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Predlog spremembe1
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja sporočilo Komisije o biotski 
raznovrstnosti 2020 in opozarja, da so 
podnebne spremembe, izgubljanje biotske 
raznovrstnosti, ogroženost zaradi 
invazivnih vrst ter prekomerna raba 
naravnih virov nadnacionalni in 
nadregionalni izzivi, ki zadevajo vsakega 
državljana EU, ne glede na to, ali živi v 
mestu ali na podeželju, ter da so za 
omilitev teh učinkov potrebni nujni ukrepi 
na vseh ravneh;

1. pozdravlja sporočilo Komisije o biotski 
raznovrstnosti 2020 in opozarja, da so 
podnebne spremembe, izgubljanje biotske 
raznovrstnosti, ogroženost zaradi 
invazivnih vrst ter prekomerna raba 
naravnih virov nadnacionalni in 
nadregionalni izzivi, ki zadevajo vsakega 
državljana EU, ne glede na to, ali živi v 
mestu ali na podeželju, ter da so za 
omilitev teh učinkov potrebni nujni ukrepi 
na vseh ravneh; pozdravlja dejstvo, da 
Komisija v svojem sporočilu omenja, da 
mora sodelovati z državami članicami in z 
najbolj oddaljenimi regijami, da bi 
zagotovili učinkovito zaščito biotske 
raznovrstnosti v evropskih čezmorskih 
državah in ozemljih, ki gostijo več 
endemičnih vrst kot celotna evropska 
celina;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. pozdravlja sporočilo Komisije o biotski 
raznovrstnosti 2020 in opozarja, da so 
podnebne spremembe, izgubljanje biotske 
raznovrstnosti, ogroženost zaradi 
invazivnih vrst ter prekomerna raba 

1. pozdravlja sporočilo Komisije o biotski 
raznovrstnosti 2020 in opozarja, da so 
podnebne spremembe, izgubljanje biotske 
raznovrstnosti, ogroženost zaradi 
invazivnih vrst ter prekomerna raba 
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naravnih virov nadnacionalni in 
nadregionalni izzivi, ki zadevajo vsakega 
državljana EU, ne glede na to, ali živi v 
mestu ali na podeželju, ter da so za 
omilitev teh učinkov potrebni nujni ukrepi 
na vseh ravneh;

naravnih virov nadnacionalni in 
nadregionalni izzivi, ki zadevajo vsakega 
državljana EU, ne glede na to, ali živi v 
mestu ali na podeželju, ter da so za 
omilitev teh učinkov potrebni nujni ukrepi 
na vseh ravneh oblasti, lokalni, regionalni 
in nacionalni;

Or. en

Predlog spremembe 3
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. poudarja, da je strategija del vodilne 
pobude Evropa, gospodarna z viri, ter 
opozarja, da ima regionalna politika 
pomembno vlogo pri zagotavljanju 
trajnostne rasti z ukrepi, ki jih podpira, za 
reševanje podnebnih, energetskih in 
okoljskih vprašanj; 

Or. en

Predlog spremembe 4
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. priznava, da sta razvoj infrastrukture in
urbanizacija dejavnika, ki najbolj 
prispevata k drobljenju ekosistemov in 
habitatov; poziva lokalne in regionalne 
oblasti, naj to nevarnost za ekosisteme in 

2. priznava, da sodijo razvoj infrastrukture,
urbanizacija in fizični posegi v pokrajino 
nasploh med dejavnike, ki najbolj 
prispevajo k drobljenju ekosistemov in 
habitatov; poziva države ter lokalne in 
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habitate upoštevajo pri načrtovanju in 
razvoju projektov večjega in manjšega 
obsega; podpira nadaljnjo reformo ter 
uporabo regionalnih in lokalnih razvojnih 
politik, ki bodo zagotovile pozitivne učinke 
za biotsko raznovrstnost in zaustavile 
nadaljnje izgubljanje habitatov;

regionalne oblasti, naj v okviru svojih 
predpisov o prostorskem načrtovanju in 
izvedbenih ukrepov ter v okviru svojih 
pristojnosti te dejavnike, ki predstavljajo 
morebitno nevarnost za ekosisteme in 
habitate, upoštevajo pri načrtovanju in 
razvoju projektov večjega in manjšega 
obsega; podpira nadaljnjo reformo ter 
uporabo regionalnih in lokalnih razvojnih 
politik, ki bodo zagotovile pozitivne učinke 
za biotsko raznovrstnost in zaustavile 
nadaljnje izgubljanje habitatov;

