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Ändringsförslag 1
Maurice Ponga

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande om biologisk 
mångfald fram till 2020 och konstaterar att 
klimatförändringen, förlusten av biologisk 
mångfald, hoten från invasiva arter och 
överutnyttjandet av naturresurser utgör 
transnationella och transregionala 
utmaningar som påverkar alla 
EU-medborgare, både i städer och på 
landsbygden, och att det krävs brådskande 
åtgärder på alla statliga nivåer för att 
mildra dessa effekter.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande om biologisk 
mångfald fram till 2020 och konstaterar att 
klimatförändringen, förlusten av biologisk 
mångfald, hoten från invasiva arter och 
överutnyttjandet av naturresurser utgör 
transnationella och transregionala 
utmaningar som påverkar alla 
EU-medborgare, både i städer och på 
landsbygden, och att det krävs brådskande 
åtgärder på alla nivåer för att mildra dessa 
effekter. Parlamentet ser positivt på att 
kommissionen i sitt meddelande erinrar 
om det nödvändiga samarbetet mellan 
kommissionen, medlemsstaterna och de 
yttersta randområdena för att garantera 
ett effektivt skydd av den biologiska 
mångfalden i utomeuropeiska länder och 
territorier, där det finns fler endemiska 
arter än på hela den europeiska 
kontinenten.

Or. fr

Ändringsförslag 2
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande om biologisk 
mångfald fram till 2020 och konstaterar att 
klimatförändringen, förlusten av biologisk 
mångfald, hoten från invasiva arter och 

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens meddelande om biologisk 
mångfald fram till 2020 och konstaterar att 
klimatförändringen, förlusten av biologisk 
mångfald, hoten från invasiva arter och 
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överutnyttjandet av naturresurser utgör 
transnationella och transregionala 
utmaningar som påverkar alla EU-
medborgare, både i städer och på 
landsbygden, och att det krävs brådskande 
åtgärder på alla statliga nivåer för att 
mildra dessa effekter.

överutnyttjandet av naturresurser utgör 
transnationella och transregionala 
utmaningar som påverkar alla EU-
medborgare, både i städer och på 
landsbygden, och att det krävs brådskande 
åtgärder på alla förvaltningsnivåer, lokal, 
regional och nationell, för att mildra dessa 
effekter.

Or. en

Ändringsförslag 3
Erminia Mazzoni

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att 
strategin är en del av 
flaggskeppsinitiativet ”Ett resurseffektivt 
Europa”, och erinrar om att 
regionalpolitiken spelar en väsentlig roll 
för att garantera hållbar tillväxt genom de 
åtgärder den stöder för att ta itu 
med klimat-, energi- och miljöfrågorna.

Or. en

Ändringsförslag 4
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet inser att uppförandet 
av infrastruktur och bebyggelse är de 
största orsakerna till fragmenteringen av 
ekosystem och livsmiljöer. Parlamentet ber 
därför lokala och regionala myndigheter att 
ta hänsyn till detta hot mot ekosystem och 

2. Europaparlamentet inser att uppförandet 
av infrastruktur, bebyggelse och fysiska 
ingrepp i landskapet i allmänhet är några 
av de största orsakerna till fragmenteringen 
av ekosystem och livsmiljöer. Parlamentet 
ber därför medlemsstaterna och de lokala 
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livsmiljöer i sin planering och sina 
utvecklingsprojekt i både stor och liten 
skala. Parlamentet stöder dessutom 
ytterligare förbättringar och ökad 
användning av regionala och lokala 
utvecklingsstrategier för att främja den 
biologiska mångfalden och sätta stopp för 
att fler livsmiljöer går förlorade.

och regionala myndigheterna att, i 
förbindelse med sina regler för planering 
och genomförandeåtgärder och inom 
ramen för sina befogenheter, ta hänsyn till
dessa möjliga hot mot ekosystem och 
livsmiljöer i sina utvecklingsprojekt i både 
stor och liten skala. Parlamentet stöder 
dessutom ytterligare förbättringar och ökad 
användning av regionala och lokala 
utvecklingsstrategier för att främja den 
biologiska mångfalden och sätta stopp för 
att fler livsmiljöer går förlorade.

