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Amendement 1
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. juicht de mededeling van de Commissie 
inzake biodiversiteit 2020 toe, en merkt op 
dat klimaatverandering, afname van de 
biodiversiteit, bedreiging door invasieve 
soorten en overconsumptie van natuurlijke 
hulpbronnen transnationale en 
transregionale uitdagingen zijn, die iedere 
burger in de EU raken, zowel de bewoners 
van stedelijke, als van landelijke gebieden, 
en dat er op ieder overheidsniveau 
dringende maatregelen nodig zijn om deze 
gevolgen aan te pakken;

1. juicht de mededeling van de Commissie 
inzake biodiversiteit 2020 toe, en merkt op 
dat klimaatverandering, afname van de 
biodiversiteit, bedreiging door invasieve 
soorten en overconsumptie van natuurlijke 
hulpbronnen transnationale en 
transregionale uitdagingen zijn, die iedere 
burger in de EU raken, zowel de bewoners 
van stedelijke, als van landelijke gebieden, 
en dat er op ieder overheidsniveau 
dringende maatregelen nodig zijn om deze 
gevolgen aan te pakken; juicht het toe dat 
de Commissie in haar mededeling 
melding maakt van de noodzaak tot 
samenwerking met de lidstaten en de 
ultraperifere gebieden om een effectieve 
bescherming te waarborgen van de 
biodiversiteit in Europa's landen en 
gebieden overzee, die meer endemische 
soorten herbergen dan het gehele 
Europese continent;

Or. fr

Amendement 2
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. juicht de mededeling van de Commissie 
inzake biodiversiteit 2020 toe, en merkt op 
dat klimaatverandering, afname van de 
biodiversiteit, bedreiging door invasieve 
soorten en overconsumptie van natuurlijke 

1. juicht de mededeling van de Commissie 
inzake biodiversiteit 2020 toe, en merkt op 
dat klimaatverandering, afname van de 
biodiversiteit, bedreiging door invasieve 
soorten en overconsumptie van natuurlijke 
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hulpbronnen transnationale en 
transregionale uitdagingen zijn, die iedere 
burger in de EU raken, zowel de bewoners 
van stedelijke, als van landelijke gebieden, 
en dat er op ieder overheidsniveau 
dringende maatregelen nodig zijn om deze 
gevolgen aan te pakken;

hulpbronnen transnationale en 
transregionale uitdagingen zijn, die iedere 
burger in de EU raken, zowel de bewoners 
van stedelijke, als van landelijke gebieden, 
en dat er op ieder overheidsniveau, 
plaatselijk, regionaal en nationaal, 
dringende maatregelen nodig zijn om deze 
gevolgen aan te pakken;

Or. en

Amendement 3
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de strategie deel 
uitmaakt van het vlaggenschipinitiatief 
"Efficiënt gebruik van hulpbronnen", en 
herinnert eraan dat regionaal beleid, door 
middel van de maatregelen die worden 
ondersteund om kwesties op het gebied 
van klimaat, energie en milieu aan te 
pakken, een essentiële rol speelt bij het 
waarborgen van duurzame groei;

Or. en

Amendement 4
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat bouwen aan de infrastructuur 
en urbanisatie de belangrijkste oorzaken 
zijn van de fragmentatie van ecosystemen 
en habitats; verzoekt plaatselijke en 
regionale overheden om in hun planning en 

2. erkent dat bouwen aan de infrastructuur, 
urbanisatie en fysiek ingrijpen in het 
landschap in het algemeen tot de 
belangrijkste oorzaken behoren van de 
fragmentatie van ecosystemen en habitats; 
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ontwikkelingsprojecten op zowel grote als 
kleine schaal rekening te houden met deze 
bedreiging van ecosystemen en habitats; 
steunt verdere hervorming en toepassing 
van ontwikkelingsbeleid op regionaal en 
plaatselijk niveau om voordelen uit 
biodiversiteit te halen en om een einde te 
maken aan een verdere afname van het 
aantal habitats;

verzoekt landen en plaatselijke en 
regionale overheden, in de context van 
hun algemene stedenbouwkundige regels 
en tenuitvoerleggingsmaatregelen en 
binnen het kader van hun bevoegdheden,
om in hun planning en 
ontwikkelingsprojecten op zowel grote als 
kleine schaal rekening te houden met deze 
factoren die een potentiële bedreiging 
vormen van ecosystemen en habitats; 
steunt verdere hervorming en toepassing 
van ontwikkelingsbeleid op regionaal en 
plaatselijk niveau om voordelen uit 
biodiversiteit te halen en om een einde te 
maken aan een verdere afname van het 
aantal habitats;