Or. es

Predlog spremembe 5
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. priznava, da sta razvoj infrastrukture in
urbanizacija dejavnika, ki najbolj 
prispevata k drobljenju ekosistemov in 
habitatov; poziva lokalne in regionalne 
oblasti, naj to nevarnost za ekosisteme in 
habitate upoštevajo pri načrtovanju in 
razvoju projektov večjega in manjšega 
obsega; podpira nadaljnjo reformo ter 
uporabo regionalnih in lokalnih razvojnih 
politik, ki bodo zagotovile pozitivne učinke
za biotsko raznovrstnost in zaustavile 
nadaljnje izgubljanje habitatov;

2. priznava, da sta razvoj infrastrukture,
urbanizacija in množična industrializacija
dejavnika, ki najbolj prispevata k 
drobljenju ekosistemov in habitatov; 
poziva lokalne, regionalne in nacionalne
oblasti, naj to nevarnost za ekosisteme in 
habitate upoštevajo pri načrtovanju in 
razvoju projektov; podpira nadaljnjo 
reformo ter uporabo regionalnih in lokalnih 
razvojnih politik, ki bodo zagotovile 
pozitivne učinke za biotsko raznovrstnost 
in zaustavile nadaljnje izgubljanje 
habitatov;

Or. pt

Predlog spremembe 6
Petru Constantin Luhan
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. priznava, da sta razvoj infrastrukture in 
urbanizacija dejavnika, ki najbolj 
prispevata k drobljenju ekosistemov in 
habitatov; poziva lokalne in regionalne 
oblasti, naj to nevarnost za ekosisteme in 
habitate upoštevajo pri načrtovanju in 
razvoju projektov večjega in manjšega 
obsega; podpira nadaljnjo reformo ter 
uporabo regionalnih in lokalnih razvojnih 
politik, ki bodo zagotovile pozitivne učinke 
za biotsko raznovrstnost in zaustavile 
nadaljnje izgubljanje habitatov;

2. priznava, da sta razvoj infrastrukture in 
urbanizacija dejavnika, ki najbolj 
prispevata k drobljenju ekosistemov in 
habitatov; poziva lokalne in regionalne 
oblasti, naj to nevarnost za ekosisteme in 
habitate upoštevajo pri načrtovanju in 
razvoju projektov večjega in manjšega 
obsega; priznava pritiske in potrebe, 
prisotne na lokalni in regionalni ravni, za 
zagotovitev močnega gospodarskega 
razvoja in delovnih mest, pa tudi 
uravnotežene biotske raznovrstnosti;
podpira nadaljnjo reformo ter uporabo 
regionalnih in lokalnih razvojnih politik, ki 
bodo zagotovile pozitivne učinke za 
biotsko raznovrstnost in zaustavile 
nadaljnje izgubljanje habitatov;

Or. ro

Predlog spremembe 7
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. priznava, da sta razvoj infrastrukture in 
urbanizacija dejavnika, ki najbolj 
prispevata k drobljenju ekosistemov in 
habitatov; poziva lokalne in regionalne 
oblasti, naj to nevarnost za ekosisteme in 
habitate upoštevajo pri načrtovanju in 
razvoju projektov večjega in manjšega 
obsega; podpira nadaljnjo reformo ter 
uporabo regionalnih in lokalnih razvojnih 

2. priznava, da sta razvoj infrastrukture in 
urbanizacija dejavnika, ki najbolj 
prispevata k drobljenju ekosistemov in 
habitatov; poziva lokalne in regionalne 
oblasti, naj to nevarnost za ekosisteme in 
habitate upoštevajo pri načrtovanju in 
razvoju projektov večjega in manjšega 
obsega; podpira nadaljnjo reformo ter 
uporabo regionalnih in lokalnih razvojnih 
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politik, ki bodo zagotovile pozitivne učinke 
za biotsko raznovrstnost in zaustavile 
nadaljnje izgubljanje habitatov;

politik, ki bodo zagotovile pozitivne učinke 
za biotsko raznovrstnost in zaustavile 
nadaljnje izgubljanje habitatov; priporoča, 
naj bodo lokalne in regionalne oblasti 
pozorne na ravnovesje med potrebami po 
razvoju in biotsko raznovrstnostjo;

