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Muudatusettepanek 1
Maurice Ponga

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks komisjoni teatise 
bioloogilise mitmekesisuse 2020. aasta 
strateegia kohta ja märgib, et 
kliimamuutus, bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine, invasiivsete võõrliikide 
levimine ning loodusvarade ülekasutamine 
on rahvusvahelised ja piirkondadeülesed 
probleemid, mis mõjutavad iga ELi 
kodanikku, olenemata sellest, kas ta elab 
linna- või maapiirkonnas, ning et 
kõnealuse mõju leevendamiseks on vaja 
kohe sekkuda igal haldustasandil;

1. kiidab heaks komisjoni teatise 
bioloogilise mitmekesisuse 2020. aasta 
strateegia kohta ja märgib, et 
kliimamuutus, bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine, invasiivsete võõrliikide 
levimine ning loodusvarade ülekasutamine 
on rahvusvahelised ja piirkondadeülesed 
probleemid, mis mõjutavad iga ELi 
kodanikku, olenemata sellest, kas ta elab 
linna- või maapiirkonnas, ning et 
kõnealuse mõju leevendamiseks on vaja 
kohe sekkuda igal tasandil; väljendab 
heameelt selle üle, et komisjon tuletab 
oma teatises meelde komisjoni, 
liikmesriikide ja äärepoolseimate 
piirkondade vahelise koostöö vajalikkust, 
et tagada bioloogilise mitmekesisuse tõhus
kaitse Euroopa ülemeremaadel ja -
territooriumidel, kus leidub endeemilisi 
liike arvukamalt kui kogu Euroopa 
mandril;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks komisjoni teatise 
bioloogilise mitmekesisuse 2020. aasta 
strateegia kohta ja märgib, et 
kliimamuutus, bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine, invasiivsete võõrliikide 

1. kiidab heaks komisjoni teatise 
bioloogilise mitmekesisuse 2020. aasta 
strateegia kohta ja märgib, et 
kliimamuutus, bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine, invasiivsete võõrliikide 
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levimine ning loodusvarade ülekasutamine 
on rahvusvahelised ja piirkondadeülesed 
probleemid, mis mõjutavad iga ELi 
kodanikku, olenemata sellest, kas ta elab 
linna- või maapiirkonnas, ning et 
kõnealuse mõju leevendamiseks on vaja 
kohe sekkuda igal haldustasandil;

levimine ning loodusvarade ülekasutamine 
on rahvusvahelised ja piirkondadeülesed 
probleemid, mis mõjutavad iga ELi 
kodanikku, olenemata sellest, kas ta elab 
linna- või maapiirkonnas, ning et 
kõnealuse mõju leevendamiseks on vaja 
kohe sekkuda igal haldustasandil –
kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul 
tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et strateegia on osa 
ressursitõhusa Euroopa juhtalgatusest, 
ning tuletab meelde, et regionaalpoliitika 
mängib olulist rolli jätkusuutliku 
majanduskasvu tagamisel meetmete 
kaudu, mida regionaalpoliitika toetab 
kliima-, energia- ja 
keskkonnaprobleemide lahendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et infrastruktuuri rajamine ja
linnastumine on ökosüsteemide ja 
elupaikade killustumise kõige olulisemad 
tegurid; palub, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused võtaksid

2. tunnistab, et infrastruktuuri rajamine,
linnastumine ning maastiku üldised 
füüsilised muutmised on mõned
ökosüsteemide ja elupaikade killustumise 
kõige olulisemad tegurid; palub, et riigid 
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planeerimisel ja arenguprojektide 
väljatöötamisel suuremal ja vähemal 
määral arvesse seda ohtu ökosüsteemidele 
ja elupaikadele; toetab piirkondliku ja 
kohaliku arengupoliitika täiendavaid
reforme ja nendest tulenevat kasu, et
kaitsta bioloogilist mitmekesisust ning 
peatada elupaikade jätkuv hävimine;

ning kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused võtaksid
planeerimiseeskirjades ja
rakendusmeetmetes oma pädevuse raames 
nii väikesemahuliste kui laiaulatuslike 
planeerimis- ja arendusprojektide puhul
arvesse neid ökosüsteemidele ja 
elupaikadele võimalikku ohtu kujutavaid 
tegureid; toetab piirkondliku ja kohaliku 
arengupoliitika täiendavaid reforme ja
poliitika kasutamist eesmärgiga kaitsta 
bioloogilist mitmekesisust ning peatada 
elupaikade jätkuv hävimine;

