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Ontwerpresolutie

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 1
Overweging B

B. overwegende dat er weinig adequate indicatoren zijn om doeltreffend te meten in hoeverre bij 
tenuitvoerlegging van de diverse beleidsalternatieven wordt voldaan aan de aan biologische 
diversiteit gestelde eisen; een van de belangrijkste is de Common Farmland Bird Index,

Or. en

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 2
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. onderstreept de intrinsieke waarde van biodiversiteit en de urgentie deze te beschermen 
tegen verdere achteruitgang als gevolg van de beïnvloeding en de tussenkomst van de 
mens, zoals - onder meer - exploitatie, klimaatverandering en teloorgang van habitats;

Or. en

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 3
Paragraaf 3

3. erkent (schrapping) het vitale belang van gezonde ecosystemen voor welvaart en welzijn in 
de EU en in de rest van de wereld;

Or. en
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Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 4
Paragraaf 3

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.
Or. en

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 5
Paragraaf 4

4. (schrapping) beklemtoont dat klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit nauw 
verband met elkaar houden en beide even belangrijk zijn;

Or. en

Amendement ingediend door Riitta Myller

Amendement 6
Paragraaf 5

5. bevestigt de dringende noodzaak van een poging om te voldoen aan toezeggingen om het 
verlies aan biodiversiteit in de EU een halt toe te roepen met ingang van 2010 (van de 
Europese Raad in Gotenburg in 2001, de Strategie voor duurzame ontwikkeling en het zesde 
Milieu-actieprogramma); beklemtoont de dringende noodzaak van intensievere en 
gecoördineerde inspanningen om deze tendens te keren, vooral in het licht van de korte tijd 
die rest om aan de toezeggingen voor 2010 te voldoen; steunt de geïntegreerde aanpak die 
wordt voorgesteld in het voorstel van de Commissie, volgens welke het tot staan brengen 
van de teruggang van de natuurlijke diversiteit deel moet uitmaken van alle relevante 
takken van beleid van de EU;

Or. fi

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 7
Paragraaf 6

6. erkent het potentiële belang van het nieuwe begrip ecosysteemdiensten dat door de 
mededeling van de Commissie wordt ondersteund als instrument voor het integreren van de 
economische waarde van biodiversiteit in andere takken van beleid, en stelt voor om het 
behoud van ecosysteemdiensten tot een fundamenteel doel van al het horizontaal en sectorieel 
beleid van de EU te maken; waarschuwt er echter voor de waarde van biodiversiteit te 
reduceren tot de voordelen die de mens ervan kan hebben, of het verlies van biodiversiteit 
alleen als een economisch probleem te zien;

Or. en
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Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 8
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. roept in dit verband de Commissie ertoe op praktische maatregelen te bestuderen en voor 
te stellen om de kosten van het verlies van biodiversiteit te integreren in de kosten van 
activiteiten die een significant negatief effect hebben op de biodiversiteit;

Or. en

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 9
Paragraaf 9 bis (nieuw)

9 bis. beklemtoont het belang dat in het Natura 2000-netwerk ook gebieden in de overzeese 
landen en gebieden die onder het bewind van EU-lidstaten staan, worden opgenomen;

Or. en

Amendement ingediend door Riitta Myller

Amendement 10
Paragraaf 10

10. beklemtoont het belang van extra maatregelen gericht op bedreigde soorten en erkent in dit 
verband de waarde van breder gebruik van op specifieke soorten gerichte actieplannen;
beklemtoont dat habitats en soorten waarvan de bescherming door de richtlijn wordt 
vereist met regelmatige tussenpozen aan een wetenschappelijke bestandopname moeten 
worden onderworpen;

Or. fi

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 11
Paragraaf 11 bis (nieuw)

11 bis. erkent dat, hoewel de vangst van en handel in levende dieren nog steeds een bedreiging 
vormt voor de biodiversiteit, Europa ook een aantal zoölogische instellingen en andere 
organisaties heeft die door middel van fokprogramma's en 
instandhoudingsmaatregelen 'n situ' demonstreren dat zij een rol kunnen spelen in het 
doen overleven van bepaalde bedreigde soorten;