Or. ro

Predlog spremembe 8
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. priznava, da sta razvoj infrastrukture in 
urbanizacija dejavnika, ki najbolj
prispevata k drobljenju ekosistemov in 
habitatov; poziva lokalne in regionalne 
oblasti, naj to nevarnost za ekosisteme in 
habitate upoštevajo pri načrtovanju in 
razvoju projektov večjega in manjšega 
obsega; podpira nadaljnjo reformo ter 
uporabo regionalnih in lokalnih razvojnih 
politik, ki bodo zagotovile pozitivne učinke 
za biotsko raznovrstnost in zaustavile 
nadaljnje izgubljanje habitatov;

2. priznava, da sta razvoj infrastrukture in 
urbanizacija dejavnika, ki najbolj 
prispevata k drobljenju ekosistemov in 
habitatov; poziva lokalne in regionalne 
oblasti, naj to nevarnost za ekosisteme in 
habitate upoštevajo pri načrtovanju in 
razvoju projektov večjega in manjšega 
obsega; v zvezi s tem poziva k zmanjšanju 
širitve mest in k uvedbi ukrepov za 
revitalizacijo obstoječih mestnih zemljišč; 
podpira nadaljnjo reformo ter uporabo 
regionalnih in lokalnih razvojnih politik, ki 
bodo zagotovile pozitivne učinke za 
biotsko raznovrstnost in zaustavile 
nadaljnje izgubljanje habitatov;

Or. ro

Predlog spremembe 9
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. priznava, da sta razvoj infrastrukture in 
urbanizacija dejavnika, ki najbolj 
prispevata k drobljenju ekosistemov in 
habitatov; poziva lokalne in regionalne 
oblasti, naj to nevarnost za ekosisteme in 
habitate upoštevajo pri načrtovanju in 
razvoju projektov večjega in manjšega 
obsega; podpira nadaljnjo reformo ter 
uporabo regionalnih in lokalnih razvojnih 
politik, ki bodo zagotovile pozitivne učinke 
za biotsko raznovrstnost in zaustavile 
nadaljnje izgubljanje habitatov;

2. priznava, da sta razvoj infrastrukture in 
urbanizacija dejavnika, ki najbolj 
prispevata k drobljenju ekosistemov in 
habitatov; poziva lokalne in regionalne 
oblasti, naj to nevarnost za ekosisteme in 
habitate upoštevajo pri načrtovanju in 
razvoju projektov večjega in manjšega 
obsega; podpira nadaljnjo reformo ter 
uporabo regionalnih in lokalnih razvojnih 
politik, ki bodo zagotovile pozitivne učinke 
za biotsko raznovrstnost in zaustavile 
nadaljnje izgubljanje habitatov, tudi v času 
gospodarske in finančne krize;

Or. en

Predlog spremembe 10
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. priznava, da je „zeleno gospodarstvo“ 
eden izmed načinov za zagotavljanje znanj 
in spretnosti ter delovnih mest, in poziva, 
naj se ga podpre s finančnimi sredstvi, ki 
bodo pomagala krepiti zmogljivosti na 
lokalni ravni ter v boju za ohranitev biotske 
raznovrstnosti graditi na lokalnem in 
tradicionalnem znanju; poudarja, da je 
približno 30 % vseh sredstev, dodeljenih za 
kohezijsko politiko v obdobju 2007–2013, 
namenjeno dejavnostim s posebnim 
učinkom na trajnostno rast; spodbuja 
države članice in regije, naj v okviru 
zaustavljanja izgube biotske raznovrstnosti 
povečajo svoja prizadevanja za vlaganje v 
naravno premoženje in naj finančna 
sredstva regionalne politike uporabijo za 

