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Ändringsförslag 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
Europeiska kommissionen att 
offentliggöra det meddelande om den 
framtida finansieringen av Natura 2000 
som den aviserat om, detta så snart som 
möjligt och i alla händelser under 2010, 
så att denna aspekt kan behandlas 
tillsammans med den nya strategin för 
biologisk mångfald fram till 2020.

Or. en

Ändringsförslag 2
Pascale Gruny

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anför som exempel 
viktiga framställningar som mottagits, 
men där utskottet tillsvidare inte lyckats 
komma överens med kommissionen om 
vederbörlig respekt för tillämpningen av 
EU:s direktiv, så är fallet till exempel med 
Nordstream, gasledningen i Östersjön, om 
vilken parlamentet har antagit ett viktigt 
betänkande angående dess eventuella 
inverkan på miljön och på känsliga 
ekosystem, miljökonsekvenserna av den 
massiva urbaniseringen i Spanien och 
dess inverkan på kust- och öområden och 
de eventuella konsekvenserna av planerna 
på större infrastrukturprojekt i Loiredalen 
i Frankrike.

utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 3
Angelika Werthmann

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet efterlyser ett 
stärkande av direktivet om 
miljökonsekvensbedömning och en mycket 
mer rigorös tolkning av dess målsättningar. 
Parlamentet noterar till exempel att de som
utvecklar stora infrastrukturprojekt själva 
utför miljökonsekvensbedömningen på ett 
sätt som sällan är objektivt och som inte tar 
hänsyn till den oro som lokala samfund och 
deras valda företrädare ger uttryck för när 
de försöker försvara den biologiska 
mångfalden. Parlamentet anser att man bör 
överväga att införa ett gemensamt 
europeiskt system för ackreditering av 
sakkunniga.

8. Europaparlamentet efterlyser ett 
stärkande av direktivet om 
miljökonsekvensbedömning och en mycket 
mer rigorös tolkning av dess målsättningar. 
Parlamentet noterar till exempel att de som 
utvecklar stora infrastrukturprojekt själva 
utför miljökonsekvensbedömningen på ett 
sätt som sällan är objektivt och som inte tar 
hänsyn till den oro som lokala samfund och 
deras valda företrädare ger uttryck för när 
de försöker försvara den biologiska 
mångfalden. Parlamentet anser att ett 
gemensamt europeiskt system för 
ackreditering av sakkunniga är 
nödvändigt.

Or. de

Ändringsförslag 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
miljöutskottet, på begäran av utskottet för 
framställningar, att beakta oberoende 
experters forskningsresultat om 
tillämpningen av livsmiljödirektivet, 
särskilt i samband med bristen på
kompensatoriska åtgärder, bristande 
verifiering av sådana åtgärder och det 
faktum att de ofta, om de överhuvudtaget 

10. Europaparlamentet uppmanar 
miljöutskottet, på begäran av utskottet för 
framställningar, att beakta oberoende 
experters forskningsresultat om 
tillämpningen av livsmiljödirektivet, 
särskilt när det gäller bristen på
utvärdering av alternativ till och 
kumulativa effekter av projekt och i 
samband med otillfredsställande skötsel 
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genomförs, genomförs för sent samt att 
beakta de övriga förslagen och 
rekommendationerna i detta betänkande.

av områden och beslut som ska fattas om 
kompensatoriska åtgärder, bristande 
verifiering av sådana åtgärder och det 
faktum att de ofta, om de överhuvudtaget 
genomförs, genomförs för sent samt att 
beakta de övriga förslagen och 
rekommendationerna i detta betänkande.

Or. en

Ändringsförslag 5
Angelika Werthmann

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att skulden 
oftare bör läggas på de politiska 
myndigheterna i medlemsstaterna för att 
visa hur de, när de överväger idéer om ny 
infrastrukturutveckling tänker bevara 
miljön och dess biologiska mångfald, i 
stället för på medborgare som genom sina 
framställningar kräver sin rätt i enlighet 
med de direktiv som man bör värna om.

12. Europaparlamentet anser att skulden 
bör läggas på de politiska myndigheterna i 
medlemsstaterna för att visa hur de, när de 
överväger idéer om ny 
infrastrukturutveckling, tänker bevara 
miljön och dess biologiska mångfald, i 
stället för på medborgare som genom sina 
framställningar kräver sin rätt i enlighet 
med det direktiv som man bör värna om.

Or. de

Ändringsförslag 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet kräver att en seriös 
konsekvensbedömning görs av den 
befintliga miljölagstiftningen, 
inledningsvis i förbindelse med
EIA-direktivet samt direktiven om 
livsmiljöer och vilda fåglar, och att nya 

13. Europaparlamentet kräver att en seriös 
insats görs för att införliva frågor om 
biologisk mångfald med EU:s alla 
relevanta politikområden, särskilt i 
samband med reformeringen av den 
gemensamma fiskeripolitiken, den 
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och tuffare riktlinjer föreslås som 
garanterar att dessa direktiv genomförs 
korrekt på basis av rekommendationer från 
parlamentets egna behöriga utskott, med 
vilket utskottet för framställningar gärna 
samarbetar för att säkra att det som 
bekymrar medborgarna bättre avspeglas i 
morgondagens miljöinsatser.

gemensamma jordbrukspolitiken och 
EU:s nya budgetplan. Parlamentet anser 
att EIA-direktivet, SEIA-direktivet och
direktiven om livsmiljöer och vilda fåglar
är i behov av nya och tuffare riktlinjer som 
garanterar att dessa direktiv genomförs 
korrekt på basis av rekommendationer från 
parlamentets egna behöriga utskott, med 
vilket utskottet för framställningar gärna 
samarbetar för att säkra att det som 
bekymrar medborgarna bättre avspeglas i 
morgondagens miljöinsatser.

Or. en