Or. en

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 12
Paragraaf 12

12. erkent dat ruimtelijke ordening en exploitatie van in het wild levende soorten (d.m.v. jacht 
en visserij) beslissende factoren zijn die op biodiversiteit en ecosysteemdiensten van invloed 
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zijn; wijst met name op bedreigingen voor landbouwgrond van grote ecologische waarde en 
bossen door zowel intensief gebruik als verwaarlozing; erkent de bedreiging van de visstand, 
van niet-doelsoorten en van mariene habitats tengevolge van ecologisch gezien niet
duurzaam gebruik van de mariene omgeving, waaronder illegale praktijken; 

Or. es

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 13
Paragraaf 12

12. erkent dat ruimtelijke ordening en exploitatie van in het wild levende soorten (d.m.v. jacht 
en visserij) beslissende factoren zijn die op biodiversiteit en ecosysteemdiensten van invloed 
zijn; wijst met name op bedreigingen voor landbouwgrond van grote ecologische waarde en 
bossen door zowel intensief gebruik als verwaarlozing; erkent de bedreiging van de visstand, 
van niet-doelsoorten en van mariene habitats tengevolge van ecologisch gezien niet 
duurzame visserijpraktijken waaronder illegale visserij en visserij die gebruikmaakt van 
destructieve en niet-selectieve technieken; 

Or. en

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 14
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. is bezorgd over de afnemende diversiteit van boerderijdieren en plantensoorten; dringt 
derhalve aan op onmiddellijke omzetting van de Richtlijn 98/95/EG1van de Raad , die 
een rechtsgrondslag verschaft welke, binnen het kader van de wetgeving betreffende de 
handel in zaad, de instandhouding mogelijk maakt, door toepassing in situ en op 
boerderijen, van door genetische erosie bedreigde variëteiten;

Or. en

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 15
Paragraaf 14

14. beklemtoont het belang van tijdige en doeltreffende tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
water om te komen tot een ‘goede ecologische toestand’ van zoet oppervlaktewater en van 
de EU-aanbeveling betreffende een geïntegreerd beheer van kustgebieden; dringt er bij de 
lidstaten op aan gebruik te maken van de in artikel 5 en artikel 9 van de Kaderrichtlijn 
water bedoelde economische instrumenten om aan te sporen tot een verstandig gebruik 
van deze schaarse hulpbron en een gezonde financiële basis te verschaffen voor de 
implementatie van de stroomgebiedsbeheersplannen; beklemtoont het belang van 
goedkeuring van een ambitieuze kaderrichtlijn mariene milieu voor het bereiken van een 
‘goede milieutoestand’ van het mariene milieu; beklemtoont het belang dat de komende 
strategie voor het mariene milieu toekent aan het behoud van biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten als zijnde een beslissende prioritaire doelstelling;

Or. en
  

1 PB L 25 van 1.2.1999, blz. 1.
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 16
Paragraaf 16

16. erkent de bedreiging van ecosystemen door bepaalde pesticiden, brandwerende stoffen en 
andere resistente, bio-accumulatieve en toxische chemicaliën; beklemtoont in dit verband 
het belang van doeltreffende tenuitvoerlegging (schrapping)van REACH; beklemtoont de 
noodzaak om toezicht houden op de biologische accumulatie van dergelijke vervuilende 
stoffen door in het terrestrische, zoetwater- en mariene milieu gebruik te maken van 
predatoren bovenaan de voedselketen; is voorts van oordeel dat bijzondere aandacht moet 
worden geschonken aan de risico's van het gebruik van pesticiden, aangezien deze per 
definitie toxisch zijn en worden verspreid in het milieu; wijst erop dat de nieuwe Europese 
wetgeving inzake pesticiden - voorstel voor een verordening betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen (COM(2006)0388 - 2006/0136(COD)); voorstel 
voor een kaderrichtlijn inzake een duurzaam gebruik van pesticiden (COM(2006)0373 -
2006/0132(COD)); Thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden 
(COM(2006)0372 - 2007/2006(INI)) - ervoor moet zorgen dat het verlies aan biodiversiteit 
in Europa niet door het gebruik van pesticiden toeneemt;

Or. en

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 17
Paragraaf 18 bis (nieuw)