3. priznava, da je „zeleno gospodarstvo“ 
eden izmed načinov za zagotavljanje znanj 
in spretnosti ter delovnih mest, in poziva, 
naj se ga podpre s finančnimi sredstvi, ki 
bodo pomagala krepiti zmogljivosti na 
lokalni ravni ter v boju za ohranitev biotske 
raznovrstnosti graditi na lokalnem in 
tradicionalnem znanju; poudarja, da je 
približno 30 % vseh sredstev, dodeljenih za 
kohezijsko politiko v obdobju 2007–2013, 
namenjeno dejavnostim s posebnim 
učinkom na trajnostno rast; spodbuja 
države članice ter zlasti lokalne in
regionalne organe, naj bodo dejavnejši in
v okviru zaustavljanja izgube biotske 
raznovrstnosti povečajo svoja prizadevanja 
za vlaganje v naravno premoženje in naj 



AM\890974SL.doc 9/21 PE480.804v01-00

SL

preprečevanje naravnih nesreč kot sestavni 
del ohranjanja naravnih virov in 
prilagajanja podnebnim spremembam;

finančna sredstva regionalne politike 
uporabijo za preprečevanje naravnih nesreč 
kot sestavni del ohranjanja naravnih virov 
in prilagajanja podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 11
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. priznava, da je „zeleno gospodarstvo“ 
eden izmed načinov za zagotavljanje znanj 
in spretnosti ter delovnih mest, in poziva, 
naj se ga podpre s finančnimi sredstvi, ki 
bodo pomagala krepiti zmogljivosti na 
lokalni ravni ter v boju za ohranitev biotske 
raznovrstnosti graditi na lokalnem in 
tradicionalnem znanju; poudarja, da je 
približno 30 % vseh sredstev, dodeljenih za 
kohezijsko politiko v obdobju 2007–2013, 
namenjeno dejavnostim s posebnim 
učinkom na trajnostno rast; spodbuja 
države članice in regije, naj v okviru 
zaustavljanja izgube biotske raznovrstnosti 
povečajo svoja prizadevanja za vlaganje v 
naravno premoženje in naj finančna 
sredstva regionalne politike uporabijo za 
preprečevanje naravnih nesreč kot sestavni 
del ohranjanja naravnih virov in 
prilagajanja podnebnim spremembam;

3. priznava, da je „zeleno gospodarstvo“ 
eden izmed načinov za zagotavljanje znanj 
in spretnosti ter delovnih mest, in poziva, 
naj se ga podpre s finančnimi sredstvi, ki 
bodo pomagala krepiti zmogljivosti na 
lokalni ravni ter v boju za ohranitev biotske 
raznovrstnosti graditi na lokalnem in 
tradicionalnem znanju; poudarja, da je 
približno 30 % vseh sredstev, dodeljenih za 
kohezijsko politiko v obdobju 2007–2013, 
namenjeno dejavnostim s posebnim 
učinkom na trajnostno rast; spodbuja 
države članice in regije, naj v okviru 
zaustavljanja izgube biotske raznovrstnosti 
povečajo svoja prizadevanja za vlaganje v 
naravno premoženje in naj finančna 
sredstva regionalne politike uporabijo za 
preprečevanje naravnih nesreč kot sestavni 
del ohranjanja naravnih virov in 
prilagajanja podnebnim spremembam, 
zlasti ob upoštevanju programskega 
obdobja 2014–2020;

Or. es

Predlog spremembe 12
Erminia Mazzoni
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. spodbuja države članice, naj v celoti
izkoristijo možnost ponovne uskladitve 
sedanjih operativnih programov s cilji 
trajnostne rasti iz strategije Evropa 2020, 
pri čemer morajo ponovno proučiti 
prednostne cilje pri naložbah v projekte; 
poziva jih, naj razpoložljive raziskave 
uporabijo bolj učinkovito;

Or. en

Predlog spremembe 13
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3b. poudarja priložnosti za reševanje težav 
v zvezi z biotsko raznovrstnostjo v okviru 
čezmejnega, medregionalnega in 
nadnacionalnega sodelovanja ter državam 
članicam priporoča, naj te možnosti čim 
bolje izkoristijo;

Or. en

Predlog spremembe 14
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. priznava, da je za razvoj bolj zelenega 
gospodarstva potrebno spodbujati zeleno 
infrastrukturo in ekološke inovacije; 
poziva Komisijo, države članice ter lokalne
in regionalne oblasti, naj upoštevajo 
priporočila iz poročila z naslovom 
Ekonomika ekosistemov in biotska 
raznovrstnost (TEEB), saj je zamišljeno 
kot koristno svetovalno orodje za lokalne 
in regionalne oblikovalce politik, upravno 
osebje in upravljavce; poudarja, da je treba 
prejemnike sredstev iz strukturnih skladov 
in Kohezijskega sklada ter lokalne in
regionalne vlade usposabljati za delo z 
zapleteno evropsko in nacionalno 
zakonodajo, namenjeno varovanju narave 
in ozaveščanju o pomenu izgube biotske 
raznovrstnosti;