Or. es

Ändringsförslag 5
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet inser att uppförandet 
av infrastruktur och bebyggelse är de 
största orsakerna till fragmenteringen av 
ekosystem och livsmiljöer. Parlamentet ber 
därför lokala och regionala myndigheter att 
ta hänsyn till detta hot mot ekosystem och 
livsmiljöer i sin planering och sina 
utvecklingsprojekt i både stor och liten 
skala. Parlamentet stöder dessutom 
ytterligare förbättringar och ökad 
användning av regionala och lokala 
utvecklingsstrategier för att främja den 
biologiska mångfalden och sätta stopp för 
att fler livsmiljöer går förlorade.

2. Europaparlamentet inser att uppförandet 
av infrastruktur, bebyggelse och massiv 
industrialisering är de största orsakerna till 
fragmenteringen av ekosystem och 
livsmiljöer. Parlamentet ber därför lokala, 
regionala och nationella myndigheter att ta 
hänsyn till detta hot mot ekosystem och 
livsmiljöer i sin planering och sina 
utvecklingsprojekt. Parlamentet stöder 
dessutom ytterligare förbättringar och ökad 
användning av regionala och lokala 
utvecklingsstrategier för att främja den 
biologiska mångfalden och sätta stopp för 
att fler livsmiljöer går förlorade.

Or. pt

Ändringsförslag 6
Petru Constantin Luhan
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Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet inser att uppförandet 
av infrastruktur och bebyggelse är de 
största orsakerna till fragmenteringen av 
ekosystem och livsmiljöer. Parlamentet ber 
därför lokala och regionala myndigheter att 
ta hänsyn till detta hot mot ekosystem och 
livsmiljöer i sin planering och sina 
utvecklingsprojekt i både stor och liten 
skala. Parlamentet stöder dessutom 
ytterligare förbättringar och ökad 
användning av regionala och lokala 
utvecklingsstrategier för att främja den 
biologiska mångfalden och sätta stopp för 
att fler livsmiljöer går förlorade.

2. Europaparlamentet inser att uppförandet 
av infrastruktur och bebyggelse är de 
största orsakerna till fragmenteringen av 
ekosystem och livsmiljöer. Parlamentet ber 
därför lokala och regionala myndigheter att 
ta hänsyn till detta hot mot ekosystem och 
livsmiljöer i sin planering och sina 
utvecklingsprojekt i både stor och liten 
skala. Parlamentet bekräftar de 
påtryckningar och behov som finns på 
lokal och regional nivå för att säkra 
betydande ekonomisk utveckling och 
sysselsättning, men också balanserad 
biologisk mångfald. Parlamentet stöder 
dessutom ytterligare förbättringar och ökad 
användning av regionala och lokala 
utvecklingsstrategier för att främja den 
biologiska mångfalden och sätta stopp för 
att fler livsmiljöer går förlorade.

Or. ro

Ändringsförslag 7
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet inser att uppförandet 
av infrastruktur och bebyggelse är de 
största orsakerna till fragmenteringen av 
ekosystem och livsmiljöer. Parlamentet ber 
därför lokala och regionala myndigheter att 
ta hänsyn till detta hot mot ekosystem och 
livsmiljöer i sin planering och sina 
utvecklingsprojekt i både stor och liten 
skala. Parlamentet stöder dessutom 
ytterligare förbättringar och ökad 
användning av regionala och lokala 

2. Europaparlamentet inser att uppförandet 
av infrastruktur och bebyggelse är de 
största orsakerna till fragmenteringen av 
ekosystem och livsmiljöer. Parlamentet ber 
därför lokala och regionala myndigheter att 
ta hänsyn till detta hot mot ekosystem och 
livsmiljöer i sin planering och sina 
utvecklingsprojekt i både stor och liten 
skala. Parlamentet stöder dessutom 
ytterligare förbättringar och ökad 
användning av regionala och lokala 
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utvecklingsstrategier för att främja den 
biologiska mångfalden och sätta stopp för 
att fler livsmiljöer går förlorade.

utvecklingsstrategier för att främja den 
biologiska mångfalden och sätta stopp för 
att fler livsmiljöer går förlorade. 
Parlamentet rekommenderar att lokala 
och regionala myndigheter är noga med 
att hitta en balans mellan behoven av 
utveckling och biologisk mångfald.

