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Poprawka 1
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r. i zauważa, 
że zmiana klimatu, utrata różnorodności 
biologicznej, zagrożenie ze strony 
inwazyjnych gatunków obcych oraz 
nadmierna eksploatacja zasobów 
naturalnych to wyzwania o charakterze 
ponadnarodowym i ponadregionalnym 
wywierające wpływ na każdego obywatela 
UE, bez względu na to, czy żyje on w 
obszarze miejskim, czy wiejskim; zauważa 
również, że aby złagodzić skutki tych 
zjawisk, potrzebne są pilne działania na 
każdym szczeblu administracji;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r. i zauważa, 
że zmiana klimatu, utrata różnorodności 
biologicznej, zagrożenie ze strony 
inwazyjnych gatunków obcych oraz 
nadmierna eksploatacja zasobów 
naturalnych to wyzwania o charakterze 
ponadnarodowym i ponadregionalnym 
wywierające wpływ na każdego obywatela 
UE, bez względu na to, czy żyje on w 
obszarze miejskim, czy wiejskim; zauważa 
również, że aby złagodzić skutki tych 
zjawisk, potrzebne są pilne działania na 
każdym szczeblu; z zadowoleniem odnosi 
się do zawartego w komunikacie Komisji 
przypomnienia o konieczności współpracy 
pomiędzy Komisją, państwami 
członkowskimi i regionami najbardziej 
oddalonymi w celu zapewnienia 
skutecznej ochrony różnorodności 
biologicznej w europejskich regionach 
zamorskich, gdzie występuje więcej 
gatunków endemicznych niż na całym 
kontynencie europejskim;

Or. fr

Poprawka 2
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r. i zauważa, 
że zmiana klimatu, utrata różnorodności 
biologicznej, zagrożenie ze strony 
inwazyjnych gatunków obcych oraz 
nadmierna eksploatacja zasobów 
naturalnych to wyzwania o charakterze 
ponadnarodowym i ponadregionalnym 
wywierające wpływ na każdego obywatela 
UE, bez względu na to, czy żyje on w 
obszarze miejskim, czy wiejskim; zauważa 
również, że aby złagodzić skutki tych 
zjawisk, potrzebne są pilne działania na 
każdym szczeblu administracji;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r. i zauważa, 
że zmiana klimatu, utrata różnorodności 
biologicznej, zagrożenie ze strony 
inwazyjnych gatunków obcych oraz 
nadmierna eksploatacja zasobów 
naturalnych to wyzwania o charakterze 
ponadnarodowym i ponadregionalnym 
wywierające wpływ na każdego obywatela 
UE, bez względu na to, czy żyje on w 
obszarze miejskim, czy wiejskim; zauważa 
również, że aby złagodzić skutki tych 
zjawisk, potrzebne są pilne działania na 
każdym szczeblu administracji: lokalnym, 
regionalnym i krajowym;

Or. en

Poprawka 3
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że strategia stanowi część 
inicjatywy przewodniej na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów, oraz 
przypomina, że polityka regionalna 
odgrywa zasadniczą rolę w zapewnianiu 
trwałego wzrostu, ponieważ wspiera 
działania służące rozwiązywaniu 
problemów klimatycznych, 
energetycznych i środowiskowych;

Or. en

Poprawka 4
Rosa Estaràs Ferragut
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że budowa infrastruktury i 
urbanizacja to najistotniejsze czynniki 
powodujące fragmentację ekosystemów i 
siedlisk; zwraca się do władz lokalnych i 
regionalnych o uwzględnienie tego 
zagrożenia dla ekosystemów i siedlisk w 
projektach planistycznych i rozwojowych 
na dużą i małą skalę; popiera dalsze 
reformy oraz wykorzystywanie regionalnej 
i lokalnej polityki rozwojowej do 
osiągnięcia korzyści z różnorodności 
biologicznej i powstrzymania dalszej utraty 
siedlisk;