4. priznava, da je za razvoj bolj zelenega 
gospodarstva potrebno spodbujati zeleno 
infrastrukturo, ekološke inovacije in 
uvedbo inovativnih tehnologij; poziva 
Komisijo, države članice ter lokalne,
regionalne in nacionalne oblasti, naj 
upoštevajo priporočila iz poročila z 
naslovom Ekonomika ekosistemov in 
biotska raznovrstnost (TEEB), saj je 
zamišljeno kot koristno svetovalno orodje 
za oblikovalce politik, upravno osebje in 
upravljavce; poudarja, da je treba 
prejemnike sredstev iz strukturnih skladov 
in Kohezijskega sklada ter lokalne,
regionalne in nacionalne oblasti
usposabljati za delo z zapleteno evropsko 
in nacionalno zakonodajo, namenjeno 
varovanju narave in ozaveščanju o pomenu 
izgube biotske raznovrstnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 15
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. priznava, da je za razvoj bolj zelenega 
gospodarstva potrebno spodbujati zeleno 
infrastrukturo in ekološke inovacije; poziva 
Komisijo, države članice ter lokalne in 
regionalne oblasti, naj upoštevajo 
priporočila iz poročila z naslovom 
Ekonomika ekosistemov in biotska 
raznovrstnost (TEEB), saj je zamišljeno 
kot koristno svetovalno orodje za lokalne 
in regionalne oblikovalce politik, upravno 
osebje in upravljavce; poudarja, da je treba 

4. priznava, da je za razvoj bolj zelenega 
gospodarstva potrebno spodbujati zeleno 
infrastrukturo in ekološke inovacije; poziva 
Komisijo, države članice ter lokalne in 
regionalne oblasti, naj upoštevajo 
priporočila iz poročila z naslovom 
Ekonomika ekosistemov in biotska 
raznovrstnost (TEEB), saj je zamišljeno 
kot koristno svetovalno orodje za lokalne 
in regionalne oblikovalce politik, upravno 
osebje in upravljavce; poudarja, da je treba 
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prejemnike sredstev iz strukturnih skladov 
in Kohezijskega sklada ter lokalne in 
regionalne vlade usposabljati za delo z 
zapleteno evropsko in nacionalno 
zakonodajo, namenjeno varovanju narave 
in ozaveščanju o pomenu izgube biotske 
raznovrstnosti;

razširiti in okrepiti usposabljanje
prejemnikov sredstev iz strukturnih 
skladov in Kohezijskega sklada ter 
lokalnih in regionalnih oblasti za delo z 
zapleteno evropsko in nacionalno 
zakonodajo, namenjeno varovanju narave 
in ozaveščanju o pomenu izgube biotske 
raznovrstnosti;

Or. es

Predlog spremembe 16
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. priznava, da je za razvoj bolj zelenega 
gospodarstva potrebno spodbujati zeleno 
infrastrukturo in ekološke inovacije; poziva 
Komisijo, države članice ter lokalne in 
regionalne oblasti, naj upoštevajo 
priporočila iz poročila z naslovom 
Ekonomika ekosistemov in biotska 
raznovrstnost (TEEB), saj je zamišljeno 
kot koristno svetovalno orodje za lokalne 
in regionalne oblikovalce politik, upravno 
osebje in upravljavce; poudarja, da je treba 
prejemnike sredstev iz strukturnih skladov 
in Kohezijskega sklada ter lokalne in 
regionalne vlade usposabljati za delo z 
zapleteno evropsko in nacionalno 
zakonodajo, namenjeno varovanju narave 
in ozaveščanju o pomenu izgube biotske 
raznovrstnosti;