Or. ro

Ändringsförslag 8
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet inser att uppförandet 
av infrastruktur och bebyggelse är de 
största orsakerna till fragmenteringen av 
ekosystem och livsmiljöer. Parlamentet ber 
därför lokala och regionala myndigheter att 
ta hänsyn till detta hot mot ekosystem och 
livsmiljöer i sin planering och sina 
utvecklingsprojekt i både stor och liten 
skala. Parlamentet stöder dessutom 
ytterligare förbättringar och ökad 
användning av regionala och lokala 
utvecklingsstrategier för att främja den 
biologiska mångfalden och sätta stopp för 
att fler livsmiljöer går förlorade.

2. Europaparlamentet inser att uppförandet 
av infrastruktur och bebyggelse är de 
största orsakerna till fragmenteringen av 
ekosystem och livsmiljöer. Parlamentet ber 
därför lokala och regionala myndigheter att 
ta hänsyn till detta hot mot ekosystem och 
livsmiljöer i sin planering och sina 
utvecklingsprojekt i både stor och liten 
skala. Parlamentet kräver i detta 
sammanhang att stadsutbredning minskar 
och att åtgärder vidtas för att 
omstrukturera befintliga
tätbebyggelseområden. Parlamentet stöder 
dessutom ytterligare förbättringar och ökad 
användning av regionala och lokala 
utvecklingsstrategier för att främja den 
biologiska mångfalden och sätta stopp för 
att fler livsmiljöer går förlorade.

Or. ro

Ändringsförslag 9
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet inser att uppförandet 
av infrastruktur och bebyggelse är de 
största orsakerna till fragmenteringen av 
ekosystem och livsmiljöer. Parlamentet ber 
därför lokala och regionala myndigheter att 
ta hänsyn till detta hot mot ekosystem och 
livsmiljöer i sin planering och sina 
utvecklingsprojekt i både stor och liten 
skala. Parlamentet stöder dessutom 
ytterligare förbättringar och ökad 
användning av regionala och lokala 
utvecklingsstrategier för att främja den 
biologiska mångfalden och sätta stopp för 
att fler livsmiljöer går förlorade.

2. Europaparlamentet inser att uppförandet 
av infrastruktur och bebyggelse är de 
största orsakerna till fragmenteringen av 
ekosystem och livsmiljöer. Parlamentet ber 
därför lokala och regionala myndigheter att 
ta hänsyn till detta hot mot ekosystem och 
livsmiljöer i sin planering och sina 
utvecklingsprojekt i både stor och liten 
skala. Parlamentet stöder dessutom 
ytterligare förbättringar och ökad 
användning av regionala och lokala 
utvecklingsstrategier för att främja den 
biologiska mångfalden och sätta stopp för 
att fler livsmiljöer går förlorade, även i 
ekonomiska och finansiella kristider.

Or. en

Ändringsförslag 10
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner att den 
”gröna ekonomin” är ett sätt att generera 
kompetens och skapa arbetstillfällen och 
efterlyser stöd i form av bidrag som kan 
hjälpa till att bygga upp kapaciteten på 
lokal nivå och som utgår från lokal och 
traditionell kunskap i kampen för att 
skydda den biologiska mångfalden. 
Parlamentet framhåller det faktum att cirka 
30 procent av de totala anslagen till 
sammanhållningspolitiken för 2007–2013 
finns tillgängliga för verksamheter med 
särskild inverkan på den hållbara 
tillväxten. Parlamentet uppmuntrar även 
medlemsstaterna och regionerna att, mot 
bakgrund av behovet av att stoppa 
förlusten av biologisk mångfald, öka sina 

3. Europaparlamentet erkänner att den 
”gröna ekonomin” är ett sätt att generera 
kompetens och skapa arbetstillfällen och 
efterlyser stöd i form av bidrag som kan 
hjälpa till att bygga upp kapaciteten på 
lokal nivå och som utgår från lokal och 
traditionell kunskap i kampen för att 
skydda den biologiska mångfalden. 
Parlamentet framhåller det faktum att cirka 
30 procent av de totala anslagen till 
sammanhållningspolitiken för 2007–2013 
finns tillgängliga för verksamheter med 
särskild inverkan på den hållbara 
tillväxten. Parlamentet uppmuntrar även 
medlemsstaterna och särskilt lokala och 
regionala myndigheter att, mot bakgrund 
av behovet av att stoppa förlusten av 
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investeringar i naturkapital och att använda 
regionalpolitiska medel till att förebygga 
naturkatastrofer som en del av skyddet av 
naturresurserna och anpassningen till 
klimatförändringen.