2. uznaje, że budowa infrastruktury, 
urbanizacja i ogólnie rzecz biorąc, 
interwencje materialne przeprowadzane 
na danym terenie to jedne z 
najistotniejszych czynników 
powodujących fragmentację ekosystemów 
i siedlisk; zwraca się do państw, władz 
lokalnych i regionalnych o uwzględnienie, 
w zakresie ich kompetencji, tych 
czynników potencjalnego zagrożenia dla 
ekosystemów i siedlisk w projektach 
planistycznych i rozwojowych na dużą i 
małą skalę w ramach przepisów 
dotyczących planowania przestrzennego i 
w działaniach mających na celu ich 
egzekwowanie; popiera dalsze reformy 
oraz wykorzystywanie regionalnej i 
lokalnej polityki rozwojowej do 
osiągnięcia korzyści z różnorodności 
biologicznej i powstrzymania dalszej utraty 
siedlisk;

Or. es

Poprawka 5
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że budowa infrastruktury i 
urbanizacja to najistotniejsze czynniki 
powodujące fragmentację ekosystemów i 
siedlisk; zwraca się do władz lokalnych i 
regionalnych o uwzględnienie tego 
zagrożenia dla ekosystemów i siedlisk w 
projektach planistycznych i rozwojowych 
na dużą i małą skalę; popiera dalsze 
reformy oraz wykorzystywanie regionalnej 
i lokalnej polityki rozwojowej do 
osiągnięcia korzyści z różnorodności 

2. uznaje, że budowa infrastruktury, 
urbanizacja i masowe uprzemysłowienie to 
najistotniejsze czynniki powodujące 
fragmentację ekosystemów i siedlisk; 
zwraca się do władz lokalnych, 
regionalnych i krajowych o uwzględnienie 
tego zagrożenia dla ekosystemów i siedlisk 
w projektach planistycznych i 
rozwojowych; popiera dalsze reformy oraz 
wykorzystywanie regionalnej i lokalnej 
polityki rozwojowej do osiągnięcia 
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biologicznej i powstrzymania dalszej utraty 
siedlisk;

korzyści z różnorodności biologicznej i 
powstrzymania dalszej utraty siedlisk;

Or. pt

Poprawka 6
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że budowa infrastruktury i 
urbanizacja to najistotniejsze czynniki 
powodujące fragmentację ekosystemów i 
siedlisk; zwraca się do władz lokalnych i 
regionalnych o uwzględnienie tego 
zagrożenia dla ekosystemów i siedlisk w 
projektach planistycznych i rozwojowych 
na dużą i małą skalę; popiera dalsze 
reformy oraz wykorzystywanie regionalnej 
i lokalnej polityki rozwojowej do 
osiągnięcia korzyści z różnorodności 
biologicznej i powstrzymania dalszej utraty 
siedlisk;

2. uznaje, że budowa infrastruktury i 
urbanizacja to najistotniejsze czynniki 
powodujące fragmentację ekosystemów i 
siedlisk; zwraca się do władz lokalnych i 
regionalnych o uwzględnienie tego 
zagrożenia dla ekosystemów i siedlisk w 
projektach planistycznych i rozwojowych 
na dużą i małą skalę; uznaje istnienie 
presji i potrzeb na szczeblu lokalnym i 
regionalnym związanych z zapewnieniem 
trwałego rozwoju gospodarczego i 
tworzeniem miejsc pracy dla obywateli, 
ale także znaczenie utrzymania
równowagi w zakresie różnorodności 
biologicznej; popiera dalsze reformy oraz 
wykorzystywanie regionalnej i lokalnej 
polityki rozwojowej do osiągnięcia 
korzyści z różnorodności biologicznej i 
powstrzymania dalszej utraty siedlisk;

Or. ro

Poprawka 7
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że budowa infrastruktury i 
urbanizacja to najistotniejsze czynniki 

2. uznaje, że budowa infrastruktury i 
urbanizacja to najistotniejsze czynniki 
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powodujące fragmentację ekosystemów i 
siedlisk; zwraca się do władz lokalnych i 
regionalnych o uwzględnienie tego 
zagrożenia dla ekosystemów i siedlisk w 
projektach planistycznych i rozwojowych 
na dużą i małą skalę; popiera dalsze 
reformy oraz wykorzystywanie regionalnej 
i lokalnej polityki rozwojowej do 
osiągnięcia korzyści z różnorodności 
biologicznej i powstrzymania dalszej utraty 
siedlisk;

powodujące fragmentację ekosystemów i 
siedlisk; zwraca się do władz lokalnych i 
regionalnych o uwzględnienie tego 
zagrożenia dla ekosystemów i siedlisk w 
projektach planistycznych i rozwojowych 
na dużą i małą skalę; popiera dalsze 
reformy oraz wykorzystywanie regionalnej 
i lokalnej polityki rozwojowej do 
osiągnięcia korzyści z różnorodności 
biologicznej i powstrzymania dalszej utraty 
siedlisk; zaleca władzom lokalnym i 
regionalnym uwzględnianie równowagi 
między potrzebami rozwoju a 
różnorodnością biologiczną;