Or. es

Amendement 5
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat bouwen aan de infrastructuur 
en urbanisatie de belangrijkste oorzaken 
zijn van de fragmentatie van ecosystemen 
en habitats; verzoekt plaatselijke en 
regionale overheden om in hun planning en 
ontwikkelingsprojecten op zowel grote als 
kleine schaal rekening te houden met deze 
bedreiging van ecosystemen en habitats; 
steunt verdere hervorming en toepassing 
van ontwikkelingsbeleid op regionaal en 
plaatselijk niveau om voordelen uit 
biodiversiteit te halen en om een einde te 
maken aan een verdere afname van het 
aantal habitats;

2. erkent dat bouwen aan de infrastructuur, 
urbanisatie en massale industrialisatie de 
belangrijkste oorzaken zijn van de 
fragmentatie van ecosystemen en habitats; 
verzoekt plaatselijke, regionale en 
nationale overheden om in hun planning 
en ontwikkelingsprojecten rekening te 
houden met deze bedreiging van 
ecosystemen en habitats; steunt verdere 
hervorming en toepassing van 
ontwikkelingsbeleid op regionaal en 
plaatselijk niveau om voordelen uit 
biodiversiteit te halen en om een einde te 
maken aan een verdere afname van het 
aantal habitats;

Or. pt
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Amendement 6
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat bouwen aan de infrastructuur 
en urbanisatie de belangrijkste oorzaken 
zijn van de fragmentatie van ecosystemen 
en habitats; verzoekt plaatselijke en 
regionale overheden om in hun planning en 
ontwikkelingsprojecten op zowel grote als 
kleine schaal rekening te houden met deze 
bedreiging van ecosystemen en habitats; 
steunt verdere hervorming en toepassing 
van ontwikkelingsbeleid op regionaal en 
plaatselijk niveau om voordelen uit 
biodiversiteit te halen en om een einde te 
maken aan een verdere afname van het 
aantal habitats;

2. erkent dat bouwen aan de infrastructuur 
en urbanisatie de belangrijkste oorzaken 
zijn van de fragmentatie van ecosystemen 
en habitats; verzoekt plaatselijke en 
regionale overheden om in hun planning en 
ontwikkelingsprojecten op zowel grote als 
kleine schaal rekening te houden met deze 
bedreiging van ecosystemen en habitats; 
erkent de druk en noodzaak die op 
plaatselijk en regionaal niveau bestaan 
om te zorgen voor substantiële 
economische ontwikkeling en banen, 
maar ook voor een uitgebalanceerde 
biodiversiteit; steunt verdere hervorming 
en toepassing van ontwikkelingsbeleid op 
regionaal en plaatselijk niveau om 
voordelen uit biodiversiteit te halen en om 
een einde te maken aan een verdere afname 
van het aantal habitats;

Or. ro

Amendement 7
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat bouwen aan de infrastructuur 
en urbanisatie de belangrijkste oorzaken 
zijn van de fragmentatie van ecosystemen 
en habitats; verzoekt plaatselijke en 
regionale overheden om in hun planning en 
ontwikkelingsprojecten op zowel grote als 
kleine schaal rekening te houden met deze 
bedreiging van ecosystemen en habitats; 

2. erkent dat bouwen aan de infrastructuur 
en urbanisatie de belangrijkste oorzaken 
zijn van de fragmentatie van ecosystemen 
en habitats; verzoekt plaatselijke en 
regionale overheden om in hun planning en 
ontwikkelingsprojecten op zowel grote als 
kleine schaal rekening te houden met deze 
bedreiging van ecosystemen en habitats; 
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steunt verdere hervorming en toepassing 
van ontwikkelingsbeleid op regionaal en 
plaatselijk niveau om voordelen uit 
biodiversiteit te halen en om een einde te 
maken aan een verdere afname van het 
aantal habitats;

steunt verdere hervorming en toepassing 
van ontwikkelingsbeleid op regionaal en 
plaatselijk niveau om voordelen uit 
biodiversiteit te halen en om een einde te 
maken aan een verdere afname van het 
aantal habitats; adviseert dat plaatselijke 
en regionale overheden behoedzaam te 
werk moeten gaan bij het vinden van een 
balans tussen de noodzaak tot 
ontwikkeling en biodiversiteit;

