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Pakeitimas 1
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą 
dėl ES biologinės įvairovės strategijos iki 
2020 m. ir pažymi, kad klimato kaita, 
biologinės įvairovės nykimas, invazinių 
rūšių grėsmė ir gamtos išteklių 
pereikvojimas yra tarpvalstybiniai ir 
tarpregioniniai uždaviniai, darantys poveikį 
visiems ES piliečiams, gyvenantiems ir 
miestuose, ir kaimo vietovėse, ir kad 
siekiant sumažinti šį poveikį reikia imtis 
skubių veiksmų visais valdžios
lygmenimis;

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą 
dėl ES biologinės įvairovės strategijos iki 
2020 m. ir pažymi, kad klimato kaita, 
biologinės įvairovės nykimas, invazinių 
rūšių grėsmė ir gamtos išteklių 
pereikvojimas yra tarpvalstybiniai ir 
tarpregioniniai uždaviniai, darantys poveikį 
visiems ES piliečiams, gyvenantiems ir 
miestuose, ir kaimo vietovėse, ir kad 
siekiant sumažinti šį poveikį reikia imtis 
skubių veiksmų visais lygmenimis; 
palankiai vertina tai, kad Komisija savo 
komunikate primena, jog valstybės narės, 
Komisija ir atokiausi regionai privalo 
bendradarbiauti siekdami užtikrinti 
veiksmingą biologinės įvairovės apsaugą 
Europos užjūrio regionuose, kuriuose yra 
daugiau endeminių rūšių negu visame 
Europos žemyne;

Or. fr

Pakeitimas 2
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą 
dėl ES biologinės įvairovės strategijos iki 
2020 m. ir pažymi, kad klimato kaita, 
biologinės įvairovės nykimas, invazinių 
rūšių grėsmė ir gamtos išteklių 
pereikvojimas yra tarpvalstybiniai ir 
tarpregioniniai uždaviniai, darantys poveikį 

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą 
dėl ES biologinės įvairovės strategijos iki 
2020 m. ir pažymi, kad klimato kaita, 
biologinės įvairovės nykimas, invazinių 
rūšių grėsmė ir gamtos išteklių 
pereikvojimas yra tarpvalstybiniai ir 
tarpregioniniai uždaviniai, darantys poveikį 
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visiems ES piliečiams, gyvenantiems ir 
miestuose, ir kaimo vietovėse, ir kad 
siekiant sumažinti šį poveikį reikia imtis 
skubių veiksmų visais valdžios 
lygmenimis;

visiems ES piliečiams, gyvenantiems ir 
miestuose, ir kaimo vietovėse, ir kad 
siekiant sumažinti šį poveikį reikia imtis 
skubių veiksmų visais valdžios 
lygmenimis: vietos, regioniniu ir 
nacionaliniu;

Or. en

Pakeitimas 3
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad ES biologinės įvairovės 
strategija yra Tausiai išteklius 
naudojančios Europos pavyzdinės 
iniciatyvos dalis, ir primena, kad 
regioninė politika atlieka būtiną vaidmenį 
– ja remiamais veiksmais užtikrinamas 
tvarus ekonomikos augimas siekiant 
kovoti su klimato, energetikos ir 
aplinkosaugos problemomis;

Or. en

Pakeitimas 4
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad infrastruktūros kūrimas ir 
urbanizacija yra svarbiausi veiksniai, 
prisidedantys prie ekosistemų ir buveinių 
susiskaidymo; prašo vietos ir regioninės 
valdžios institucijų atsižvelgti į šią grėsmę
ekosistemoms ir buveinėms planuojant ir 
plėtojant didelius ir mažus projektus; 

2. pripažįsta, kad infrastruktūros kūrimas,
urbanizacija ir apskritai fizinis įsikišimas 
teritorijoje yra, be kita ko, svarbiausi 
veiksniai, prisidedantys prie ekosistemų ir 
buveinių susiskaidymo; prašo valstybių bei
vietos ir regioninės valdžios institucijų, 
pasinaudojant savo įgaliojimais, savo 
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pasisako už tolesnę regioninės bei vietos 
plėtros politikos reformą ir panaudojimą 
siekiant teigiamo poveikio biologinei 
įvairovei ir norint sustabdyti tolesnį 
buveinių nykimą;

planavimo standartuose ir įgyvendinimo 
veiksmuose atsižvelgti į šiuos galimus
grėsmės ekosistemoms ir buveinėms 
veiksnius planuojant ir plėtojant didelius ir 
mažus projektus; pasisako už tolesnę 
regioninės bei vietos plėtros politikos 
reformą ir panaudojimą siekiant teigiamo 
poveikio biologinei įvairovei ir norint 
sustabdyti tolesnį buveinių nykimą;