Or. ro

Poprawka 8
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że budowa infrastruktury i 
urbanizacja to najistotniejsze czynniki 
powodujące fragmentację ekosystemów i 
siedlisk; zwraca się do władz lokalnych i 
regionalnych o uwzględnienie tego 
zagrożenia dla ekosystemów i siedlisk w 
projektach planistycznych i rozwojowych 
na dużą i małą skalę; popiera dalsze 
reformy oraz wykorzystywanie regionalnej 
i lokalnej polityki rozwojowej do 
osiągnięcia korzyści z różnorodności 
biologicznej i powstrzymania dalszej utraty 
siedlisk;

2. uznaje, że budowa infrastruktury i 
urbanizacja to najistotniejsze czynniki 
powodujące fragmentację ekosystemów i 
siedlisk; zwraca się do władz lokalnych i 
regionalnych o uwzględnienie tego 
zagrożenia dla ekosystemów i siedlisk w 
projektach planistycznych i rozwojowych 
na dużą i małą skalę; w związku z tym 
apeluje o zmniejszenie ekspansji miejskiej 
i zainicjowanie działań mających na celu 
restrukturyzację istniejących obszarów 
miejskich; popiera dalsze reformy oraz 
wykorzystywanie regionalnej i lokalnej 
polityki rozwojowej do osiągnięcia 
korzyści z różnorodności biologicznej i 
powstrzymania dalszej utraty siedlisk;

Or. ro
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Poprawka 9
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że budowa infrastruktury i 
urbanizacja to najistotniejsze czynniki 
powodujące fragmentację ekosystemów i 
siedlisk; zwraca się do władz lokalnych i 
regionalnych o uwzględnienie tego 
zagrożenia dla ekosystemów i siedlisk w 
projektach planistycznych i rozwojowych 
na dużą i małą skalę; popiera dalsze 
reformy oraz wykorzystywanie regionalnej 
i lokalnej polityki rozwojowej do 
osiągnięcia korzyści z różnorodności 
biologicznej i powstrzymania dalszej utraty 
siedlisk;

2. uznaje, że budowa infrastruktury i 
urbanizacja to najistotniejsze czynniki 
powodujące fragmentację ekosystemów i 
siedlisk; zwraca się do władz lokalnych i 
regionalnych o uwzględnienie tego 
zagrożenia dla ekosystemów i siedlisk w 
projektach planistycznych i rozwojowych 
na dużą i małą skalę; popiera dalsze 
reformy oraz wykorzystywanie regionalnej 
i lokalnej polityki rozwojowej do 
osiągnięcia korzyści z różnorodności 
biologicznej i powstrzymania dalszej utraty 
siedlisk, również w czasach kryzysu 
gospodarczego i finansowego;

Or. en

Poprawka 10
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że gospodarka ekologiczna jest 
sposobem tworzenia umiejętności i miejsc 
pracy oraz wzywa do wsparcia jej za 
pomocą finansowania, które umożliwi 
stworzenie potencjału na szczeblu 
lokalnym oraz wykorzystanie wiedzy 
lokalnej i tradycyjnej w walce o ochronę 
różnorodności biologicznej; zwraca uwagę, 
że około 30% całości środków na politykę 
spójności w latach 2007–2013 można 
przeznaczyć na działania mające 
szczególny wpływ na zrównoważony 
wzrost; zachęca państwa członkowskie i 