Or. ro

Amendement 8
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat bouwen aan de infrastructuur 
en urbanisatie de belangrijkste oorzaken 
zijn van de fragmentatie van ecosystemen 
en habitats; verzoekt plaatselijke en 
regionale overheden om in hun planning en 
ontwikkelingsprojecten op zowel grote als 
kleine schaal rekening te houden met deze 
bedreiging van ecosystemen en habitats; 
steunt verdere hervorming en toepassing 
van ontwikkelingsbeleid op regionaal en 
plaatselijk niveau om voordelen uit 
biodiversiteit te halen en om een einde te 
maken aan een verdere afname van het 
aantal habitats;

2. erkent dat bouwen aan de infrastructuur 
en urbanisatie de belangrijkste oorzaken 
zijn van de fragmentatie van ecosystemen 
en habitats; verzoekt plaatselijke en 
regionale overheden om in hun planning en 
ontwikkelingsprojecten op zowel grote als 
kleine schaal rekening te houden met deze 
bedreiging van ecosystemen en habitats; 
roept in dit verband op tot een 
vermindering van de stedelijke expansie 
en het invoeren van maatregelen voor 
herontwikkeling van bestaand stedelijk 
gebied; steunt verdere hervorming en 
toepassing van ontwikkelingsbeleid op 
regionaal en plaatselijk niveau om 
voordelen uit biodiversiteit te halen en om 
een einde te maken aan een verdere afname 
van het aantal habitats;

Or. ro

Amendement 9
Michail Tremopoulos



PE480.804v01-00 8/21 AM\890974NL.doc

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat bouwen aan de infrastructuur 
en urbanisatie de belangrijkste oorzaken 
zijn van de fragmentatie van ecosystemen 
en habitats; verzoekt plaatselijke en 
regionale overheden om in hun planning en 
ontwikkelingsprojecten op zowel grote als 
kleine schaal rekening te houden met deze 
bedreiging van ecosystemen en habitats; 
steunt verdere hervorming en toepassing 
van ontwikkelingsbeleid op regionaal en 
plaatselijk niveau om voordelen uit 
biodiversiteit te halen en om een einde te 
maken aan een verdere afname van het 
aantal habitats;

2. erkent dat bouwen aan de infrastructuur 
en urbanisatie de belangrijkste oorzaken 
zijn van de fragmentatie van ecosystemen 
en habitats; verzoekt plaatselijke en 
regionale overheden om in hun planning en 
ontwikkelingsprojecten op zowel grote als 
kleine schaal rekening te houden met deze 
bedreiging van ecosystemen en habitats; 
steunt verdere hervorming en toepassing 
van ontwikkelingsbeleid op regionaal en 
plaatselijk niveau om voordelen uit 
biodiversiteit te halen en om een einde te 
maken aan een verdere afname van het 
aantal habitats, ook in tijden van 
economische en financiële crisis;

Or. en

Amendement 10
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent dat de "groene economie" een 
manier is om vaardigheden en 
werkgelegenheid te creëren en verzoekt om 
dit met financiering te ondersteunen zodat 
mede hierdoor op plaatselijk niveau kan 
worden gewerkt aan capaciteitsopbouw en 
uitbreiding van plaatselijke en traditionele 
kennis in de strijd om het beschermen van 
de biodiversiteit; benadrukt het feit dat 
ongeveer 30% van alle toewijzingen voor 
het cohesiebeleid voor 2007-2013 
beschikbaar is voor activiteiten die een 
bepaald effect hebben op duurzame groei; 
roept lidstaten en regio's op om in het 