Or. es

Muudatusettepanek 5
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et infrastruktuuri rajamine ja 
linnastumine on ökosüsteemide ja 
elupaikade killustumise kõige olulisemad 
tegurid; palub, et kohalikud ja
piirkondlikud asutused võtaksid 
planeerimisel ja arenguprojektide 
väljatöötamisel suuremal ja vähemal 
määral arvesse seda ohtu ökosüsteemidele 
ja elupaikadele; toetab piirkondliku ja 
kohaliku arengupoliitika täiendavaid 
reforme ja nendest tulenevat kasu, et
kaitsta bioloogilist mitmekesisust ning 
peatada elupaikade jätkuv hävimine;

2. tunnistab, et infrastruktuuri rajamine,
linnastumine ja massiline 
industrialiseerimine on ökosüsteemide ja 
elupaikade killustumise kõige olulisemad 
tegurid; palub, et kohalikud ja
piirkondlikud omavalitsused ja riikide 
valitsused võtaksid planeerimis- ja 
arendusprojektide puhul arvesse seda ohtu 
ökosüsteemidele ja elupaikadele; toetab 
piirkondliku ja kohaliku arengupoliitika 
täiendavaid reforme ja poliitika kasutamist 
eesmärgiga kaitsta bioloogilist 
mitmekesisust ning peatada elupaikade 
jätkuv hävimine;

Or. pt

Muudatusettepanek 6
Petru Constantin Luhan
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et infrastruktuuri rajamine ja 
linnastumine on ökosüsteemide ja 
elupaikade killustumise kõige olulisemad 
tegurid; palub, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused võtaksid 
planeerimisel ja arenguprojektide 
väljatöötamisel suuremal ja vähemal 
määral arvesse seda ohtu ökosüsteemidele 
ja elupaikadele; toetab piirkondliku ja 
kohaliku arengupoliitika täiendavaid 
reforme ja nendest tulenevat kasu, et
kaitsta bioloogilist mitmekesisust ning 
peatada elupaikade jätkuv hävimine;

2. tunnistab, et infrastruktuuri rajamine ja 
linnastumine on ökosüsteemide ja 
elupaikade killustumise kõige olulisemad 
tegurid; palub, et kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused võtaksid nii 
väikesemahuliste kui laiaulatuslike 
planeerimis- ja arendusprojektide puhul
arvesse seda ohtu ökosüsteemidele ja
elupaikadele; tunnistab kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil valitsevat survet ja 
vajadust tagada ühtaegu nii tugev 
majanduslik areng ja töökohtade 
olemasolu kui bioloogilise mitmekesisuse 
tasakaal; toetab piirkondliku ja kohaliku 
arengupoliitika täiendavaid reforme ja 
poliitika kasutamist eesmärgiga kaitsta 
bioloogilist mitmekesisust ning peatada 
elupaikade jätkuv hävimine;

Or. ro

Muudatusettepanek 7
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et infrastruktuuri rajamine ja 
linnastumine on ökosüsteemide ja 
elupaikade killustumise kõige olulisemad 
tegurid; palub, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused võtaksid 
planeerimisel ja arenguprojektide 
väljatöötamisel suuremal ja vähemal 
määral arvesse seda ohtu ökosüsteemidele 
ja elupaikadele; toetab piirkondliku ja 
kohaliku arengupoliitika täiendavaid 
reforme ja nendest tulenevat kasu, et
kaitsta bioloogilist mitmekesisust ning 

