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Tarkistus 1
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti komission 
tiedonantoon luonnon monimuotoisuutta 
koskevasta EU:n strategiasta vuoteen 2020 
ja toteaa, että ilmastonmuutos, luonnon 
monimuotoisuuden häviäminen, 
haitallisten vieraslajien aiheuttamat uhat ja 
luonnonvarojen liikakulutus ovat 
kansalliset ja alueelliset rajat ylittäviä 
haasteita, jotka vaikuttavat kaikkiin EU:n 
kansalaisiin riippumatta siitä, asuvatko he 
kaupungeissa vai maaseudulla, ja että 
hallinnon kaikilla tasoilla tarvitaan 
pikaisia toimia näiden vaikutusten 
hillitsemiseksi;

1. suhtautuu myönteisesti komission 
tiedonantoon luonnon monimuotoisuutta 
koskevasta EU:n strategiasta vuoteen 2020 
ja toteaa, että ilmastonmuutos, luonnon 
monimuotoisuuden häviäminen, 
haitallisten vieraslajien aiheuttamat uhat ja 
luonnonvarojen liikakulutus ovat 
kansalliset ja alueelliset rajat ylittäviä 
haasteita, jotka vaikuttavat kaikkiin EU:n 
kansalaisiin riippumatta siitä, asuvatko he 
kaupungeissa vai maaseudulla, ja että 
kaikilla tasoilla tarvitaan pikaisia toimia 
näiden vaikutusten hillitsemiseksi; on 
tyytyväinen siihen, että komissio 
muistuttaa tiedonannossaan, että 
komission, jäsenvaltioiden ja 
syrjäisimpien alueiden on tehtävä 
yhteistyötä, jotta ne voivat taata luonnon 
monimuotoisuuden tehokkaan suojelun 
EU:n merentakaisilla alueilla, joilla elää 
enemmän kotoperäisiä lajeja kuin koko 
Manner-Euroopassa;

Or. fr

Tarkistus 2
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti komission 1. suhtautuu myönteisesti komission 
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tiedonantoon luonnon monimuotoisuutta 
koskevasta EU:n strategiasta vuoteen 2020 
ja toteaa, että ilmastonmuutos, luonnon 
monimuotoisuuden häviäminen, 
haitallisten vieraslajien aiheuttamat uhat ja 
luonnonvarojen liikakulutus ovat 
kansalliset ja alueelliset rajat ylittäviä 
haasteita, jotka vaikuttavat kaikkiin EU:n 
kansalaisiin riippumatta siitä, asuvatko he 
kaupungeissa vai maaseudulla, ja että 
hallinnon kaikilla tasoilla tarvitaan pikaisia 
toimia näiden vaikutusten hillitsemiseksi;

tiedonantoon luonnon monimuotoisuutta 
koskevasta EU:n strategiasta vuoteen 2020 
ja toteaa, että ilmastonmuutos, luonnon 
monimuotoisuuden häviäminen, 
haitallisten vieraslajien aiheuttamat uhat ja 
luonnonvarojen liikakulutus ovat 
kansalliset ja alueelliset rajat ylittäviä 
haasteita, jotka vaikuttavat kaikkiin EU:n 
kansalaisiin riippumatta siitä, asuvatko he 
kaupungeissa vai maaseudulla, ja että 
hallinnon kaikilla tasoilla – paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella – tarvitaan 
pikaisia toimia näiden vaikutusten 
hillitsemiseksi;

Or. en

Tarkistus 3
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että tämä strategia on osa 
"Resurssitehokas Eurooppa" 
-lippulaivahanketta, ja palauttaa mieliin, 
että aluepolitiikalla on tärkeä tehtävä 
kestävän kasvun varmistamisessa 
sellaisten toimenpiteiden avulla, joita se 
tukee ilmasto-, energia- ja 
ympäristökysymysten ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 4
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että infrastruktuurin 
rakentaminen ja kaupungistuminen ovat 
huomattavimmat tekijät, jotka aiheuttavat 
ekosysteemien ja luontotyyppien 
pirstoutumista; pyytää paikallisia ja 
alueellisia viranomaisia ottamaan tämän
ekosysteemeihin ja luontotyyppeihin 
kohdistuvan uhan huomioon 
suunnittelussaan ja sekä suurissa että 
pienimuotoisissa kehityshankkeissaan; 
kannattaa alueellisen ja paikallisen 
kehityspolitiikan uudistamisen jatkamista 
ja hyödyntämistä luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien hyötyjen 
tuottamiseksi ja luontotyyppien häviämisen 
pysäyttämiseksi;