biologisk mångfald, vara mer aktiva och 
öka sina investeringar i naturkapital och att 
använda regionalpolitiska medel till att 
förebygga naturkatastrofer som en del av 
skyddet av naturresurserna och 
anpassningen till klimatförändringen.

Or. en

Ändringsförslag 11
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner att den 
”gröna ekonomin” är ett sätt att generera 
kompetens och skapa arbetstillfällen och 
efterlyser stöd i form av bidrag som kan 
hjälpa till att bygga upp kapaciteten på 
lokal nivå och som utgår från lokal och 
traditionell kunskap i kampen för att 
skydda den biologiska mångfalden. 
Parlamentet framhåller det faktum att cirka 
30 procent av de totala anslagen till 
sammanhållningspolitiken för 2007–2013 
finns tillgängliga för verksamheter med 
särskild inverkan på den hållbara 
tillväxten. Parlamentet uppmuntrar även 
medlemsstaterna och regionerna att, mot 
bakgrund av behovet av att stoppa 
förlusten av biologisk mångfald, öka sina 
investeringar i naturkapital och att använda 
regionalpolitiska medel till att förebygga 
naturkatastrofer som en del av skyddet av 
naturresurserna och anpassningen till 
klimatförändringen.

3. Europaparlamentet erkänner att den 
”gröna ekonomin” är ett sätt att generera 
kompetens och skapa arbetstillfällen och 
efterlyser stöd i form av bidrag som kan 
hjälpa till att bygga upp kapaciteten på 
lokal nivå och som utgår från lokal och 
traditionell kunskap i kampen för att 
skydda den biologiska mångfalden. 
Parlamentet framhåller det faktum att cirka 
30 procent av de totala anslagen till 
sammanhållningspolitiken för 2007–2013 
finns tillgängliga för verksamheter med 
särskild inverkan på den hållbara 
tillväxten. Parlamentet uppmuntrar även 
medlemsstaterna och regionerna att, mot 
bakgrund av behovet av att stoppa 
förlusten av biologisk mångfald, öka sina 
investeringar i naturkapital och att använda 
regionalpolitiska medel till att förebygga 
naturkatastrofer som en del av skyddet av 
naturresurserna och anpassningen till 
klimatförändringen, i synnerhet för 
programperioden 2014–2020.

Or. es
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Ändringsförslag 12
Erminia Mazzoni

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att till fullo utnyttja
möjligheten att anpassa de nuvarande 
operativa programmen till de mål som 
fastställts för hållbar tillväxt i Europa 
2020-strategin genom att ompröva 
prioriteringarna för projektinvesteringar, 
och uppmanar dem att utnyttja tillgänglig 
forskning på ett mer effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 13
Erminia Mazzoni

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet framhåller de 
möjligheter som finns för att ta itu med 
problem gällande biologisk mångfald 
genom gränsöverskridande interregionalt 
och transnationellt samarbete, och 
rekommenderar medlemsstaterna att till 
fullo utnyttja dessa möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 14
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet inser behovet av att 
främja grön infrastruktur och 
miljöinnovation för att kunna skapa en 
grönare ekonomi. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen, medlemsstaterna 
och de lokala och regionala myndigheterna 
att beakta rekommendationerna från 
studien om ekosystemens och den 
biologiska mångfaldens ekonomi 
(Economics of Ecosystems and 
Biodiversity – TEEB), eftersom tanken är 
att denna studie ska fungera som ett 
användbart rådgivningsverktyg för lokala 
och regionala beslutsfattare, handläggare 
och företagsledare. Parlamentet 
understryker också behovet av att utbilda 
struktur- och sammanhållningsfondernas 
mottagare och lokala och regionala 
myndigheter i hanteringen av den 
komplexa europeiska och nationella 
lagstiftning som strävar efter att skydda 
naturen och öka kunskapen om 
konsekvenserna av utarmningen av den 
biologiska mångfalden.