2. tunnistab, et infrastruktuuri rajamine ja 
linnastumine on ökosüsteemide ja 
elupaikade killustumise kõige olulisemad 
tegurid; palub, et kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused võtaksid nii 
väikesemahuliste kui laiaulatuslike 
planeerimis- ja arendusprojektide puhul
arvesse seda ohtu ökosüsteemidele ja 
elupaikadele; toetab piirkondliku ja 
kohaliku arengupoliitika täiendavaid 
reforme ja poliitika kasutamist eesmärgiga 
kaitsta bioloogilist mitmekesisust ning 
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peatada elupaikade jätkuv hävimine; peatada elupaikade jätkuv hävimine; 
soovitab kohalikel ja piirkondlikel 
omavalitsustel pöörata tähelepanu arengu 
ja bioloogilise mitmekesisuse tagamise 
tingimuste vahelisele tasakaalule;

Or. ro

Muudatusettepanek 8
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et infrastruktuuri rajamine ja 
linnastumine on ökosüsteemide ja 
elupaikade killustumise kõige olulisemad 
tegurid; palub, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused võtaksid 
planeerimisel ja arenguprojektide 
väljatöötamisel suuremal ja vähemal 
määral arvesse seda ohtu ökosüsteemidele 
ja elupaikadele; toetab piirkondliku ja 
kohaliku arengupoliitika täiendavaid 
reforme ja nendest tulenevat kasu, et
kaitsta bioloogilist mitmekesisust ning 
peatada elupaikade jätkuv hävimine;

2. tunnistab, et infrastruktuuri rajamine ja 
linnastumine on ökosüsteemide ja 
elupaikade killustumise kõige olulisemad 
tegurid; palub, et kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused võtaksid nii 
väikesemahuliste kui laiaulatuslike 
planeerimis- ja arendusprojektide puhul
arvesse seda ohtu ökosüsteemidele ja 
elupaikadele; nõuab sellega seoses linnade 
laienemise piiramist ja olemasolevate 
linnaalade taasarendamise meetmete 
võtmist; toetab piirkondliku ja kohaliku 
arengupoliitika täiendavaid reforme ja 
poliitika kasutamist eesmärgiga kaitsta 
bioloogilist mitmekesisust ning peatada 
elupaikade jätkuv hävimine;

Or. ro

Muudatusettepanek 9
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab, et infrastruktuuri rajamine ja 2. tunnistab, et infrastruktuuri rajamine ja 
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linnastumine on ökosüsteemide ja 
elupaikade killustumise kõige olulisemad 
tegurid; palub, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused võtaksid 
planeerimisel ja arenguprojektide 
väljatöötamisel suuremal ja vähemal 
määral arvesse seda ohtu ökosüsteemidele 
ja elupaikadele; toetab piirkondliku ja 
kohaliku arengupoliitika täiendavaid 
reforme ja nendest tulenevat kasu, et
kaitsta bioloogilist mitmekesisust ning 
peatada elupaikade jätkuv hävimine;

linnastumine on ökosüsteemide ja 
elupaikade killustumise kõige olulisemad 
tegurid; palub, et kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused võtaksid nii 
väikesemahuliste kui laiaulatuslike 
planeerimis- ja arendusprojektide puhul
arvesse seda ohtu ökosüsteemidele ja 
elupaikadele; toetab piirkondliku ja 
kohaliku arengupoliitika täiendavaid 
reforme ja poliitika kasutamist eesmärgiga 
kaitsta bioloogilist mitmekesisust ning 
peatada elupaikade jätkuv hävimine ka 
majandus- ja finantskriisi ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunnistab, et keskkonnasäästlik 
majandus aitab luua oskusi ning töökohti, 
ja nõuab, et seda toetataks rahastamise abil, 
mis aitab suurendada suutlikkust kohalikul 
tasandil ning kohalikele ja 
traditsioonilistele teadmistele tuginedes 
võidelda bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmise eest; rõhutab asjaolu, et 
ligikaudu 30% kõikidest 
ühtekuuluvuspoliitika eraldistest aastateks 
2007–2013 on kättesaadavad tegevuse 
tarbeks, mis avaldab eelkõige mõju 
jätkusuutlikule majanduskasvule; innustab 
liikmesriike ja piirkondi bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise peatamisega 
seoses investeerima rohkem looduskapitali 
ja kasutama regionaalpoliitika rahastamist 
loodusriskide ennetamise vahendina, mis 
aitab säilitada loodusvarasid ja kohaneda 
kliimamuutusega;

