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Pozměňovací návrh 1
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o biologické 
rozmanitosti do roku 020 a konstatuje, že 
změna klimatu, úbytek biologické 
rozmanitosti, hrozby přicházející od 
invazivních druhů a nadměrná spotřeba 
přírodních zdrojů patří mezi nadnárodní a
nadregionální výzvy, které ovlivňují 
všechny občany Evropské unie, ať už žijí 
v městských nebo venkovských oblastech, 
a že ke zmírnění těchto dopadů je zapotřebí 
urychleně podniknout kroky na všech 
úrovních správy;

1. vítá sdělení Komise o biologické 
rozmanitosti do roku 2020 a konstatuje, že 
změna klimatu, úbytek biologické 
rozmanitosti, hrozby přicházející od 
invazivních druhů a nadměrná spotřeba 
přírodních zdrojů patří mezi nadnárodní a 
nadregionální výzvy, které ovlivňují 
všechny občany Evropské unie, ať už žijí 
v městských nebo venkovských oblastech, 
a že ke zmírnění těchto dopadů je zapotřebí 
urychleně podniknout kroky na všech 
stupních; vítá, že Komise ve svém sdělení 
připomněla, že pro zajištění účinné 
ochrany biologické rozmanitosti 
evropských zámořských území, na nichž 
se vyskytuje více endemických druhů než 
na celém evropském kontinentu, je 
nezbytné, aby Komise spolupracovala 
s členskými státy a s nejvzdálenějšími 
regiony;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o biologické 
rozmanitosti do roku 020 a konstatuje, že 
změna klimatu, úbytek biologické 

1. vítá sdělení Komise o biologické 
rozmanitosti do roku 2020 a konstatuje, že 
změna klimatu, úbytek biologické 
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rozmanitosti, hrozby přicházející od 
invazivních druhů a nadměrná spotřeba 
přírodních zdrojů patří mezi nadnárodní a 
nadregionální výzvy, které ovlivňují 
všechny občany Evropské unie, ať už žijí 
v městských nebo venkovských oblastech, 
a že ke zmírnění těchto dopadů je zapotřebí 
urychleně podniknout kroky na všech 
úrovních správy;

rozmanitosti, hrozby přicházející od 
invazivních druhů a nadměrná spotřeba 
přírodních zdrojů patří mezi nadnárodní a 
nadregionální výzvy, které ovlivňují 
všechny občany Evropské unie, ať už žijí 
v městských nebo venkovských oblastech, 
a že ke zmírnění těchto dopadů je zapotřebí 
urychleně podniknout kroky na všech 
úrovních správy, tedy místní, regionální i 
vnitrostátní;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že strategie je součástí 
stěžejní iniciativy pro Evropu účinněji 
využívající zdroje, a připomíná, že 
regionální politika hraje zásadní úlohu 
při zajišťování udržitelného růstu 
prostřednictvím činností, které podporuje 
v zájmu řešení klimatických, 
energetických a environmentálních 
otázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že nejvýznamnějšími činiteli
tříštění ekosystémů a stanovišť jsou 
budování infrastruktur a urbanizace; 

2. uznává, že jedněmi z nejvýznamnějších
činitelů tříštění ekosystémů a stanovišť 
jsou budování infrastruktur a urbanizace a 
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vyzývá místní i regionální samosprávy, aby 
tuto hrozbu ekosystémům a stanovištím 
vzaly v potaz při svém plánování a při 
vytváření rozvojových projektů ve velkém 
i malém rozsahu; podporuje další reformy 
a využívání regionálních i místních 
rozvojových politik, které přinesou 
biologické rozmanitosti užitek a zastaví 
další úbytek stanovišť;

obecně zásahy do území; vyzývá místní i 
regionální samosprávy, aby v rámci svých 
kompetencí a v souladu s pravidly 
vytváření a provádění plánů tyto aspekty 
potenciální hrozby ekosystémům a 
stanovištím vzaly v potaz při svém 
plánování a při vytváření rozvojových 
projektů ve velkém i malém rozsahu; 
podporuje další reformy a využívání 
regionálních i místních rozvojových 
politik, které přinesou biologické 
rozmanitosti užitek a zastaví další úbytek 
stanovišť;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že nejvýznamnějšími činiteli 
tříštění ekosystémů a stanovišť jsou 
budování infrastruktur a urbanizace; 
vyzývá místní i regionální samosprávy, 
aby tuto hrozbu ekosystémům a 
stanovištím vzaly v potaz při svém 
plánování a při vytváření rozvojových 
projektů ve velkém i malém rozsahu; 
podporuje další reformy a využívání 
regionálních i místních rozvojových 
politik, které přinesou biologické 
rozmanitosti užitek a zastaví další úbytek 
stanovišť;

