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Módosítás 1
Maurice Ponga

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az Európai Bizottság biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégiáról szóló 
közleményét, és megjegyzi, hogy az 
éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség 
csökkenése, az invazív fajok jelentette 
veszély és a természeti erőforrások túlzott 
felhasználása olyan transznacionális és 
régiókon átnyúló kihívásokat jelentenek, 
amelyek minden uniós polgárt érintenek –
függetlenül attól, hogy városban vagy 
vidéken élnek – , és e hatások mérséklése 
érdekében valamennyi kormányzati szinten 
sürgősen fel kell lépni;

1. üdvözli az Európai Bizottság biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégiáról szóló 
közleményét, és megjegyzi, hogy az 
éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség 
csökkenése, az invazív fajok jelentette 
veszély és a természeti erőforrások túlzott 
felhasználása olyan transznacionális és 
régiókon átnyúló kihívásokat jelentenek, 
amelyek minden uniós polgárt érintenek –
függetlenül attól, hogy városban vagy 
vidéken élnek – , és e hatások mérséklése 
érdekében valamennyi szinten sürgősen fel 
kell lépni; üdvözli, hogy közleményében a 
Bizottság felhívja a figyelmet a 
tagállamokkal és a legkülső régiókkal 
folytatott együttműködésének
szükségességére annak érdekében, hogy 
biztosítsa a biológiai sokféleség hatékony 
védelmét Európa tengerentúli országaiban 
és területein, amelyek több endemikus 
fajnak adnak otthont, mint maga az 
európai kontinens;

Or. fr

Módosítás 2
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az Európai Bizottság biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 

1. üdvözli az Európai Bizottság biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
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teljesítendő uniós stratégiáról szóló 
közleményét, és megjegyzi, hogy az 
éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség 
csökkenése, az invazív fajok jelentette 
veszély és a természeti erőforrások túlzott 
felhasználása olyan transznacionális és 
régiókon átnyúló kihívásokat jelentenek, 
amelyek minden uniós polgárt érintenek –
függetlenül attól, hogy városban vagy 
vidéken élnek – , és e hatások mérséklése 
érdekében valamennyi kormányzati szinten 
sürgősen fel kell lépni;

teljesítendő uniós stratégiáról szóló 
közleményét, és megjegyzi, hogy az 
éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség 
csökkenése, az invazív fajok jelentette 
veszély és a természeti erőforrások túlzott 
felhasználása olyan transznacionális és 
régiókon átnyúló kihívásokat jelentenek, 
amelyek minden uniós polgárt érintenek –
függetlenül attól, hogy városban vagy 
vidéken élnek – , és e hatások mérséklése 
érdekében valamennyi – helyi, regionális 
és nemzeti – kormányzati szinten sürgősen 
fel kell lépni;

Or. en

Módosítás 3
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a stratégia az 
erőforrás-hatékonysággal foglalkozó 
kiemelt kezdeményezés részét képezi, és 
emlékeztet arra, hogy a regionális politika 
az általa támogatott éghajlati, energiaügyi 
és környezetvédelmi kérdésekkel 
foglalkozó intézkedéseken keresztül 
létfontosságú szerepet játszik a 
fenntartható növekedés biztosításában;

Or. en

Módosítás 4
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az infrastruktúrák 
kiépítése és az urbanizáció a két
legjelentősebb olyan tényező, amelyek az 
ökoszisztémák és az élőhelyek 
széttöredezéséhez vezetnek; arra kéri a 
helyi és regionális önkormányzatokat, hogy 
tervezési és fejlesztési projektjeikben 
minden szinten vegyék figyelembe az 
ökoszisztémákra és az élőhelyekre jelentett
e veszélyt; támogatja a regionális és helyi 
fejlesztési politikák további reformját és 
felhasználását a biológiai sokféleség 
jelentette előnyök kiváltása, valamint az 
élőhelyek további pusztulásának 
megállítása érdekében;

2. elismeri, hogy az infrastruktúrák 
kiépítése, az urbanizáció és általában véve 
a tájat érintő fizikai beavatkozások azon
legjelentősebb tényezők közé sorolhatók, 
amelyek az ökoszisztémák és az élőhelyek 
széttöredezéséhez vezetnek; arra kéri a 
tagállamokat, valamint a helyi és 
regionális önkormányzatokat, hogy 
tervezési szabályozásaik és végrehajtási 
intézkedéseik összefüggésében, valamint 
saját hatáskörükön belül, tervezési és 
fejlesztési projektjeikben minden szinten 
vegyék figyelembe az ökoszisztémákra és 
az élőhelyekre potenciális veszélyt jelentő, 
szóban forgó tényezőket; támogatja a 
regionális és helyi fejlesztési politikák 
további reformját és felhasználását a 
biológiai sokféleség jelentette előnyök 
kiváltása, valamint az élőhelyek további 
pusztulásának megállítása érdekében;

