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Amendamentul 1
Maria Badia i Cutchet

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este în asentimentul analizei Comisiei că 
pierderea biodiversității este nu numai în 
sine costisitoare pentru societate în 
ansamblul său, ci și pentru actorii 
economici din sectoarele care depind în 
mod direct de serviciile ecosistemice și de 
disponibilitatea și diversitatea pe termen 
lung a resurselor naturale; este de acord, de 
asemenea, că inovarea bazată pe natură și 
acțiunile de refacere a ecosistemelor și de 
conservare a biodiversității au un mare 
potențial de a crea noi competențe, locuri 
de muncă și oportunități de afaceri;

1. este în asentimentul analizei Comisiei că 
pierderea biodiversității este nu numai în 
sine costisitoare pentru societate în 
ansamblul său, ci și pentru actorii 
economici din sectoarele care depind în 
mod direct de serviciile ecosistemice și de 
disponibilitatea și diversitatea pe termen 
lung a resurselor naturale, cum ar fi 
turismul și sectorul terțiar, în general, 
care au o mare importanță în Uniunea 
Europeană; este de acord, de asemenea, că 
inovarea bazată pe natură și acțiunile de 
refacere a ecosistemelor și de conservare a 
biodiversității au un mare potențial de a 
crea noi competențe, locuri de muncă și 
oportunități de afaceri; în acest scop, 
instituțiile europene ar trebui să implice 
tinerii, care sunt deosebit de sensibili la 
problemele de mediu și, întrucât ei 
reprezintă viitorul UE, manifestă o 
preocupare deosebită față de acest 
subiect;

Or. en

Amendamentul 2
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este în asentimentul analizei Comisiei că 
pierderea biodiversității este nu numai în 
sine costisitoare pentru societate în 
ansamblul său, ci și pentru actorii 

1. este în asentimentul analizei Comisiei că 
pierderea biodiversității este nu numai în 
sine costisitoare pentru societate în 
ansamblul său, ci și pentru actorii 
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economici din sectoarele care depind în 
mod direct de serviciile ecosistemice și de 
disponibilitatea și diversitatea pe termen 
lung a resurselor naturale; este de acord, de 
asemenea, că inovarea bazată pe natură și 
acțiunile de refacere a ecosistemelor și de 
conservare a biodiversității au un mare 
potențial de a crea noi competențe, locuri 
de muncă și oportunități de afaceri;

economici din sectoarele care depind în 
mod direct de serviciile ecosistemice și de 
disponibilitatea și diversitatea pe termen 
lung a resurselor naturale; este de acord, de 
asemenea, că inovarea bazată pe natură și 
acțiunile de refacere a ecosistemelor și de 
conservare a biodiversității au un mare 
potențial de a crea noi competențe, locuri 
de muncă și oportunități de afaceri; ia act 
de faptul că imensa valoare economică a 
biodiversității asigură un randament 
valoros al investițiilor inestimabile alocate 
conservării acesteia;

Or. lt

Amendamentul 3
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă totuși că, de fapt, Comisia nu a 
analizat motivele pentru care eforturile 
actuale nu au avut succes, respectiv dacă 
există alte instrumente disponibile,
eventual mai eficiente, în loc să se 
reintroducă măsurile existente care, până 
acum, nu au dat rezultate;

Or. en

Amendamentul 4
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă faptul că, în pofida acțiunilor 
întreprinse pentru combaterea pierderii 
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biodiversității, în UE, doar 17 % dintre 
habitate și specii,și doar 11 % dintre 
ecosistemele esențiale protejate conform 
legislației UE sunt într-o stare favorabilă;

Or. ro

Amendamentul 5
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să își intensifice 
eforturile de integrare a dimensiunii 
biodiversității în dezvoltarea, 
implementarea și finanțarea altor politici 
UE, asigurând astfel că politicile sectoriale 
și bugetare ale UE sunt mai coerente și în 
deplin acord cu angajamentele obligatorii 
privind protecția biodiversității;

2. invită Comisia să își intensifice 
eforturile de integrare a dimensiunii 
biodiversității în dezvoltarea, 
implementarea și finanțarea altor politici 
UE, asigurând astfel că politicile sectoriale 
și bugetare ale UE sunt mai coerente și în 
deplin acord cu angajamentele obligatorii 
privind protecția biodiversității; solicită o 
majorare a fondurilor pentru măsurile de 
conservare a naturii, atât la nivel 
european, cât și la nivel național;