2. uznává, že nejvýznamnějšími činiteli 
tříštění ekosystémů a stanovišť jsou 
budování infrastruktur, urbanizace a 
masivní industrializace; vyzývá místní,
regionální a národní samosprávy, aby tuto 
hrozbu ekosystémům a stanovištím vzaly 
v potaz při svém plánování a při vytváření 
rozvojových projektů; podporuje další 
reformy a využívání regionálních i 
místních rozvojových politik, které 
přinesou biologické rozmanitosti užitek a 
zastaví další úbytek stanovišť;

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Petru Constantin Luhan
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že nejvýznamnějšími činiteli 
tříštění ekosystémů a stanovišť jsou 
budování infrastruktur a urbanizace; 
vyzývá místní i regionální samosprávy, aby 
tuto hrozbu ekosystémům a stanovištím 
vzaly v potaz při svém plánování a při 
vytváření rozvojových projektů ve velkém 
i malém rozsahu; podporuje další reformy 
a využívání regionálních i místních 
rozvojových politik, které přinesou 
biologické rozmanitosti užitek a zastaví 
další úbytek stanovišť;

2. uznává, že nejvýznamnějšími činiteli 
tříštění ekosystémů a stanovišť jsou 
budování infrastruktur a urbanizace; 
vyzývá místní i regionální samosprávy, aby 
tuto hrozbu ekosystémům a stanovištím 
vzaly v potaz při svém plánování a při 
vytváření rozvojových projektů ve velkém 
i malém rozsahu; uznává, že na místní a 
regionální úrovni existuje tlak a potřeba, 
aby byl zajištěn podstatný hospodářský 
rozvoj, pracovní příležitosti pro občany a 
rovněž rovnováha biologické 
rozmanitosti; podporuje další reformy a 
využívání regionálních i místních 
rozvojových politik, které přinesou 
biologické rozmanitosti užitek a zastaví 
další úbytek stanovišť;

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že nejvýznamnějšími činiteli 
tříštění ekosystémů a stanovišť jsou 
budování infrastruktur a urbanizace; 
vyzývá místní i regionální samosprávy, aby 
tuto hrozbu ekosystémům a stanovištím 
vzaly v potaz při svém plánování a při 
vytváření rozvojových projektů ve velkém 
i malém rozsahu; podporuje další reformy 
a využívání regionálních i místních 
rozvojových politik, které přinesou 
biologické rozmanitosti užitek a zastaví 
další úbytek stanovišť;

2. uznává, že nejvýznamnějšími činiteli 
tříštění ekosystémů a stanovišť jsou 
budování infrastruktur a urbanizace; 
vyzývá místní i regionální samosprávy, aby 
tuto hrozbu ekosystémům a stanovištím 
vzaly v potaz při svém plánování a při 
vytváření rozvojových projektů ve velkém 
i malém rozsahu; podporuje další reformy 
a využívání regionálních i místních 
rozvojových politik, které přinesou 
biologické rozmanitosti užitek a zastaví 
další úbytek stanovišť; doporučuje 
místním a regionálním orgánům, aby 
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zohledňovaly stabilitu rovnováhy mezi 
rozvojovými potřebami a biologickou 
rozmanitostí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 8
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že nejvýznamnějšími činiteli 
tříštění ekosystémů a stanovišť jsou 
budování infrastruktur a urbanizace; 
vyzývá místní i regionální samosprávy, aby 
tuto hrozbu ekosystémům a stanovištím 
vzaly v potaz při svém plánování a při 
vytváření rozvojových projektů ve velkém 
i malém rozsahu; podporuje další reformy 
a využívání regionálních i místních 
rozvojových politik, které přinesou 
biologické rozmanitosti užitek a zastaví 
další úbytek stanovišť;