2. tunnustaa, että infrastruktuurin 
rakentaminen ja kaupungistuminen sekä 
yleisesti ottaen fyysinen kajoaminen 
alueelle ovat eräitä huomattavimmista 
tekijöistä, jotka aiheuttavat ekosysteemien 
ja luontotyyppien pirstoutumista; pyytää 
valtioita ja paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia toimivaltansa puitteissa ja 
suunnittelua koskevien määräystensä ja 
täytäntöönpanotoimiensa yhteydessä 
ottamaan nämä mahdolliset
ekosysteemeihin ja luontotyyppeihin 
kohdistuvat uhkatekijät huomioon 
suunnittelussaan ja sekä suurissa että 
pienimuotoisissa kehityshankkeissaan; 
kannattaa alueellisen ja paikallisen 
kehityspolitiikan uudistamisen jatkamista 
ja hyödyntämistä luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien hyötyjen 
tuottamiseksi ja luontotyyppien häviämisen 
pysäyttämiseksi;

Or. es

Tarkistus 5
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että infrastruktuurin 
rakentaminen ja kaupungistuminen ovat 
huomattavimmat tekijät, jotka aiheuttavat 
ekosysteemien ja luontotyyppien 
pirstoutumista; pyytää paikallisia ja
alueellisia viranomaisia ottamaan tämän 
ekosysteemeihin ja luontotyyppeihin 
kohdistuvan uhan huomioon 
suunnittelussaan ja sekä suurissa että 
pienimuotoisissa kehityshankkeissaan; 
kannattaa alueellisen ja paikallisen 

2. tunnustaa, että infrastruktuurin 
rakentaminen ja kaupungistuminen sekä 
voimakas teollistuminen ovat 
huomattavimmat tekijät, jotka aiheuttavat 
ekosysteemien ja luontotyyppien 
pirstoutumista; pyytää paikallisia,
alueellisia ja kansallisia viranomaisia 
ottamaan tämän ekosysteemeihin ja 
luontotyyppeihin kohdistuvan uhan 
huomioon suunnittelussaan ja 
kehityshankkeissaan; kannattaa alueellisen 
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kehityspolitiikan uudistamisen jatkamista 
ja hyödyntämistä luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien hyötyjen 
tuottamiseksi ja luontotyyppien häviämisen 
pysäyttämiseksi;

ja paikallisen kehityspolitiikan 
uudistamisen jatkamista ja hyödyntämistä 
luonnon monimuotoisuuteen liittyvien 
hyötyjen tuottamiseksi ja luontotyyppien 
häviämisen pysäyttämiseksi;

Or. pt

Tarkistus 6
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että infrastruktuurin 
rakentaminen ja kaupungistuminen ovat 
huomattavimmat tekijät, jotka aiheuttavat 
ekosysteemien ja luontotyyppien 
pirstoutumista; pyytää paikallisia ja 
alueellisia viranomaisia ottamaan tämän 
ekosysteemeihin ja luontotyyppeihin 
kohdistuvan uhan huomioon 
suunnittelussaan ja sekä suurissa että 
pienimuotoisissa kehityshankkeissaan; 
kannattaa alueellisen ja paikallisen 
kehityspolitiikan uudistamisen jatkamista 
ja hyödyntämistä luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien hyötyjen 
tuottamiseksi ja luontotyyppien häviämisen 
pysäyttämiseksi;

2. tunnustaa, että infrastruktuurin 
rakentaminen ja kaupungistuminen ovat 
huomattavimmat tekijät, jotka aiheuttavat 
ekosysteemien ja luontotyyppien 
pirstoutumista; pyytää paikallisia ja 
alueellisia viranomaisia ottamaan tämän 
ekosysteemeihin ja luontotyyppeihin 
kohdistuvan uhan huomioon 
suunnittelussaan ja sekä suurissa että 
pienimuotoisissa kehityshankkeissaan; 
tunnustaa paineet ja tarpeet, joita 
paikallisella ja alueellisella tasolla 
kohdistuu siihen, että ylläpidetään 
huomattavaa taloudellista kehitystä ja 
työpaikkoja mutta myös tasapainoista 
luonnon monimuotoisuutta; kannattaa 
alueellisen ja paikallisen kehityspolitiikan 
uudistamisen jatkamista ja hyödyntämistä 
luonnon monimuotoisuuteen liittyvien 
hyötyjen tuottamiseksi ja luontotyyppien 
häviämisen pysäyttämiseksi;

Or. ro

Tarkistus 7
Iosif Matula
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että infrastruktuurin 
rakentaminen ja kaupungistuminen ovat 
huomattavimmat tekijät, jotka aiheuttavat 
ekosysteemien ja luontotyyppien 
pirstoutumista; pyytää paikallisia ja 
alueellisia viranomaisia ottamaan tämän 
ekosysteemeihin ja luontotyyppeihin 
kohdistuvan uhan huomioon 
suunnittelussaan ja sekä suurissa että 
pienimuotoisissa kehityshankkeissaan; 
kannattaa alueellisen ja paikallisen 
kehityspolitiikan uudistamisen jatkamista 
ja hyödyntämistä luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien hyötyjen 
tuottamiseksi ja luontotyyppien häviämisen 
pysäyttämiseksi;