Or. lt

Amendamentul 6
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază, cu toate acestea, faptul că 
măsurile privind biodiversitatea prevăzute 
în cadrul politicilor sectoriale nu ar trebui 
să creeze sarcini administrative și de 
reglementare suplimentare în ceea ce 
privește părțile afectate, precum sectorul 
agricol, și consideră că elementul propus 
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de ecologizare din cadrul PAC ar trebui 
să se concentreze în continuare asupra 
creării de stimulente pentru agricultori 
pentru ca aceștia să adopte un model de
producție agricolă activă mai durabil;

Or. en

Amendamentul 7
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că pentru a asigura o 
situație favorabilă de conservare a tuturor 
habitatelor și speciilor până în 2050 este 
deosebit de important să se mențină starea 
tuturor habitatelor și speciilor protejate 
înregistrate în UE până în 2020, inclusiv 
a siturilor situate în zona Natura 2000 și 
nu numai;

Or. lt

Amendamentul 8
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că obiectivele în materie de 
biodiversitate trebuie puse în aplicare prin 
acțiuni concrete pentru a fi eficiente;

Or. en
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Amendamentul 9
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă faptul că strategia Comisiei 
privind infrastructura ecologică este 
elaborată doar pentru 2012, deși 
coridoarele energetice și de transport au 
fost deja identificate în propunerea 
privind pachetul Infrastructura 
europeană; invită Comisia, prin urmare, 
să accelereze eforturile la strategia 
privind infrastructura ecologică și să 
asigure realizarea celui de-al doilea 
obiectiv propus; este de acord că sinergiile 
dintre proiectele energetice, de transport 
și TIC ar trebui maximizate pentru a 
limita impactul negativ asupra 
biodiversității și că din fonduri UE se 
finanțează doar acele acțiuni care 
respectă legislația Uniunii și sunt 
conforme cu politicile relevante ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 10
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că garanțiile pentru 
biodiversitate cuprinse în legislația 
existentă a UE nu trebuie diminuate;

Or. en
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Amendamentul 11
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. admite că este posibilă și necesară
realizarea unei economii bazate integral 
pe energie regenerabilă fără a afecta 
obiectivele în materie de biodiversitate și 
că, din contră, o astfel de economie ar 
putea contribui la realizarea acestor 
obiective; în acest context, consideră 
necesară introducerea unor garanții 
suplimentare în ceea ce privește sursele, 
eficiența și cantitatea de biomasă utilizată 
pentru energie;

Or. en

Amendamentul 12
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că unul dintre motivele pentru 
care am eșuat în a inversa actuala tendința 
de pierdere a biodiversității și de degradare 
a ecosistemelor la nivel global este 
neînțelegerea în totalitate a complexității 
biodiversității și a interacțiunii 
componentelor sale între ele și cu mediul 
viu, și totodată nici a valorii biodiversității 
pentru actualele și viitoarele generații 
umane; reafirmă că știința ce se ocupă cu 
studiul biodiversității este axul central 
pentru orice introducere a unor politici;

4. consideră că unul dintre motivele pentru 
care am eșuat în a inversa actuala tendința 
de pierdere a biodiversității și de degradare 
a ecosistemelor la nivel global este 
neînțelegerea în totalitate a complexității 
biodiversității și a interacțiunii 
componentelor sale între ele și cu mediul 
viu, și totodată nici a valorii biodiversității 
pentru actualele și viitoarele generații 
umane; reafirmă că știința ce se ocupă cu 
studiul biodiversității este axul central 
pentru orice introducere a unor politici;
consideră că eșecul de a stopa pierderea 
biodiversității este inacceptabil atât din 
punct de vedere etic, cât și din punct de 
vedere economic, deoarece generațiile 
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viitoare vor fi în imposibilitatea de a 
beneficia de funcțiile normale ale 
ecosistemelor și de bunăstarea creată de 
resursele naturale;

Or. lt

Amendamentul 13
Maria Badia i Cutchet

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că unul dintre motivele pentru 
care am eșuat în a inversa actuala tendința 
de pierdere a biodiversității și de degradare 
a ecosistemelor la nivel global este 
neînțelegerea în totalitate a complexității 
biodiversității și a interacțiunii 
componentelor sale între ele și cu mediul 
viu, și totodată nici a valorii biodiversității 
pentru actualele și viitoarele generații 
umane; reafirmă că știința ce se ocupă cu 
studiul biodiversității este axul central 
pentru orice introducere a unor politici;