2. uznává, že nejvýznamnějšími činiteli 
tříštění ekosystémů a stanovišť jsou 
budování infrastruktur a urbanizace; 
vyzývá místní i regionální samosprávy, aby 
tuto hrozbu ekosystémům a stanovištím 
vzaly v potaz při svém plánování a při 
vytváření rozvojových projektů ve velkém 
i malém rozsahu; v tomto smyslu vyzývá 
k omezení rozšiřování měst a k zahájení 
kroků s cílem restrukturalizovat stávající 
městské pozemky; podporuje další reformy 
a využívání regionálních i místních 
rozvojových politik, které přinesou 
biologické rozmanitosti užitek a zastaví 
další úbytek stanovišť;

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že nejvýznamnějšími činiteli 
tříštění ekosystémů a stanovišť jsou 
budování infrastruktur a urbanizace; 
vyzývá místní i regionální samosprávy, aby 

2. uznává, že nejvýznamnějšími činiteli 
tříštění ekosystémů a stanovišť jsou 
budování infrastruktur a urbanizace; 
vyzývá místní i regionální samosprávy, aby 
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tuto hrozbu ekosystémům a stanovištím 
vzaly v potaz při svém plánování a při 
vytváření rozvojových projektů ve velkém 
i malém rozsahu; podporuje další reformy 
a využívání regionálních i místních 
rozvojových politik, které přinesou 
biologické rozmanitosti užitek a zastaví 
další úbytek stanovišť;

tuto hrozbu ekosystémům a stanovištím 
vzaly v potaz při svém plánování a při 
vytváření rozvojových projektů ve velkém 
i malém rozsahu; podporuje další reformy 
a využívání regionálních i místních 
rozvojových politik, které přinesou 
biologické rozmanitosti užitek a zastaví 
další úbytek stanovišť, a to i v období 
hospodářské a finanční krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává, že „zelené hospodářství“ je 
cestou k vytváření dovedností a 
zaměstnanosti, a vyzývá k tomu, aby bylo 
finančně podporováno, což napomůže 
k vytváření kapacity na místní úrovni a 
k navazování na místní a tradiční znalosti 
v boji za ochranu biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje skutečnost, že zhruba 30 % 
celkového objemu finančních prostředků 
přidělených na politiku soudržnosti 
v období 2007–2013 je k dispozici na 
činnosti se zvláštním dopadem na 
udržitelný růst; vybízí členské státy i
regiony, aby v souvislosti se snahou o 
zastavení úbytku biologické rozmanitosti 
zvýšily své úsilí při investování do 
přírodního kapitálu a využívaly zdrojů 
regionální politiky pro předcházení 
přírodních rizik v rámci ochrany přírodních 
zdrojů a přizpůsobování se změně klimatu;

3. uznává, že „zelené hospodářství“ je 
cestou k vytváření dovedností a 
zaměstnanosti, a vyzývá k tomu, aby bylo 
finančně podporováno, což napomůže 
k vytváření kapacity na místní úrovni a 
k navazování na místní a tradiční znalosti 
v boji za ochranu biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje skutečnost, že zhruba 30 % 
celkového objemu finančních prostředků 
přidělených na politiku soudržnosti 
v období 2007–2013 je k dispozici na 
činnosti se zvláštním dopadem na 
udržitelný růst; vybízí členské státy a 
zejména místní a regionální orgány, aby 
v souvislosti se snahou o zastavení úbytku 
biologické rozmanitosti byly aktivnější a
zvýšily své úsilí při investování do 
přírodního kapitálu a využívaly zdrojů 
regionální politiky pro předcházení 
přírodních rizik v rámci ochrany přírodních 
zdrojů a přizpůsobování se změně klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává, že „zelené hospodářství“ je 
cestou k vytváření dovedností a 
zaměstnanosti, a vyzývá k tomu, aby bylo 
finančně podporováno, což napomůže 
k vytváření kapacity na místní úrovni a 
k navazování na místní a tradiční znalosti 
v boji za ochranu biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje skutečnost, že zhruba 30 % 
celkového objemu finančních prostředků 
přidělených na politiku soudržnosti 
v období 2007–2013 je k dispozici na 
činnosti se zvláštním dopadem na 
udržitelný růst; vybízí členské státy i 
regiony, aby v souvislosti se snahou o 
zastavení úbytku biologické rozmanitosti 
zvýšily své úsilí při investování do 
přírodního kapitálu a využívaly zdrojů 
regionální politiky pro předcházení 
přírodních rizik v rámci ochrany přírodních 
zdrojů a přizpůsobování se změně klimatu;