4. priznava, da je za razvoj bolj zelenega 
gospodarstva potrebno spodbujati zeleno 
infrastrukturo in ekološke inovacije, in 
poziva Komisijo, naj oblikuje priročnik o 
dobri praksi na to temo; poziva Komisijo, 
države članice ter lokalne in regionalne 
oblasti, naj upoštevajo priporočila iz 
poročila z naslovom Ekonomika 
ekosistemov in biotska raznovrstnost 
(TEEB), saj je zamišljeno kot koristno 
svetovalno orodje za lokalne in regionalne 
oblikovalce politik, upravno osebje in 
upravljavce; poudarja, da je treba 
prejemnike sredstev iz strukturnih skladov 
in Kohezijskega sklada ter lokalne in 
regionalne oblasti usposabljati za delo z 
zapleteno evropsko in nacionalno 
zakonodajo, namenjeno varovanju narave 
in ozaveščanju o pomenu izgube biotske 
raznovrstnosti;

Or. ro
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Predlog spremembe 17
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. priznava, da je za razvoj bolj zelenega 
gospodarstva potrebno spodbujati zeleno 
infrastrukturo in ekološke inovacije; poziva 
Komisijo, države članice ter lokalne in 
regionalne oblasti, naj upoštevajo 
priporočila iz poročila z naslovom 
Ekonomika ekosistemov in biotska 
raznovrstnost (TEEB), saj je zamišljeno 
kot koristno svetovalno orodje za lokalne 
in regionalne oblikovalce politik, upravno 
osebje in upravljavce; poudarja, da je treba 
prejemnike sredstev iz strukturnih skladov 
in Kohezijskega sklada ter lokalne in 
regionalne vlade usposabljati za delo z 
zapleteno evropsko in nacionalno 
zakonodajo, namenjeno varovanju narave 
in ozaveščanju o pomenu izgube biotske 
raznovrstnosti;

4. priznava, da je za razvoj bolj zelenega 
gospodarstva potrebno spodbujati zeleno 
infrastrukturo in ekološke inovacije; poziva 
Komisijo, države članice ter lokalne in 
regionalne oblasti, naj upoštevajo 
priporočila iz poročila z naslovom 
Ekonomika ekosistemov in biotska 
raznovrstnost (TEEB), saj je zamišljeno 
kot koristno svetovalno orodje za lokalne 
in regionalne oblikovalce politik, upravno 
osebje in upravljavce; poudarja, da je treba 
prejemnike sredstev iz strukturnih skladov 
in Kohezijskega sklada ter lokalne in 
regionalne oblasti usposabljati za delo z 
zapleteno evropsko in nacionalno 
zakonodajo, namenjeno varovanju narave 
in ozaveščanju o pomenu izgube biotske 
raznovrstnosti; poziva Komisijo, naj 
vzpostavi mehanizme za tehnično pomoč, 
ki bodo spodbujali poznavanje težav, 
povezanih z izvajanjem, na regionalni in 
lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 18
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. priznava pomen zelenega naročanja in 
meni, da bi zlasti javni organi, ki 
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prejemajo sredstva EU, morali uporabi 
takih postopkov nameniti več pozornosti; 
priporoča, naj organi, pristojni za sisteme 
upravljanja in nadzora, ki so bili 
oblikovani v državah članicah za 
upravljanje strukturnih in kohezijskih 
sredstev, podpirajo projekte, ki omogočajo 
take postopke;

Or. ro

Predlog spremembe 19
Giommaria Uggias

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. poudarja pomembno vlogo, ki jo lahko 
imajo regionalne politike pri krepitvi in 
zaščiti biotske raznovrstnosti, ter poziva 
Svet in države članice, naj sprejmejo 
predlog uredbe o spremembi Direktive 
2001/18/ES, ki ga je sprejel Evropski 
parlament, saj državam članicam prinaša 
možnost, da na svojih ozemljih omejijo ali 
prepovejo gojenje gensko spremenjenih 
organizmov;

Or. it

Predlog spremembe 20
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo podporo in vodstvo za 
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partnerstva na področju biotske 
raznovrstnosti, kar bo pripomoglo k 
dviganju ozaveščenosti in določanju 
morebitnih novih partnerjev za 
sodelovanje pri vprašanjih biotske 
raznovrstnosti prek pozitivnih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 21
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poziva k večji skladnosti politik ter 
prilagajanju na podnebne in okoljske 
spremembe v finančnih instrumentih EU, 
zlasti v strukturnih skladih in Kohezijskem 
skladu, da bi zagotovili izpolnjevanje ciljev 
strategije EU o biotski raznovrstnosti 2020 
in strategije Evropa 2020;