2. tunnustaa, että infrastruktuurin 
rakentaminen ja kaupungistuminen ovat 
huomattavimmat tekijät, jotka aiheuttavat 
ekosysteemien ja luontotyyppien
pirstoutumista; pyytää paikallisia ja 
alueellisia viranomaisia ottamaan tämän 
ekosysteemeihin ja luontotyyppeihin 
kohdistuvan uhan huomioon 
suunnittelussaan ja sekä suurissa että 
pienimuotoisissa kehityshankkeissaan; 
kannattaa alueellisen ja paikallisen 
kehityspolitiikan uudistamisen jatkamista 
ja hyödyntämistä luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien hyötyjen 
tuottamiseksi ja luontotyyppien häviämisen 
pysäyttämiseksi; suosittelee, että alue- ja 
paikallisviranomaiset etsivät tasapainoa 
kehitystä ja luonnon monimuotoisuutta 
koskevien tarpeiden välillä;

Or. ro

Tarkistus 8
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että infrastruktuurin 
rakentaminen ja kaupungistuminen ovat 
huomattavimmat tekijät, jotka aiheuttavat 
ekosysteemien ja luontotyyppien 
pirstoutumista; pyytää paikallisia ja 
alueellisia viranomaisia ottamaan tämän 
ekosysteemeihin ja luontotyyppeihin 
kohdistuvan uhan huomioon 
suunnittelussaan ja sekä suurissa että 
pienimuotoisissa kehityshankkeissaan; 
kannattaa alueellisen ja paikallisen 

2. tunnustaa, että infrastruktuurin 
rakentaminen ja kaupungistuminen ovat 
huomattavimmat tekijät, jotka aiheuttavat 
ekosysteemien ja luontotyyppien 
pirstoutumista; pyytää paikallisia ja 
alueellisia viranomaisia ottamaan tämän 
ekosysteemeihin ja luontotyyppeihin 
kohdistuvan uhan huomioon 
suunnittelussaan ja sekä suurissa että 
pienimuotoisissa kehityshankkeissaan; 
kehottaa tässä yhteydessä vähentämään 
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kehityspolitiikan uudistamisen jatkamista 
ja hyödyntämistä luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien hyötyjen 
tuottamiseksi ja luontotyyppien häviämisen 
pysäyttämiseksi;

kaupungistumista ja soveltamaan toimia 
nykyisen kaupunkimaan uudelleen 
kehittämiseksi; kannattaa alueellisen ja 
paikallisen kehityspolitiikan uudistamisen 
jatkamista ja hyödyntämistä luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien hyötyjen 
tuottamiseksi ja luontotyyppien häviämisen 
pysäyttämiseksi;

Or. ro

Tarkistus 9
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että infrastruktuurin 
rakentaminen ja kaupungistuminen ovat 
huomattavimmat tekijät, jotka aiheuttavat 
ekosysteemien ja luontotyyppien 
pirstoutumista; pyytää paikallisia ja 
alueellisia viranomaisia ottamaan tämän 
ekosysteemeihin ja luontotyyppeihin 
kohdistuvan uhan huomioon 
suunnittelussaan ja sekä suurissa että 
pienimuotoisissa kehityshankkeissaan; 
kannattaa alueellisen ja paikallisen 
kehityspolitiikan uudistamisen jatkamista 
ja hyödyntämistä luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien hyötyjen 
tuottamiseksi ja luontotyyppien häviämisen 
pysäyttämiseksi;

2. tunnustaa, että infrastruktuurin 
rakentaminen ja kaupungistuminen ovat 
huomattavimmat tekijät, jotka aiheuttavat 
ekosysteemien ja luontotyyppien 
pirstoutumista; pyytää paikallisia ja 
alueellisia viranomaisia ottamaan tämän 
ekosysteemeihin ja luontotyyppeihin 
kohdistuvan uhan huomioon 
suunnittelussaan ja sekä suurissa että 
pienimuotoisissa kehityshankkeissaan; 
kannattaa alueellisen ja paikallisen 
kehityspolitiikan uudistamisen jatkamista 
ja hyödyntämistä luonnon
monimuotoisuuteen liittyvien hyötyjen 
tuottamiseksi ja luontotyyppien häviämisen 
pysäyttämiseksi myös talous- ja 
rahoituskriisin aikana;