Or. es

Pakeitimas 5
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad infrastruktūros kūrimas ir
urbanizacija yra svarbiausi veiksniai, 
prisidedantys prie ekosistemų ir buveinių 
susiskaidymo; prašo vietos ir regioninės 
valdžios institucijų atsižvelgti į šią grėsmę 
ekosistemoms ir buveinėms planuojant ir 
plėtojant didelius ir mažus projektus; 
pasisako už tolesnę regioninės bei vietos 
plėtros politikos reformą ir panaudojimą 
siekiant teigiamo poveikio biologinei 
įvairovei ir norint sustabdyti tolesnį 
buveinių nykimą;

2. pripažįsta, kad infrastruktūros kūrimas,
urbanizacija ir masinė industrializacija yra 
svarbiausi veiksniai, prisidedantys prie 
ekosistemų ir buveinių susiskaidymo; 
prašo vietos, regioninės ir nacionalinės 
valdžios institucijų atsižvelgti į šią grėsmę 
ekosistemoms ir buveinėms planuojant ir 
plėtojant projektus; pasisako už tolesnę 
regioninės bei vietos plėtros politikos 
reformą ir panaudojimą siekiant teigiamo 
poveikio biologinei įvairovei ir norint 
sustabdyti tolesnį buveinių nykimą;

Or. pt

Pakeitimas 6
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad infrastruktūros kūrimas ir 2. pripažįsta, kad infrastruktūros kūrimas ir 
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urbanizacija yra svarbiausi veiksniai, 
prisidedantys prie ekosistemų ir buveinių 
susiskaidymo; prašo vietos ir regioninės 
valdžios institucijų atsižvelgti į šią grėsmę 
ekosistemoms ir buveinėms planuojant ir 
plėtojant didelius ir mažus projektus; 
pasisako už tolesnę regioninės bei vietos 
plėtros politikos reformą ir panaudojimą 
siekiant teigiamo poveikio biologinei 
įvairovei ir norint sustabdyti tolesnį 
buveinių nykimą;

urbanizacija yra svarbiausi veiksniai, 
prisidedantys prie ekosistemų ir buveinių 
susiskaidymo; prašo vietos ir regioninės 
valdžios institucijų atsižvelgti į šią grėsmę 
ekosistemoms ir buveinėms planuojant ir 
plėtojant didelius ir mažus projektus; 
pripažįsta vietos ir regioniniu lygmeniu 
daromą spaudimą ir poreikį plėtoti 
ekonomiką bei kurti darbo vietas, tačiau 
reikalinga ir biologinės įvairovės 
pusiausvyra; pasisako už tolesnę 
regioninės bei vietos plėtros politikos 
reformą ir panaudojimą siekiant teigiamo 
poveikio biologinei įvairovei ir norint 
sustabdyti tolesnį buveinių nykimą;

Or. ro

Pakeitimas 7
Iosif Matula

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad infrastruktūros kūrimas ir 
urbanizacija yra svarbiausi veiksniai,
prisidedantys prie ekosistemų ir buveinių 
susiskaidymo; prašo vietos ir regioninės 
valdžios institucijų atsižvelgti į šią grėsmę 
ekosistemoms ir buveinėms planuojant ir 
plėtojant didelius ir mažus projektus; 
pasisako už tolesnę regioninės bei vietos 
plėtros politikos reformą ir panaudojimą 
siekiant teigiamo poveikio biologinei 
įvairovei ir norint sustabdyti tolesnį 
buveinių nykimą;

2. pripažįsta, kad infrastruktūros kūrimas ir 
urbanizacija yra svarbiausi veiksniai, 
prisidedantys prie ekosistemų ir buveinių
susiskaidymo; prašo vietos ir regioninės 
valdžios institucijų atsižvelgti į šią grėsmę 
ekosistemoms ir buveinėms planuojant ir 
plėtojant didelius ir mažus projektus; 
pasisako už tolesnę regioninės bei vietos 
plėtros politikos reformą ir panaudojimą 
siekiant teigiamo poveikio biologinei 
įvairovei ir norint sustabdyti tolesnį 
buveinių nykimą; rekomenduoja vietos ir 
regioninės valdžios institucijoms 
nepamiršti užtikrinti vystymosi poreikių ir 
biologinės įvairovės pusiausvyrą;