Or. es

Módosítás 5
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az infrastruktúrák 
kiépítése és az urbanizáció a két
legjelentősebb olyan tényező, amelyek az 
ökoszisztémák és az élőhelyek 
széttöredezéséhez vezetnek; arra kéri a 
helyi és regionális önkormányzatokat, hogy 
tervezési és fejlesztési projektjeikben 
minden szinten vegyék figyelembe az 
ökoszisztémákra és az élőhelyekre jelentett 
e veszélyt; támogatja a regionális és helyi 
fejlesztési politikák további reformját és 
felhasználását a biológiai sokféleség 

2. elismeri, hogy az infrastruktúrák 
kiépítése, az urbanizáció és a nagyléptékű 
iparosítás a legjelentősebb olyan tényezők, 
amelyek az ökoszisztémák és az élőhelyek 
széttöredezéséhez vezetnek; arra kéri a 
helyi és regionális önkormányzatokat,
illetve a nemzeti kormányokat, hogy 
tervezési és fejlesztési projektjeikben 
vegyék figyelembe az ökoszisztémákra és 
az élőhelyekre jelentett e veszélyt; 
támogatja a regionális és helyi fejlesztési 
politikák további reformját és 
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jelentette előnyök kiváltása, valamint az 
élőhelyek további pusztulásának 
megállítása érdekében;

felhasználását a biológiai sokféleség 
jelentette előnyök kiváltása, valamint az 
élőhelyek további pusztulásának 
megállítása érdekében;

Or. pt

Módosítás 6
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az infrastruktúrák 
kiépítése és az urbanizáció a két 
legjelentősebb olyan tényező, amelyek az 
ökoszisztémák és az élőhelyek 
széttöredezéséhez vezetnek; arra kéri a 
helyi és regionális önkormányzatokat, hogy 
tervezési és fejlesztési projektjeikben 
minden szinten vegyék figyelembe az 
ökoszisztémákra és az élőhelyekre jelentett 
e veszélyt; támogatja a regionális és helyi 
fejlesztési politikák további reformját és 
felhasználását a biológiai sokféleség 
jelentette előnyök kiváltása, valamint az 
élőhelyek további pusztulásának 
megállítása érdekében;

2. elismeri, hogy az infrastruktúrák 
kiépítése és az urbanizáció a két 
legjelentősebb olyan tényező, amelyek az 
ökoszisztémák és az élőhelyek 
széttöredezéséhez vezetnek; arra kéri a 
helyi és regionális önkormányzatokat, hogy 
tervezési és fejlesztési projektjeikben 
minden szinten vegyék figyelembe az 
ökoszisztémákra és az élőhelyekre jelentett 
e veszélyt; elismeri, hogy helyi és 
regionális szinten is tapasztalható a 
számottevő gazdasági fejlődésre, a 
munkahelyteremtésre, valamint a 
kiegyensúlyozott biológiai sokféleségre 
irányuló nyomás és igény; támogatja a 
regionális és helyi fejlesztési politikák 
további reformját és felhasználását a 
biológiai sokféleség jelentette előnyök 
kiváltása, valamint az élőhelyek további 
pusztulásának megállítása érdekében;

Or. ro

Módosítás 7
Iosif Matula

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az infrastruktúrák 
kiépítése és az urbanizáció a két 
legjelentősebb olyan tényező, amelyek az 
ökoszisztémák és az élőhelyek 
széttöredezéséhez vezetnek; arra kéri a 
helyi és regionális önkormányzatokat, hogy 
tervezési és fejlesztési projektjeikben 
minden szinten vegyék figyelembe az 
ökoszisztémákra és az élőhelyekre jelentett 
e veszélyt; támogatja a regionális és helyi 
fejlesztési politikák további reformját és 
felhasználását a biológiai sokféleség 
jelentette előnyök kiváltása, valamint az 
élőhelyek további pusztulásának 
megállítása érdekében;