Or. en

Tarkistus 10
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa, että "vihreä talous" on tapa 
parantaa ammattitaitoa ja työllisyyttä, ja 
peräänkuuluttaa sen tukemista 
rahoituksella, joka auttaa kehittämään 
valmiuksia paikallisesti ja hyödyntämään 
paikallista ja perinteistä tietämystä luonnon 
monimuotoisuuden suojelemisessa; 
korostaa, että noin 30 prosenttia kaikista 
koheesiopolitiikkaan vuosina 2007–2013 
osoitettavista varoista on käytettävissä 
toimintaan, joka vaikuttaa erityisesti 
kestävään kehitykseen; kannustaa 
jäsenvaltioita ja alueita luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen 
pysäyttämisen yhteydessä lisäämään 
pyrkimyksiä investoida luonnonpääomaan 
ja käyttämään aluepolitiikan rahoitusta 
luonnonriskien ehkäisyyn luonnonvarojen 
säilyttämisen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen osana;

3. tunnustaa, että "vihreä talous" on tapa 
parantaa ammattitaitoa ja työllisyyttä, ja 
peräänkuuluttaa sen tukemista 
rahoituksella, joka auttaa kehittämään
valmiuksia paikallisesti ja hyödyntämään 
paikallista ja perinteistä tietämystä luonnon 
monimuotoisuuden suojelemisessa; 
korostaa, että noin 30 prosenttia kaikista 
koheesiopolitiikkaan vuosina 2007–2013 
osoitettavista varoista on käytettävissä 
toimintaan, joka vaikuttaa erityisesti 
kestävään kehitykseen; kannustaa 
jäsenvaltioita ja erityisesti paikallis- ja 
alueviranomaisia olemaan aktiivisempia
luonnon monimuotoisuuden häviämisen 
pysäyttämisen yhteydessä ja lisäämään 
pyrkimyksiä investoida luonnonpääomaan 
ja käyttämään aluepolitiikan rahoitusta 
luonnonriskien ehkäisyyn luonnonvarojen 
säilyttämisen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen osana;

Or. en

Tarkistus 11
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tunnustaa, että "vihreä talous" on tapa 
parantaa ammattitaitoa ja työllisyyttä, ja 
peräänkuuluttaa sen tukemista 
rahoituksella, joka auttaa kehittämään 
valmiuksia paikallisesti ja hyödyntämään 
paikallista ja perinteistä tietämystä luonnon 
monimuotoisuuden suojelemisessa; 
korostaa, että noin 30 prosenttia kaikista 
koheesiopolitiikkaan vuosina 2007–2013 
osoitettavista varoista on käytettävissä 
toimintaan, joka vaikuttaa erityisesti 

3. tunnustaa, että "vihreä talous" on tapa 
parantaa ammattitaitoa ja työllisyyttä, ja 
peräänkuuluttaa sen tukemista 
rahoituksella, joka auttaa kehittämään 
valmiuksia paikallisesti ja hyödyntämään 
paikallista ja perinteistä tietämystä luonnon 
monimuotoisuuden suojelemisessa; 
korostaa, että noin 30 prosenttia kaikista 
koheesiopolitiikkaan vuosina 2007–2013 
osoitettavista varoista on käytettävissä 
toimintaan, joka vaikuttaa erityisesti 
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kestävään kehitykseen; kannustaa 
jäsenvaltioita ja alueita luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen 
pysäyttämisen yhteydessä lisäämään 
pyrkimyksiä investoida luonnonpääomaan 
ja käyttämään aluepolitiikan rahoitusta 
luonnonriskien ehkäisyyn luonnonvarojen 
säilyttämisen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen osana;

kestävään kehitykseen; kannustaa 
jäsenvaltioita ja alueita luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen 
pysäyttämisen yhteydessä lisäämään 
pyrkimyksiä investoida luonnonpääomaan 
ja käyttämään aluepolitiikan rahoitusta 
luonnonriskien ehkäisyyn luonnonvarojen 
säilyttämisen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen osana erityisesti 
ohjelmointikaudella 2014–2020;

Or. es

Tarkistus 12
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kannustaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimääräisesti 
mahdollisuutta sovittaa nykyiset 
toimenpideohjelmat Eurooppa 2020 
-strategian kestävää kasvua koskevien 
tavoitteiden mukaisiksi arvioimalla 
uudelleen hankkeita koskevat 
investointien painopistealueet ja kehottaa 
jäsenvaltioita hyödyntämään 
tehokkaammin käytettävissä olevia 
tutkimuksia;