3. erkent dat de "groene economie" een 
manier is om vaardigheden en 
werkgelegenheid te creëren en verzoekt om 
dit met financiering te ondersteunen zodat 
mede hierdoor op plaatselijk niveau kan 
worden gewerkt aan capaciteitsopbouw en 
uitbreiding van plaatselijke en traditionele 
kennis in de strijd om het beschermen van 
de biodiversiteit; benadrukt het feit dat 
ongeveer 30% van alle toewijzingen voor 
het cohesiebeleid voor 2007-2013 
beschikbaar is voor activiteiten die een 
bepaald effect hebben op duurzame groei; 
spoort lidstaten en met name plaatselijke 
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belang van het tegengaan van de afname 
van de biodiversiteit meer pogingen te 
doen om te investeren in natuurlijk kapitaal 
en voor de instandhouding van natuurlijke
rijkdommen en de aanpassing aan de 
klimaatverandering gebruik te maken van 
voor de preventie van natuurrampen 
bestemde middelen voor regionaal beleid;

en regionale overheden aan om in het 
belang van het tegengaan van de afname 
van de biodiversiteit actiever te worden en
meer pogingen te doen om te investeren in 
natuurlijk kapitaal en voor de 
instandhouding van natuurlijke 
rijkdommen en de aanpassing aan de 
klimaatverandering gebruik te maken van 
voor de preventie van natuurrampen 
bestemde middelen voor regionaal beleid;

Or. en

Amendement 11
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent dat de "groene economie" een 
manier is om vaardigheden en 
werkgelegenheid te creëren en verzoekt om 
dit met financiering te ondersteunen zodat 
mede hierdoor op plaatselijk niveau kan 
worden gewerkt aan capaciteitsopbouw en 
uitbreiding van plaatselijke en traditionele 
kennis in de strijd om het beschermen van 
de biodiversiteit; benadrukt het feit dat 
ongeveer 30% van alle toewijzingen voor 
het cohesiebeleid voor 2007-2013 
beschikbaar is voor activiteiten die een 
bepaald effect hebben op duurzame groei; 
roept lidstaten en regio's op om in het 
belang van het tegengaan van de afname 
van de biodiversiteit meer pogingen te 
doen om te investeren in natuurlijk kapitaal 
en voor de instandhouding van natuurlijke 
rijkdommen en de aanpassing aan de 
klimaatverandering gebruik te maken van 
voor de preventie van natuurrampen 
bestemde middelen voor regionaal beleid;

3. erkent dat de "groene economie" een 
manier is om vaardigheden en 
werkgelegenheid te creëren en verzoekt om 
dit met financiering te ondersteunen zodat 
mede hierdoor op plaatselijk niveau kan 
worden gewerkt aan capaciteitsopbouw en 
uitbreiding van plaatselijke en traditionele 
kennis in de strijd om het beschermen van 
de biodiversiteit; benadrukt het feit dat 
ongeveer 30% van alle toewijzingen voor 
het cohesiebeleid voor 2007-2013 
beschikbaar is voor activiteiten die een 
bepaald effect hebben op duurzame groei; 
roept lidstaten en regio's op om in het 
belang van het tegengaan van de afname 
van de biodiversiteit meer pogingen te 
doen om te investeren in natuurlijk kapitaal 
en voor de instandhouding van natuurlijke 
rijkdommen en de aanpassing aan de 
klimaatverandering gebruik te maken van 
voor de preventie van natuurrampen 
bestemde middelen voor regionaal beleid, 
met name met het oog op de 
programmeringsperiode 2014-2020;
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Or. es

Amendement 12
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. spoort de lidstaten aan om de 
mogelijkheid om de huidige operationele 
programma's weer in lijn te brengen met 
de doelstellingen van Europa 2020 
duurzame groei ten volle te benutten door 
de investeringsprioriteiten voor projecten 
te heroverwegen, en dringt er bij hen op 
aan beschikbare onderzoeken effectiever 
in te zetten;

Or. en

Amendement 13
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt de kansen om problemen 
op het gebied van biodiversiteit aan te 
pakken via grensoverschrijdende 
interregionale en transnationale 
samenwerking en adviseert de lidstaten 
deze mogelijkheden ten volle te benutten;

Or. en

Amendement 14
Nuno Teixeira
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent de noodzaak om groene 
infrastructuur en ecologische innovaties te 
stimuleren met als doel het creëren van een 
groenere economie; dringt er bij de 
Commissie, de lidstaten en plaatselijke en 
regionale overheden op aan om de 
aanbevelingen in de studie Economische 
aspecten van ecosystemen en biodiversiteit 
(TEEB) in aanmerking te nemen, 
aangezien deze studie is bedoeld als nuttig 
adviserend hulpmiddel voor plaatselijke en 
regionale beleidsmakers, administratieve 
krachten en leidinggevenden; benadrukt de 
noodzaak om begunstigden van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, en 
plaatselijke en regionale overheden op te 
leiden in het omgaan met de complexe 
Europese en nationale wetgeving 
betreffende het beschermen van de natuur 
en om het bewustzijn te vergroten over het 
belang van de afname van de biodiversiteit;

