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Predlog resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava B

B. ker (črtano) je na voljo malo ustreznih kazalnikov, s katerimi bi učinkovito izmerili, v 
kolikšni meri se pri izvedbi različnih politik upoštevajo zahteve biotske raznovrstnosti, 
eden najbolj pomembnih je indeks ptic kmetijske krajine,

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 2
Odstavek 1 a (novo)

1. poudarja stvarno vrednost biotske raznovrstnosti ter nujnost njene zaščite pred 
nadaljnjim zmanjševanjem zaradi vpliva in posegov človeka, tudi, a ne zgolj pred 
izkoriščanjem, podnebnimi spremembami in izgubo habitatov;
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Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 3
Odstavek 3

3. priznava (črtano) velik pomen zdravih ekosistemov za blaginjo in dobrobit v EU in po 
svetu;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marios Matsakis

Predlog spremembe 4
Odstavek 3

Ne zadeva slovenske različice.

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marios Matsakis

Predlog spremembe 5
Odstavek 4

4. (črtano) poudarja, da so podnebne spremembe in izguba biotske raznovrstnosti tesno 
povezane in enako pomembne;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Riitta Myller

Predlog spremembe 6
Odstavek 5

5. ponovno poudarja, da si je nujno treba prizadevati za izpolnitev obveznosti, da se do 
leta 2010 ustavi izgubljanje biotske raznovrstnosti v EU (obveznosti Evropskega sveta 
v Göteborgu leta 2001, strategije trajnostnega razvoja in šestega okoljskega akcijskega 
programa); poudarja, da so nujno potrebni okrepljeni in usklajeni napori za zaustavitev 
tega trenda, zlasti glede na to, da je za izpolnitev obveznosti do leta 2010 ostalo malo 
časa; podpira celosten pristop, predlagan v sporočilu Komisije, da se zaustavitev 
zmanjševanja biotske raznovrstnosti vključi v vse ustrezne politike EU;
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Or.fi

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 7
Odstavek 6

6. se zaveda morebitnega pomena nastajajočega koncepta ekosistemskih storitev, kot ga 
navaja sporočilo Komisije, kot sredstva za vključitev ekonomske vrednosti biotske 
raznovrstnosti na druga politična področja, ter predlaga, naj ohranjanje 
ekosistemskih storitev postane temeljni cilj vseh horizontalnih in sektorskih politik 
EU; vendar svari pred zmanjševanjem vrednosti biotske raznovrstnosti na račun 
koristi, ki jo ima od nje človek, ali pred tem, da se na biotsko raznovrstnost gleda le 
kot na ekonomsko vprašanje;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 8
Odstavek 8 a (novo)

8a. v tem okviru poziva Komisijo, naj preuči in pripravi predloge za praktične ukrepe, 
da se stroški biotske raznovrstnosti vračunajo v dejavnosti, ki ji bistveno škodujejo;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marios Matsakis

Predlog spremembe 9
Odstavek 9 a (novo)

9a. poudarja pomen vključitve območij v čezmorskih državah in na ozemljih, ki so pod 
suverenostjo držav članic EU, v mrežo Natura 2000;

Or.en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Riitta Myller

Predlog spremembe 10
Odstavek 10

10. poudarja pomen dodatnih ukrepov, osredotočenih na ogrožene vrste, ter priznava 
vrednost širjenja uporabe akcijskih načrtov za obnovitev vrst v tem pogledu; poudarja, 
da je treba habitate in vrste, katerih zaščito zahteva direktiva, redno znanstveno 
spremljati;

Or.fi

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 11
Odstavek 11 a (novo)

11a. priznava, da čeprav ulov živih živali in trgovina z njimi še naprej ogrožata biotsko 
raznovrstnost, je v Evropi veliko ustanov za živali in drugih organizacij, ki z 
vzrejnimi programi in ohranitvenimi ukrepi na mestu samem dokazujejo, da 
pripomorejo k preživetju nekaterih ogroženih vrst;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 12
Odstavek 12

12. priznava, da sta načrtovanje rabe zemljišč in izkoriščanje prostoživečih vrst (z lovom 
in ribolovom) ključna dejavnika, ki vplivata na biotsko raznovrstnost in storitve 
ekosistemov; zlasti poudarja nevarnost, ki jih za kmetijska zemljišča z visoko naravno 
vrednostjo in gozdove pomenita intenzifikacija in opuščanje; priznava nevarnosti, ki 
jih za ribje staleže, neciljne vrste in morske habitate pomeni ekološko nesprejemljiva 
raba morskega okolja, skupaj z nezakonitimi praksami;