Or. en

Tarkistus 13
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että luonnon 
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monimuotoisuutta koskevat ongelmat on 
mahdollista ratkaista rajatylittävän 
alueiden välisen ja monikansallisen 
yhteistyön avulla, ja suosittelee 
jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysimääräisesti näitä mahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 14
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tunnustaa, että vihreää infrastruktuuria ja
ekoinnovointia on edistettävä 
ympäristöystävällisemmän talouden 
luomiseksi; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita sekä paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia ottamaan huomioon luonnon 
monimuotoisuuden taloudellisia 
näkökohtia tarkastelevan kansainvälisen 
TEEB-tutkimuksen (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity) suositukset, 
koska tutkimus on tarkoitettu hyödylliseksi 
neuvoa-antavaksi välineeksi paikallisille ja 
alueellisille poliittisille päätöksentekijöille, 
hallintovirkamiehille ja johtajille; korostaa, 
että rakenne- ja koheesiorahastojen 
edunsaajia sekä paikallisia ja alueellisia 
virkamiehiä on koulutettava asioimaan 
monimutkaisen EU:n ja kansallisen 
lainsäädännön parissa, joka pyrkii 
suojelemaan luontoa ja lisäämään 
tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden 
häviämisen merkityksestä;

4. tunnustaa, että vihreää infrastruktuuria,
ekoinnovointia ja innovatiivisten 
teknologioiden käyttöönottoa on 
edistettävä ympäristöystävällisemmän 
talouden luomiseksi; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita sekä paikallisia, alueellisia ja 
kansallisia viranomaisia ottamaan 
huomioon luonnon monimuotoisuuden 
taloudellisia näkökohtia tarkastelevan 
kansainvälisen TEEB-tutkimuksen (The 
Economics of Ecosystems and 
Biodiversity) suositukset, koska tutkimus 
on tarkoitettu hyödylliseksi neuvoa-
antavaksi välineeksi poliittisille 
päätöksentekijöille, hallintovirkamiehille ja 
johtajille; korostaa, että rakenne- ja 
koheesiorahastojen edunsaajia sekä 
paikallisia, alueellisia ja kansallisia
virkamiehiä on koulutettava asioimaan 
monimutkaisen EU:n ja kansallisen 
lainsäädännön parissa, joka pyrkii 
suojelemaan luontoa ja lisäämään 
tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden 
häviämisen merkityksestä;

Or. pt
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Tarkistus 15
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tunnustaa, että vihreää infrastruktuuria ja 
ekoinnovointia on edistettävä 
ympäristöystävällisemmän talouden 
luomiseksi; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita sekä paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia ottamaan huomioon luonnon 
monimuotoisuuden taloudellisia 
näkökohtia tarkastelevan kansainvälisen 
TEEB-tutkimuksen (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity) suositukset, 
koska tutkimus on tarkoitettu hyödylliseksi 
neuvoa-antavaksi välineeksi paikallisille ja 
alueellisille poliittisille päätöksentekijöille, 
hallintovirkamiehille ja johtajille; korostaa, 
että rakenne- ja koheesiorahastojen 
edunsaajia sekä paikallisia ja alueellisia 
virkamiehiä on koulutettava asioimaan
monimutkaisen EU:n ja kansallisen 
lainsäädännön parissa, joka pyrkii 
suojelemaan luontoa ja lisäämään 
tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden 
häviämisen merkityksestä;

4. tunnustaa, että vihreää infrastruktuuria ja 
ekoinnovointia on edistettävä 
ympäristöystävällisemmän talouden 
luomiseksi; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita sekä paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia ottamaan huomioon luonnon 
monimuotoisuuden taloudellisia 
näkökohtia tarkastelevan kansainvälisen 
TEEB-tutkimuksen (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity) suositukset, 
koska tutkimus on tarkoitettu hyödylliseksi 
neuvoa-antavaksi välineeksi paikallisille ja 
alueellisille poliittisille päätöksentekijöille, 
hallintovirkamiehille ja johtajille; korostaa, 
että rakenne- ja koheesiorahastojen 
edunsaajia sekä paikallisia ja alueellisia 
virkamiehiä koskevaa koulutusta on
laajennettava ja tehostettava sellaisen 
monimutkaisen EU:n ja kansallisen 
lainsäädännön parissa asioinnin osalta, 
joka pyrkii suojelemaan luontoa ja 
lisäämään tietoisuutta luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen 
merkityksestä;

Or. es

Tarkistus 16
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tunnustaa, että vihreää infrastruktuuria ja 
ekoinnovointia on edistettävä 
ympäristöystävällisemmän talouden 