4. Europaparlamentet inser behovet av att 
främja grön infrastruktur, miljöinnovation 
och anta innovativ teknik för att kunna 
skapa en grönare ekonomi. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen, 
medlemsstaterna och de lokala, regionala 
och nationella myndigheterna att beakta 
rekommendationerna från studien om 
ekosystemens och den biologiska 
mångfaldens ekonomi (Economics of 
Ecosystems and Biodiversity – TEEB), 
eftersom tanken är att denna studie ska 
fungera som ett användbart 
rådgivningsverktyg för beslutsfattare, 
handläggare och företagsledare. 
Parlamentet understryker också behovet av 
att utbilda struktur- och 
sammanhållningsfondernas mottagare och 
lokala, regionala och nationella 
myndigheter i hanteringen av den 
komplexa europeiska och nationella 
lagstiftning som strävar efter att skydda 
naturen och öka kunskapen om 
konsekvenserna av utarmningen av den 
biologiska mångfalden.

Or. pt

Ändringsförslag 15
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet inser behovet av att 
främja grön infrastruktur och 
miljöinnovation för att kunna skapa en 
grönare ekonomi. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen, medlemsstaterna 
och de lokala och regionala myndigheterna 
att beakta rekommendationerna från 

4. Europaparlamentet inser behovet av att 
främja grön infrastruktur och 
miljöinnovation för att kunna skapa en 
grönare ekonomi. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen, medlemsstaterna 
och de lokala och regionala myndigheterna 
att beakta rekommendationerna från 
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studien om ekosystemens och den 
biologiska mångfaldens ekonomi 
(Economics of Ecosystems and 
Biodiversity – TEEB), eftersom tanken är 
att denna studie ska fungera som ett 
användbart rådgivningsverktyg för lokala 
och regionala beslutsfattare, handläggare 
och företagsledare. Parlamentet 
understryker också behovet av att utbilda
struktur- och sammanhållningsfondernas 
mottagare och lokala och regionala 
myndigheter i hanteringen av den 
komplexa europeiska och nationella 
lagstiftning som strävar efter att skydda 
naturen och öka kunskapen om 
konsekvenserna av utarmningen av den 
biologiska mångfalden.

studien om ekosystemens och den 
biologiska mångfaldens ekonomi 
(Economics of Ecosystems and 
Biodiversity – TEEB), eftersom tanken är 
att denna studie ska fungera som ett 
användbart rådgivningsverktyg för lokala 
och regionala beslutsfattare, handläggare 
och företagsledare. Parlamentet 
understryker också behovet av att utöka 
och förstärka utbildningen av struktur-
och sammanhållningsfondernas mottagare 
och lokala och regionala myndigheter i 
hanteringen av den komplexa europeiska 
och nationella lagstiftning som strävar efter 
att skydda naturen och öka kunskapen om 
konsekvenserna av utarmningen av den 
biologiska mångfalden.

Or. es

Ändringsförslag 16
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet inser behovet av att 
främja grön infrastruktur och 
miljöinnovation för att kunna skapa en 
grönare ekonomi. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen, medlemsstaterna 
och de lokala och regionala myndigheterna 
att beakta rekommendationerna från 
studien om ekosystemens och den 
biologiska mångfaldens ekonomi 
(Economics of Ecosystems and 
Biodiversity – TEEB), eftersom tanken är 
att denna studie ska fungera som ett 
användbart rådgivningsverktyg för lokala 
och regionala beslutsfattare, handläggare 
och företagsledare. Parlamentet 
understryker också behovet av att utbilda 
struktur- och sammanhållningsfondernas 
mottagare och lokala och regionala 