2. elismeri, hogy az infrastruktúrák 
kiépítése és az urbanizáció a két 
legjelentősebb olyan tényező, amelyek az 
ökoszisztémák és az élőhelyek 
széttöredezéséhez vezetnek; arra kéri a 
helyi és regionális önkormányzatokat, hogy 
tervezési és fejlesztési projektjeikben 
minden szinten vegyék figyelembe az 
ökoszisztémákra és az élőhelyekre jelentett 
e veszélyt; támogatja a regionális és helyi 
fejlesztési politikák további reformját és 
felhasználását a biológiai sokféleség 
jelentette előnyök kiváltása, valamint az 
élőhelyek további pusztulásának 
megállítása érdekében; javasolja a helyi és 
regionális hatóságok számára, hogy 
fordítsanak figyelmet a fejlesztési igények 
és a biológiai sokféleség közötti egyensúly 
megteremtésére;

Or. ro

Módosítás 8
Iosif Matula

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az infrastruktúrák 
kiépítése és az urbanizáció a két 
legjelentősebb olyan tényező, amelyek az 
ökoszisztémák és az élőhelyek 
széttöredezéséhez vezetnek; arra kéri a 
helyi és regionális önkormányzatokat, hogy 
tervezési és fejlesztési projektjeikben 
minden szinten vegyék figyelembe az 
ökoszisztémákra és az élőhelyekre jelentett 
e veszélyt; támogatja a regionális és helyi 
fejlesztési politikák további reformját és 
felhasználását a biológiai sokféleség 
jelentette előnyök kiváltása, valamint az 

2. elismeri, hogy az infrastruktúrák 
kiépítése és az urbanizáció a két 
legjelentősebb olyan tényező, amelyek az 
ökoszisztémák és az élőhelyek 
széttöredezéséhez vezetnek; arra kéri a 
helyi és regionális önkormányzatokat, hogy 
tervezési és fejlesztési projektjeikben 
minden szinten vegyék figyelembe az 
ökoszisztémákra és az élőhelyekre jelentett 
e veszélyt; kéri ezzel összefüggésben az 
urbanizációs terjeszkedés mérséklését, 
valamint a meglévő városi területek 
újrafejlesztésére irányuló cselekvések 
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élőhelyek további pusztulásának 
megállítása érdekében;

bevezetését; mérséklődik támogatja a 
regionális és helyi fejlesztési politikák 
további reformját és felhasználását a 
biológiai sokféleség jelentette előnyök 
kiváltása, valamint az élőhelyek további 
pusztulásának megállítása érdekében;

Or. ro

Módosítás 9
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az infrastruktúrák 
kiépítése és az urbanizáció a két 
legjelentősebb olyan tényező, amelyek az 
ökoszisztémák és az élőhelyek 
széttöredezéséhez vezetnek; arra kéri a 
helyi és regionális önkormányzatokat, hogy 
tervezési és fejlesztési projektjeikben 
minden szinten vegyék figyelembe az 
ökoszisztémákra és az élőhelyekre jelentett 
e veszélyt; támogatja a regionális és helyi 
fejlesztési politikák további reformját és 
felhasználását a biológiai sokféleség 
jelentette előnyök kiváltása, valamint az 
élőhelyek további pusztulásának 
megállítása érdekében;

2. elismeri, hogy az infrastruktúrák 
kiépítése és az urbanizáció a két 
legjelentősebb olyan tényező, amelyek az 
ökoszisztémák és az élőhelyek 
széttöredezéséhez vezetnek; arra kéri a 
helyi és regionális önkormányzatokat, hogy 
tervezési és fejlesztési projektjeikben 
minden szinten vegyék figyelembe az 
ökoszisztémákra és az élőhelyekre jelentett 
e veszélyt; támogatja a regionális és helyi 
fejlesztési politikák további reformját és 
felhasználását a biológiai sokféleség 
jelentette előnyök kiváltása, valamint az 
élőhelyek további pusztulásának 
megállítása érdekében a gazdasági és 
pénzügyi válság idején is;

Or. en

Módosítás 10
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri a „zöld gazdaságot” mint a 
készségek fejlesztésének és a 
foglalkoztatás előmozdításának egy 
módját, és felszólít a finanszírozására, 
amely segíti majd a helyi szintű 
kapacitásépítést, valamint a biológiai 
sokféleség megőrzésére irányuló 
küzdelemben a helyi és hagyományos 
ismeretekre való támaszkodást; rámutat 
arra, hogy a 2007–2013 közötti időszakban 
a kohéziós politika számára nyújtott 
támogatások teljes összegének 
megközelítőleg 30%-a fordítható olyan 
tevékenységekre, amelyek különleges 
hatással vannak a fenntartható 
növekedésre; a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállításával 
összefüggésben arra bátorítja a 
tagállamokat és a régiókat, hogy fokozzák 
a természeti tőkébe való beruházásokat, és 
a természeti erőforrások megőrzése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
eszközeként használják fel a regionális 
politika keretében a természeti kockázatok 
megelőzéséhez nyújtott finanszírozást;