Or.es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 13
Odstavek 12

12. priznava, da sta načrtovanje rabe zemljišč in izkoriščanje prostoživečih vrst (z lovom 
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in ribolovom) ključna dejavnika, ki vplivata na biotsko raznovrstnost in storitve 
ekosistemov; zlasti poudarja nevarnost, ki jih za kmetijska zemljišča z visoko naravno 
vrednostjo in gozdove pomenita intenzifikacija in opuščanje; priznava nevarnosti, ki 
jih za ribje staleže, neciljne vrste in morske habitate pomenijo ekološko nesprejemljive 
ribolovne prakse, skupaj z nezakonitim ribolovom ter ribolovom, ki uporablja 
škodljivo in neselektivno tehnologijo;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 14
Odstavek 13 a (novo)

13a. je zaskrbljen zaradi zmanjševanja raznolikosti pri rejnih živalih in rastlinskih 
sortah; zato poziva k takojšnjemu prenosu Direktive Sveta 98/95/ES1, ki v okviru 
zakonodaje o trgovini s semeni določa pravno podlago, ki z uporabo na mestu 
samem in na kmetijah omogoča ohranjanje sort, ogroženih zaradi genske erozije; 

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 15
Odstavek 14

14. poudarja pomen pravočasnega in učinkovitega izvajanja okvirne direktive o vodah, da 
se doseže "dobro ekološko stanje" sladke vode, ter priporočila o celostnem upravljanju 
obalnih območij; poziva države članice, naj uporabijo ekonomske instrumente, 
določene v členih 5 in 9 okvirne direktive o vodah, ter tako spodbudijo previdno 
uporabo teh skromnih sredstev ter zagotovijo trdno finančno podlago za izvajanje 
načrtov za upravljanje povodij; poudarja, kako pomembno je sprejetje ambiciozne 
okvirne morske direktive, da se dosežejo "dobre okoljske razmere" morskega okolja; 
poudarja, kako pomembno je, da je v predvideni morski strategiji kot ključni nadrejeni 
cilj zastavljeno ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev;

Or.en

  
1 UL L 25, 1.2.1999, str. 1.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 16
Odstavek 16

16. se zaveda nevarnosti, ki jo za ekosisteme pomenijo nekateri pesticidi, zaviralci gorenja 
in druge obstojne, bioakumulativne in strupene kemikalije; glede tega poudarja pomen 
učinkovitega izvajanja (črtano) uredbe REACH; poudarja, da je treba s pomočjo 
plenilcev na vrhu prehranske piramide v kopenskem, sladkovodnem in morskem 
okolju spremljati bioakumulacijo teh onesnaževal; poleg tega meni, da je treba 
posebno pozornost nameniti nevarnostim uporabe pesticidov, saj je strupenost 
njihov namen ter se uporabljajo v okolju; poudarja, da mora nova evropska 
zakonodaja o pesticidih – predlog uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v 
promet (KOM(2006)0388 - 2006/0136(COD)), predlog okvirne direktive o trajnostni 
rabi pesticidov (KOM(2006)0372 - 2006/0132(COD)) in  tematska strategija o 
trajnostni rabi pesticidov (KOM(2006)0373 - 2007/2006(INI)) – zagotoviti, da se 
evropska biotska raznovrstnost zaradi uporabe pesticidov ne bo še zmanjševala;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 17
Odstavek 18 a (novo)

18a. poudarja, da bi lahko imela imunokontracepcija odločilno vlogo pri nadzoru 
invazivnih tujih vrst sesalcev, ter ugotavlja, da na tem področju trenutno potekajo 
pomembne raziskave; poziva Komisijo, naj dodeli sredstva evropskim raziskavam 
imunokontracepcije ter naj objavi poziv za projektne predloge; ugotavlja, da je 
program LIFE+ eden od obstoječih okvirov, ki ga je mogoče uporabiti za 
učinkovitejše spodbujanje ukrepov glede invazivnih tujih vrst;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andres Tarand

Predlog spremembe 18
Odstavek 18 a (novo)