3. tunnistab, et keskkonnasäästlik 
majandus aitab luua oskusi ning töökohti, 
ja nõuab, et seda toetataks rahastamise abil, 
mis aitab suurendada suutlikkust kohalikul 
tasandil ning kohalikele ja 
traditsioonilistele teadmistele tuginedes 
võidelda bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmise eest; rõhutab asjaolu, et 
ligikaudu 30% kõikidest 
ühtekuuluvuspoliitika eraldistest aastateks 
2007–2013 on kättesaadavad tegevuse 
tarbeks, mis avaldab eelkõige mõju 
jätkusuutlikule majanduskasvule; innustab 
liikmesriike ja eelkõige kohalikke ja 
piirkondlikke omavalitsusi olema
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
peatamisega seoses aktiivsem ja
investeerima rohkem looduskapitali ja 
kasutama regionaalpoliitika rahastamist 
loodusriskide ennetamise vahendina, mis 
aitab säilitada loodusvarasid ja kohaneda 



AM\890974ET.doc 9/20 PE480.804v01-00

ET

kliimamuutusega;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunnistab, et keskkonnasäästlik 
majandus aitab luua oskusi ning töökohti, 
ja nõuab, et seda toetataks rahastamise abil, 
mis aitab suurendada suutlikkust kohalikul 
tasandil ning kohalikele ja 
traditsioonilistele teadmistele tuginedes 
võidelda bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmise eest; rõhutab asjaolu, et 
ligikaudu 30% kõikidest 
ühtekuuluvuspoliitika eraldistest aastateks 
2007–2013 on kättesaadavad tegevuse 
tarbeks, mis avaldab eelkõige mõju 
jätkusuutlikule majanduskasvule; innustab 
liikmesriike ja piirkondi bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise peatamisega 
seoses investeerima rohkem looduskapitali 
ja kasutama regionaalpoliitika rahastamist 
loodusriskide ennetamise vahendina, mis 
aitab säilitada loodusvarasid ja kohaneda 
kliimamuutusega;

3. tunnistab, et keskkonnasäästlik 
majandus aitab luua oskusi ning töökohti, 
ja nõuab, et seda toetataks rahastamise abil, 
mis aitab suurendada suutlikkust kohalikul 
tasandil ning kohalikele ja 
traditsioonilistele teadmistele tuginedes 
võidelda bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmise eest; rõhutab asjaolu, et 
ligikaudu 30% kõikidest 
ühtekuuluvuspoliitika eraldistest aastateks 
2007–2013 on kättesaadavad tegevuse 
tarbeks, mis avaldab eelkõige mõju 
jätkusuutlikule majanduskasvule; innustab 
liikmesriike ja piirkondi bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise peatamisega 
seoses investeerima rohkem looduskapitali 
ja kasutama regionaalpoliitika rahastamist 
loodusriskide ennetamise vahendina, mis 
aitab säilitada loodusvarasid ja kohaneda 
kliimamuutusega, eriti programmitöö 
perioodi 2014–2020 eel;

Or. es

Muudatusettepanek 12
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. julgustab liikmesriike kasutama täiel 
määral võimalust viia praegused
rakenduskavad kooskõlla strateegia 
„Euroopa 2020” jätkusuutliku 
majanduskasvu eesmärkidega, mõeldes 
läbi prioriteedid projektidesse 
investeerimisel, ning nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid kasutaksid tõhusamalt 
olemasolevaid uuringuid;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. rõhutab bioloogilise mitmekesisusega 
seotud probleemide lahendamise 
võimalusi piiriülese piirkondadevahelise 
ja rahvusvahelise koostöö kaudu ning 
soovitab liikmesriikidel kasutada neid 
võimalusi ära täiel määral;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunnistab vajadust rohelise
infrastruktuuri ja ökoinnovatsiooni
toetamise järele, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus; ergutab 