3. uznává, že „zelené hospodářství“ je 
cestou k vytváření dovedností a 
zaměstnanosti, a vyzývá k tomu, aby bylo 
finančně podporováno, což napomůže 
k vytváření kapacity na místní úrovni a 
k navazování na místní a tradiční znalosti 
v boji za ochranu biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje skutečnost, že zhruba 30 % 
celkového objemu finančních prostředků 
přidělených na politiku soudržnosti 
v období 2007–2013 je k dispozici na 
činnosti se zvláštním dopadem na 
udržitelný růst; vybízí členské státy i 
regiony, aby v souvislosti se snahou o 
zastavení úbytku biologické rozmanitosti 
zvýšily své úsilí při investování do 
přírodního kapitálu a využívaly zdrojů 
regionální politiky pro předcházení 
přírodních rizik v rámci ochrany přírodních 
zdrojů a přizpůsobování se změně klimatu, 
zejména s ohledem na programové období 
2014-2020;

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vybízí členské státy, aby plně využívaly 
možnosti sladit stávající programy 
regionální politiky s cíli strategie Evropa 
2020 v oblasti udržitelného rozvoje 
pomocí přehodnocení investičních priorit 
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pro projekty, a naléhavě je vyzývá, aby 
dostupné výzkumy využívaly efektivněji;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje příležitosti ohledně řešení 
problémů s biologickou rozmanitostí 
prostřednictvím přeshraniční, 
meziregionální a nadnárodní spolupráce, 
a doporučuje členským státům, aby tyto 
možnosti plně využívaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává, že je třeba podporovat zelenou 
infrastrukturu a ekologické inovace, 
s jejichž pomocí bude možné vytvořit 
zelenější hospodářství; vybízí Komisi, 
členské státy i místní a regionální orgány, 
aby vzaly v potaz doporučení ze studie 
Ekonomika ekosystémů a biologické 
rozmanitosti (TEEB), jelikož tato studie 
má sloužit jako užitečný poradenský 
nástroj pro místní i regionální tvůrce 
politik, správce a manažery; zdůrazňuje 
nutnost školit příjemce financí ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a 
místních i regionálních samospráv 

4. uznává, že je třeba podporovat zelenou 
infrastrukturu, ekologické inovace a přijetí 
vylepšených technologií, s jejichž pomocí 
bude možné vytvořit zelenější 
hospodářství; vybízí Komisi, členské státy 
i místní, regionální a národní orgány, aby 
vzaly v potaz doporučení ze studie 
Ekonomika ekosystémů a biologické 
rozmanitosti (TEEB), jelikož tato studie 
má sloužit jako užitečný poradenský 
nástroj pro tvůrce politik, správce a 
manažery; zdůrazňuje nutnost školit 
příjemce financí ze strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti a místních, regionálních
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v zacházení s komplexními evropskými a 
vnitrostátními právními předpisy, které se 
snaží ochránit přírodu a zvyšovat 
povědomí o tom, jak zásadní téma je 
úbytek biologické rozmanitosti;

a národních samospráv v zacházení 
s komplexními evropskými a 
vnitrostátními právními předpisy, které se 
snaží ochránit přírodu a zvyšovat 
povědomí o tom, jak zásadní téma je 
úbytek biologické rozmanitosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává, že je třeba podporovat zelenou 
infrastrukturu a ekologické inovace, 
s jejichž pomocí bude možné vytvořit 
zelenější hospodářství; vybízí Komisi, 
členské státy i místní a regionální orgány, 
aby vzaly v potaz doporučení ze studie 
Ekonomika ekosystémů a biologické 
rozmanitosti (TEEB), jelikož tato studie 
má sloužit jako užitečný poradenský 
nástroj pro místní i regionální tvůrce 
politik, správce a manažery; zdůrazňuje 
nutnost školit příjemce financí ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a 
místních i regionálních samospráv 
v zacházení s komplexními evropskými a 
vnitrostátními právními předpisy, které se 
snaží ochránit přírodu a zvyšovat 
povědomí o tom, jak zásadní téma je 
úbytek biologické rozmanitosti;

