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Ontwerpresolutie

Paragraaf 30 wordt als volgt gelezen:

Visum 14 bis 

- gezien de bevindingen van onafhankelijke deskundigen in de studie - PE 410.698 - 
van de beleidsondersteunende afdeling C van 2009 over de tenuitvoerlegging van de 
habitatrichtlijn van de Raad, in het bijzonder wat betreft de gebrekkige beoordeling 
van alternatieven voor projecten en van de cumulatieve effecten ervan, het 
ontoereikende beheer van gebieden en, wanneer voor compenserende maatregelen 
wordt gekozen, het gebrek aan controle op dergelijke maatregelen en het feit dat deze 
maatregelen, als ze al worden uitgevoerd, vaak te laat worden uitgevoerd;

(Betreft alle taalversies.)

Nieuw lid 5 bis:
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5 bis. onderstreept dat de vermindering van de welvaart als gevolg van biodiversiteitsverlies 
volgens lopende studies zoals de TEEB-studie momenteel naar schatting ongeveer 50 
miljard euro per jaar bedraagt (iets minder dan 1% van het BBP) en oploopt tot 14 
biljoen euro of 7% van het geschatte BBP per jaar in 2050;

(Betreft alle taalversies.)

Paragraaf 87 wordt als volgt gelezen:

87. onderstreept de noodzaak van een duidelijk referentiepunt op basis waarvan de 
Commissie de vorderingen ten aanzien van de verwezenlijking van de (sub)doelen 
moet meten; is in dit verband verheugd over het werk van het Europees 
Milieuagentschap met betrekking tot het biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa 
(BISE) en de biodiversiteitsreferentiesituatie, die nuttige instrumenten zullen vormen 
voor de verbetering en afstelling van het beleid op het gebied van biodiversiteit, met 
name voor het strategisch plan dat de Commissie aan het ontwikkelen is; benadrukt 
dat het beter is de bestaande gegevens te gebruiken dan aan te dringen op de 
verzameling van nieuwe gegevens;

(Betreft alle taalversies.)