4. tunnustaa, että vihreää infrastruktuuria ja 
ekoinnovointia on edistettävä 
ympäristöystävällisemmän talouden 
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luomiseksi; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita sekä paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia ottamaan huomioon luonnon 
monimuotoisuuden taloudellisia 
näkökohtia tarkastelevan kansainvälisen 
TEEB-tutkimuksen (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity) suositukset, 
koska tutkimus on tarkoitettu hyödylliseksi 
neuvoa-antavaksi välineeksi paikallisille ja 
alueellisille poliittisille päätöksentekijöille, 
hallintovirkamiehille ja johtajille; korostaa, 
että rakenne- ja koheesiorahastojen 
edunsaajia sekä paikallisia ja alueellisia 
virkamiehiä on koulutettava asioimaan 
monimutkaisen EU:n ja kansallisen 
lainsäädännön parissa, joka pyrkii 
suojelemaan luontoa ja lisäämään 
tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden 
häviämisen merkityksestä;

luomiseksi, ja kehottaa komissiota 
laatimaan tässä yhteydessä hyviä 
käytäntöjä koskevan oppaan; kehottaa 
komissiota, jäsenvaltioita sekä paikallisia 
ja alueellisia viranomaisia ottamaan 
huomioon luonnon monimuotoisuuden 
taloudellisia näkökohtia tarkastelevan 
kansainvälisen TEEB-tutkimuksen (The
Economics of Ecosystems and 
Biodiversity) suositukset, koska tutkimus 
on tarkoitettu hyödylliseksi neuvoa-
antavaksi välineeksi paikallisille ja 
alueellisille poliittisille päätöksentekijöille, 
hallintovirkamiehille ja johtajille; korostaa, 
että rakenne- ja koheesiorahastojen 
edunsaajia sekä paikallisia ja alueellisia 
virkamiehiä on koulutettava asioimaan 
monimutkaisen EU:n ja kansallisen 
lainsäädännön parissa, joka pyrkii 
suojelemaan luontoa ja lisäämään 
tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden 
häviämisen merkityksestä;

Or. ro

Tarkistus 17
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tunnustaa, että vihreää infrastruktuuria ja 
ekoinnovointia on edistettävä 
ympäristöystävällisemmän talouden 
luomiseksi; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita sekä paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia ottamaan huomioon luonnon 
monimuotoisuuden taloudellisia 
näkökohtia tarkastelevan kansainvälisen 
TEEB-tutkimuksen (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity) suositukset, 
koska tutkimus on tarkoitettu hyödylliseksi 
neuvoa-antavaksi välineeksi paikallisille ja 
alueellisille poliittisille päätöksentekijöille, 

4. tunnustaa, että vihreää infrastruktuuria ja 
ekoinnovointia on edistettävä 
ympäristöystävällisemmän talouden 
luomiseksi; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita sekä paikallisia ja alueellisia 
viranomaisia ottamaan huomioon luonnon 
monimuotoisuuden taloudellisia 
näkökohtia tarkastelevan kansainvälisen 
TEEB-tutkimuksen (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity) suositukset, 
koska tutkimus on tarkoitettu hyödylliseksi 
neuvoa-antavaksi välineeksi paikallisille ja 
alueellisille poliittisille päätöksentekijöille, 
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hallintovirkamiehille ja johtajille; korostaa, 
että rakenne- ja koheesiorahastojen 
edunsaajia sekä paikallisia ja alueellisia 
virkamiehiä on koulutettava asioimaan 
monimutkaisen EU:n ja kansallisen 
lainsäädännön parissa, joka pyrkii 
suojelemaan luontoa ja lisäämään 
tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden 
häviämisen merkityksestä;

hallintovirkamiehille ja johtajille; korostaa, 
että rakenne- ja koheesiorahastojen 
edunsaajia sekä paikallisia ja alueellisia 
virkamiehiä on koulutettava asioimaan 
monimutkaisen EU:n ja kansallisen 
lainsäädännön parissa, joka pyrkii 
suojelemaan luontoa ja lisäämään 
tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden 
häviämisen merkityksestä; kehottaa 
komissiota perustamaan teknisen tuen 
mekanismit, joiden avulla lisätään alue-
ja paikallistason tietämystä 
täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista;

Or. en

Tarkistus 18
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tunnustaa ekologisen ostamisen 
merkityksen ja katsoo, että erityisesti 
EU:n varoja vastaanottavien 
viranomaisten olisi kiinnitettävä entistä 
enemmän huomiota sen käyttöön; 
suosittelee, että viranomaiset, jotka 
vastaavat jäsenvaltioihin perustetuista 
rakenne- ja koheesiorahoituksen hallinta-
ja valvontajärjestelmistä, tukevat 
hankkeita, joissa sovelletaan tällaisia 
menettelyjä;