18 bis. onderstreept dat immunocontraceptie een beslissende rol zou kunnen spelen bij het 
onder controle houden van invasieve uitheemse zoogdiersoorten (IAS) en neemt nota 
van het belangrijk onderzoek dat momenteel op dit gebied wordt verricht; dringt er bij 
de Commissie op aan financiële middelen uit te trekken voor Europees onderzoek naar
immunocontraceptie en een oproep te doen tot het indienen van voorstellen voor 
projecten; merkt op dat het programma LIFE + een bestaand kader is dat effectiever 
gebruikt zou kunnen worden om activiteiten met betrekking tot IAS te bevorderen;

Or. en

Amendement ingediend door Andres Tarand

Amendement 18
Paragraaf 18 bis (nieuw)

18 bis. roept de Commissie ertoe op wetgeving voor te bereiden die het introduceren van 
uitheemse soorten in de Europese Unie verbiedt;

Or. en
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 19
Paragraaf 19

19. wijst op het soms desastreuze effect van exoten in het mariene ecosysteem; vraagt om 
spoedige maatregelen om overbrenging van organismen via ballastwater te voorkomen en
dringt bij de lidstaten aan op toepassing van het Internationaal Verdrag voor de controle en 
het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen in het kader van de IMO, 

Or. nl

Amendement ingediend door Avril Doyle en Adamos Adamou

Amendement 20
Paragraaf 20

20. beklemtoont het belang van volledige tenuitvoerlegging van de kaderwetgeving van de EU 
inzake genetisch gemodificeerde organismen; wijst op de potentiële risico's voor de 
biodiversiteit van de productie van genetisch gemodificeerde gewassen op industriële 
schaal en verzoekt de Commissie het effect daarvan op de Europese ecosystemen te 
evalueren;

Or. en

Amendement ingediend door Riitta Myller

Amendement 21
Paragraaf 21

21. pleit met klem voor een doeltreffende toepassing van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit en dringt daarbij aan op een leidende rol van de EU; beklemtoont het belang van 
tenuitvoerlegging van werkprogramma's uit hoofde van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit ook in beschermde gebieden; beklemtoont de noodzaak van afronding van de 
werkzaamheden voor een internationale regeling inzake toegang tot genetische hulpbronnen 
en het delen van de voordelen ervan; onderstreept dat de onderlinge ondersteuning en de 
synergie tussen internationale milieuovereenkomsten versterkt moeten worden;

Or. fi

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 22
Paragraaf 21

21. pleit met klem voor een doeltreffende toepassing van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit en dringt daarbij aan op een leidende rol van de EU; beklemtoont het belang van 
tenuitvoerlegging van werkprogramma's uit hoofde van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit ook in beschermde gebieden; beklemtoont de noodzaak van afronding van de 
werkzaamheden voor een internationale regeling inzake toegang tot genetische hulpbronnen 
en het delen van de voordelen ervan; stelt voor dat derde landen die subsidies van de EU 
ontvangen het beleid van de EU inzake biodiversiteit dienen te respecteren;

Or. en
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Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 23
Paragraaf 23

23. wijst op de bedreiging voor de biodiversiteit door diepzeevisserij met bodemtrawl en andere 
niet-duurzame vismethodes; neemt kennis van het recente besluit terzake van de Algemene 
Vergadering van de VN; (schrapping) dringt er bij de Commissie op aan met de VN en de 
betrokken regionale organisaties voor visserijbeheer, waar deze bestaan, samen te werken, 
teneinde maatregelen in te voeren en toe te passen voor het beheer van alle vormen van 
visserij op hoge zee, met inbegrip van die welke trawls gebruikt; dringt er verder bij de 
Commissie op aan toe te werken naar de spoedige tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bescherming van belangrijke diepzeehabitats tegen destructieve vismethodes, waaronder 
visserij met de bodemtrawl;

Or. en

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 24
Paragraaf 23

23. wijst op de bedreiging voor de biodiversiteit door diepzeevisserij met bodemtrawl in 
bepaalde mariene habitats, zoals koraalriffen en onderzeese bergen en kloven; neemt 
kennis van het recente besluit terzake van de Algemene Vergadering van de VN; dringt er 
bij de Commissie op aan om met verdere wetgevingsvoorstellen te komen ter bescherming 
van dergelijke habitats in EU-wateren; dringt er bij de Commissie op aan te blijven 
samenwerken met de VN en regionale visserijorganisaties om op zeer korte termijn te 
komen tot tenuitvoerlegging van maatregelen ter bescherming van belangrijke 
diepzeehabitats tegen destructieve vismethodes ;