4. erkent de noodzaak om groene 
infrastructuur, ecologische innovaties en de 
toepassing van innovatieve technologieën
te stimuleren met als doel het creëren van 
een groenere economie; dringt er bij de 
Commissie, de lidstaten en plaatselijke, 
regionale en nationale overheden op aan 
om de aanbevelingen in de studie 
Economische aspecten van ecosystemen en 
biodiversiteit (TEEB) in aanmerking te 
nemen, aangezien deze studie is bedoeld 
als nuttig adviserend hulpmiddel voor 
plaatselijke en regionale beleidsmakers, 
administratieve krachten en 
leidinggevenden; benadrukt de noodzaak 
om begunstigden van de structuurfondsen 
en het cohesiefonds, en plaatselijke, 
regionale en nationale overheden op te 
leiden in het omgaan met de complexe 
Europese en nationale wetgeving 
betreffende het beschermen van de natuur 
en om het bewustzijn te vergroten over het 
belang van de afname van de biodiversiteit;

Or. pt

Amendement 15
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent de noodzaak om groene 
infrastructuur en ecologische innovaties te 
stimuleren met als doel het creëren van een 
groenere economie; dringt er bij de 
Commissie, de lidstaten en plaatselijke en 
regionale overheden op aan om de 
aanbevelingen in de studie Economische 

4. erkent de noodzaak om groene 
infrastructuur en ecologische innovaties te 
stimuleren met als doel het creëren van een 
groenere economie; dringt er bij de 
Commissie, de lidstaten en plaatselijke en 
regionale overheden op aan om de 
aanbevelingen in de studie Economische 
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aspecten van ecosystemen en biodiversiteit 
(TEEB) in aanmerking te nemen, 
aangezien deze studie is bedoeld als nuttig 
adviserend hulpmiddel voor plaatselijke en 
regionale beleidsmakers, administratieve 
krachten en leidinggevenden; benadrukt de 
noodzaak om begunstigden van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, en 
plaatselijke en regionale overheden op te 
leiden in het omgaan met de complexe 
Europese en nationale wetgeving 
betreffende het beschermen van de natuur 
en om het bewustzijn te vergroten over het 
belang van de afname van de biodiversiteit;

aspecten van ecosystemen en biodiversiteit 
(TEEB) in aanmerking te nemen, 
aangezien deze studie is bedoeld als nuttig 
adviserend hulpmiddel voor plaatselijke en 
regionale beleidsmakers, administratieve 
krachten en leidinggevenden; benadrukt de 
noodzaak om begunstigden van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, en 
plaatselijke en regionale overheden 
uitgebreider en intensiever op te leiden in 
het omgaan met de complexe Europese en 
nationale wetgeving betreffende het 
beschermen van de natuur en om het 
bewustzijn te vergroten over het belang 
van de afname van de biodiversiteit;

Or. es

Amendement 16
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent de noodzaak om groene 
infrastructuur en ecologische innovaties te 
stimuleren met als doel het creëren van een 
groenere economie; dringt er bij de 
Commissie, de lidstaten en plaatselijke en 
regionale overheden op aan om de 
aanbevelingen in de studie Economische 
aspecten van ecosystemen en biodiversiteit 
(TEEB) in aanmerking te nemen, 
aangezien deze studie is bedoeld als nuttig 
adviserend hulpmiddel voor plaatselijke en 
regionale beleidsmakers, administratieve 
krachten en leidinggevenden; benadrukt de 
noodzaak om begunstigden van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, en 
plaatselijke en regionale overheden op te 
leiden in het omgaan met de complexe 
Europese en nationale wetgeving 
betreffende het beschermen van de natuur 
en om het bewustzijn te vergroten over het 