3. uznaje, że gospodarka ekologiczna jest 
sposobem tworzenia umiejętności i miejsc 
pracy oraz wzywa do wsparcia jej za 
pomocą finansowania, które umożliwi 
stworzenie potencjału na szczeblu 
lokalnym oraz wykorzystanie wiedzy 
lokalnej i tradycyjnej w walce o ochronę 
różnorodności biologicznej; zwraca uwagę, 
że około 30% całości środków na politykę 
spójności w latach 2007–2013 można 
przeznaczyć na działania mające 
szczególny wpływ na zrównoważony 
wzrost; zachęca państwa członkowskie, a 
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regiony, by w kontekście 
powstrzymywania utraty różnorodności 
biologicznej zwiększyły wysiłki na rzecz 
inwestycji w kapitał naturalny oraz 
wykorzystały środki finansowe 
przeznaczone na politykę regionalną na 
zapobieganie zagrożeniom naturalnym, 
które jest elementem ochrony zasobów 
naturalnych i dostosowywania się do 
zmiany klimatu;

zwłaszcza samorządy lokalne i regionalne, 
by w kontekście powstrzymywania utraty 
różnorodności biologicznej wykazały 
większą aktywność i zwiększyły wysiłki na 
rzecz inwestycji w kapitał naturalny oraz 
wykorzystały środki finansowe
przeznaczone na politykę regionalną na 
zapobieganie zagrożeniom naturalnym, 
które jest elementem ochrony zasobów 
naturalnych i dostosowywania się do 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 11
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że gospodarka ekologiczna jest 
sposobem tworzenia umiejętności i miejsc 
pracy oraz wzywa do wsparcia jej za 
pomocą finansowania, które umożliwi 
stworzenie potencjału na szczeblu 
lokalnym oraz wykorzystanie wiedzy 
lokalnej i tradycyjnej w walce o ochronę 
różnorodności biologicznej; zwraca uwagę, 
że około 30% całości środków na politykę 
spójności w latach 2007–2013 można 
przeznaczyć na działania mające 
szczególny wpływ na zrównoważony 
wzrost; zachęca państwa członkowskie 
i regiony, by w kontekście 
powstrzymywania utraty różnorodności 
biologicznej zwiększyły wysiłki na rzecz 
inwestycji w kapitał naturalny oraz 
wykorzystały środki finansowe 
przeznaczone na politykę regionalną na 
zapobieganie zagrożeniom naturalnym, 
które jest elementem ochrony zasobów 
naturalnych i dostosowywania się do 
zmiany klimatu;

3. uznaje, że gospodarka ekologiczna jest 
sposobem tworzenia umiejętności i miejsc 
pracy oraz wzywa do wsparcia jej za 
pomocą finansowania, które umożliwi 
stworzenie potencjału na szczeblu 
lokalnym oraz wykorzystanie wiedzy 
lokalnej i tradycyjnej w walce o ochronę 
różnorodności biologicznej; zwraca uwagę, 
że około 30% całości środków na politykę 
spójności w latach 2007-2013 można 
przeznaczyć na działania mające 
szczególny wpływ na zrównoważony 
wzrost; zachęca państwa członkowskie 
i regiony, by w kontekście 
powstrzymywania utraty różnorodności 
biologicznej zwiększyły wysiłki na rzecz 
inwestycji w kapitał naturalny oraz 
wykorzystały środki finansowe 
przeznaczone na politykę regionalną na 
zapobieganie zagrożeniom naturalnym, 
które jest elementem ochrony zasobów 
naturalnych i dostosowywania się do 
zmiany klimatu, szczególnie w kontekście 
okresu programowania 2014–2020;

Or. es
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Poprawka 12
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zachęca państwa członkowskie do 
maksymalnego wykorzystania możliwości 
dostosowania obecnych programów 
operacyjnych do celów strategii „Europa 
2020” dotyczących trwałego wzrostu przez 
przeformułowanie priorytetów 
inwestycyjnych w zakresie projektów oraz 
apeluje do państw członkowskich o 
bardziej efektywne wdrażanie dostępnych 
projektów badawczych;

Or. en

Poprawka 13
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zwraca uwagę na możliwości 
zaradzenia problemom dotyczącym 
różnorodności biologicznej w ramach 
współpracy transgranicznej 
międzyregionalnej i transnarodowej oraz 
zaleca państwom członkowskim 
maksymalne wykorzystanie tych 
możliwości;