3. elismeri a „zöld gazdaságot” mint a 
készségek fejlesztésének és a 
foglalkoztatás előmozdításának egy 
módját, és felszólít a finanszírozására, 
amely segíti majd a helyi szintű 
kapacitásépítést, valamint a biológiai 
sokféleség megőrzésére irányuló 
küzdelemben a helyi és hagyományos 
ismeretekre való támaszkodást; rámutat 
arra, hogy a 2007–2013 közötti időszakban 
a kohéziós politika számára nyújtott 
támogatások teljes összegének 
megközelítőleg 30%-a fordítható olyan 
tevékenységekre, amelyek különleges 
hatással vannak a fenntartható 
növekedésre; a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállításával 
összefüggésben arra bátorítja a 
tagállamokat és különösen a helyi és 
regionális hatóságokat, hogy legyenek 
aktívabbak és fokozzák a természeti tőkébe 
való beruházásokat, és a természeti 
erőforrások megőrzése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
eszközeként használják fel a regionális 
politika keretében a természeti kockázatok 
megelőzéséhez nyújtott finanszírozást;

Or. en

Módosítás 11
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri a „zöld gazdaságot” mint a 
készségek fejlesztésének és a 
foglalkoztatás előmozdításának egy 
módját, és felszólít a finanszírozására, 
amely segíti majd a helyi szintű 

3. elismeri a „zöld gazdaságot” mint a 
készségek fejlesztésének és a 
foglalkoztatás előmozdításának egy 
módját, és felszólít a finanszírozására, 
amely segíti majd a helyi szintű 
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kapacitásépítést, valamint a biológiai 
sokféleség megőrzésére irányuló 
küzdelemben a helyi és hagyományos 
ismeretekre való támaszkodást; rámutat 
arra, hogy a 2007–2013 közötti időszakban 
a kohéziós politika számára nyújtott 
támogatások teljes összegének 
megközelítőleg 30%-a fordítható olyan 
tevékenységekre, amelyek különleges 
hatással vannak a fenntartható 
növekedésre; a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállításával 
összefüggésben arra bátorítja a 
tagállamokat és a régiókat, hogy fokozzák 
a természeti tőkébe való beruházásokat, és 
a természeti erőforrások megőrzése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
eszközeként használják fel a regionális 
politika keretében a természeti kockázatok 
megelőzéséhez nyújtott finanszírozást;

kapacitásépítést, valamint a biológiai 
sokféleség megőrzésére irányuló 
küzdelemben a helyi és hagyományos 
ismeretekre való támaszkodást; rámutat 
arra, hogy a 2007–2013 közötti időszakban 
a kohéziós politika számára nyújtott 
támogatások teljes összegének 
megközelítőleg 30%-a fordítható olyan 
tevékenységekre, amelyek különleges 
hatással vannak a fenntartható 
növekedésre; a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállításával 
összefüggésben arra bátorítja a 
tagállamokat és a régiókat, hogy 
különösen a 2014–2020 közötti
programozási időszak távlatában fokozzák 
a természeti tőkébe való beruházásokat, és 
a természeti erőforrások megőrzése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
eszközeként használják fel a regionális 
politika keretében a természeti kockázatok 
megelőzéséhez nyújtott finanszírozást;

Or. es

Módosítás 12
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben használják ki annak 
lehetőségét, hogy a jelenlegi operatív 
programokat a projektek beruházási 
prioritásainak átgondolásával az Európa 
2020 stratégia fenntartható növekedésre 
vonatkozó célkitűzéseihez igazítják, 
valamint sürgeti őket a rendelkezésre álló 
kutatások hatékonyabb kiaknázására;

Or. en
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Módosítás 13
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. kiemeli azokat a lehetőségeket, 
amelyek a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos problémákat határokon 
átnyúló régióközi és transznacionális 
együttműködés útján próbálják kezelni, és 
javasolja a tagállamoknak, hogy teljes 
mértékben aknázzák ki ezen 
lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 14
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri, hogy a környezetbarát 
gazdaság megteremtése érdekében 
fejleszteni kell a „zöld” infrastruktúrát és
az ökoinnovációt; arra ösztönzi az Európai 
Bizottságot, a tagállamokat, valamint a 
helyi és regionális hatóságokat, hogy 
vegyék figyelembe „Az ökoszisztémák és a 
biológiai sokféleség gazdaságtana” című 
tanulmányban foglalt ajánlásokat, mivel e 
tanulmány célja, hogy hasznos tanácsokat 
adjon a helyi és regionális politikai
döntéshozók, tisztviselők és vezetők 
számára; hangsúlyozza, hogy a strukturális 
és kohéziós alapok kedvezményezettjei, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatok számára képzéseket kell 
szervezni az összetett uniós és nemzeti 
környezetvédelmi jogszabályokban való 
eligazodás érdekében, továbbá fel kell 