4. erkent de noodzaak om groene 
infrastructuur en ecologische innovaties te 
stimuleren met als doel het creëren van een 
groenere economie, en verzoekt de 
Commissie om in dit verband een gids 
voor goede praktijken op te stellen; dringt 
er bij de Commissie, de lidstaten en 
plaatselijke en regionale overheden op aan 
om de aanbevelingen in de studie 
Economische aspecten van ecosystemen en 
biodiversiteit (TEEB) in aanmerking te 
nemen, aangezien deze studie is bedoeld 
als nuttig adviserend hulpmiddel voor 
plaatselijke en regionale beleidsmakers, 
administratieve krachten en 
leidinggevenden; benadrukt de noodzaak 
om begunstigden van de structuurfondsen 
en het cohesiefonds, en plaatselijke en 
regionale overheden op te leiden in het 
omgaan met de complexe Europese en 
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belang van de afname van de biodiversiteit; nationale wetgeving betreffende het 
beschermen van de natuur en om het 
bewustzijn te vergroten over het belang 
van de afname van de biodiversiteit;

Or. ro

Amendement 17
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent de noodzaak om groene 
infrastructuur en ecologische innovaties te 
stimuleren met als doel het creëren van een 
groenere economie; dringt er bij de 
Commissie, de lidstaten en plaatselijke en 
regionale overheden op aan om de 
aanbevelingen in de studie Economische 
aspecten van ecosystemen en biodiversiteit 
(TEEB) in aanmerking te nemen, 
aangezien deze studie is bedoeld als nuttig 
adviserend hulpmiddel voor plaatselijke en 
regionale beleidsmakers, administratieve 
krachten en leidinggevenden; benadrukt de 
noodzaak om begunstigden van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, en 
plaatselijke en regionale overheden op te 
leiden in het omgaan met de complexe 
Europese en nationale wetgeving 
betreffende het beschermen van de natuur 
en om het bewustzijn te vergroten over het 
belang van de afname van de biodiversiteit;

4. erkent de noodzaak om groene 
infrastructuur en ecologische innovaties te 
stimuleren met als doel het creëren van een 
groenere economie; dringt er bij de 
Commissie, de lidstaten en plaatselijke en 
regionale overheden op aan om de 
aanbevelingen in de studie Economische 
aspecten van ecosystemen en biodiversiteit 
(TEEB) in aanmerking te nemen, 
aangezien deze studie is bedoeld als nuttig 
adviserend hulpmiddel voor plaatselijke en 
regionale beleidsmakers, administratieve 
krachten en leidinggevenden; benadrukt de 
noodzaak om begunstigden van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, en 
plaatselijke en regionale overheden op te 
leiden in het omgaan met de complexe 
Europese en nationale wetgeving 
betreffende het beschermen van de natuur 
en om het bewustzijn te vergroten over het 
belang van de afname van de biodiversiteit;
nodigt de Commissie uit om mechanismen 
voor technische assistentie in het leven te 
roepen voor het bevorderen van de kennis 
op regionaal en plaatselijk niveau over 
implementatiegerelateerde problemen;

Or. en
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Amendement 18
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent het belang van groene 
inkoop en is van mening dat er meer 
aandacht moet worden gevestigd op het 
gebruik hiervan, met name door openbare 
instanties die EU-financiering ontvangen; 
adviseert dat de overheden die 
verantwoordelijk zijn voor de in de 
lidstaten ontwikkelde beheer- en 
controlesystemen voor het beheer van de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, 
hun steun geven aan projecten die in 
dergelijke procedures voorzien;

Or. ro

Amendement 19
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt de belangrijke rol die 
regionaal beleid kan spelen bij het 
vergroten en beschermen van de 
biodiversiteit, en verzoekt de Raad en de 
lidstaten tot het aannemen van het 
voorstel voor een verordening, 
goedgekeurd door het Europees 
Parlement tot wijziging van Richtlijn 
2001/18/EG met betrekking tot de 
mogelijkheid voor de lidstaten om het 
cultiveren van genetisch gemodificeerde 
organismen op hun grondgebied aan 
banden te leggen of te verbieden;

Or. it
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Amendement 20
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om steun en hulp te verlenen aan 
partnerschappen op het gebied van 
biodiversiteit teneinde het bewustzijn te 
vergroten en meer potentiële partners vast 
te stellen die zich door positieve 
maatregelen bezig gaan houden met 
zaken op het gebied van biodiversiteit;

Or. en

Amendement 21
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om meer samenhang in het 
beleid en om controlemaatregelen op het 
gebied van klimaat en milieu binnen de 
financieringsinstrumenten van de EU, met 
name binnen de structuurfondsen en het 
cohesiefonds, zodat de doelstellingen van 
Biodiversiteit 2020 en EU 2020 gehaald 
kunnen worden;