4. consideră că unul dintre motivele pentru 
care am eșuat în a inversa actuala tendința 
de pierdere a biodiversității și de degradare 
a ecosistemelor la nivel global este 
neînțelegerea în totalitate a complexității 
biodiversității și a interacțiunii 
componentelor sale între ele și cu mediul 
viu, și totodată nici a valorii biodiversității 
pentru actualele și viitoarele generații 
umane; reafirmă că știința ce se ocupă cu 
studiul biodiversității este axul central 
pentru orice introducere a unor politici și 
subliniază necesitatea de a menține vie 
conștiința socială și de a stabili 
angajamente obligatorii pentru a 
contribui la inversarea situației de 
periclitare a ecosistemului;

Or. en

Amendamentul 14
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, prin urmare, necesitatea 5. subliniază, prin urmare, necesitatea 
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creșterii investițiilor în cercetarea 
biodiversității, inclusiv prin intermediul
programului Horizon 2020, care ne va
permite să înțelegem mai bine 
biodiversitatea, pe de o parte, și va 
contribui, prin concepte inovatoare, la 
înnoirea și îmbunătățirea strategiilor 
politice și administrative, pe de altă parte;

creșterii investițiilor în cercetarea 
biodiversității în cadrul programului 
Horizon 2020 și una sau mai multe 
„provocări societale” relevante pentru 
evitarea fragmentării politicii de 
cercetare; consideră că o astfel de creștere 
potențială a fondurilor pentru cercetarea 
din domeniul biodiversității s-ar putea 
realiza în cadrul mijloacelor existente 
generale datorită absorbției scăzute; 
consideră că cercetarea ar putea să ne 
permită să înțelegem mai bine 
biodiversitatea, pe de o parte, și va 
contribui prin concepte inovatoare, la 
înnoirea și îmbunătățirea strategiilor 
politice și administrative, pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 15
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, prin urmare, necesitatea 
creșterii investițiilor în cercetarea 
biodiversității, inclusiv prin intermediul 
programului Horizon 2020, care ne va 
permite să înțelegem mai bine 
biodiversitatea, pe de o parte, și va 
contribui, prin concepte inovatoare, la 
înnoirea și îmbunătățirea strategiilor 
politice și administrative, pe de altă parte;

5. subliniază, prin urmare, necesitatea 
creșterii investițiilor în cercetarea în 
materie de biodiversitate, conservare și 
ecologie, inclusiv prin intermediul 
programului Horizon 2020, care ne va 
permite să înțelegem mai bine 
biodiversitatea și importanța acesteia 
pentru toate aspectele activităților umane, 
pe de o parte, și va contribui, prin concepte 
inovatoare, la înnoirea și îmbunătățirea 
strategiilor politice și administrative și de 
dezvoltare, pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 16
Ioannis A. Tsoukalas
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Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța de a le 
demonstra cetățenilor Uniunii Europene, 
în special în actualul climat economic, 
faptul că protecția biodiversității nu se 
află în contradicție cu dezvoltarea 
economică și socială durabilă; în acest 
scop, solicită promovarea proiectelor de 
succes și difuzarea către public a 
informațiilor privind fezabilitatea 
dezvoltării economice care să nu dăuneze 
mediului în zonele de patrimoniu natural 
și cultural important, cum ar fi rețeaua 
Natura 2000;

Or. en

Amendamentul 17
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să clarifice, cât mai 
repede posibil, efectul pe care 
biocombustibilii îl au asupra 
biodiversității, inclusiv impactul utilizării 
indirecte a terenurilor;

Or. nl

Amendamentul 18
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază necesitatea unei abordări 
multidisciplinare și transfrontaliere în 
domeniul cercetării în ceea ce privește 
biodiversitatea, întrucât aceasta este 
indisolubil legată de ecologie, genetică, 
epidemiologie, cercetare climatică, 
economie, antropologie socială, modele 
teoretice etc.; subliniază necesitatea unor 
politici bazate pe cercetare științifică în 
gestionarea durabilă a ecosistemelor și a 
resurselor naturale, în special în 
sectoarele agriculturii, pescuitului și în 
cel forestier, domenii vitale din punct de 
vedere economic și social;