4. uznává, že je třeba podporovat zelenou 
infrastrukturu a ekologické inovace, 
s jejichž pomocí bude možné vytvořit 
zelenější hospodářství; vybízí Komisi, 
členské státy i místní a regionální orgány, 
aby vzaly v potaz doporučení ze studie 
Ekonomika ekosystémů a biologické 
rozmanitosti (TEEB), jelikož tato studie 
má sloužit jako užitečný poradenský 
nástroj pro místní i regionální tvůrce 
politik, správce a manažery; zdůrazňuje 
nutnost rozšířit a prohloubit školení 
příjemců financí ze strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti a místních i 
regionálních samospráv v zacházení 
s komplexními evropskými a 
vnitrostátními právními předpisy, které se 
snaží ochránit přírodu a zvyšovat 
povědomí o tom, jak zásadní téma je 
úbytek biologické rozmanitosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Iosif Matula
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává, že je třeba podporovat zelenou 
infrastrukturu a ekologické inovace, 
s jejichž pomocí bude možné vytvořit 
zelenější hospodářství; vybízí Komisi, 
členské státy i místní a regionální orgány, 
aby vzaly v potaz doporučení ze studie 
Ekonomika ekosystémů a biologické 
rozmanitosti (TEEB), jelikož tato studie 
má sloužit jako užitečný poradenský 
nástroj pro místní i regionální tvůrce 
politik, správce a manažery; zdůrazňuje 
nutnost školit příjemce financí ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a 
místních i regionálních samospráv 
v zacházení s komplexními evropskými a 
vnitrostátními právními předpisy, které se 
snaží ochránit přírodu a zvyšovat 
povědomí o tom, jak zásadní téma je 
úbytek biologické rozmanitosti;

4. uznává, že je třeba podporovat zelenou 
infrastrukturu a ekologické inovace, 
s jejichž pomocí bude možné vytvořit 
zelenější hospodářství, a vyzývá Komisi, 
aby v tomto smyslu vypracovala příručku 
osvědčených postupů; vybízí Komisi, 
členské státy i místní a regionální orgány, 
aby vzaly v potaz doporučení ze studie 
Ekonomika ekosystémů a biologické 
rozmanitosti (TEEB), jelikož tato studie 
má sloužit jako užitečný poradenský 
nástroj pro místní i regionální tvůrce 
politik, správce a manažery; zdůrazňuje 
nutnost školit příjemce financí ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a 
místních i regionálních samospráv 
v zacházení s komplexními evropskými a 
vnitrostátními právními předpisy, které se 
snaží ochránit přírodu a zvyšovat 
povědomí o tom, jak zásadní téma je 
úbytek biologické rozmanitosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. uznává, že je třeba podporovat zelenou 
infrastrukturu a ekologické inovace, 
s jejichž pomocí bude možné vytvořit 
zelenější hospodářství; vybízí Komisi, 
členské státy i místní a regionální orgány, 
aby vzaly v potaz doporučení ze studie 
Ekonomika ekosystémů a biologické 
rozmanitosti (TEEB), jelikož tato studie 
má sloužit jako užitečný poradenský 

4. uznává, že je třeba podporovat zelenou 
infrastrukturu a ekologické inovace, 
s jejichž pomocí bude možné vytvořit 
zelenější hospodářství; vybízí Komisi, 
členské státy i místní a regionální orgány, 
aby vzaly v potaz doporučení ze studie 
Ekonomika ekosystémů a biologické 
rozmanitosti (TEEB), jelikož tato studie 
má sloužit jako užitečný poradenský 
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nástroj pro místní i regionální tvůrce 
politik, správce a manažery; zdůrazňuje 
nutnost školit příjemce financí ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a 
místních i regionálních samospráv 
v zacházení s komplexními evropskými a 
vnitrostátními právními předpisy, které se 
snaží ochránit přírodu a zvyšovat 
povědomí o tom, jak zásadní téma je 
úbytek biologické rozmanitosti;

nástroj pro místní i regionální tvůrce 
politik, správce a manažery; zdůrazňuje 
nutnost školit příjemce financí ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a 
místních i regionálních samospráv 
v zacházení s komplexními evropskými a 
vnitrostátními právními předpisy, které se 
snaží ochránit přírodu a zvyšovat 
povědomí o tom, jak zásadní téma je 
úbytek biologické rozmanitosti; vybízí 
Komisi, aby zavedla mechanismy 
technické pomoci na podporu znalostí na 
regionální a místní úrovni, co se týče 
problémů souvisejících s prováděním 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává význam zeleného nakupování 
a podporuje větší zaměření na využívání 
statků pocházejících ze zelených nákupů, 
a to zejména ze strany těch veřejných 
orgánů, jež čerpají prostředky 
z evropských fondů; doporučuje orgánům 
pro systémy řízení a kontroly, které byly 
zřízeny v členských státech pro spravování 
strukturálních fondů a fondů soudržnosti, 
aby podporovaly projekty, jež takové 
postupy plánují;