4. tunnistab vajadust toetada rohelist
infrastruktuuri, ökoinnovatsiooni ja 
innovaatiliste tehnoloogiate 
kasutuselevõtmist, et luua 
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komisjoni, liikmesriike ning kohalikke ja
piirkondlikke asutusi arvesse võtma 
ökosüsteemide ja bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise majanduslikke 
aspekte käsitleva uuringu (TEEBi uuring) 
soovitusi, kuna see uuring on mõeldud 
kasuliku nõuandva vahendina kohalikele ja 
piirkondlikele poliitikutele, haldusjuhtidele 
ja juhtidele; rõhutab vajadust koolitada 
struktuurifondidest ja ühtekuuluvusfondist
abisaajaid ning kohalikke ja piirkondlikke 
asutusi, kes tegelevad keeruliste ELi ja 
riiklike õigusaktidega, millega püütakse 
kaitsta loodust ja suurendada teadlikkust 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
tähtsuse kohta;

keskkonnasäästlikum majandus; ergutab 
komisjoni, liikmesriike ning kohalikke,
piirkondlikke ja riigi ametiasutusi arvesse 
võtma ökosüsteemide ja bioloogilise 
mitmekesisuse majanduslikke aspekte 
käsitleva uuringu (TEEBi uuring) 
soovitusi, kuna see uuring on mõeldud 
kasuliku nõuandva vahendina poliitikutele, 
haldusjuhtidele ja juhtidele; rõhutab 
vajadust koolitada struktuurifondidest ja 
Ühtekuuluvusfondist abisaajaid ning 
kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ja
riigi ametiasutusi, kes tegelevad keeruliste 
ELi ja riiklike õigusaktidega, millega 
püütakse kaitsta loodust ja suurendada 
teadlikkust bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise tähtsuse kohta;

Or. pt

Muudatusettepanek 15
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunnistab vajadust rohelise
infrastruktuuri ja ökoinnovatsiooni 
toetamise järele, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus; ergutab 
komisjoni, liikmesriike ning kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi arvesse võtma 
ökosüsteemide ja bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise majanduslikke 
aspekte käsitleva uuringu (TEEBi uuring) 
soovitusi, kuna see uuring on mõeldud 
kasuliku nõuandva vahendina kohalikele ja 
piirkondlikele poliitikutele, haldusjuhtidele 
ja juhtidele; rõhutab vajadust koolitada
struktuurifondidest ja ühtekuuluvusfondist
abisaajaid ning kohalikke ja piirkondlikke 
asutusi, kes tegelevad keeruliste ELi ja 
riiklike õigusaktidega, millega püütakse 
kaitsta loodust ja suurendada teadlikkust 

4. tunnistab vajadust toetada rohelist
infrastruktuuri ja ökoinnovatsiooni, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus; ergutab 
komisjoni, liikmesriike ning kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi arvesse võtma 
ökosüsteemide ja bioloogilise 
mitmekesisuse majanduslikke aspekte 
käsitleva uuringu (TEEBi uuring) 
soovitusi, kuna see uuring on mõeldud 
kasuliku nõuandva vahendina kohalikele ja 
piirkondlikele poliitikutele, haldusjuhtidele 
ja juhtidele; rõhutab vajadust koolitada 
ulatuslikumalt ja intensiivsemalt
struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist
abisaajaid ning kohalikke ja piirkondlikke 
omavalitsusi, kes tegelevad keeruliste ELi 
ja riiklike õigusaktidega, millega püütakse 
kaitsta loodust ja suurendada teadlikkust 
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bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
tähtsuse kohta;

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
tähtsuse kohta;

Or. es

Muudatusettepanek 16
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunnistab vajadust rohelise
infrastruktuuri ja ökoinnovatsiooni 
toetamise järele, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus; ergutab 
komisjoni, liikmesriike ning kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi arvesse võtma 
ökosüsteemide ja bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise majanduslikke 
aspekte käsitleva uuringu (TEEBi uuring) 
soovitusi, kuna see uuring on mõeldud 
kasuliku nõuandva vahendina kohalikele ja 
piirkondlikele poliitikutele, haldusjuhtidele 
ja juhtidele; rõhutab vajadust koolitada 
struktuurifondidest ja ühtekuuluvusfondist
abisaajaid ning kohalikke ja piirkondlikke 
asutusi, kes tegelevad keeruliste ELi ja 
riiklike õigusaktidega, millega püütakse 
kaitsta loodust ja suurendada teadlikkust 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
tähtsuse kohta;