Or. ro
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Pakeitimas 8
Iosif Matula

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad infrastruktūros kūrimas ir
urbanizacija yra svarbiausi veiksniai, 
prisidedantys prie ekosistemų ir buveinių 
susiskaidymo; prašo vietos ir regioninės 
valdžios institucijų atsižvelgti į šią grėsmę 
ekosistemoms ir buveinėms planuojant ir 
plėtojant didelius ir mažus projektus; 
pasisako už tolesnę regioninės bei vietos 
plėtros politikos reformą ir panaudojimą 
siekiant teigiamo poveikio biologinei 
įvairovei ir norint sustabdyti tolesnį 
buveinių nykimą;

2. pripažįsta, kad infrastruktūros kūrimas ir 
urbanizacija yra svarbiausi veiksniai, 
prisidedantys prie ekosistemų ir buveinių 
susiskaidymo; prašo vietos ir regioninės 
valdžios institucijų atsižvelgti į šią grėsmę 
ekosistemoms ir buveinėms planuojant ir 
plėtojant didelius ir mažus projektus; šiuo 
klausimu ragina sumažinti miestų plėtrą 
ir imtis priemonių dabartinei miestų žemei 
pertvarkyti; pasisako už tolesnę regioninės 
bei vietos plėtros politikos reformą ir 
panaudojimą siekiant teigiamo poveikio 
biologinei įvairovei ir norint sustabdyti 
tolesnį buveinių nykimą;

Or. ro

Pakeitimas 9
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pripažįsta, kad infrastruktūros kūrimas ir 
urbanizacija yra svarbiausi veiksniai, 
prisidedantys prie ekosistemų ir buveinių 
susiskaidymo; prašo vietos ir regioninės 
valdžios institucijų atsižvelgti į šią grėsmę 
ekosistemoms ir buveinėms planuojant ir 
plėtojant didelius ir mažus projektus; 
pasisako už tolesnę regioninės bei vietos 
plėtros politikos reformą ir panaudojimą 
siekiant teigiamo poveikio biologinei 
įvairovei ir norint sustabdyti tolesnį 
buveinių nykimą;

2. pripažįsta, kad infrastruktūros kūrimas ir 
urbanizacija yra svarbiausi veiksniai, 
prisidedantys prie ekosistemų ir buveinių 
susiskaidymo; prašo vietos ir regioninės 
valdžios institucijų atsižvelgti į šią grėsmę 
ekosistemoms ir buveinėms planuojant ir 
plėtojant didelius ir mažus projektus; 
pasisako už tolesnę regioninės bei vietos 
plėtros politikos reformą ir panaudojimą 
net ir ekonomikos bei finansų krizės 
laikotarpiu, siekiant teigiamo poveikio 
biologinei įvairovei ir norint sustabdyti 
tolesnį buveinių nykimą;
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Or. en

Pakeitimas 10
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad ekologiška ekonomika 
yra būdas formuoti įgūdžius ir užimtumą ir 
ragina skirti jai finansavimą, kuris padėtų 
stiprinti gebėjimus vietos lygmeniu ir leistų 
pasinaudoti vietos ir tradicinėmis žiniomis 
siekiant išsaugoti biologinę įvairovę; 
pabrėžia faktą, kad apie 30 proc. visų 
2007–2013 m. laikotarpio sanglaudos 
politikos lėšų gali būti panaudota 
veiksmams, darantiems konkretų poveikį 
tvariam augimui; skatina valstybes nares ir 
regionus, siekiančius sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą, didinti pastangas ir
investuoti į gamtinį turtą bei panaudoti 
regioninės politikos lėšas gamtinių grėsmių
prevencijai kaip priemonę siekiant 
išsaugoti gamtos išteklius ir prisitaikyti 
prie klimato kaitos;

