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Tarkistus 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota julkaisemaan 
lupaamansa tiedonannon Natura 
2000 -ohjelman tulevasta rahoituksesta 
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 
vuoden 2010 aikana, jotta tätä 
näkökohtaa voidaan tarkastella yhdessä 
vuoteen 2020 ulottuvan uuden 
biodiversiteettistrategian kanssa;

Or. en

Tarkistus 2
Pascale Gruny

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. esittää seuraavat esimerkit tapauksista, 
joissa on vastaanotettu tärkeitä 
vetoomuksia mutta joissa valiokunta 
toistaiseksi ei ole päässyt komission 
kanssa yhteisymmärrykseen EU:n 
direktiivien asianmukaisesta valvonnasta:
Itämeren Nordstream-kaasuputki, jonka 
mahdollisista vaikutuksista ympäristöön 
ja herkkiin ekosysteemeihin parlamentti 
on hyväksynyt tärkeän mietinnön, 
Espanjan laajamittaisen 
kaupungistumisen ympäristövaikutukset 
ja sen vaikutukset rannikko- ja 
saaristoalueiden luontoon sekä Ranskassa 
Loiren laaksossa suunniteltujen 
merkittävien infrastruktuurihankkeiden 
mahdolliset vaikutukset;

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 3
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa lujittamaan 
ympäristövaikutusten arviointia koskevaa 
direktiiviä ja tulkitsemaan sen tavoitteita 
paljon tiukemmin, ja panee merkille muun 
muassa, että direktiivin mukaisesti suurten 
infrastruktuurihankkeiden rakennuttajat 
suorittavat itse ympäristövaikutusten 
arvioinnin, joka liian usein ei ole täysin 
objektiivinen ja jossa ei aina oteta 
huomioon paikallisyhteisöjen ja niiden 
vaaleilla valittujen edustajien huolenaiheita 
niiden puolustaessa biologista 
monimuotoisuutta; katsoo, että olisi 
harkittava yhteistä eurooppalaista 
järjestelmää asiantuntijoiden 
hyväksymiseksi;

8. kehottaa lujittamaan 
ympäristövaikutusten arviointia koskevaa 
direktiiviä ja tulkitsemaan sen tavoitteita 
paljon tiukemmin, ja panee merkille muun 
muassa, että direktiivin mukaisesti suurten 
infrastruktuurihankkeiden rakennuttajat
suorittavat itse ympäristövaikutusten 
arvioinnin, joka liian usein ei ole täysin 
objektiivinen ja jossa ei aina oteta 
huomioon paikallisyhteisöjen ja niiden 
vaaleilla valittujen edustajien huolenaiheita 
niiden puolustaessa biologista 
monimuotoisuutta; katsoo, että tarvitaan 
yhteinen eurooppalainen järjestelmä
asiantuntijoiden hyväksymiseksi;

Or. de

Tarkistus 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa ympäristön, kansanterveyden 
ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokuntaa ottamaan huomioon 
riippumattomien asiantuntijoiden 
vetoomusvaliokunnan pyynnöstä 
luontotyyppidirektiivin täytäntöönpanosta 
tekemän tutkimuksen tulokset erityisesti 
siltä osin kuin ne koskevat korvaavien 

10. kehottaa ympäristön, kansanterveyden 
ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokuntaa ottamaan huomioon 
riippumattomien asiantuntijoiden 
vetoomusvaliokunnan pyynnöstä 
luontotyyppidirektiivin täytäntöönpanosta 
tekemän tutkimuksen tulokset erityisesti 
siltä osin kuin ne koskevat hankkeiden 



AM\816208FI.doc 5/6 PE441.275v01-00

FI

toimien puutetta, näiden toimien 
todentamatta jättämistä ja sitä, että jos 
toimia ollenkaan toteutetaan, ne toteutetaan 
usein liian myöhään; kehottaa myös 
ottamaan huomioon tutkimusraportin muut 
ehdotukset ja suositukset;

vaihtoehtojen ja kumulatiivisten 
vaikutusten puutteellista arviointia ja 
riittämätöntä paikalla tapahtuvaa 
valvontaa sekä silloin, kun korvaavista 
toimenpiteistä päätetään, näiden toimien 
todentamatta jättämistä ja sitä, että jos 
toimia ollenkaan toteutetaan, ne toteutetaan 
usein liian myöhään; kehottaa myös 
ottamaan huomioon tutkimusraportin muut 
ehdotukset ja suositukset;

Or. en

Tarkistus 5
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. katsoo, että jäsenvaltioiden poliittiset 
viranomaiset olisi useammin velvoitettava 
osoittamaan, kuinka ne aikovat suojella 
luonnonympäristöä ja sen biologista 
monimuotoisuutta, kun niillä on 
harkinnassa uuden infrastruktuurin 
rakentaminen, sen sijaan että kansalaiset 
joutuvat vetoomusteitse hakemaan näiden 
direktiivien mukaisten oikeuksiensa
suojelua;

12. katsoo, että jäsenvaltioiden poliittiset 
viranomaiset olisi velvoitettava 
osoittamaan, kuinka ne aikovat suojella 
luonnonympäristöä ja sen biologista 
monimuotoisuutta, kun niillä on 
harkinnassa uuden infrastruktuurin 
rakentaminen, sen sijaan että kansalaiset 
joutuvat vetoomusteitse hakemaan näiden 
direktiivien mukaisten oikeuksiensa 
suojelua;

Or. de

Tarkistus 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. vaatii, että nykyisestä 
ympäristölainsäädännöstä tehdään 

13. kehottaa pyrkimään voimakkaasti 
siihen, että biologinen monimuotoisuus 
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kunnollinen vaikutustenarviointi ja että 
tämä aloitetaan ympäristövaikutusten 
arviointia koskevasta sekä luontotyyppi- ja
lintudirektiivistä, ja vaatii myös, että 
esitetään uusia tiukempia ohjeita näiden 
direktiivien asiamukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi parlamentin asiasta 
vastaavan valiokunnan suositusten 
pohjalta, sekä toteaa, että 
vetoomusvaliokunta työskentelee 
mielellään yhdessä tämän valiokunnan 
kanssa varmistaakseen, että kansalaisten 
huolenaiheet otetaan paremmin huomioon 
tulevassa ympäristöalan toiminnassa;

sisällytetään EU:n politiikkojen kaikkiin 
relevantteihin osa-alueisiin erityisesti 
yhteisen kalastuspolitiikan ja yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistamisen sekä 
EU:n uuden rahoituskehyksen 
yhteydessä; katsoo, että 
ympäristövaikutusten arviointia ja 
strategista ympäristövaikutusten 
arviointia koskevat direktiivit sekä 
luontotyyppi- ja lintudirektiivi edellyttävät
uusia tiukempia ohjeita näiden direktiivien 
asiamukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi parlamentin asiasta 
vastaavan valiokunnan suositusten 
pohjalta, sekä toteaa, että 
vetoomusvaliokunta työskentelee 
mielellään yhdessä tämän valiokunnan 
kanssa varmistaakseen, että kansalaisten 
huolenaiheet otetaan paremmin huomioon 
tulevassa ympäristöalan toiminnassa;

Or. en