4. tunnistab vajadust toetada rohelist
infrastruktuuri ja ökoinnovatsiooni, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus, ning 
palub komisjonil koostada sellega seoses 
häid tavasid käsitlevad suunised; ergutab 
komisjoni, liikmesriike ning kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi arvesse võtma 
ökosüsteemide ja bioloogilise 
mitmekesisuse majanduslikke aspekte 
käsitleva uuringu (TEEBi uuring) 
soovitusi, kuna see uuring on mõeldud 
kasuliku nõuandva vahendina kohalikele ja 
piirkondlikele poliitikutele, haldusjuhtidele 
ja juhtidele; rõhutab vajadust koolitada 
struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist
abisaajaid ning kohalikke ja piirkondlikke 
omavalitsusi, kes tegelevad keeruliste ELi 
ja riiklike õigusaktidega, millega püütakse 
kaitsta loodust ja suurendada teadlikkust 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
tähtsuse kohta;

Or. ro

Muudatusettepanek 17
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunnistab vajadust rohelise
infrastruktuuri ja ökoinnovatsiooni 
toetamise järele, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus; ergutab 
komisjoni, liikmesriike ning kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi arvesse võtma 
ökosüsteemide ja bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise majanduslikke 
aspekte käsitleva uuringu (TEEBi uuring) 
soovitusi, kuna see uuring on mõeldud 
kasuliku nõuandva vahendina kohalikele ja 
piirkondlikele poliitikutele, haldusjuhtidele 
ja juhtidele; rõhutab vajadust koolitada 
struktuurifondidest ja ühtekuuluvusfondist
abisaajaid ning kohalikke ja piirkondlikke 
asutusi, kes tegelevad keeruliste ELi ja 
riiklike õigusaktidega, millega püütakse 
kaitsta loodust ja suurendada teadlikkust 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
tähtsuse kohta;

4. tunnistab vajadust toetada rohelist
infrastruktuuri ja ökoinnovatsiooni, et luua 
keskkonnasäästlikum majandus; ergutab 
komisjoni, liikmesriike ning kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi arvesse võtma 
ökosüsteemide ja bioloogilise 
mitmekesisuse majanduslikke aspekte 
käsitleva uuringu (TEEBi uuring) 
soovitusi, kuna see uuring on mõeldud 
kasuliku nõuandva vahendina kohalikele ja 
piirkondlikele poliitikutele, haldusjuhtidele 
ja juhtidele; rõhutab vajadust koolitada 
struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist
abisaajaid ning kohalikke ja piirkondlikke 
omavalitsusi, kes tegelevad keeruliste ELi 
ja riiklike õigusaktidega, millega püütakse 
kaitsta loodust ja suurendada teadlikkust 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
tähtsuse kohta; palub komisjonil luua 
tehnilise abi mehhanismid, et edendada 
teadmisi piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil rakendamisega seotud 
probleemide kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tunnistab keskkonnasäästlike hangete 
tähtsust ja usub, et nende läbiviimisele 
tuleks pöörata suuremat tähelepanu, 
iseäranis ELi rahastamisvahendeid 
saavate avaliku sektori asutuste poolt; 
soovitab, et liikmesriikides struktuuri- ja 
ühtekuuluvusvahendite haldamiseks 
loodud juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
eest vastutavad avaliku sektori asutused 
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toetaksid selliseid projekte, mille puhul 
oleks tagatud asjakohane menetlus;

Or. ro

Muudatusettepanek 19
Giommaria Uggias

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et regionaalpoliitika võib 
täita bioloogilise mitmekesisuse 
väärtustamise ja kaitse puhul olulist rolli, 
ning kutsub nõukogu ja liikmesriike üles 
võtma vastu Euroopa Parlamendi poolt 
heaks kiidetud ettepaneku võtta vastu 
määrus, millega muudetakse direktiivi 
2001/18/EÜ seoses liikmesriikide 
võimalusega piirata või keelata oma 
territooriumil GMOde kasvatamist;

Or. it

Muudatusettepanek 20
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
pakkuma bioloogilise mitmekesisuse alase 
partnerluse valdkonnas toetust ja 
juhendamist, et suurendada teadlikkust ja 
teha kindlaks rohkem võimalikke 
partnereid, keda kaasata bioloogilise 
mitmekesisusega seotud probleemide 
lahendamisse positiivsete meetmete 
kaudu;
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Or. en