3. pripažįsta, kad ekologiška ekonomika 
yra būdas formuoti įgūdžius ir užimtumą ir 
ragina skirti jai finansavimą, kuris padėtų 
stiprinti gebėjimus vietos lygmeniu ir leistų 
pasinaudoti vietos ir tradicinėmis žiniomis 
siekiant išsaugoti biologinę įvairovę; 
pabrėžia faktą, kad apie 30 proc. visų 
2007–2013 m. laikotarpio sanglaudos 
politikos lėšų gali būti panaudota 
veiksmams, darantiems konkretų poveikį 
tvariam augimui; skatina valstybes nares, 
ypač vietos ir regioninės valdžios 
institucijas, siekiančias sustabdyti 
biologinės įvairovės nykimą, būti 
aktyvesnes ir didinti pastangas investuoti į 
gamtinį turtą bei panaudoti regioninės 
politikos lėšas gamtinio pavojaus rizikos
prevencijai kaip priemonę siekiant 
išsaugoti gamtos išteklius ir prisitaikyti 
prie klimato kaitos;

Or. en

Pakeitimas 11
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad ekologiška ekonomika 
yra būdas formuoti įgūdžius ir užimtumą ir 
ragina skirti jai finansavimą, kuris padėtų 

3. pripažįsta, kad ekologiška ekonomika 
yra būdas formuoti įgūdžius ir užimtumą ir 
ragina skirti jai finansavimą, kuris padėtų 
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stiprinti gebėjimus vietos lygmeniu ir leistų 
pasinaudoti vietos ir tradicinėmis žiniomis 
siekiant išsaugoti biologinę įvairovę; 
pabrėžia faktą, kad apie 30 proc. visų 
2007–2013 m. laikotarpio sanglaudos 
politikos lėšų gali būti panaudota 
veiksmams, darantiems konkretų poveikį 
tvariam augimui; skatina valstybes nares ir 
regionus, siekiančius sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą, didinti pastangas ir 
investuoti į gamtinį turtą bei panaudoti 
regioninės politikos lėšas gamtinių grėsmių
prevencijai kaip priemonę siekiant 
išsaugoti gamtos išteklius ir prisitaikyti 
prie klimato kaitos;

stiprinti gebėjimus vietos lygmeniu ir leistų 
pasinaudoti vietos ir tradicinėmis žiniomis 
siekiant išsaugoti biologinę įvairovę; 
pabrėžia faktą, kad apie 30 proc. visų 
2007–2013 m. laikotarpio sanglaudos 
politikos lėšų gali būti panaudota 
veiksmams, darantiems konkretų poveikį 
tvariam augimui; skatina valstybes nares ir 
regionus, siekiančius sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą, didinti pastangas ir 
investuoti į gamtinį turtą bei panaudoti 
regioninės politikos lėšas gamtinio 
pavojaus rizikos prevencijai kaip priemonę 
siekiant išsaugoti gamtos išteklius ir 
prisitaikyti prie klimato kaitos, ypač 
atsižvelgiant į 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpį;

Or. es

Pakeitimas 12
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares visapusiškai 
pasinaudoti galimybe su strategijos 
„Europa 2020“ tvaraus augimo tikslais 
suderinti dabartines veiklos programas 
persvarstant investicijų į projektus 
prioritetus ir primygtinai ragina jas 
veiksmingiau pasinaudoti prieinamais 
moksliniais tyrimais;

Or. en

Pakeitimas 13
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia galimybes kovoti su 
biologinės įvairovės problemomis 
pasitelkiant tarpvalstybinį regionų ir šalių 
bendradarbiavimą ir rekomenduoja 
valstybėms narėms šias galimybes 
visapusiškai išnaudoti;

Or. en

Pakeitimas 14
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pripažįsta būtinybę skatinti ekologiškos 
infrastruktūros kūrimą ir ekologines 
inovacijas, kad būtų sukurta ekologiškesnė 
ekonomika; primygtinai ragina Komisiją, 
valstybes nares ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijas atsižvelgti į tyrimo 
„Ekosistemų ir biologinės įvairovės 
ekonomika“ rekomendacijas, nes šis 
tyrimas yra naudinga patariamoji priemonė 
politikos formuotojams, administratoriams 
ir valdytojams vietos ir regioniniu 
lygmenimis; pabrėžia būtinybę mokyti 
struktūrinių fondų bei Sanglaudos fondo 
paramos gavėjus ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijas įgyvendinant
sudėtingus Europos ir nacionalinės tesisės
aktus, kuriais siekiama saugoti gamtą ir 
didinti informuotumą apie biologinės 
įvairovės nykimo svarbą;