5. verzoekt om meer samenhang in het 
beleid en om controlemaatregelen op het 
gebied van klimaat en milieu binnen de 
financieringsinstrumenten van de EU, met 
name binnen de structuurfondsen en het 
cohesiefonds, zodat de doelstellingen van 
Biodiversiteit 2020 en EU 2020 gehaald 
kunnen worden; beschouwt derhalve 
passende toewijzing van financiering als 
onvermijdelijk;

Or. en

Amendement 22
Maurice Ponga
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om meer samenhang in het 
beleid en om controlemaatregelen op het 
gebied van klimaat en milieu binnen de 
financieringsinstrumenten van de EU, met 
name binnen de structuurfondsen en het 
cohesiefonds, zodat de doelstellingen van 
Biodiversiteit 2020 en EU 2020 gehaald 
kunnen worden;

5. verzoekt om meer samenhang in het 
beleid en om controlemaatregelen op het 
gebied van klimaat en milieu binnen de 
financieringsinstrumenten van de EU, met 
name binnen de structuurfondsen en het 
cohesiefonds, zodat de doelstellingen van 
Biodiversiteit 2020 en EU 2020 gehaald 
kunnen worden; verzoekt tevens het BEST 
(Biodiversity and Ecosystem Services in 
Territories of European Overseas)-
proefontwerp – waarmee passende 
financiering wordt verstrekt voor de 
bescherming van biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten in Europa's 
ultraperifere gebieden en landen en 
gebieden overzee – een permanente 
grondslag te geven;

Or. fr

Amendement 23
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om meer samenhang in het 
beleid en om controlemaatregelen op het 
gebied van klimaat en milieu binnen de 
financieringsinstrumenten van de EU, met 
name binnen de structuurfondsen en het 
cohesiefonds, zodat de doelstellingen van 
Biodiversiteit 2020 en EU 2020 gehaald 
kunnen worden;

5. verzoekt om meer samenhang in het 
beleid en om controlemaatregelen op het 
gebied van klimaat en milieu binnen de 
financieringsinstrumenten van de EU, met 
name binnen de structuurfondsen en het 
cohesiefonds, zodat de doelstellingen van 
Biodiversiteit 2020 en EU 2020 gehaald 
kunnen worden; benadrukt daarnaast de 
mogelijkheid tot synergie tussen de 
structuurfondsen en het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling, het LIFE+-
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programma en het kaderprogramma voor 
O&O; dringt met het oog op een volgende 
programmeringsperiode aan op effectieve 
coördinatie tussen de 5 CSF-fondsen, om 
ervoor te zorgen dat de doelstelling van de 
Unie op het gebied van duurzame groei 
optimaal is nagestreefd;

Or. en

Amendement 24
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. juicht het voorstel van de 
Commissie toe om onder het cohesiefonds 
in de financieringsperiode 2014-2020 te 
investeren in de bescherming en het 
herstel van biodiversiteit; adviseert tevens 
het potentieel van Natura 2000 voor 
plaatselijke economieën en 
arbeidsmarkten in overweging te nemen;

Or. en

Amendement 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt om een effectiever en meer 
gecoördineerd gebruik van de uit de 
instrumenten van het cohesiebeleid en het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 
afkomstige financiering voor 
milieubescherming, biodiversiteit en 
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klimaatgerelateerde projecten, onder 
andere, waar nodig, via het bieden van 
aanvullende technische ondersteuning;

Or. bg

Amendement 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. acht het essentieel om campagnes 
voor bewustzijn en informatie op het 
gebied van biodiversiteit te houden, 
gericht op alle leeftijden en sociale 
klassen, en op plaatselijke en regionale 
overheden; is van mening dat educatieve 
en professionele scholingsprogramma's, 
en de programma's bedoeld voor verwante 
sectoren, duidelijker gericht zouden 
moeten zijn op het beschermen van de 
biodiversiteit.