Or. es

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 25
Paragraaf 23 bis (nieuw)

23 bis. vestigt in dit verband de aandacht op het pakket van maatregelen dat de EU onlangs
heeft voorgesteld in de VN en dat erop neerkomt te verzekeren dat bodemtrawl die 
nadelige effecten zou kunnen hebben voor kwetsbare ecosystemen eerst moet worden 
geëvalueerd voordat er toestemming voor kan worden verleend, en dat desbetreffende 
maatregelen moeten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de regionale 
visserijorganisaties (RVO's), of, indien de zones in kwestie nog niet door dergelijke 
organen worden beheerd, door de staten waarvan de betrokken schepen de vlag 
voeren;

Or. es
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 26
Paragraaf 29

29. erkent de 'ecologische voetafdruk' van de EU-handel voor de biodiversiteit en ecosysteem-
diensten; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om belangrijke gevolgen van 
handel voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten te vermelden, met name door middel van 
duurzaamheidsbeoordelingen; beklemtoont het belang van het treffen van maatregelen om in 
het kader van multilaterale, en regionale en bilaterale vrijhandelsovereenkomsten de 
ecologische gevolgen van de globalisering te beperken; benadrukt dat Europees beleid niet 
mag leiden tot vermindering van de biodiversiteit in derde landen;

Or. en

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 27
Paragraaf 32

32. juicht de aanpak van de nieuwe partnerschapsovereenkomsten voor de visserij toe, die 
gebaseerd is op duurzaamheid van de bestanden, het streven om ook in derde landen een 
cultuur van duurzame visserij te doen ontstaan, een constante verhoging van de 
financiering van de Gemeenschap voor nationale visserijplannen van deze landen die op 
duurzame criteria zijn gebaseerd, bijdragen voor wetenschappelijke en 
opleidingsdoeleinden en steun voor de toetreding van deze landen tot RVO's, alsmede 
investeringen in het kader van deze overeenkomsten in geavanceerde technologie ter 
verbetering van de surveillance; kan alleen maar zijn waardering uitspreken voor de -
objectief meetbare - invloed die de visserijovereenkomsten in het verleden hebben gehad,
door te bewerkstelligen dat de bevolking van talrijke minder ontwikkelde landen een 
betere toegang kregen tot hun eigen visbestanden, dat er arbeidsplaatsen ontstonden in de 
kustgebieden in het verlengde van de activiteiten van de vloot van de Gemeenschap, dat de 
financiële positie van deze gebieden verbeterde doordat er op het land vriesinstallaties en 
verwerkingsfabrieken werden gebouwd, en dat door het contact met vloten die aan een 
strikte regulering zijn onderworpen, zoals bij die van de Gemeenschap het geval is, een 
geleidelijke verandering ten goede is gekomen in de aanpak van het visserijbeheer;

Or. es

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 28
Paragraaf 36

36. erkent de enorme uitdaging van de noodzaak om de biodiversiteit te begrijpen; is zeer 
bezorgd dat de omvang van de middelen die voor onderzoek naar biodiversiteit en 
ecosystemen zijn bestemd, veel te gering is gezien het kritieke belang van deze kwestie voor 
onze welvaart en ons welzijn; dringt erop aan om grotere prioriteit toe te kennen aan 
financiering van onderzoek naar biodiversiteit in de communautaire (FP7) en nationale 
onderzoekprogramma's; ziet de noodzaak in de publieke opinie bewuster te maken van het 
belang van biodiversiteit;

Or. en
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 29
Paragraaf 37

37. erkent de noodzaak van doeltreffender mechanismen om de wetenschappelijke bewijzen in 
verband met biodiversiteit en ecosysteemdiensten te vertalen in beleid op communautair, 
nationaal en internationaal niveau; steunt het voorstel om een nieuw EU-mechanisme op te 
zetten voor onafhankelijk, gezaghebbend advies terzake, rekening houdend met vigerende 
voorschriften; roept de Commissie ertoe op studies en evaluaties te verrichten betreffende 
de effecten van de productie van hernieuwbare energie op de biodiversiteit en op de 
verandering van de biodiversiteit in stedelijke gebieden, waarbij zowel de positieve als de 
negatieve gevolgen van het verschijnen van nieuwe soorten in stedelijke gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen;