4. Europaparlamentet inser behovet av att 
främja grön infrastruktur och 
miljöinnovation för att kunna skapa en 
grönare ekonomi och uppmanar 
kommissionen att utarbeta riktlinjer för 
god praxis i detta avseende. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen, 
medlemsstaterna och de lokala och 
regionala myndigheterna att beakta 
rekommendationerna från studien om 
ekosystemens och den biologiska 
mångfaldens ekonomi (Economics of 
Ecosystems and Biodiversity – TEEB), 
eftersom tanken är att denna studie ska 
fungera som ett användbart 
rådgivningsverktyg för lokala och 
regionala beslutsfattare, handläggare och 
företagsledare. Parlamentet understryker 
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myndigheter i hanteringen av den 
komplexa europeiska och nationella 
lagstiftning som strävar efter att skydda 
naturen och öka kunskapen om 
konsekvenserna av utarmningen av den 
biologiska mångfalden.

också behovet av att utbilda struktur- och 
sammanhållningsfondernas mottagare och 
lokala och regionala myndigheter i 
hanteringen av den komplexa europeiska 
och nationella lagstiftning som strävar efter 
att skydda naturen och öka kunskapen om 
konsekvenserna av utarmningen av den 
biologiska mångfalden.

Or. ro

Ändringsförslag 17
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet inser behovet av att 
främja grön infrastruktur och 
miljöinnovation för att kunna skapa en 
grönare ekonomi. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen, medlemsstaterna 
och de lokala och regionala myndigheterna 
att beakta rekommendationerna från 
studien om ekosystemens och den 
biologiska mångfaldens ekonomi 
(Economics of Ecosystems and 
Biodiversity – TEEB), eftersom tanken är 
att denna studie ska fungera som ett 
användbart rådgivningsverktyg för lokala 
och regionala beslutsfattare, handläggare 
och företagsledare. Parlamentet 
understryker också behovet av att utbilda 
struktur- och sammanhållningsfondernas 
mottagare och lokala och regionala 
myndigheter i hanteringen av den 
komplexa europeiska och nationella 
lagstiftning som strävar efter att skydda 
naturen och öka kunskapen om 
konsekvenserna av utarmningen av den 
biologiska mångfalden.

4. Europaparlamentet inser behovet av att 
främja grön infrastruktur och 
miljöinnovation för att kunna skapa en 
grönare ekonomi. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen, medlemsstaterna 
och de lokala och regionala myndigheterna 
att beakta rekommendationerna från 
studien om ekosystemens och den 
biologiska mångfaldens ekonomi 
(Economics of Ecosystems and 
Biodiversity – TEEB), eftersom tanken är 
att denna studie ska fungera som ett 
användbart rådgivningsverktyg för lokala 
och regionala beslutsfattare, handläggare 
och företagsledare. Parlamentet 
understryker också behovet av att utbilda 
struktur- och sammanhållningsfondernas 
mottagare och lokala och regionala 
myndigheter i hanteringen av den 
komplexa europeiska och nationella 
lagstiftning som strävar efter att skydda 
naturen och öka kunskapen om 
konsekvenserna av utarmningen av den 
biologiska mångfalden. Parlamentet 
anmodar kommissionen att införa
mekanismer för tekniskt bistånd för att 
främja kunskap på regional och lokal 
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nivå om problem som rör tillämpningen.

Or. en

Ändringsförslag 18
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet inser vikten av 
grön upphandling och anser att större 
uppmärksamhet bör läggas vid dess 
användning, särskilt inom statliga 
myndigheter som erhåller
EU-finansiering. Parlamentet 
rekommenderar att de myndigheter som 
ansvarar för de förvaltnings- och 
styrsystem som har skapats i 
medlemsstaterna för att förvalta medlen
från struktur- och 
sammanhållningsfonderna, stöder projekt 
som tillämpar sådana förfaranden.

Or. ro

Ändringsförslag 19
Marian Harkin

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet betonar 
regionalpolitikens viktiga roll när det 
gäller att främja och skydda den 
biologiska mångfalden och uppmanar 
rådet och medlemsstaterna att anta det 
förslag till förordning som antogs av 
Europaparlamentet om ändring av 
direktiv 2001/18/EGvad gäller 
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medlemsstaternas möjlighet att begränsa 
eller förbjuda odling av genetiskt 
modifierade organismer inom sina 
territorier.