4. pripažįsta būtinybę skatinti ekologiškos 
infrastruktūros kūrimą, ekologines 
inovacijas ir diegti novatoriškas 
technologijas, kad būtų sukurta 
ekologiškesnė ekonomika; primygtinai 
ragina Komisiją, valstybes nares ir vietos,
regioninės bei nacionalinės valdžios 
institucijas atsižvelgti į tyrimo 
„Ekosistemų ir biologinės įvairovės 
ekonomika“ rekomendacijas, nes šis 
tyrimas yra naudinga patariamoji priemonė 
politikos formuotojams, administratoriams 
ir valdytojams; pabrėžia būtinybę mokyti 
struktūrinių fondų bei Sanglaudos fondo 
paramos gavėjus ir vietos, regioninės ir 
nacionalinės valdžios institucijas 
įgyvendinti sudėtingus Europos ir 
nacionalinės teisės aktus, kuriais siekiama 
saugoti gamtą ir didinti informuotumą apie 
biologinės įvairovės nykimo svarbą;

Or. pt
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Pakeitimas 15
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pripažįsta būtinybę skatinti ekologiškos 
infrastruktūros kūrimą ir ekologines 
inovacijas, kad būtų sukurta ekologiškesnė 
ekonomika; primygtinai ragina Komisiją, 
valstybes nares ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijas atsižvelgti į tyrimo 
„Ekosistemų ir biologinės įvairovės 
ekonomika“ rekomendacijas, nes šis 
tyrimas yra naudinga patariamoji priemonė 
politikos formuotojams, administratoriams 
ir valdytojams vietos ir regioniniu 
lygmenimis; pabrėžia būtinybę mokyti
struktūrinių fondų bei Sanglaudos fondo 
paramos gavėjus ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijas įgyvendinant
sudėtingus Europos ir nacionalinės tesisės
aktus, kuriais siekiama saugoti gamtą ir 
didinti informuotumą apie biologinės 
įvairovės nykimo svarbą;

4. pripažįsta būtinybę skatinti ekologiškos 
infrastruktūros kūrimą ir ekologines 
inovacijas, kad būtų sukurta ekologiškesnė 
ekonomika; primygtinai ragina Komisiją, 
valstybes nares ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijas atsižvelgti į tyrimo 
„Ekosistemų ir biologinės įvairovės 
ekonomika“ rekomendacijas, nes šis 
tyrimas yra naudinga patariamoji priemonė 
politikos formuotojams, administratoriams 
ir valdytojams vietos ir regioniniu 
lygmenimis; pabrėžia būtinybę plėsti ir 
stiprinti struktūrinių fondų bei Sanglaudos 
fondo paramos gavėjų ir vietos bei 
regioninės valdžios institucijų mokymą
įgyvendinti sudėtingus Europos ir 
nacionalinės teisės aktus, kuriais siekiama 
saugoti gamtą ir didinti informuotumą apie 
biologinės įvairovės nykimo svarbą;

Or. es

Pakeitimas 16
Iosif Matula

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pripažįsta būtinybę skatinti ekologiškos 
infrastruktūros kūrimą ir ekologines 
inovacijas, kad būtų sukurta ekologiškesnė 
ekonomika; primygtinai ragina Komisiją, 
valstybes nares ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijas atsižvelgti į tyrimo 
„Ekosistemų ir biologinės įvairovės 
ekonomika“ rekomendacijas, nes šis 

4. pripažįsta būtinybę skatinti ekologiškos 
infrastruktūros kūrimą ir ekologines 
inovacijas, kad būtų sukurta ekologiškesnė 
ekonomika, ir ragina Komisiją šiuo 
klausimu parengti gerosios patirties 
vadovą; primygtinai ragina Komisiją, 
valstybes nares ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijas atsižvelgti į tyrimo 
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tyrimas yra naudinga patariamoji priemonė 
politikos formuotojams, administratoriams 
ir valdytojams vietos ir regioniniu 
lygmenimis; pabrėžia būtinybę mokyti 
struktūrinių fondų bei Sanglaudos fondo 
paramos gavėjus ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijas įgyvendinant
sudėtingus Europos ir nacionalinės tesisės
aktus, kuriais siekiama saugoti gamtą ir 
didinti informuotumą apie biologinės 
įvairovės nykimo svarbą;

„Ekosistemų ir biologinės įvairovės 
ekonomika“ rekomendacijas, nes šis 
tyrimas yra naudinga patariamoji priemonė 
politikos formuotojams, administratoriams 
ir valdytojams vietos ir regioniniu 
lygmenimis; pabrėžia būtinybę mokyti 
struktūrinių fondų bei Sanglaudos fondo 
paramos gavėjus ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijas įgyvendinti sudėtingus 
Europos ir nacionalinės teisės aktus, 
kuriais siekiama saugoti gamtą ir didinti 
informuotumą apie biologinės įvairovės 
nykimo svarbą;