Or. en

Amendamentul 19
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită stabilirea unor criterii de 
durabilitate pentru biocombustibilii solizi;

Or. nl

Amendamentul 20
Maria Badia i Cutchet

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este vital ca datele 
științifice disponibile despre biodiversitate, 
exemplele de bune practici pentru oprirea 
pierderii de biodiversitate și informațiile 

6. consideră că este vital ca datele 
științifice disponibile despre biodiversitate, 
exemplele de bune practici pentru oprirea 
pierderii de biodiversitate și informațiile 
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privind potențialul de inovare al resurselor 
naturale să fie mai amplu circulate și 
cunoscute de către decidenți și actorii cei 
mai importanți;

privind potențialul de inovare al resurselor 
naturale să fie mai amplu circulate și 
cunoscute de către decidenți și actorii cei 
mai importanți; ca atare, TIC ar trebui să 
joace un rol esențial pentru a facilita 
crearea de noi oportunități și instrumente;

Or. en

Amendamentul 21
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este vital ca datele 
științifice disponibile despre biodiversitate, 
exemplele de bune practici pentru oprirea 
pierderii de biodiversitate și informațiile 
privind potențialul de inovare al resurselor 
naturale să fie mai amplu circulate și 
cunoscute de către decidenți și actorii cei 
mai importanți;

6. consideră că este vital ca datele 
științifice disponibile despre biodiversitate, 
exemplele de cele mai bune practici pentru 
oprirea pierderii de biodiversitate și 
refacerea biodiversității și informațiile 
privind potențialul de inovare și dezvoltare
al resurselor naturale să fie mai amplu 
circulate și cunoscute de către decidenți și 
actorii cei mai importanți;

Or. en

Amendamentul 22
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că este vital ca datele 
științifice disponibile despre 
biodiversitate, exemplele de bune practici 
pentru oprirea pierderii de biodiversitate 
și informațiile privind potențialul de 
inovare al resurselor naturale să fie mai 
amplu circulate și cunoscute de către 
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decidenți și actorii cei mai importanți; 
salută așadar decizia Comisiei de creare a 
Platformei pentru mediul de afaceri și 
biodiversitate a UE, încurajează Comisia 
să continue dezvoltarea platformei și 
încurajează o cooperare mai strânsă între 
administrație și întreprinderile din 
Europa, inclusiv IMM-urile;

Or. en

Amendamentul 23
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită ca Portalul web al Sistemului 
european de informații privind 
biodiversitatea (BISE), să fie accesibil în 
toate limbile oficiale ale UE, pentru a 
contribui la schimbul de date și 
informații;

Or. ro

Amendamentul 24
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită statele membre să examineze 
urgent punerea în aplicare a Directivei 
privind habitatele, care în multe state 
membre determină sarcini birocratice 
costisitoare și care necesită mult timp;

Or. en
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Amendamentul 25
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. susține ca, atât Comisia cât și statele 
membre să aibă în vedere, în cadrul 
acțiunilor specifice, prezentarea unui 
calendar privind inventarierea și 
evaluarea serviciilor ecosistemice din 
Europa, ceea ce va permite luarea de 
măsuri eficiente și specifice pentru 
stoparea degradării biodiversității și a 
degradării serviciilor ecosistemice;

Or. ro

Amendamentul 26
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia să analizeze dacă 
printr-un accent sporit pe atenuare 
(inclusiv asigurarea unui habitat extins, 
îmbunătățirea habitatelor existente și 
realizarea unor modificări de proiectare 
în vederea adăpostirii speciilor etc.) în 
comparație cu documentația generală, 
colectarea de date și protecția speciilor 
locale ar rezulta un impact mai favorabil 
asupra biodiversității;

Or. en
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Amendamentul 27
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. invită Comisia să examineze dacă 
actualul regim de reglementare 
stimulează în mod adecvat strategiile de 
sporire a biodiversității și să propună
soluții eficiente din punct de vedere al 
costurilor pentru a comuta finanțarea în 
materie de biodiversitate de la birocrație 
la protecția și sporirea biodiversității;

Or. en

Amendamentul 28
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. invită Comisia să revadă categoriile de 
specii europene protejate și să se asigure 
că accentul revine asupra speciilor care se 
află în cel mai mare pericol;

Or. en

Amendamentul 29
Maria Badia i Cutchet

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. salută intenția Comisiei de a reforma și 
de a elimina gradual subvențiile 