4. elismeri, hogy a környezetbarát 
gazdaság megteremtése érdekében 
fejleszteni kell a „zöld” infrastruktúrát, az 
ökoinnovációt és az innovatív 
technológiák bevezetését; arra ösztönzi az 
Európai Bizottságot, a tagállamokat, 
valamint a helyi, regionális és nemzeti
hatóságokat, hogy vegyék figyelembe „Az 
ökoszisztémák és a biológiai sokféleség 
gazdaságtana” című tanulmányban foglalt 
ajánlásokat, mivel e tanulmány célja, hogy 
hasznos tanácsokat adjon a politikai 
döntéshozók, tisztviselők és vezetők 
számára; hangsúlyozza, hogy a strukturális 
és kohéziós alapok kedvezményezettjei, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatok, illetve a nemzeti 
kormányok számára képzéseket kell 
szervezni az összetett uniós és nemzeti 
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hívni az emberek figyelmét a biológiai 
sokféleség csökkenésének jelentőségére;

környezetvédelmi jogszabályokban való 
eligazodás érdekében, továbbá fel kell 
hívni az emberek figyelmét a biológiai 
sokféleség csökkenésének jelentőségére;

Or. pt

Módosítás 15
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri, hogy a környezetbarát 
gazdaság megteremtése érdekében 
fejleszteni kell a „zöld” infrastruktúrát és 
az ökoinnovációt; arra ösztönzi az Európai 
Bizottságot, a tagállamokat, valamint a 
helyi és regionális hatóságokat, hogy 
vegyék figyelembe „Az ökoszisztémák és a 
biológiai sokféleség gazdaságtana” című 
tanulmányban foglalt ajánlásokat, mivel e 
tanulmány célja, hogy hasznos tanácsokat 
adjon a helyi és regionális politikai 
döntéshozók, tisztviselők és vezetők 
számára; hangsúlyozza, hogy a strukturális 
és kohéziós alapok kedvezményezettjei, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatok számára képzéseket kell 
szervezni az összetett uniós és nemzeti 
környezetvédelmi jogszabályokban való 
eligazodás érdekében, továbbá fel kell 
hívni az emberek figyelmét a biológiai 
sokféleség csökkenésének jelentőségére;

4. elismeri, hogy a környezetbarát 
gazdaság megteremtése érdekében 
fejleszteni kell a „zöld” infrastruktúrát és 
az ökoinnovációt; arra ösztönzi az Európai 
Bizottságot, a tagállamokat, valamint a 
helyi és regionális hatóságokat, hogy 
vegyék figyelembe „Az ökoszisztémák és a 
biológiai sokféleség gazdaságtana” című 
tanulmányban foglalt ajánlásokat, mivel e 
tanulmány célja, hogy hasznos tanácsokat 
adjon a helyi és regionális politikai 
döntéshozók, tisztviselők és vezetők 
számára; hangsúlyozza, hogy a strukturális 
és kohéziós alapok kedvezményezettjei, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatok számára szervezett
képzéseket bővíteni és fokozni kell az 
összetett uniós és nemzeti 
környezetvédelmi jogszabályokban való 
eligazodás érdekében, továbbá fel kell 
hívni az emberek figyelmét a biológiai 
sokféleség csökkenésének jelentőségére;

Or. es

Módosítás 16
Iosif Matula
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri, hogy a környezetbarát 
gazdaság megteremtése érdekében 
fejleszteni kell a „zöld” infrastruktúrát és 
az ökoinnovációt; arra ösztönzi az Európai 
Bizottságot, a tagállamokat, valamint a 
helyi és regionális hatóságokat, hogy 
vegyék figyelembe „Az ökoszisztémák és a 
biológiai sokféleség gazdaságtana” című 
tanulmányban foglalt ajánlásokat, mivel e 
tanulmány célja, hogy hasznos tanácsokat 
adjon a helyi és regionális politikai 
döntéshozók, tisztviselők és vezetők 
számára; hangsúlyozza, hogy a strukturális 
és kohéziós alapok kedvezményezettjei, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatok számára képzéseket kell 
szervezni az összetett uniós és nemzeti 
környezetvédelmi jogszabályokban való 
eligazodás érdekében, továbbá fel kell 
hívni az emberek figyelmét a biológiai 
sokféleség csökkenésének jelentőségére;