5. poziva k večji skladnosti politik ter 
prilagajanju na podnebne in okoljske 
spremembe v finančnih instrumentih EU, 
zlasti v strukturnih skladih in Kohezijskem 
skladu, da bi zagotovili izpolnjevanje ciljev 
strategije EU o biotski raznovrstnosti 2020 
in strategije Evropa 2020; zato meni, da je 
ustrezna dodelitev sredstev neizogibna;

Or. en

Predlog spremembe 22
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poziva k večji skladnosti politik ter 
prilagajanju na podnebne in okoljske 
spremembe v finančnih instrumentih EU, 
zlasti v strukturnih skladih in Kohezijskem 
skladu, da bi zagotovili izpolnjevanje ciljev 

5. poziva k večji skladnosti politik ter 
prilagajanju na podnebne in okoljske 
spremembe v finančnih instrumentih EU, 
zlasti v strukturnih skladih in Kohezijskem 
skladu, da bi zagotovili izpolnjevanje ciljev 
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strategije EU o biotski raznovrstnosti 2020 
in strategije Evropa 2020;

strategije EU o biotski raznovrstnosti 2020 
in strategije Evropa 2020; poleg tega 
poziva k temu, da se pilotna shema BEST 
(pobuda za biotsko raznovrstnost in 
ekosistemske storitve v evropskih 
čezmorskih ozemljih), ki omogoča 
ustrezno financiranje varstva biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v 
evropskih najbolj oddaljenih regijah ter 
čezmorskih državah in ozemljih, uvede kot 
stalni program; 

Or. fr

Predlog spremembe 23
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poziva k večji skladnosti politik ter 
prilagajanju na podnebne in okoljske 
spremembe v finančnih instrumentih EU, 
zlasti v strukturnih skladih in Kohezijskem 
skladu, da bi zagotovili izpolnjevanje ciljev 
strategije EU o biotski raznovrstnosti 2020 
in strategije Evropa 2020;

5. poziva k večji skladnosti politik ter 
prilagajanju na podnebne in okoljske 
spremembe v finančnih instrumentih EU, 
zlasti v strukturnih skladih in Kohezijskem 
skladu, da bi zagotovili izpolnjevanje ciljev 
strategije EU o biotski raznovrstnosti 2020 
in strategije Evropa 2020; poleg tega 
poudarja možnost sinergij med 
strukturnimi skladi in Evropskim 
kmetijskim skladom za razvoj podeželja, 
programom LIFE+ ter okvirnim 
programom za raziskave in razvoj; v luči 
naslednjega programskega obdobja poziva 
k učinkovitemu usklajevanju med petimi
strukturnimi in kohezijskimi skladi, da bi 
zagotovili čim boljše izpolnjevanje cilja 
trajnostne rasti Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5a. pozdravlja predlog Komisije o 
vlaganju v zaščito in obnovo biotske 
raznovrstnosti v okviru Kohezijskega 
sklada v obdobju 2014–2020; priporoča, 
da se upošteva tudi potencial, ki ga 
prinaša Natura 2000 za lokalna 
gospodarstva in trge dela;

Or. en

Predlog spremembe 25
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 а (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5a. poziva k učinkovitejši in bolj usklajeni 
rabi sredstev, ki se zagotavljajo iz 
instrumentov kohezijske politike in 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) za zaščito okolja, 
biotske raznovrstnosti in projektov, 
povezanih s podnebjem, vključno z 
zagotavljanjem dodatne tehnične podpore, 
kjer je to potrebno;

Or. bg

Predlog spremembe 26
Vasilica Viorica Dăncilă
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5a. meni, da je nujno izvajati kampanje 
osveščanja in obveščanja, namenjene 
vsem starostnim in družbenim 
kategorijam ter lokalnim in regionalnim 
organom; meni, da bi morali biti 
izobraževalni programi in programi 
poklicnega usposabljanja, pa tudi tisti, 
namenjeni sorodnim sektorjem, bolj 
osredotočeni na zaščito biotske 
raznovrstnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 27
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. podpira uporabo presoje vplivov na 
okolje, presoje vpliva na trajnostni razvoj, 
strateških presoj vplivov na okolje in 
drugih instrumentov, da bi pri sprejemanju 
odločitev na regionalni in lokalni ravni 
upoštevali izgubo biotske raznovrstnosti in 
učinke podnebnih sprememb; poudarja, da 
bodo imele vse regije, tudi manj razvite, 
koristi od projektov, ki priznavajo blaženje 
podnebnih sprememb in zaščito pred 
izgubo biotske raznovrstnosti;