Or. en

Poprawka 14
Nuno Teixeira
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje potrzebę promowania zielonej 
infrastruktury i ekoinnowacji w celu 
tworzenia bardziej ekologicznej 
gospodarki; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz władze lokalne i 
regionalne do uwzględnienia zaleceń 
zawartych w badaniu „Ekonomika 
ekosystemów i różnorodności 
biologicznej”, ponieważ ma ono być 
przydatnym narzędziem doradczym dla 
decydentów, administratorów i zarządców 
na szczeblu lokalnym i regionalnym;
podkreśla potrzebę szkolenia 
beneficjentów funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności oraz władz lokalnych i 
regionalnych w zakresie postępowania ze 
złożonym prawodawstwem europejskim i 
ustawodawstwem krajowym służącym 
ochronie przyrody i zwiększaniu 
świadomości znaczenia utraty 
różnorodności biologicznej;

4. uznaje potrzebę promowania zielonej 
infrastruktury, ekoinnowacji i wdrażania 
innowacyjnych technologii w celu 
tworzenia bardziej ekologicznej 
gospodarki; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz władze lokalne, 
regionalne i krajowe do uwzględnienia 
zaleceń zawartych w badaniu „Ekonomika 
ekosystemów i różnorodności 
biologicznej”, ponieważ ma ono być 
przydatnym narzędziem doradczym dla 
decydentów, administratorów i zarządców; 
podkreśla potrzebę szkolenia 
beneficjentów funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności oraz władz lokalnych, 
regionalnych i krajowych w zakresie 
postępowania ze złożonym 
prawodawstwem europejskim i 
ustawodawstwem krajowym służącym 
ochronie przyrody i zwiększaniu 
świadomości znaczenia utraty 
różnorodności biologicznej;

Or. pt

Poprawka 15
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje potrzebę promowania zielonej 
infrastruktury i ekoinnowacji w celu 
tworzenia bardziej ekologicznej 
gospodarki; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz władze lokalne i 
regionalne do uwzględnienia zaleceń 
zawartych w badaniu „Ekonomika 
ekosystemów i różnorodności 

4. uznaje potrzebę promowania zielonej 
infrastruktury i ekoinnowacji w celu 
tworzenia bardziej ekologicznej 
gospodarki; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz władze lokalne i 
regionalne do uwzględnienia zaleceń 
zawartych w badaniu „Ekonomika 
ekosystemów i różnorodności 
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biologicznej”, ponieważ ma ono być 
przydatnym narzędziem doradczym dla 
decydentów, administratorów i zarządców 
na szczeblu lokalnym i regionalnym; 
podkreśla potrzebę szkolenia 
beneficjentów funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności oraz władz lokalnych i 
regionalnych w zakresie postępowania ze 
złożonym prawodawstwem europejskim i 
ustawodawstwem krajowym służącym 
ochronie przyrody i zwiększaniu 
świadomości znaczenia utraty 
różnorodności biologicznej;

biologicznej”, ponieważ ma ono być 
przydatnym narzędziem doradczym dla 
decydentów, administratorów i zarządców 
na szczeblu lokalnym i regionalnym; 
podkreśla potrzebę rozszerzenia i 
zintensyfikowania szkoleń beneficjentów 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności oraz władz lokalnych i 
regionalnych w zakresie postępowania ze 
złożonym prawodawstwem europejskim i 
ustawodawstwem krajowym służącym 
ochronie przyrody i zwiększaniu 
świadomości znaczenia utraty 
różnorodności biologicznej;

Or. es

Poprawka 16
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje potrzebę promowania zielonej 
infrastruktury i ekoinnowacji w celu 
tworzenia bardziej ekologicznej 
gospodarki; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz władze lokalne i 
regionalne do uwzględnienia zaleceń 
zawartych w badaniu „Ekonomika 
ekosystemów i różnorodności 
biologicznej”, ponieważ ma ono być 
przydatnym narzędziem doradczym dla 
decydentów, administratorów i zarządców 
na szczeblu lokalnym i regionalnym; 
podkreśla potrzebę szkolenia
beneficjentów funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności oraz władz lokalnych i 
regionalnych w zakresie postępowania ze 
złożonym prawodawstwem europejskim i 
ustawodawstwem krajowym służącym 
ochronie przyrody i zwiększaniu 
świadomości znaczenia utraty 
różnorodności biologicznej;