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Giommaria Uggias
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že regionální politiky 
mohou plnit významnou úlohu při 
posilování a ochraně biologické 
rozmanitosti, a vyzývá Radu a členské 
státy, aby přijaly návrh nařízení schválený 
Evropským parlamentem, kterým se mění 
směrnice 2001/18/ES, pokud jde o 
možnost členských států zakázat či omezit 
pěstování geneticky modifikovaných 
organismů na jejich území;

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
poskytly podporu a pokyny ohledně 
partnerství v oblasti biologické 
rozmanitosti, aby se zvýšilo povědomí a 
byli stanoveni další možní partneři, kteří 
by se mohli zapojit do řešení otázek 
biologické rozmanitosti prostřednictvím 
pozitivních akcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vybízí ke zlepšení soudržnosti politik a 
klimatického a environmentálního 
testování v rámci finančních nástrojů 
Evropské unie, zejména strukturálních 
fondů a Fond soudržnosti, aby byly 
splněny cíle biologické rozmanitosti a cíle 
EU do roku 2020;

5. vybízí ke zlepšení soudržnosti politik a 
klimatického a environmentálního 
testování v rámci finančních nástrojů 
Evropské unie, zejména strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti, aby byly 
splněny cíle biologické rozmanitosti a cíle 
EU do roku 2020; domnívá se proto, že je 
nezbytné přidělit odpovídající množství 
finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vybízí ke zlepšení soudržnosti politik a 
klimatického a environmentálního 
testování v rámci finančních nástrojů 
Evropské unie, zejména strukturálních 
fondů a Fond soudržnosti, aby byly 
splněny cíle biologické rozmanitosti a cíle 
EU do roku 2020;

5. vybízí ke zlepšení soudržnosti politik a 
klimatického a environmentálního 
testování v rámci finančních nástrojů 
Evropské unie, zejména strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti, aby byly 
splněny cíle biologické rozmanitosti a cíle 
EU do roku 2020; dále požaduje, aby 
nadále pokračovala přípravná akce 
programu BEST, která umožňuje 
poskytovat značné finanční prostředky na 
ochranu biologické rozmanitosti 
a ekosystémových služeb v evropských 
zámořských územích (nejvzdálenější 
regiony a zámořské země a území);

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Erminia Mazzoni
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vybízí ke zlepšení soudržnosti politik a 
klimatického a environmentálního 
testování v rámci finančních nástrojů 
Evropské unie, zejména strukturálních 
fondů a Fond soudržnosti, aby byly 
splněny cíle biologické rozmanitosti a cíle 
EU do roku 2020;

5. vybízí ke zlepšení soudržnosti politik a 
klimatického a environmentálního 
testování v rámci finančních nástrojů 
Evropské unie, zejména strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti, aby byly 
splněny cíle biologické rozmanitosti a cíle 
EU do roku 2020; zdůrazňuje dále 
možnost synergie mezi strukturálními 
fondy a Evropským zemědělským fondem 
pro rozvoj venkova, programem LIFE+ a 
rámcovým programem pro výzkum a 
rozvoj. S ohledem na příští programové 
období naléhavě vyzývá k účinné 
koordinaci mezi pěti fondy společného 
strategického rámce, aby bylo zajištěno 
optimální plnění cíle udržitelného růstu 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá návrh Komise investovat ve 
finančním období 2014-2020 do ochrany 
a obnovy biologické rozmanitosti z Fondu 
soudržnosti; doporučuje také zvážit 
možnosti programu Natura 2000 pro 
místní ekonomiky a trhy práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Návrh usnesení
´Bod 5 а (nový)

        Pozměňovací návrh Pozměňovací návrh

5а. vybízí k účinnějšímu a 
koordinovanějšímu využívání prostředků, 
které nástroje politiky soudržnosti a 
EZFRV věnují na projekty v oblasti 
ochrany životního prostředí, biologické 
rozmanitosti a klimatu, jakož i v případě 
potřeby na technickou pomoc;