Or. ro

Pakeitimas 17
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pripažįsta būtinybę skatinti ekologiškos 
infrastruktūros kūrimą ir ekologines 
inovacijas, kad būtų sukurta ekologiškesnė 
ekonomika; primygtinai ragina Komisiją, 
valstybes nares ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijas atsižvelgti į tyrimo 
„Ekosistemų ir biologinės įvairovės 
ekonomika“ rekomendacijas, nes šis 
tyrimas yra naudinga patariamoji priemonė 
politikos formuotojams, administratoriams 
ir valdytojams vietos ir regioniniu 
lygmenimis; pabrėžia būtinybę mokyti 
struktūrinių fondų bei Sanglaudos fondo 
paramos gavėjus ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijas įgyvendinant
sudėtingus Europos ir nacionalinės tesisės
aktus, kuriais siekiama saugoti gamtą ir 
didinti informuotumą apie biologinės 
įvairovės nykimo svarbą;

4. pripažįsta būtinybę skatinti ekologiškos 
infrastruktūros kūrimą ir ekologines 
inovacijas, kad būtų sukurta ekologiškesnė 
ekonomika; primygtinai ragina Komisiją, 
valstybes nares ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijas atsižvelgti į tyrimo 
„Ekosistemų ir biologinės įvairovės 
ekonomika“ rekomendacijas, nes šis 
tyrimas yra naudinga patariamoji priemonė 
politikos formuotojams, administratoriams 
ir valdytojams vietos ir regioniniu 
lygmenimis; pabrėžia būtinybę mokyti 
struktūrinių fondų bei Sanglaudos fondo 
paramos gavėjus ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijas įgyvendinti sudėtingus 
Europos ir nacionalinės teisės aktus, 
kuriais siekiama saugoti gamtą ir didinti 
informuotumą apie biologinės įvairovės 
nykimo svarbą; ragina Komisiją 
įgyvendinti techninės pagalbos sistemas 
siekiant regioniniu ir vietos lygmenimis 
skleisti žinias apie įgyvendinimo 



AM\890974LT.doc 13/20 PE480.804v01-00

LT

problemas;

Or. en

Pakeitimas 18
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pripažįsta ekologiškų viešųjų pirkimų 
svarbą ir mano, kad jiems reikėtų skirti 
daugiau dėmesio, o pirmiausia juos turėtų 
vykdyti ES finansavimą gaunančios 
valdžios institucijos; rekomenduoja už 
valdymą ir valstybėse narėse sukurtas 
kontrolės sistemas atsakingoms valdžios 
institucijoms valdyti struktūrinės paramos 
ir sanglaudos srities lėšomis 
finansuojamus projektus, kuriuose 
numatytos tokios procedūros;

Or. ro

Pakeitimas 19
Giommaria Uggias

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad regionų politika gali 
atlikti svarbų vaidmenį geriau 
panaudojant ir saugant biologinę 
įvairovę, ir ragina Tarybą bei valstybes 
nares priimti Europos Parlamento 
patvirtintą reglamento pasiūlymą, kuriuo 
„iš dalies keičiamos Direktyvos 
2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių 
galimybės savo teritorijoje riboti ar 
drausti GMO auginimą“;
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Or. it

Pakeitimas 20
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suteikti paramą ir parengti gaires 
biologinės įvairovės srityje veikiantiems 
partnerystės subjektams, kad būtų 
didinamas informuotumas ir būtų 
išsiaiškinta, kokius naujus partnerius 
būtų galima įtraukti į biologinės įvairovės 
problemų sprendimą pozityviais 
veiksmais;

Or. en

Pakeitimas 21
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina laikytis nuoseklesnės politikos ir 
labiau įtraukti atsparumo klimato kaitai 
didinimą ir aplinkos apsaugos stiprinimą į 
ES finansavimo priemones, visų pirma 
struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondą, 
kad būtų įgyvendinti ES biologinės 
įvairovės strategijos iki 2020 m. ir 
strategijos „Europa 2020“ tikslai;

5. ragina laikytis nuoseklesnės politikos ir 
labiau įtraukti atsparumo klimato kaitai 
didinimą ir aplinkos apsaugos stiprinimą į 
ES finansavimo priemones, visų pirma 
struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondą, 
kad būtų įgyvendinti ES biologinės 
įvairovės strategijos iki 2020 m. ir 
strategijos „Europa 2020“ tikslai; todėl 
mano, kad neišvengiamai reikia skirti 
pakankamą finansavimą;