4. uznaje potrzebę promowania zielonej 
infrastruktury i ekoinnowacji w celu 
tworzenia bardziej ekologicznej 
gospodarki; wzywa Komisję do 
opracowania wskazówek dotyczących 
sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie; 
wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz władze lokalne i regionalne do 
uwzględnienia zaleceń zawartych w 
badaniu „Ekonomika ekosystemów i 
różnorodności biologicznej”, ponieważ ma 
ono być przydatnym narzędziem 
doradczym dla decydentów, 
administratorów i zarządców na szczeblu 
lokalnym i regionalnym; podkreśla 
potrzebę szkolenia beneficjentów funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz 
władz lokalnych i regionalnych w zakresie 
postępowania ze złożonym 
prawodawstwem europejskim i 
ustawodawstwem krajowym służącym 
ochronie przyrody i zwiększaniu 
świadomości znaczenia utraty 
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różnorodności biologicznej;

Or. ro

Poprawka 17
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje potrzebę promowania zielonej 
infrastruktury i ekoinnowacji w celu 
tworzenia bardziej ekologicznej 
gospodarki; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz władze lokalne i 
regionalne do uwzględnienia zaleceń 
zawartych w badaniu „Ekonomika 
ekosystemów i różnorodności 
biologicznej”, ponieważ ma ono być 
przydatnym narzędziem doradczym dla 
decydentów, administratorów i zarządców 
na szczeblu lokalnym i regionalnym; 
podkreśla potrzebę szkolenia
beneficjentów funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności oraz władz lokalnych i 
regionalnych w zakresie postępowania ze 
złożonym prawodawstwem europejskim i 
ustawodawstwem krajowym służącym 
ochronie przyrody i zwiększaniu 
świadomości znaczenia utraty 
różnorodności biologicznej;

4. uznaje potrzebę promowania zielonej 
infrastruktury i ekoinnowacji w celu 
tworzenia bardziej ekologicznej 
gospodarki; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz władze lokalne i 
regionalne do uwzględnienia zaleceń 
zawartych w badaniu „Ekonomika 
ekosystemów i różnorodności 
biologicznej”, ponieważ ma ono być 
przydatnym narzędziem doradczym dla 
decydentów, administratorów i zarządców 
na szczeblu lokalnym i regionalnym; 
podkreśla potrzebę szkolenia 
beneficjentów funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności oraz władz lokalnych i 
regionalnych w zakresie postępowania ze 
złożonym prawodawstwem europejskim i 
ustawodawstwem krajowym służącym 
ochronie przyrody i zwiększaniu 
świadomości znaczenia utraty 
różnorodności biologicznej; zachęca 
Komisję do wprowadzenia mechanizmów 
pomocy technicznej w celu szerzenia 
wiedzy na szczeblu regionalnym i 
lokalnym na temat problemów 
dotyczących wdrażania projektów;

Or. en

Poprawka 18
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie ekologicznych 
zamówień publicznych i popiera położenie 
większego nacisku na ich wykorzystanie, 
szczególnie przez władze publiczne będące 
beneficjentami funduszy unijnych; zaleca 
organom systemów zarządzania i kontroli 
utworzonym w państwach członkowskich 
w celu zarządzania funduszami 
strukturalnymi i spójności wspieranie 
projektów, które uwzględniają takie 
procedury;

Or. ro

Poprawka 19
Giommaria Uggias

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla ważną rolę, jaką mogą 
odegrać strategie regionalne w 
podkreślaniu wartości i ochronie 
różnorodności biologicznej, oraz wzywa 
Radę i państwa członkowskie do przyjęcia 
zatwierdzonego przez Parlament 
Europejski wniosku dotyczącego 
rozporządzenia zmieniającego dyrektywę 
2001/18/WE w zakresie umożliwienia 
państwom członkowskim ograniczenia lub 
zakazania uprawy organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie na swoim 
terytorium;

Or. it

Poprawka 20
Ramona Nicole Mănescu
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Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do udzielania wsparcia i 
porad w zakresie partnerstwa na rzecz 
różnorodności biologicznej w celu 
podnoszenia świadomości i wyznaczania 
większej liczby potencjalnych partnerów, 
aby wzbudzić zainteresowanie kwestiami 
różnorodności biologicznej za 
pośrednictwem działań pozytywnych;

