo 
całkowicie wyeliminować szkodliwe 
dopłaty; zgadza się, że właściwie 
opracowane rynkowe instrumenty służące 
internalizacji zewnętrznych kosztów 
działań związanych ze zużyciem 
i produkcją, mających wpływ na 
środowisko, przyczyniają się do 
osiągnięcia celu, jakim jest powstrzymanie 
procesu utraty różnorodności biologicznej,
jeżeli połączy się je ze środkami 
zachęcającymi do zielonych inwestycji 
w odnośnych sektorach;

7. z zadowoleniem odnosi się do zamiaru 
Komisji, by zgodnie z założeniami strategii 
UE 2020 zreformować i stopniowo 
całkowicie wyeliminować szkodliwe 
dopłaty; zgadza się, że właściwie 
opracowane rynkowe instrumenty służące 
internalizacji zewnętrznych kosztów 
działań związanych ze zużyciem 
i produkcją, mających wpływ na 
środowisko, przyczyniają się do 
osiągnięcia celu, jakim jest powstrzymanie 
procesu utraty różnorodności biologicznej, 
i że można połączyć je ze środkami 
zachęcającymi do zielonych inwestycji 
w odnośnych sektorach;

Or. en

Poprawka 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zobowiązania się do 
przyjęcia zintegrowanych strategii, tak aby 
ustalić wartość przyrodniczą 
poszczególnych obszarów geograficznych 
oraz cechy ich dziedzictwa kulturowego, 
jak również warunki niezbędne do ich 
zachowania. Aby zachować różnorodność 
biologiczną i wszystkie gatunki, należy 
uwzględnić konkretne ekosystemy, co 
obejmuje rolnictwo, wody i inne 
niezbędne warunki minimalne;

Or. es
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Poprawka 32
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. w związku z niedoborami wody pitnej 
powstałymi w wyniku działalności 
przemysłowej i rolniczej, jak również 
zmiany klimatu wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby do dnia 30 czerwca 
2012 r. przyjęły nową strategię unijną i 
plan działania na rzecz ochrony wody 
pitnej i racjonalnego korzystania z jej 
zasobów;

Or. ro

Poprawka 33
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uznaje, że różnorodność biologiczna i 
usługi ekosystemowe stanowią znaczącą 
korzyść niepieniężną dla przedsiębiorstw i 
innych podmiotów gospodarczych; wzywa 
organizacje reprezentujące sektor 
prywatny do przedkładania propozycji 
dotyczących najlepszego sposobu ochrony 
i przywracania różnorodności biologicznej 
na dużą skalę;

Or. en

Poprawka 34
Bendt Bendtsen
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Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. bezustannie wzywa Komisję do 
zbadania wpływu nowych i już 
istniejących strategii politycznych, w tym 
unijnego zakazu sprzedaży produktów z 
fok, na różnorodność biologiczną w 
państwach członkowskich UE i 
zainteresowanych krajach, w tym w 
państwach należących do EFTA i OCTA;

Or. da

Poprawka 35
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. z zadowoleniem przyjmuje próby 
opracowania metod wprowadzania 
księgowości uwzględniającej ślad 
różnorodności biologicznej w odniesieniu 
do produktów i działalności gospodarczej; 
odnotowuje koncepcje takie, jak „zerowe 
straty różnorodności biologicznej netto” 
czy „środki wyrównawcze w zakresie 
różnorodności biologicznej”; uważa, że 
nie stoją one w sprzeczności ze strategiami 
unikania i łagodzenia negatywnych 
skutków, które powinny zyskiwać priorytet 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Or. en