4. elismeri, hogy a környezetbarát 
gazdaság megteremtése érdekében 
fejleszteni kell a „zöld” infrastruktúrát és 
az ökoinnovációt, és felkéri a Bizottságot, 
hogy ezzel összefüggésben dolgozzon ki a 
helyes gyakorlatokra vonatkozó 
útmutatást; arra ösztönzi az Európai 
Bizottságot, a tagállamokat, valamint a 
helyi és regionális hatóságokat, hogy 
vegyék figyelembe „Az ökoszisztémák és a 
biológiai sokféleség gazdaságtana” című 
tanulmányban foglalt ajánlásokat, mivel e 
tanulmány célja, hogy hasznos tanácsokat 
adjon a helyi és regionális politikai 
döntéshozók, tisztviselők és vezetők 
számára; hangsúlyozza, hogy a strukturális 
és kohéziós alapok kedvezményezettjei, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatok számára képzéseket kell 
szervezni az összetett uniós és nemzeti 
környezetvédelmi jogszabályokban való 
eligazodás érdekében, továbbá fel kell 
hívni az emberek figyelmét a biológiai 
sokféleség csökkenésének jelentőségére;

Or. ro

Módosítás 17
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri, hogy a környezetbarát 
gazdaság megteremtése érdekében 
fejleszteni kell a „zöld” infrastruktúrát és 
az ökoinnovációt; arra ösztönzi az Európai 
Bizottságot, a tagállamokat, valamint a 
helyi és regionális hatóságokat, hogy 

4. elismeri, hogy a környezetbarát 
gazdaság megteremtése érdekében 
fejleszteni kell a „zöld” infrastruktúrát és 
az ökoinnovációt; arra ösztönzi az Európai 
Bizottságot, a tagállamokat, valamint a 
helyi és regionális hatóságokat, hogy 
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vegyék figyelembe „Az ökoszisztémák és a 
biológiai sokféleség gazdaságtana” című 
tanulmányban foglalt ajánlásokat, mivel e 
tanulmány célja, hogy hasznos tanácsokat 
adjon a helyi és regionális politikai 
döntéshozók, tisztviselők és vezetők 
számára; hangsúlyozza, hogy a strukturális 
és kohéziós alapok kedvezményezettjei, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatok számára képzéseket kell 
szervezni az összetett uniós és nemzeti 
környezetvédelmi jogszabályokban való 
eligazodás érdekében, továbbá fel kell 
hívni az emberek figyelmét a biológiai 
sokféleség csökkenésének jelentőségére;

vegyék figyelembe „Az ökoszisztémák és a 
biológiai sokféleség gazdaságtana” című 
tanulmányban foglalt ajánlásokat, mivel e 
tanulmány célja, hogy hasznos tanácsokat 
adjon a helyi és regionális politikai 
döntéshozók, tisztviselők és vezetők 
számára; hangsúlyozza, hogy a strukturális 
és kohéziós alapok kedvezményezettjei, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatok számára képzéseket kell 
szervezni az összetett uniós és nemzeti 
környezetvédelmi jogszabályokban való 
eligazodás érdekében, továbbá fel kell 
hívni az emberek figyelmét a biológiai 
sokféleség csökkenésének jelentőségére; 
felkéri a Bizottságot, hogy vezessen be 
technikai segítségnyújtási 
mechanizmusokat a végrehajtással 
összefüggő problémákkal kapcsolatos 
regionális és helyi szintű ismeretek 
előmozdítására;

Or. en

Módosítás 18
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri a zöld beszerzések 
fontosságát, és úgy véli, hogy nagyobb 
figyelmet kell fordítani azok 
alkalmazására, különösen az uniós 
finanszírozásban részesülő állami 
hatóságok részéről; azt ajánlja, hogy a 
tagállamokban a strukturális és kohéziós 
alapokból származó finanszírozás 
kezelésére kialakított igazgatási és 
ellenőrzési rendszerekért felelős 
hatóságok támogassák az ilyen 
eljárásokat biztosító projekteket;

Or. ro
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Módosítás 19
Giommaria Uggias

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a regionális 
politikák fontos szerepet játszhatnak a 
biológiai sokféleség fenntartásában és 
megőrzésében, valamint felkéri a 
Tanácsot és a tagállamokat, hogy 
fogadják el a 2001/18/EK irányelvnek a 
tagállamoknak a területükön történő 
GMO-termesztés korlátozására, illetve 
megtiltására biztosított lehetőség 
tekintetében történő módosításáról szóló
rendeletre irányuló, az Európai 
Parlament által jóváhagyott javaslatot;