Or. ro

Tarkistus 19
Giommaria Uggias

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa aluepolitiikkojen tärkeää 
merkitystä luonnon monimuotoisuuden 
parantamiselle ja suojelemiselle ja 
kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita 
hyväksymään Euroopan parlamentin 
hyväksymän ehdotuksen asetukseksi 
direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta 
siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden 
mahdollisuudesta rajoittaa 
muuntogeenisten kasvien viljelyä tai 
kieltää se alueellaan;

Or. it

Tarkistus 20
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarjoamaan tukea ja ohjausta luonnon 
monimuotoisuutta koskevissa 
kumppanuuksissa, jotta voitaisiin lisätä 
tietoisuutta ja löytää uusia mahdollisia 
kumppaneita osallistumaan luonnon 
monimuotoisuutta koskevien kysymysten 
ratkaisemiseen rakentavien toimien 
avulla;

Or. en

Tarkistus 21
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. peräänkuuluttaa politiikan 
johdonmukaisuuden sekä ilmasto- ja 
ympäristökestävyyden lisäämistä EU:n 
rahoitusvälineissä, erityisesti 
rakennerahastoissa ja koheesiorahastossa, 
luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n 
strategian vuoteen 2020 ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi;

5. peräänkuuluttaa politiikan 
johdonmukaisuuden sekä ilmasto- ja 
ympäristökestävyyden lisäämistä EU:n 
rahoitusvälineissä, erityisesti 
rakennerahastoissa ja koheesiorahastossa, 
luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n 
strategian vuoteen 2020 ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
pitää tämän vuoksi välttämättömänä 
riittävän rahoituksen myöntämistä;

Or. en

Tarkistus 22
Maurice Ponga

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. peräänkuuluttaa politiikan 
johdonmukaisuuden sekä ilmasto- ja 
ympäristökestävyyden lisäämistä EU:n 
rahoitusvälineissä, erityisesti 
rakennerahastoissa ja koheesiorahastossa, 
luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n 
strategian vuoteen 2020 ja Eurooppa 2020
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi;

5. peräänkuuluttaa politiikan 
johdonmukaisuuden sekä ilmasto- ja 
ympäristökestävyyden lisäämistä EU:n 
rahoitusvälineissä, erityisesti 
rakennerahastoissa ja koheesiorahastossa, 
luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n 
strategian vuoteen 2020 ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
vaatii lisäksi, että asiaankuuluvan 
rahoituksen luonnon monimuotoisuuden 
ja ekosysteemipalvelujen suojelemiselle 
EU:n merentakaisilla alueilla 
(syrjäisimmät alueet ja meren takaiset 
maat ja alueet) mahdollistavasta BEST-
valmistelutoimesta tehdään pysyvä toimi;

Or. fr

Tarkistus 23
Erminia Mazzoni
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. peräänkuuluttaa politiikan 
johdonmukaisuuden sekä ilmasto- ja 
ympäristökestävyyden lisäämistä EU:n 
rahoitusvälineissä, erityisesti 
rakennerahastoissa ja koheesiorahastossa, 
luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n 
strategian vuoteen 2020 ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi;

5. peräänkuuluttaa politiikan 
johdonmukaisuuden sekä ilmasto- ja 
ympäristökestävyyden lisäämistä EU:n 
rahoitusvälineissä, erityisesti 
rakennerahastoissa ja koheesiorahastossa, 
luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n 
strategian vuoteen 2020 ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi; 
painottaa lisäksi rakennerahastojen, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Life+-ohjelman ja 
tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman 
välisiä mahdollisia synergiaetuja; vaatii 
viiden yhteisön tukikehykseen kuuluvan 
rahaston tehokasta koordinointia 
seuraavalla ohjelmointikaudella sen 
varmistamiseksi, että unionin kestävää 
kasvua koskeva tavoite saavutetaan 
parhaimmalla mahdollisella tavalla;

Or. en

Tarkistus 24
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen investoida luonnon 
monimuotoisuuden suojelemiseen ja 
ennallistamiseen koheesiorahastosta 
rahoituskaudella 2014–2020; suosittelee 
myös ottamaan huomioon Natura 2000 
-ohjelman tarjoamat mahdollisuudet 
paikallisille talouksille ja työmarkkinoille;

Or. en
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Tarkistus 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa käyttämään 
koheesiopolitiikan välineiden ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston rahoitusta entistä 
tehokkaammin ja koordinoidummin 
ympäristönsuojelua, luonnon 
monimuotoisuutta ja ilmastoa koskeviin 
hankkeisiin sekä tarvittaessa antamaan 
teknistä lisätukea;

Or. bg

Tarkistus 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että on ehdottomasti 
toteutettava luonnon monimuotoisuutta 
koskevia tiedotuskampanjoita, jotka on 
suunnattu kaikenikäisille ihmisille ja 
kaikille sosiaaliryhmille sekä alue- ja 
paikallisviranomaisille; katsoo, että 
koulutusohjelmissa ja ammatillista 
koulutusta koskevissa ohjelmissa sekä 
niihin liittyville aloille tarkoitetuissa 
ohjelmissa pitäisi keskittyä entistä 
enemmän luonnon monimuotoisuuden 
suojeluun;