Or. en
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Pakeitimas 22
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina laikytis nuoseklesnės politikos ir 
labiau įtraukti atsparumo klimato kaitai 
didinimą ir aplinkos apsaugos stiprinimą į 
ES finansavimo priemones, visų pirma 
struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondą, 
kad būtų įgyvendinti ES biologinės 
įvairovės strategijos iki 2020 m. ir 
strategijos „Europa 2020“ tikslai;

5. ragina laikytis nuoseklesnės politikos ir 
labiau įtraukti atsparumo klimato kaitai 
didinimą ir aplinkos apsaugos stiprinimą į 
ES finansavimo priemones, visų pirma 
struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondą, 
kad būtų įgyvendinti ES biologinės 
įvairovės strategijos iki 2020 m. ir 
strategijos „Europa 2020“ tikslai; be to, 
ragina užtikrinti parengiamųjų veiksmų 
BEST, pagal kuriuos galima tinkamai 
finansuoti biologinės įvairovės apsaugą ir 
ekosistemų paslaugas Europos užjūrio 
regionuose (atokiausiuose regionuose ir 
UŠT), ilgalaikiškumą;

Or. fr

Pakeitimas 23
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina laikytis nuoseklesnės politikos ir 
labiau įtraukti atsparumo klimato kaitai 
didinimą ir aplinkos apsaugos stiprinimą į 
ES finansavimo priemones, visų pirma 
struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondą, 
kad būtų įgyvendinti ES biologinės 
įvairovės strategijos iki 2020 m. ir 
strategijos „Europa 2020“ tikslai;

5. ragina laikytis nuoseklesnės politikos ir 
labiau įtraukti atsparumo klimato kaitai 
didinimą ir aplinkos apsaugos stiprinimą į 
ES finansavimo priemones, visų pirma 
struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondą, 
kad būtų įgyvendinti ES biologinės 
įvairovės strategijos iki 2020 m. ir 
strategijos „Europa 2020“ tikslai; be to, 
pabrėžia, kad įmanoma pasiekti 
struktūrinių fondų, Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai, programos LIFE+ ir 
MTTP bendrosios programos sąveiką; 
būsimu programavimo laikotarpiu 
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primygtinai ragina veiksmingai 
koordinuoti 5 bendrosios strateginės 
programos (BSP) fondus siekiant 
užtikrinti, kad ES būtų optimaliai 
siekiama Sąjungos tvaraus vystymosi 
tikslo;

Or. en

Pakeitimas 24
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą 
2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu iš 
Sanglaudos fondo investuoti į biologinės 
įvairovės apsaugą ir atkūrimą; be to, 
rekomenduoja apsvarstyti tinklo „Natura 
2000“ teikiamas galimybes vietos 
ekonomikai ir darbo rinkoms;

Or. en

Pakeitimas 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
5 а dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina veiksmingiau ir koordinuočiau 
naudoti sanglaudos politikos priemonių ir 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) finansavimą aplinkos 
apsaugos, biologinės įvairovės ir klimato 
projektams, reikiamais atvejais teikiant ir 
papildomą techninę pagalbą;

Or. bg
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Pakeitimas 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
5 а dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad būtina vykdyti visoms 
amžiaus grupėms ir socialinėms 
kategorijoms, taip pat vietos ir regioninės 
valdžios institucijoms skirtas 
informuotumo didinimo ir informavimo 
kampanijas biologinės įvairovės 
klausimais; mano, kad švietimo ir 
profesinio mokymo programose bei 
susijusiems sektoriams skirtose 
programose turėtų būti daugiau dėmesio 
skiriama biologinės įvairovės apsaugai;

Or. ro

Pakeitimas 27
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. remia poveikio aplinkai vertinimų (angl. 
EIA), poveikio darniam vystymuisi 
vertinimų (angl. SEA), strateginio poveikio 
aplinkai vertinimų ir kitų priemonių 
naudojimą, kad būtų atsižvelgta į 
biologinės įvairovės nykimą ir klimato 
kaitos poveikį priimant sprendimus 
regioniniu ir vietos lygmenimis; pažymi, 
kad projektai, kuriais prisidedama prie 
klimato kaitos poveikio švelninimo ir 
apsaugos nuo biologinės įvairovės nykimo, 
turės teigiamą poveikį visiems regionas, 
įskaitant mažiau išsivysčiusius regionus;