Or. it

Módosítás 20
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy nyújtsanak támogatást 
és iránymutatást a biológiai sokféleség 
érdekében létrejött partnerségekre 
vonatkozóan, hogy növeljék a 
tudatosságot és minél több partnert 
indítsanak arra, hogy pozitív fellépés 
útján foglalkozzanak a biológiai 
sokféleséget érintő kérdésekkel;

Or. en
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Módosítás 21
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő stratégia és a 2020-ra 
vonatkozó célkitűzések teljesítése 
érdekében felszólít a politikai koherencia, 
valamint az éghajlat-változási és 
környezetvédelmi szempontú ellenőrzés 
fokozására az Unió finanszírozási eszközei, 
különösen a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap esetében;

5. a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő stratégia és a 2020-ra 
vonatkozó célkitűzések teljesítése 
érdekében felszólít a politikai koherencia, 
valamint az éghajlat-változási és 
környezetvédelmi szempontú ellenőrzés 
fokozására az Unió finanszírozási eszközei, 
különösen a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap esetében; ezért 
elengedhetetlennek tartja a finanszírozás 
megfelelő odaítélését;

Or. en

Módosítás 22
Maurice Ponga

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő stratégia és a 2020-ra 
vonatkozó célkitűzések teljesítése 
érdekében felszólít a politikai koherencia, 
valamint az éghajlat-változási és 
környezetvédelmi szempontú ellenőrzés 
fokozására az Unió finanszírozási eszközei, 
különösen a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap esetében;

5. a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő stratégia és a 2020-ra 
vonatkozó célkitűzések teljesítése 
érdekében felszólít a politikai koherencia, 
valamint az éghajlat-változási és 
környezetvédelmi szempontú ellenőrzés 
fokozására az Unió finanszírozási eszközei, 
különösen a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap esetében; egyúttal kéri a 
BEST előkészítő intézkedés véglegesítését, 
amely Európa tengerentúli részében (a 
legkülső régiókban, illetve a tengerentúli 
országokban és területeken) a biológiai 
sokféleség és az ökoszisztéma-
szolgáltatások védelmének megfelelő 
finanszírozását teszi lehetővé;
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Or. fr

Módosítás 23
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő stratégia és a 2020-ra 
vonatkozó célkitűzések teljesítése 
érdekében felszólít a politikai koherencia, 
valamint az éghajlat-változási és 
környezetvédelmi szempontú ellenőrzés 
fokozására az Unió finanszírozási eszközei, 
különösen a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap esetében;;

5. a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő stratégia és a 2020-ra 
vonatkozó célkitűzések teljesítése 
érdekében felszólít a politikai koherencia, 
valamint az éghajlat-változási és 
környezetvédelmi szempontú ellenőrzés 
fokozására az Unió finanszírozási eszközei, 
különösen a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap esetében; hangsúlyozza 
továbbá a strukturális alapok és az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap, a LIFE+ program, illetve a kutatási 
és fejlesztési keretprogram közötti 
szinergiák lehetőségét; a következő 
programozási időszakra való tekintettel a 
közös stratégiai kerethez tartozó 5 alap 
hatékony koordinációját sürgeti az Unió 
fenntartható növekedési céljának 
megfelelő teljesítése érdekében;

Or. en

Módosítás 24
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a 2014–2020 közötti 
finanszírozási időszakban a kohéziós alap 
keretében fektessenek be a biológiai 
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sokféleség megőrzésébe és 
helyreállításába; javasolja továbbá, hogy 
vegyék figyelembe a Natura 2000 hálózat 
által a helyi gazdaságok és 
munkaerőpiacok számára kínált 
lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. a kohéziós politika eszközei és az 
EMVA által biztosított források 
hatékonyabb és koordináltabb 
felhasználását kéri a 
környezetvédelemmel, a biológiai 
sokféleséggel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos projektek vonatkozásában, 
ideértve szükség esetén a további 
technikai segítségnyújtást is;

Or. bg

Módosítás 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. elengedhetetlennek tartja a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos figyelemfelkeltő 
és tájékoztató kampányok lebonyolítását, 
amelyek minden korosztálynak és 
társadalmi csoportnak, illetve a helyi és 
regionális hatóságoknak egyaránt 
szólnak; úgy véli, hogy az oktatási és 
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szakképzési programoknak, valamint a 
kapcsolódó ágazati programoknak 
fokozottan kell összpontosítaniuk a 
biológiai sokféleség védelmére;