6. podpira krepitev uporabe presoje 
vplivov na okolje, presoje vpliva na 
trajnostni razvoj, strateških presoj vplivov 
na okolje in drugih instrumentov, da bi pri 
sprejemanju odločitev na regionalni in 
lokalni ravni upoštevali izgubo biotske 
raznovrstnosti in učinke podnebnih 
sprememb; poudarja, da bodo imele vse 
regije, tudi manj razvite, koristi od 
projektov, ki priznavajo blaženje 
podnebnih sprememb in zaščito pred 
izgubo biotske raznovrstnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. podpira uporabo presoje vplivov na 
okolje, presoje vpliva na trajnostni razvoj, 
strateških presoj vplivov na okolje in 
drugih instrumentov, da bi pri sprejemanju 
odločitev na regionalni in lokalni ravni 
upoštevali izgubo biotske raznovrstnosti in 
učinke podnebnih sprememb; poudarja, da 
bodo imele vse regije, tudi manj razvite, 
koristi od projektov, ki priznavajo blaženje 
podnebnih sprememb in zaščito pred 
izgubo biotske raznovrstnosti;

6. podpira uporabo presoje vplivov na 
okolje, presoje vpliva na trajnostni razvoj, 
strateških presoj vplivov na okolje in 
drugih instrumentov, da bi pri sprejemanju 
odločitev na regionalni in lokalni ravni 
upoštevali izgubo biotske raznovrstnosti in 
učinke podnebnih sprememb; poudarja, da 
bodo imele vse regije, tudi manj razvite, 
koristi od projektov, ki priznavajo blaženje 
podnebnih sprememb in zaščito pred 
izgubo biotske raznovrstnosti, pri čemer je 
treba priznati poseben strateški pomen 
najbolj oddaljenih regij, saj te gostijo več 
endemičnih vrst kot celotna evropska 
celina;

Or. pt

Predlog spremembe 29
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6a. poudarja, da se 80 % biotske 
raznovrstnosti Evrope nahaja v najbolj 
oddaljenih regijah; želi, da se okrepijo 
posebni instrumenti za varovanje in 
zaščito biotske raznovrstnosti v teh 
regijah, zlasti pilotna shema BEST 
(pobuda za biotsko raznovrstnost in 
ekosistemske storitve v evropskih 
čezmorskih ozemljih), ki jo Parlament 
podpira od leta 2010;
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Or. fr

Predlog spremembe 30
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7. priznava vrednost dela, ki ga pri zaščiti 
biotske raznovrstnosti opravljajo 
prostovoljci in skupnost, in njihovo znanje 
v zvezi s tem ter poziva regionalne in 
lokalne vlade, naj te skupine vključijo v 
načrtovanje projektov in posvetovanje o 
njih.

7. priznava vrednost dela, ki ga pri zaščiti 
biotske raznovrstnosti opravljajo 
prostovoljci in skupnost, in njihovo znanje 
v zvezi s tem ter poziva regionalne in 
lokalne vlade, naj te skupine vključijo v 
načrtovanje projektov in posvetovanje o 
njih, tako da vzpostavijo partnerstva med 
organi oblasti, zasebnim sektorjem in 
nevladnimi organizacijami.

Or. ro

Predlog spremembe 31
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 а (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7a. poudarja, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje med evropskimi, 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
oblastmi na področju zaščite biotske 
raznovrstnosti in naravnih virov, ter meni, 
da bi obširnejše ozemeljsko sodelovanje 
ter izmenjava informacij, izkušenj in 
dobre prakse bistveno pripomogli k 
doseganju tega cilja; poudarja, da je 
vključevanje prednostnih nalog, 
povezanih z biotsko raznovrstnostjo, v 
regionalne makrostrategije pomemben 
korak k obnavljanju in ohranjanju biotske 
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raznovrstnosti;

Or. bg