Or. ro

Amendement 27
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. steunt het gebruik van 
milieueffectbeoordelingen (MEB's), 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
(DEB's), strategische milieuevaluaties 
(SME's) en andere instrumenten om bij 
plaatselijke en regionale 
beslissingsprocessen rekening te houden 
met de afname van de biodiversiteit en de 

6. steunt de intensivering van het gebruik 
van milieueffectbeoordelingen (MEB's), 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
(DEB's), strategische milieuevaluaties 
(SME's) en andere instrumenten om bij 
plaatselijke en regionale 
beslissingsprocessen rekening te houden 
met de afname van de biodiversiteit en de 
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gevolgen van de klimaatverandering; wijst 
erop dat alle regio's zullen profiteren van 
projecten waarin het indammen van de 
klimaatverandering en bescherming van de 
afname van de biodiversiteit als factoren 
zijn meegerekend, inclusief de minder 
ontwikkelde regio's;

gevolgen van de klimaatverandering; wijst 
erop dat alle regio's zullen profiteren van 
projecten waarin het indammen van de 
klimaatverandering en bescherming van de 
afname van de biodiversiteit als factoren 
zijn meegerekend, inclusief de minder 
ontwikkelde regio's;

Or. en

Amendement 28
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. steunt het gebruik van 
milieueffectbeoordelingen (MEB's), 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
(DEB's), strategische milieuevaluaties 
(SME's) en andere instrumenten om bij 
plaatselijke en regionale 
beslissingsprocessen rekening te houden 
met de afname van de biodiversiteit en de 
gevolgen van de klimaatverandering; wijst 
erop dat alle regio's zullen profiteren van 
projecten waarin het indammen van de 
klimaatverandering en bescherming van de 
afname van de biodiversiteit als factoren 
zijn meegerekend, inclusief de minder 
ontwikkelde regio's;

6. steunt het gebruik van 
milieueffectbeoordelingen (MEB's), 
duurzaamheidseffectbeoordelingen 
(DEB's), strategische milieuevaluaties 
(SME's) en andere instrumenten om bij 
plaatselijke en regionale 
beslissingsprocessen rekening te houden 
met de afname van de biodiversiteit en de 
gevolgen van de klimaatverandering; wijst 
erop dat alle regio's zullen profiteren van 
projecten waarin het indammen van de 
klimaatverandering en bescherming van de 
afname van de biodiversiteit als factoren 
zijn meegerekend, inclusief de minder 
ontwikkelde regio's, waarbij met name 
strategisch belang moet worden toegekend 
aan de ultraperifere regio's, gezien het feit 
dat deze meer inheemse soorten 
herbergen dan het gehele Europese 
vasteland;

Or. pt

Amendement 29
Patrice Tirolien
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat 80% van de 
biodiversiteit in Europa te vinden is in de 
ultraperifere regio's; ziet graag een 
versterking van de specifieke 
instrumenten voor het waarborgen en 
beschermen van de biodiversiteit aldaar, 
met name van het BEST (Biodiversity and 
Ecosystem Services in Territories of 
European Overseas)-proefontwerp dat 
sinds 2010 door het Parlement wordt 
gesteund;

Or. fr

Amendement 30
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. erkent het belang en de kennis van de 
sectoren vrijwilligerswerk en 
gemeenschapswerk en het werk dat 
hierdoor wordt uitgevoerd gericht op de 
bescherming van de biodiversiteit en 
verzoekt de plaatselijke en regionale 
overheden om deze groepen te betrekken 
bij de planningsfase en de raadplegende 
fase van projecten;

7. erkent het belang en de kennis van de 
sectoren vrijwilligerswerk en 
gemeenschapswerk en het werk dat 
hierdoor wordt uitgevoerd gericht op de 
bescherming van de biodiversiteit en 
verzoekt de plaatselijke en regionale 
overheden om deze groepen te betrekken 
bij de planningsfase en de raadplegende 
fase van projecten door partnerschappen 
tussen overheden, de particuliere sector 
en niet-gouvernementele organisaties te 
vestigen;

Or. ro

Amendement 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt de noodzaak tot 
intensievere samenwerking tussen 
Europese, nationale, regionale en 
plaatselijke overheden met betrekking tot 
het beschermen van biodiversiteit en 
natuurlijke hulpbronnen, en is van 
mening dat er een significante bijdrage 
aan het bereiken van dit doel kan worden 
geleverd wanneer er op grotere schaal 
gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheden tot territoriale 
samenwerking en de uitwisseling van 
informatie, ervaring en goede praktijken. 
Wijst erop dat het opnemen van 
biodiversiteitsgerelateerde prioriteiten in 
regionale macrostrategieën een 
belangrijke stap is in de richting van 
herstel en bescherming van biodiversiteit.

Or. bg