Or. ro

Módosítás 27
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatja a környezetvédelmi 
hatásvizsgálatok (KHV-k), a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos hatásvizsgálatok, a 
stratégiai környezeti vizsgálatok és egyéb 
olyan eszközök alkalmazását, amelyekkel 
felmérhető a biológiai sokféleség 
csökkenése, valamint az 
éghajlatváltozásnak a regionális és helyi 
döntéshozatalra gyakorolt hatása; rámutat 
arra, hogy az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítését és a biológiai sokféleség 
védelmét elismerő projektek valamennyi 
régió – a kevésbé fejlett régiókat is 
beleértve – javát szolgálják majd;

6. támogatja a környezetvédelmi 
hatásvizsgálatok (KHV-k), a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos hatásvizsgálatok, a 
stratégiai környezeti vizsgálatok és egyéb 
olyan eszközök alkalmazásának 
megerősítését, amelyekkel felmérhető a 
biológiai sokféleség csökkenése, valamint 
az éghajlatváltozásnak a regionális és helyi 
döntéshozatalra gyakorolt hatása; rámutat 
arra, hogy az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítését és a biológiai sokféleség 
védelmét elismerő projektek valamennyi 
régió – a kevésbé fejlett régiókat is 
beleértve – javát szolgálják majd;

Or. en

Módosítás 28
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatja a környezetvédelmi 
hatásvizsgálatok (KHV-k), a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos hatásvizsgálatok, a 
stratégiai környezeti vizsgálatok és egyéb 

6. támogatja a környezetvédelmi 
hatásvizsgálatok (KHV-k), a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos hatásvizsgálatok, a 
stratégiai környezeti vizsgálatok és egyéb 
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olyan eszközök alkalmazását, amelyekkel 
felmérhető a biológiai sokféleség 
csökkenése, valamint az 
éghajlatváltozásnak a regionális és helyi 
döntéshozatalra gyakorolt hatása; rámutat 
arra, hogy az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítését és a biológiai sokféleség 
védelmét elismerő projektek valamennyi 
régió – a kevésbé fejlett régiókat is 
beleértve – javát szolgálják majd;

olyan eszközök alkalmazását, amelyekkel 
felmérhető a biológiai sokféleség 
csökkenése, valamint az 
éghajlatváltozásnak a regionális és helyi 
döntéshozatalra gyakorolt hatása; rámutat 
arra, hogy az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítését és a biológiai sokféleség 
védelmét elismerő projektek valamennyi 
régió – a kevésbé fejlett régiókat is 
beleértve – javát szolgálják majd, 
miközben különös stratégiai fontosságot 
kell tulajdonítani a legkülső régióknak, 
tekintve, hogy több őshonos fajnak adnak 
otthont, mint kontinentális Európa egésze;

Or. pt

Módosítás 29
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat arra, hogy az európai 
biológiai sokféleség 80%-a a legkülső 
régiókra tehető; kéri, hogy e területeken 
erősítsék meg a biológiai sokféleség 
megóvására és védelmére szolgáló egyedi 
eszközöket, különösen az Európai 
Parlament által 2010 óta végzett BEST 
kísérleti projektet;

Or. fr

Módosítás 30
Iosif Matula

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. elismeri a biológiai sokféleség 
védelmében az önkéntes szervezetek és 
közösségek jelentőségét és munkájukat, 
valamint az általuk felhalmozott 
ismereteket, és arra kéri a regionális és 
helyi önkormányzatokat, hogy e 
csoportokat vonják be a projektek 
tervezésébe és a projektekkel kapcsolatos 
konzultációkba.

7. elismeri a biológiai sokféleség 
védelmében az önkéntes szervezetek és 
közösségek jelentőségét és munkájukat, 
valamint az általuk felhalmozott 
ismereteket, és arra kéri a regionális és 
helyi önkormányzatokat, hogy e 
csoportokat vonják be a projektek 
tervezésébe és a projektekkel kapcsolatos 
konzultációkba, azáltal, hogy 
partnerségeket hoznak létre a hatóságok, 
a magánszféra és a nem kormányzati 
szervezetek között;

Or. ro

Módosítás 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7а. hangsúlyozza az európai, nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok közötti 
szorosabb együttműködés szükségességét 
a biológiai sokféleség és a természeti 
erőforrások védelme terén, és úgy véli, 
hogy a területi együttműködés
alkalmazási körének kiterjesztése, 
valamint az információk, tapasztalatok és 
helyes gyakorlatok cseréje jelentősen 
hozzájárulna e cél megvalósításához; 
megjegyzi, hogy a biológiai sokféleséggel
kapcsolatos prioritások makroregionális 
stratégiákba való beépítése fontos lépés a 
biológiai sokféleség helyreállításának és 
megőrzésének irányába;

Or. bg