Muudatusettepanek 21
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab suuremat poliitika sidusust ning 
ilmastikukindluse ja keskkonnakaitse 
arvestamist ELi rahastamisvahendites, eriti 
struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi
puhul, et saavutada bioloogilise 
mitmekesisuse 2020. aasta strateegia ja 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid;

5. nõuab suuremat poliitika sidusust ning 
ilmastikukindluse ja keskkonnakaitse 
arvestamist ELi rahastamisvahendites, eriti 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi
puhul, et saavutada bioloogilise 
mitmekesisuse 2020. aasta strateegia ja 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid; 
peab seetõttu möödapääsmatuks eraldada 
piisavalt rahalisi vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Maurice Ponga

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab suuremat poliitika sidusust ning 
ilmastikukindluse ja keskkonnakaitse 
arvestamist ELi rahastamisvahendites, eriti 
struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi
puhul, et saavutada bioloogilise 
mitmekesisuse 2020. aasta strateegia ja 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid;

5. nõuab suuremat poliitika sidusust ning 
ilmastikukindluse ja keskkonnakaitse 
arvestamist ELi rahastamisvahendites, eriti 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi
puhul, et saavutada bioloogilise 
mitmekesisuse 2020. aasta strateegia ja 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid;
nõuab ühtlasi, et alaliseks muudetaks 
katseprojekt BEST (Bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused 
Euroopa ülemereterritooriumidel –
Biodiversity and Ecosystem Services in 
Territories of European Overseas), mis 
võimaldab bioloogilise mitmekesisuse ja 
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ökosüsteemi teenuste kaitset Euroopa 
äärepoolseimates piirkondades ning 
ülemeremaadel ja -territooriumidel
asjakohaselt rahastada;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab suuremat poliitika sidusust ning 
ilmastikukindluse ja keskkonnakaitse 
arvestamist ELi rahastamisvahendites, eriti 
struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi
puhul, et saavutada bioloogilise 
mitmekesisuse 2020. aasta strateegia ja 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid;

5. nõuab suuremat poliitika sidusust ning 
ilmastikukindluse ja keskkonnakaitse 
arvestamist ELi rahastamisvahendites, eriti 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi
puhul, et saavutada bioloogilise 
mitmekesisuse 2020. aasta strateegia ja 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid; 
rõhutab lisaks võimalikku koostoimet 
struktuurifondide ja Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi, programmi 
LIFE+ ning teadus- ja arendustegevuse 
raamprogrammi vahel; pidades silmas 
järgmist programmitöö perioodi, nõuab 
tungivalt tõhusat kooskõlastamist ühise 
strateegiaraamistiku (ÜSR) viie fondi 
vahel, et tagada Euroopa Liidu 
jätkusuutliku majanduskasvu eesmärkide 
optimaalne saavutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunneb heameelt komisjoni 
ettepaneku üle investeerida 
Ühtekuuluvusfondi kaudu bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsesse ja taastamisse 
eelarveperioodil 2014–2020; soovitab 
samuti võtta arvesse Natura 2000 
potentsiaali kohaliku majanduse ja 
tööjõuturu jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 5 а (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab ühtekuuluvuspoliitika 
vahenditest ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) ette 
nähtud rahaliste vahendite tõhusamat ja 
kooskõlastatumat kasutamist 
keskkonnakaitse, bioloogilise 
mitmekesisuse ja kliimaga seotud 
projektide toetamisel, tagades muu hulgas 
vajaduse korral täiendava tehnilise toe;

Or. bg

Muudatusettepanek 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. peab tähtsaks bioloogilise 
mitmekesisuse alase teadlikkuse 
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suurendamist ning kõikidele vanuse- ja 
ühiskonnarühmadele suunatud 
teabekampaaniate korraldamist; on 
seisukohal, et haridusprogrammides, 
kutsealastes koolitusprogrammides ning 
asjakohastele sektoritele suunatud 
programmides tuleks rohkem keskenduda 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisele;