Or. ro
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Tarkistus 27
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannattaa ympäristövaikutusten 
arviointien (YVA), kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointien (SIA), 
strategisten ympäristöarviointien (SYA) ja 
muiden välineiden käyttöä luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
ottamiseksi huomioon alueellisessa ja 
paikallisessa päätöksenteossa; huomauttaa, 
että kaikki alueet, myös vähemmän 
kehittyneet alueet, hyötyvät hankkeista, 
joissa tunnustetaan ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen ehkäisy;

6. kannattaa ympäristövaikutusten 
arviointien (YVA), kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointien (SIA), 
strategisten ympäristöarviointien (SYA) ja 
muiden välineiden käytön vahvistamista
luonnon monimuotoisuuden häviämisen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
ottamiseksi huomioon alueellisessa ja 
paikallisessa päätöksenteossa; huomauttaa, 
että kaikki alueet, myös vähemmän 
kehittyneet alueet, hyötyvät hankkeista, 
joissa tunnustetaan ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen ehkäisy;

Or. en

Tarkistus 28
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannattaa ympäristövaikutusten 
arviointien (YVA), kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointien (SIA), 
strategisten ympäristöarviointien (SYA) ja 
muiden välineiden käyttöä luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
ottamiseksi huomioon alueellisessa ja 
paikallisessa päätöksenteossa; huomauttaa, 
että kaikki alueet, myös vähemmän 
kehittyneet alueet, hyötyvät hankkeista, 
joissa tunnustetaan ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja luonnon 

6. kannattaa ympäristövaikutusten 
arviointien (YVA), kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointien (SIA), 
strategisten ympäristöarviointien (SYA) ja 
muiden välineiden käyttöä luonnon 
monimuotoisuuden häviämisen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
ottamiseksi huomioon alueellisessa ja 
paikallisessa päätöksenteossa; huomauttaa, 
että kaikki alueet, myös vähemmän 
kehittyneet alueet, hyötyvät hankkeista, 
joissa tunnustetaan ilmastonmuutoksen 
hillitseminen ja luonnon 
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monimuotoisuuden häviämisen ehkäisy; monimuotoisuuden häviämisen ehkäisy; 
katsoo, että syrjäisimmille alueille on 
osoitettava strategisesti erityisen 
merkittävä asema, koska niillä elää 
enemmän kotoperäisiä lajeja kuin koko 
Manner-Euroopassa;

Or. pt

Tarkistus 29
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. palauttaa mieliin, että 80 prosenttia 
EU:n luonnon monimuotoisuudesta 
sijaitsee syrjäisimmillä alueilla; pyytää 
vahvistamaan erityisiä välineitä, jotka on 
tarkoitettu näiden alueiden luonnon 
monimuotoisuuden suojelemista varten, 
mukaan lukien Euroopan parlamentin 
vuonna 2010 käynnistämä BEST-
kokeiluhanke;

Or. fr

Tarkistus 30
Iosif Matula

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tunnustaa vapaaehtois- ja yhteisösektorin 
arvon, tietämyksen ja toiminnan luonnon 
monimuotoisuuden suojelussa ja pyytää 
alueellisia ja paikallisia virkamiehiä 
ottamaan nämä ryhmät mukaan hankkeiden 
suunnitteluun ja niitä koskevaan 
neuvontaan.

7. tunnustaa vapaaehtois- ja yhteisösektorin 
arvon, tietämyksen ja toiminnan luonnon 
monimuotoisuuden suojelussa ja pyytää 
alueellisia ja paikallisia virkamiehiä 
ottamaan nämä ryhmät mukaan hankkeiden 
suunnitteluun ja niitä koskevaan 
neuvontaan perustamalla viranomaisten, 
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yksityisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen 
välisiä kumppanuuksia.

Or. ro

Tarkistus 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa tarvetta tiivistää 
eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten 
ja paikallisten viranomaisten yhteistyötä 
luonnon monimuotoisuuden ja 
luonnonvarojen suojelun alalla, ja katsoo, 
että alueellisen yhteistyön sekä tietojen, 
kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihdon entistä laajempi käyttö edistäisi 
huomattavasti kyseisen tavoitteen 
saavuttamista; toteaa, että luonnon 
monimuotoisuutta koskevien 
painopisteiden sisällyttäminen alueellisiin 
makrostrategioihin on tärkeä askel kohti 
luonnon monimuotoisuuden 
ennallistamista ja säilyttämistä.

Or. bg