Or. en

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 30
Paragraaf 37 bis (nieuw)

37 bis. is verontrust over de achteruitgang van een groot aantal vissoorten en over het feit dat 
de wetenschappelijke adviezen van het ICES niet of slechts gedeeltelijk worden 
opgevolgd bij het vaststellen van de jaarlijkse TAC's; erkent dat de wetenschappelijke 
adviezen geen politiek dictaat zijn, maar is van mening dat er zwaarwegende redenen 
en goede argumenten moeten zijn om het wetenschappelijke advies niet op te volgen; 
Commissie en Raad moeten in dat geval tevens beargumenteren dat het principe van de 
maximale duurzame vangsten (Maximum Sustainable Yield - MSY) binnen de EU wel 
degelijk wordt nageleefd;

Or. nl

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez

Amendement 31
Paragraaf 39

39. beklemtoont de verantwoordelijkheid van de lidstaten om alle beschikbare gelegenheden aan 
te grijpen die het GLB, GVB, het Cohesie- en het Structuurfonds, Life+ en het zevende 
kaderprogramma bieden, om, onder eerbiediging van hun respectieve doelstellingen en 
prioriteiten, nationale middelen voor dit doel uit te trekken dringt erop aan bij de budgettaire 
herziening 2008-2009 meer aandacht te schenken geschonken aan financiële behoeften, 
waarbij moet worden gekeken of er voor biodiversiteit, en met name voor Natura 2000, 
voldoende EU-financiering beschikbaar is;

Or. es
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 32
Paragraaf 39 bis (nieuw)

39 bis. vestigt de aandacht op de mogelijkheden die de richtlijn inzake milieu-
aansprakelijkheid biedt om het principe "de vervuiler betaalt" toe te passen, en dringt 
er bij de lidstaten op aan deze mogelijkheden te gebruiken om maatregelen te 
financieren die helpen de milieudoelstellingen te verwezenlijken, met inbegrip van die 
van de habitat- en vogelrichtlijnen;

Or. en

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin

Amendement 33
Paragraaf 42 bis (nieuw)

42 bis. benadrukt het belang van volledige en consequente uitvoering en handhaving van de 
habitat- en vogelrichtlijnen; dringt erop aan dat de Commissie en de lidstaten 
voldoende middelen en aandacht aan deze taak wijden;

Or. en

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 34
Paragraaf 45 bis (nieuw)

45 bis. wijst er op dat biodiversiteit een abstract begrip is dat slechts weinig mensen 
aanspreekt, maar dat velen zich wel betrokken voelen bij landschappen en 
hun cultuurhistorische kenmerken, en de schoonheid daarvan waarderen; betreurt dat 
de grootschalige landbouw de biodiversiteit en de schoonheid van de landschappen 
heeft aangetast; is van mening dat herstel van landschappen zoals houtwallen tussen 
weilanden, een brede waardering zal vinden en zal bijdragen aan het herstel van 
biodiversiteit;

Or. nl

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 35
Paragraaf 45 bis (nieuw)

45 bis. neemt ter kennis dat Europa's dierentuinen en aquaria jaarlijks door meer dan 100 
miljoen mensen worden bezocht en erkent dat deze instellingen er in belangrijke mate 
toe kunnen bijdragen het milieubewustzijn van het publiek te versterken;

Or. en
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 36
Paragraaf 48

48. is verheugd over het voorstel van de Commissie voor het voorleggen van evaluaties op 
middellange termijn (tot eind 2008) en definitieve evaluaties (tot eind 2010 en tot eind 2013) 
van vorderingen met het bereiken van de streefcijfers uit het actieplan in de mededeling van 
de Commissie aan de Raad en het Parlement; beklemtoont dat de conclusies van deze 
evaluaties als informatie moeten dienen voor bredere beleids- en budgettaire herzieningen, 
waaronder de herziening van de begroting 2008-2009 alsmede de beleids- en budgettaire 
herzieningen voor de periode na de 2013; dringt er bij de Commissie op aan te komen met 
een alomvattende strategie op lange termijn voor de biodiversiteit na 2010;

Or. en