Or. en

Poprawka 21
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do zapewnienia lepszej spójności 
polityki oraz do przystosowania 
instrumentów finansowych UE – w 
szczególności funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności – do zmian klimatu 
oraz do zmian zachodzących w środowisku 
naturalnym, tak aby osiągnąć cele strategii 
ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r. oraz strategii „Europa 
2020”;

5. wzywa do zapewnienia lepszej spójności 
polityki oraz do przystosowania 
instrumentów finansowych UE – w 
szczególności funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności – do zmian klimatu 
oraz do zmian zachodzących w środowisku 
naturalnym, tak aby osiągnąć cele strategii 
ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r. oraz strategii „Europa 
2020”; za niezbędny uważa zatem 
odpowiedni przydział środków 
finansowych;

Or. en

Poprawka 22
Maurice Ponga
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do zapewnienia lepszej spójności 
polityki oraz do przystosowania 
instrumentów finansowych UE – w 
szczególności funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności – do zmian klimatu 
oraz do zmian zachodzących w środowisku 
naturalnym, tak aby osiągnąć cele strategii 
ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r. oraz strategii „Europa 
2020”;

5. wzywa do zapewnienia lepszej spójności 
polityki oraz do przystosowania 
instrumentów finansowych UE – w 
szczególności funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności – do zmian klimatu 
oraz do zmian zachodzących w środowisku 
naturalnym, tak aby osiągnąć cele strategii 
ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r. oraz strategii „Europa 
2020”; zwraca się ponadto o zapewnienie 
trwałości działań przygotowawczych 
BEST, które umożliwiają odpowiednie 
finansowanie ochrony różnorodności 
biologicznej i funkcji ekosystemu w 
europejskich regionach zamorskich 
(regiony najbardziej oddalone i KTZ);

Or. fr

Poprawka 23
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do zapewnienia lepszej spójności 
polityki oraz do przystosowania 
instrumentów finansowych UE – w 
szczególności funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności – do zmian klimatu 
oraz do zmian zachodzących w środowisku 
naturalnym, tak aby osiągnąć cele strategii 
ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r. oraz strategii „Europa 
2020”;

5. wzywa do zapewnienia lepszej spójności 
polityki oraz do przystosowania 
instrumentów finansowych UE – w 
szczególności funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności – do zmian klimatu 
oraz do zmian zachodzących w środowisku 
naturalnym, tak aby osiągnąć cele strategii 
ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r. oraz strategii „Europa 
2020”; ponadto zwraca również uwagę na 
możliwość osiągnięcia efektu synergii 
pomiędzy funduszami strukturalnymi, 
Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich, programem 
LIFE+ i programem ramowym B&R; w 
kontekście następnego okresu 
programowania apeluje o efektywną 
koordynację pomiędzy 5 funduszami 
objętymi wspólnymi ramami 
strategicznymi w celu zapewnienia 
optymalnej realizacji założenia Unii 
dotyczącego trwałego wzrostu;

Or. en

Poprawka 24
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji o inwestowanie w ochronę i 
odbudowę różnorodności biologicznej w 
ramach Funduszu Spójności w okresie 
finansowania 2014–2020; zaleca również 
uwzględnienie potencjału sieci Natura 
2000 dla gospodarki lokalnej i lokalnego 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5а. wzywa do bardziej efektywnego i 
skoordynowanego wykorzystania środków 
dostępnych dzięki instrumentom polityki 
spójności i EFRROW w projektach 
związanych z ochroną środowiska, 
różnorodnością biologiczną i klimatem, 
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jeśli jest to niezbędne także w drodze 
przekazania dodatkowej pomocy 
technicznej;

Or. bg

Poprawka 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa za niezbędną realizację 
kampanii informacyjnych i kampanii na 
rzecz zwiększania świadomości na temat 
różnorodności biologicznej skierowanych 
do wszystkich grup wiekowych i 
społecznych, w tym społeczności 
terytorialnych; jest zdania, że programy 
szkoleń zawodowych i edukacyjnych oraz 
programy skierowane do powiązanych 
sektorów powinny w większym stopniu 
skupić się na ochronie różnorodności 
biologicznej;