6. remia aktyvesnį poveikio aplinkai 
vertinimų (angl. EIA), poveikio darniam 
vystymuisi vertinimų (angl. SEA), 
strateginio poveikio aplinkai vertinimų ir 
kitų priemonių naudojimą, kad būtų 
atsižvelgta į biologinės įvairovės nykimą ir 
klimato kaitos poveikį priimant sprendimus 
regioniniu ir vietos lygmenimis; pažymi, 
kad projektai, kuriais prisidedama prie 
klimato kaitos poveikio švelninimo ir 
apsaugos nuo biologinės įvairovės nykimo, 
turės teigiamą poveikį visiems regionams, 
įskaitant mažiau išsivysčiusius regionus;
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Or. en

Pakeitimas 28
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. remia poveikio aplinkai vertinimų (angl. 
EIA), poveikio darniam vystymuisi 
vertinimų (angl. SEA), strateginio poveikio 
aplinkai vertinimų ir kitų priemonių 
naudojimą, kad būtų atsižvelgta į 
biologinės įvairovės nykimą ir klimato 
kaitos poveikį priimant sprendimus 
regioniniu ir vietos lygmenimis; pažymi, 
kad projektai, kuriais prisidedama prie 
klimato kaitos poveikio švelninimo ir 
apsaugos nuo biologinės įvairovės nykimo, 
turės teigiamą poveikį visiems regionas, 
įskaitant mažiau išsivysčiusius regionus;

6. remia poveikio aplinkai vertinimų (angl. 
EIA), poveikio darniam vystymuisi 
vertinimų (angl. SEA), strateginio poveikio 
aplinkai vertinimų ir kitų priemonių 
naudojimą, kad būtų atsižvelgta į 
biologinės įvairovės nykimą ir klimato 
kaitos poveikį priimant sprendimus 
regioniniu ir vietos lygmenimis; pažymi, 
kad projektai, kuriais prisidedama prie 
klimato kaitos poveikio švelninimo ir 
apsaugos nuo biologinės įvairovės nykimo, 
turės teigiamą poveikį visiems regionams, 
įskaitant mažiau išsivysčiusius regionus, o 
ypatingą strateginę reikšmę reikėtų skirti 
atokiausiems regionams, nes jie yra 
didesnio skaičiaus rūšių buveinė negu 
visa žemyninė Europos dalis;

Or. pt

Pakeitimas 29
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad 80 proc. Europos 
biologinės įvairovės rūšių yra 
atokiausiuose regionuose; ragina stiprinti 
konkrečias priemones, kuriomis siekiama 
šiose teritorijose išsaugoti ir apsaugoti 
biologinę įvairovę, visų pirma stiprinti 
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bandomąjį projektą BEST, kurį Europos 
Parlamentas remia nuo 2010 m.;

Or. fr

Pakeitimas 30
Iosif Matula

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pripažįsta savanorių ir visuomenės 
sektoriaus naudą, žinias ir atliekamą darbą 
siekiant išsaugoti biologinę įvairovę ir 
ragina regioninės bei vietos valdžios 
institucijas įtraukti šias grupes į projektų 
planavimą ir konsultacijų dėl jų vykdymą.

7. pripažįsta savanorių ir visuomenės 
sektoriaus naudą, žinias ir atliekamą darbą 
siekiant išsaugoti biologinę įvairovę ir 
ragina regioninės bei vietos valdžios 
institucijas įtraukti šias grupes į projektų 
planavimą ir konsultacijų dėl jų vykdymą 
užmezgant valdžios institucijų, privačiojo 
sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų 
partnerystės ryšius.

Or. ro

Pakeitimas 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
7 а dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, jog reikia, kad Europos, 
nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios 
institucijos glaudžiau bendradarbiautų 
biologinės įvairovės ir gamtos išteklių 
apsaugos srityje, ir mano, kad šį tikslą 
būtų daug lengviau pasiekti plačiau 
naudojantis teritorinio bendradarbiavimo, 
keitimosi informacija, gerąja ir kita 
patirtimi galimybėmis; pažymi, kad 
biologinės įvairovės prioritetų įtraukimas 
į regionines makrostrategijas – svarbus 
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žingsnis siekiant atkurti ir išsaugoti 
biologinę įvairovę.

Or. bg