Or. it

Ändringsförslag 20
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
tillhandahålla stöd och vägledning om
partnerskap för biologisk mångfald för att 
öka medvetenheten och finna fler möjliga 
partner med vilka de med stöd av positiva 
åtgärder kan gripa sig an frågor om 
biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 21
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser ökad 
politisk samstämmighet och bättre klimat-
och miljösäkring i EU:s 
finansieringsinstrument, i synnerhet i 
strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden, för att kunna 
uppnå målen för biologisk mångfald fram 
till 2020 och målen i EU 2020-strategin.

5. Europaparlamentet efterlyser ökad 
politisk samstämmighet och bättre klimat-
och miljösäkring i EU:s 
finansieringsinstrument, i synnerhet i 
strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden, för att kunna 
uppnå målen för biologisk mångfald fram 
till 2020 och målen i EU 2020-strategin. 
Parlamentet anser därför att en lämplig 
fördelning av medlen är oundviklig.
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Or. en

Ändringsförslag 22
Maurice Ponga

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser ökad 
politisk samstämmighet och bättre klimat-
och miljösäkring i EU:s 
finansieringsinstrument, i synnerhet i 
strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden, för att kunna 
uppnå målen för biologisk mångfald fram 
till 2020 och målen i Europa 2020-
strategin.

5. Europaparlamentet efterlyser ökad 
politisk samstämmighet och bättre klimat-
och miljösäkring i EU:s 
finansieringsinstrument, i synnerhet i 
strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden, för att kunna 
uppnå målen för biologisk mångfald fram 
till 2020 och målen i Europa 2020-
strategin. Parlamentet begär vidare att den 
förberedande åtgärden Best (biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster i 
utomeuropeiska territorier), som 
möjliggör relevant finansiering till skydd
av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster i utomeuropeiska 
områden (yttersta randområden och 
utomeuropeiska länder och territorier)
görs permanent.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Erminia Mazzoni

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser ökad 
politisk samstämmighet och bättre klimat-
och miljösäkring i EU:s 
finansieringsinstrument, i synnerhet i 
strukturfonderna och 

5. Europaparlamentet efterlyser ökad 
politisk samstämmighet och bättre klimat-
och miljösäkring i EU:s 
finansieringsinstrument, i synnerhet i 
strukturfonderna och 
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sammanhållningsfonden, för att kunna 
uppnå målen för biologisk mångfald fram 
till 2020 och målen i EU 2020-strategin.

sammanhållningsfonden, för att kunna 
uppnå målen för biologisk mångfald fram 
till 2020 och målen i EU 2020-strategin. 
Parlamentet betonar dessutom 
möjligheten till synergier mellan 
strukturfonderna och Europeiska 
jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, miljöprogrammet 
LIFE+ och ramprogrammet för forskning 
och utveckling. När det gäller den
kommande programplaneringsperiod 
kräver parlamentet en effektiv 
samordning mellan de fem GSR-fonderna 
för att garantera ett optimalt uppfyllande 
av unionens mål för hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 24
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att investera i 
skydd och återställande av den biologiska
mångfalden inom ramen för 
Sammanhållningsfonden under 
finansieringsperioden 2014–2020, och 
rekommenderar också att 
Natura 2000-nätverkets potential för de 
lokala ekonomierna och 
arbetsmarknaderna tas i betraktande.

Or. en

Ändringsförslag 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet kräver en mer 
effektiv och bättre samordnad 
användning av medlen från de 
sammanhållningspolitiska instrumenten 
och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) för 
miljöskydd, biologisk mångfald och 
klimatrelaterade projekt, inklusive när så 
är nödvändigt genom ytterligare tekniskt 
bistånd.

Or. bg

Ändringsförslag 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt att driva 
informationskampanjer om biologisk 
mångfald, riktade till alla åldrar och 
sociala grupper, samt till lokala och 
regionala myndigheter. Parlamentet anser 
vidare att utbildnings- och 
yrkesutbildningsprogram, samt program 
som är avsedda för relaterade sektorer, i 
högre grad bör fokusera på skyddet av 
den biologiska mångfalden.

Or. ro

Ändringsförslag 27
Michail Tremopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 6
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet stöder 
användningen av 
miljökonsekvensbedömningar, 
bedömningar av konsekvenserna för 
hållbar utveckling, strategiska 
miljöbedömningar och andra instrument 
för att beakta förlusten av biologisk 
mångfald och konsekvenserna av 
klimatförändringen vid regionalt och lokalt 
beslutsfattande. Parlamentet påpekar 
dessutom att alla regioner kommer att dra 
nytta av projekt som riktas mot att mildra 
effekterna av klimatförändringen och att 
skydda den biologiska mångfalden, 
inklusive mindre utvecklade regioner.