Or. ro

Poprawka 27
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. popiera wykorzystywanie oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ), 
oceny skutków w kontekście 
zrównoważonego rozwoju, strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko i 
innych instrumentów jako sposobu 
uwzględnienia utraty różnorodności 
biologicznej i skutków zmiany klimatu w 

6. popiera wzmocnienie wykorzystania
oceny oddziaływania na środowisko 
(OOŚ), oceny skutków w kontekście 
zrównoważonego rozwoju, strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko i 
innych instrumentów jako sposobu 
uwzględnienia utraty różnorodności 
biologicznej i skutków zmiany klimatu w 
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procesie decyzyjnym na szczeblu 
regionalnym i lokalnym; zwraca uwagę, że 
wszystkie regiony, także te najsłabiej 
rozwinięte, odniosą korzyści z projektów 
uwzględniających łagodzenie zmiany 
klimatu i ochronę różnorodności 
biologicznej;

procesie decyzyjnym na szczeblu 
regionalnym i lokalnym; zwraca uwagę, że 
wszystkie regiony, także te najsłabiej 
rozwinięte, odniosą korzyści z projektów 
uwzględniających łagodzenie zmiany 
klimatu i ochronę różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 28
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. popiera wykorzystywanie oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ), 
oceny skutków w kontekście 
zrównoważonego rozwoju, strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
i innych instrumentów jako sposobu 
uwzględnienia utraty różnorodności 
biologicznej i skutków zmiany klimatu w 
procesie decyzyjnym na szczeblu 
regionalnym i lokalnym; zwraca uwagę, że 
wszystkie regiony, także te najsłabiej 
rozwinięte, odniosą korzyści z projektów 
uwzględniających łagodzenie zmiany 
klimatu i ochronę różnorodności 
biologicznej;

6. popiera wykorzystywanie oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ), 
oceny skutków w kontekście 
zrównoważonego rozwoju, strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
i innych instrumentów jako sposobu 
uwzględnienia utraty różnorodności 
biologicznej i skutków zmiany klimatu w 
procesie decyzyjnym na szczeblu 
regionalnym i lokalnym; zwraca uwagę, że 
wszystkie regiony, także te najsłabiej 
rozwinięte, odniosą korzyści z projektów 
uwzględniających łagodzenie zmiany 
klimatu i ochronę różnorodności 
biologicznej; uważa ponadto, że należy 
nadać strategiczne znaczenie regionom 
najbardziej oddalonym ze względu na to, 
że stanowią one siedlisko większej liczby 
gatunków endemicznych niż cały 
kontynent europejski;

Or. pt

Poprawka 29
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że 80% europejskiej 
różnorodności biologicznej występuje w 
regionach najbardziej oddalonych; 
wyraża życzenie, aby szczególne narzędzia 
służące ochronie tamtejszej różnorodności 
biologicznej zostały wzmocnione, 
zwłaszcza projekt pilotażowy BEST 
popierany przez Parlament Europejski od 
2010 r.;

Or. fr

Poprawka 30
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. docenia wartość, wiedzę i działania 
wolontariuszy i społeczności na rzecz 
ochrony różnorodności biologicznej oraz 
zwraca się do władz regionalnych i 
lokalnych o włączenie tych grup w proces 
planowania i konsultowania projektów.

7. docenia wartość, wiedzę i działania 
wolontariuszy i społeczności na rzecz 
ochrony różnorodności biologicznej oraz 
zwraca się do władz regionalnych i 
lokalnych o włączenie tych grup w proces 
planowania i konsultowania projektów 
poprzez ustanowienie partnerstw między 
władzami, sektorem prywatnym i 
organizacjami pozarządowymi;

Or. ro

Poprawka 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7а. podkreśla konieczność bliższej 
współpracy między władzami 
europejskimi, państwowymi, regionalnymi 
i lokalnymi w dziedzinie ochrony 
różnorodności biologicznej i zasobów 
naturalnych i uważa, że większe 
wykorzystanie możliwości współpracy 
terytorialnej, wymiana informacji, 
doświadczeń i dobrych praktyk znacząco 
by się przyczyniły do osiągnięcia tych 
celów; zauważa, że włączenie do strategii 
regionalnych na dużą skalę priorytetów 
związanych z różnorodnością biologiczną 
jest ważnym krokiem na drodze do jej 
odnowy i ochrony;

Or. bg