Or. bg

Pozměňovací návrh 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že je nutné zahájit 
informační a osvětové kampaně na téma 
biologické rozmanitosti se zaměřením na 
všechny věkové i společenské vrstvy 
obyvatel, včetně územních celků; domnívá 
se, že programy odborné přípravy, 
vzdělávací programy a programy pro 
související oblasti se musejí více soustředit 
na ochranu biologické rozmanitosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podporuje využívání posouzení vlivů na 
životní prostředí, posouzení dopadu na 
udržitelný rozvoj, strategických posouzení 
vlivů na životní prostředí a dalších nástrojů 
k tomu, aby byly při regionálním i místním 
rozhodování zohledňovány dopady změny 
klimatu a úbytek biologické rozmanitosti; 
upozorňuje, že z projektů, které uznávají 
zmírňování změny klimatu a předcházení 
úbytku biologické rozmanitosti, budou mít 
prospěch všechny regiony, včetně těch 
méně rozvinutých;

6. podporuje, aby bylo posíleno využívání 
posouzení vlivů na životní prostředí, 
posouzení dopadu na udržitelný rozvoj, 
strategických posouzení vlivů na životní 
prostředí a dalších nástrojů k tomu, aby 
byly při regionálním i místním 
rozhodování zohledňovány dopady změny 
klimatu a úbytek biologické rozmanitosti; 
upozorňuje, že z projektů, které uznávají 
zmírňování změny klimatu a předcházení 
úbytku biologické rozmanitosti, budou mít 
prospěch všechny regiony, včetně těch 
méně rozvinutých;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podporuje využívání posouzení vlivů na 
životní prostředí, posouzení dopadu na 
udržitelný rozvoj, strategických posouzení 
vlivů na životní prostředí a dalších nástrojů 
k tomu, aby byly při regionálním i místním 
rozhodování zohledňovány dopady změny 
klimatu a úbytek biologické rozmanitosti; 
upozorňuje, že z projektů, které uznávají 
zmírňování změny klimatu a předcházení 
úbytku biologické rozmanitosti, budou mít 
prospěch všechny regiony, včetně těch 
méně rozvinutých;

6. podporuje využívání posouzení vlivů na 
životní prostředí, posouzení dopadu na 
udržitelný rozvoj, strategických posouzení 
vlivů na životní prostředí a dalších nástrojů 
k tomu, aby byly při regionálním i místním 
rozhodování zohledňovány dopady změny 
klimatu a úbytek biologické rozmanitosti; 
upozorňuje, že z projektů, které uznávají 
zmírňování změny klimatu a předcházení 
úbytku biologické rozmanitosti, budou mít 
prospěch všechny regiony, včetně těch 
méně rozvinutých, se zvláštní strategickou 
důležitostí pro nejvzdálenější regiony, 
vzhledem k tomu, že se v nich nachází více 
endemických druhů než na celém 
evropském kontinentu;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 29
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že 80 % evropské 
biologické rozmanitosti se nachází 
v nejvzdálenějších regionech; požaduje, 
aby byly posíleny zvláštní nástroje 
zaměřené na zachování a ochranu 
biologické rozmanitosti na těchto 
územích, zejména pilotní projekt BEST, 
který Evropský parlament provádí od roku 
2010;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. uznává hodnotu, znalosti a práci 
neziskového a komunitního sektoru 
v oblasti ochrany biologické rozmanitosti a 
žádá regionální i místní samosprávy, aby 
tyto skupiny zapojily do plánování a 
konzultování projektů.

7. uznává hodnotu, znalosti a práci 
neziskového a komunitního sektoru 
v oblasti ochrany biologické rozmanitosti a 
žádá regionální i místní samosprávy, aby 
tyto skupiny zapojily do plánování a 
konzultování projektů navázáním 
partnerství mezi orgány, soukromým 
sektorem a nevládními organizacemi;

Or. ro

Pozměňovací návrh 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova



AM\890974CS.doc 19/20 PE480.804v01-00

CS

 Návrh usnesení 
Bod 7 а (nový)

      Pozměňovací návrh Pozměňovací návrh

7а. zdůrazňuje, že je nezbytná užší 
spolupráce evropských, vnitrostátních, 
regionálních a místních orgánů v oblasti 
ochrany biologické rozmanitosti a 
přírodních zdrojů, a domnívá se, že širší 
využívání možností teritoriální 
spolupráce, výměny informací, zkušeností 
a osvědčených postupů by významně 
přispělo k dosažení tohoto cíle. 
Konstatuje, že začlenění priorit 
souvisejících s biologickou rozmanitostí 
do regionálních makrostrategií je 
důležitým krokem k její obnově a ochraně. 

Or. bg
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