6. Europaparlamentet stöder en utökad
användning av 
miljökonsekvensbedömningar, 
bedömningar av konsekvenserna för 
hållbar utveckling, strategiska 
miljöbedömningar och andra instrument 
för att beakta förlusten av biologisk 
mångfald och konsekvenserna av 
klimatförändringen vid regionalt och lokalt 
beslutsfattande. Parlamentet påpekar 
dessutom att alla regioner kommer att dra 
nytta av projekt som riktas mot att mildra 
effekterna av klimatförändringen och att 
skydda den biologiska mångfalden, 
inklusive mindre utvecklade regioner.

Or. en

Ändringsförslag 28
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet stöder användningen 
av miljökonsekvensbedömningar, 
bedömningar av konsekvenserna för 
hållbar utveckling, strategiska 
miljöbedömningar och andra instrument 
för att beakta förlusten av biologisk 
mångfald och konsekvenserna av 
klimatförändringen vid regionalt och lokalt 
beslutsfattande. Parlamentet påpekar 
dessutom att alla regioner kommer att dra 
nytta av projekt som riktas mot att mildra 
effekterna av klimatförändringen och att 
skydda den biologiska mångfalden, 
inklusive mindre utvecklade regioner.

6. Europaparlamentet stöder användningen 
av miljökonsekvensbedömningar, 
bedömningar av konsekvenserna för 
hållbar utveckling, strategiska 
miljöbedömningar och andra instrument 
för att beakta förlusten av biologisk 
mångfald och konsekvenserna av 
klimatförändringen vid regionalt och lokalt 
beslutsfattande. Parlamentet påpekar 
dessutom att alla regioner kommer att dra 
nytta av projekt som riktas mot att mildra 
effekterna av klimatförändringen och att 
skydda den biologiska mångfalden, 
inklusive mindre utvecklade regioner, 
varvid särskild strategisk vikt bör fästas 
vid de yttersta randområdena, med tanke 
på att det där finns fler inhemska arter än
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på hela det europeiska fastlandet.

Or. pt

Ändringsförslag 29
Patrice Tirolien

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet påpekar att 
80 procent av den biologiska mångfalden 
i EU finns i de yttersta randområdena. 
Parlamentet efterlyser en förstärkning av 
de särskilda instrumenten för att bevara 
och skydda den biologiska mångfalden i 
dessa områden, i synnerhet pilotprojektet 
Best (biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster i utomeuropeiska 
territorier), som parlamentet har stöttat 
sedan 2010.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Iosif Matula

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet inser värdet av och 
kunskapen hos, samt det arbete som utförs 
av frivilligsektorn och samhället för att 
skydda den biologiska mångfalden, och ber 
de regionala och lokala myndigheterna att 
involvera dessa grupper i planeringsarbetet 
och att rådfråga dem i samband med 
projekt.

7. Europaparlamentet inser värdet av och 
kunskapen hos, samt det arbete som utförs 
av frivilligsektorn och samhället för att 
skydda den biologiska mångfalden, och ber 
de regionala och lokala myndigheterna att 
involvera dessa grupper i planeringsarbetet 
och att rådfråga dem i samband med 
projekt genom att inrätta partnerskap 
mellan myndigheter, den privata sektorn 
och icke-statliga organisationer.
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Or. ro

Ändringsförslag 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett närmare samarbete mellan 
EU-myndigheter, nationella, regionala 
och lokala myndigheter för att skydda den 
biologiska mångfalden och 
naturresurserna, och anser att en mer 
omfattande användning av det
territoriella samarbetet och utbyte av 
information, erfarenhet och god praxis 
skulle bidra starkt till att uppnå detta mål. 
Parlamentet påpekar att införandet av 
prioriteringar som gäller biologisk 
mångfald i de regionala 
makrostrategierna är ett viktigt steg mot 
att återställa och bevara den biologiska 
mångfalden.

Or. bg