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toetab keskkonnamõju hindamiste, 
säästva arengu mõjuhinnangute, 
keskkonnamõju strateegiliste hindamiste ja 
teiste vahendite kasutamist, et võtta arvesse 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja 
kliimamuutuse mõju piirkondliku ja 
kohaliku tasandi otsuste langetamisel; 
rõhutab, et projektidest, mis tunnistavad 
kliimamuutuse leevendamist ning 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
kaitsmist, saavad kasu kõik piirkonnad, 
kaasa arvatud vähem arenenud piirkonnad;

6. toetab keskkonnamõju hindamiste, 
säästva arengu mõjuhinnangute, 
keskkonnamõju strateegiliste hindamiste ja 
teiste vahendite tõhusamat kasutamist, et 
võtta arvesse bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemist ja kliimamuutuse mõju 
piirkondliku ja kohaliku tasandi otsuste 
langetamisel; rõhutab, et projektidest, mis
tunnistavad kliimamuutuse leevendamist 
ning bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise kaitsmist, saavad kasu kõik 
piirkonnad, kaasa arvatud vähem arenenud 
piirkonnad;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toetab keskkonnamõju hindamiste, 6. toetab keskkonnamõju hindamiste, 
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säästva arengu mõjuhinnangute, 
keskkonnamõju strateegiliste hindamiste ja 
teiste vahendite kasutamist, et võtta arvesse 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja 
kliimamuutuse mõju piirkondliku ja 
kohaliku tasandi otsuste langetamisel; 
rõhutab, et projektidest, mis tunnistavad 
kliimamuutuse leevendamist ning 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
kaitsmist, saavad kasu kõik piirkonnad, 
kaasa arvatud vähem arenenud piirkonnad;

säästva arengu mõjuhinnangute, 
keskkonnamõju strateegiliste hindamiste ja 
teiste vahendite kasutamist, et võtta arvesse 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ja 
kliimamuutuse mõju piirkondliku ja 
kohaliku tasandi otsuste langetamisel; 
rõhutab, et projektidest, mis tunnistavad 
kliimamuutuse leevendamist ning 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
kaitsmist, saavad kasu kõik piirkonnad, 
kaasa arvatud vähem arenenud piirkonnad, 
mistõttu tuleks omistada strateegilist 
tähtsust äärepoolseimatele piirkondadele, 
kus leidub endeemilisi liike arvukamalt 
kui kogu Euroopa mandril;

Or. pt

Muudatusettepanek 29
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. tuletab meelde, et 80% Euroopa 
bioloogilisest mitmekesisusest asub 
äärepoolseimates piirkondades; soovib, et 
tugevdataks nende territooriumide 
bioloogilise mitmekesisuse hoidmise ja 
kaitsmise konkreetseid vahendeid, 
eelkõige katseprojekti BEST, mida 
Euroopa Parlament toetab alates 
2010. aastast;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tunnistab vabatahtliku ja ühiskondliku 
sektori väärtust ning teadmisi ja nende 
tehtud tööd bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmisel ning palub piirkondlikel ja 
kohalikel asutustel kaasata need rühmad 
projektide planeerimisse ja nendega 
projektide osas konsulteerida;

7. tunnistab vabatahtliku ja ühiskondliku 
sektori väärtust ning teadmisi ja nende 
tehtud tööd bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmisel ning palub piirkondlikel ja 
kohalikel omavalitsustel kaasata need 
rühmad projektide planeerimisse ja 
nendega projektide osas konsulteerida, 
luues partnerlussuhted avaliku ja 
erasektori asutuste ning valitsusväliste 
organisatsioonide vahel;

Or. ro

Muudatusettepanek 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 7 а (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab bioloogilise mitmekesisuse ja 
loodusvarade kaitse alase tihedama 
koostöö vajadust Euroopa, riiklike, 
piirkondlike ja kohalike asutuste vahel 
ning on seisukohal, et laialdasem 
territoriaalne koostöö ning teabe, 
kogemuste ja heade tavade vahetamine 
aitaksid olulisel määral kaasa selle 
eesmärgi saavutamisele; juhib tähelepanu 
sellele, et bioloogilise mitmekesisusega 
seotud prioriteetide kaasamine 
piirkondlikesse makrostrateegiatesse on 
tähtis samm bioloogilise mitmekesisuse 
taastamise ja säilitamise suunas.

Or. bg