7. salută intenția Comisiei de a reforma și 
de a elimina gradual subvențiile 
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dăunătoare, așa cum prevede Strategia 
2020, și este de acord că instrumentele de 
piață bine concepute, vizând internalizarea 
costurilor ecologice ale activităților de 
producție și consum, contribuie la 
realizarea obiectivului de oprire a pierderii 
biodiversității, dacă vor fi însoțite de 
stimulente asociate investițiilor ecologice 
în sectoarele respective;

dăunătoare, așa cum prevede Strategia 
2020, și este de acord că instrumentele de 
piață bine concepute, vizând internalizarea 
costurilor ecologice ale activităților de 
producție și consum, contribuie la 
realizarea obiectivului de oprire a pierderii 
biodiversității, dacă vor fi însoțite de 
stimulente asociate investițiilor ecologice 
în sectoarele respective; având în vedere 
negocierile privind cadrul financiar 
multianual (CFM) 2014-2020, CE ar 
trebui să ia în considerare necesitatea 
imperioasă de a asigura resurse 
financiare adecvate pentru realizarea 
deplină a obiectivelor strategiei în 
domeniul biodiversității;

Or. en

Amendamentul 30
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. salută intenția Comisiei de a reforma și 
de a elimina gradual subvențiile 
dăunătoare, așa cum prevede Strategia 
2020, și este de acord că instrumentele de 
piață bine concepute, vizând internalizarea 
costurilor ecologice ale activităților de 
producție și consum, contribuie la 
realizarea obiectivului de oprire a pierderii 
biodiversității, dacă vor fi însoțite de 
stimulente asociate investițiilor ecologice 
în sectoarele respective;

7. salută intenția Comisiei de a reforma și 
de a elimina gradual subvențiile 
dăunătoare, așa cum prevede Strategia 
2020, și este de acord că instrumentele de 
piață bine concepute, vizând internalizarea 
costurilor ecologice ale activităților de 
producție și consum, contribuie la 
realizarea obiectivului de oprire a pierderii 
biodiversității și ar putea fi însoțite de 
stimulente asociate investițiilor ecologice 
în sectoarele respective;

Or. en

Amendamentul 31
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia și statele membre să se 
angajeze să adopte strategii integrate 
pentru a dobândi cunoștințe despre 
valorile naturale ale fiecărei zone 
geografice și despre caracteristicile 
patrimoniului cultural al acestora, 
precum și despre condițiile necesare 
pentru menținerea acestora, ținând seama 
de ecosistemele specifice pentru 
conservarea biodiversității și a tuturor 
speciilor,  ceea ce include agricultura, apa 
și celelalte condiții minime necesare;

Or. es

Amendamentul 32
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. având în vedere că, datorită 
activităților industriale și agricole și 
datorită schimbărilor climatice, apa 
potabilă a devenit o resursă deficitară, 
solicităm Comisiei și statelor membre să 
adopte până la 30 iunie 2012, o strategie a 
UE și un plan de acțiuni pentru 
protejarea și utilizarea eficientă a apei 
potabile;

Or. ro

Amendamentul 33
Reinhard Bütikofer
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Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. recunoaște că biodiversitatea și 
serviciile ecosistemice reprezintă beneficii 
importante nemonetizate pentru industrii 
și alți actori economici; invită 
organizațiile reprezentând sectorul privat 
să înainteze propuneri privind cea mai 
bună modalitate de a conserva și reface 
biodiversitatea într-o măsură 
semnificativă;

Or. en

Amendamentul 34
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia să efectueze în mod 
continuu investigații privind impactul 
politicilor noi și al celor existente, inclusiv 
al interdicției UE privind vânzarea 
produselor derivate din focă, asupra 
biodiversității în statele membre ale UE și 
în țările afectate, inclusiv în țările 
membre ale AELS și OCTA;

Or. da

Amendamentul 35
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. salută încercările de a elabora 
metodologii pentru stabilirea amprentei în 
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materie de biodiversitate pe care o au 
produsele și activitățile economice; ia act 
de concepte, precum „fără pierderi nete” 
sau „compensarea biodiversității”; 
consideră că aceasta nu intră în 
contradicție cu strategiile de evitare și 
diminuare a impacturilor negative, care 
ar trebui să aibă prioritate ori de câte ori 
este posibil.

Or. en