18a. poziva Komisijo, naj pripravi predlog zakonodaje za prepoved uvedbe tujih vrst v 
Evropsko unijo;

Or.en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 19
Odstavek 19

19. opozarja na v nekaterih primerih katastrofalen vpliv eksotičnih vrst v morskem 
ekosistemu; zahteva nujne ukrepe za preprečevanje prenosa organizmov z 
balastnimi vodami ter poziva države članice, naj izvajajo Mednarodno konvencijo o 
nadzoru in upravljanju balastne vode ladij in sedimentov v okviru Mednarodne 
pomorske organizacije (IMO);

Or.nl

Predlog spremembe, ki ga vlagata Avril Doyle in Adamos Adamou

Predlog spremembe 20
Odstavek 20

20. poudarja pomen izvajanja zakonodajnega okvira EU o gensko spremenjenih 
organizmih v celoti; poudarja nevarnost, ki jih lahko za biotsko raznovrstnost 
pomeni pridelava gensko spremenjenih pridelkov v industrijskem obsegu, ter od 
Komisije zahteva, naj oceni vpliv na evropske ekosisteme;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Riitta Myller

Predlog spremembe 21
Odstavek 21

21. močno podpira učinkovito izvajanje konvencije o biološki raznovrstnosti in ter k temu 
spodbuja voditelje EU; poudarja pomen izvajanja delovnih programov konvencije o 
biološki raznovrstnosti, tudi na zaščitenih območjih; poudarja, da je treba dokončati 
mednarodni sistem dostopa do genskih virov in porazdelitve koristi; poudarja, da je 
treba okrepiti medsebojno podporo in sinergijo med mednarodnimi sporazumi o 
okolju;

Or.fi



PE 378.729v01-00 8/12 AM\631307SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 22
Odstavek 21

21. močno podpira učinkovito izvajanje konvencije o biološki raznovrstnosti in ter k temu 
spodbuja voditelje EU; poudarja pomen izvajanja delovnih programov konvencije o 
biološki raznovrstnosti, tudi na zaščitenih območjih; poudarja, da je treba dokončati 
mednarodni sistem dostopa do genetskih virov in porazdelitve koristi; predlaga, naj 
tretje države, ki prejemajo subvencije EU, spoštujejo politiko EU o biotski 
raznovrstnosti;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 23
Odstavek 23

23. opozarja, da biotsko raznovrstnost ogroža ribolov z globokomorskimi pridnenimi 
vlečnimi mrežami in drugimi netrajnostnimi ribolovnimi praksami; je seznanjen z 
nedavnim sklepom generalne skupščine ZN o tem vprašanju; (črtano) poziva 
Komisijo, naj si skupaj z ZN in drugimi ustreznimi regionalnimi organizacijami za 
upravljanje ribištev, kjer obstajajo, prizadeva za sprejetje in izvajanje ukrepov za
upravljanje vsega ribolova na odprtem morju, vključno s tistim z vlečnimi mrežami; 
poleg tega poziva Komisijo, naj si (črtano) prizadeva za takojšnje izvajanje ukrepov 
za zaščito pomembnih globokomorskih habitatov na odprtem morju pred škodljivimi 
ribolovnimi praksami, vključno z ribolovom s pridnenimi vlečnimi mrežami;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 24
Odstavek 23

23. opozarja, da ribolov s (črtano) pridnenimi vlečnimi mrežami ogroža biotsko 
raznovrstnost v nekaterih morskih habitatih, na primer pri koralnih grebenih ter 
podmorskih vulkanskih gorah in dimnikih; je seznanjen z nedavnim sklepom 
generalne skupščine ZN o tem vprašanju; poziva Komisijo, naj predloži nadaljnje 
zakonodajne predloge o zaščiti takih habitatov v vodah EU; poziva Komisijo, naj si 
skupaj z ZN in regionalnimi ribiškimi organizacijami še naprej prizadeva za 
takojšnje izvajanje ukrepov za zaščito pomembnih globokomorskih habitatov na 
odprtem morju pred škodljivimi ribolovnimi praksami;

Or.es



AM\631307SL.doc 9/12 PE 378.729v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 25
Odstavek 23 a (novo)

23a. v zvezi s tem opozarja na paket ukrepov, ki sta jih nedavno predstavila EU in ZN, ki 
naj bi zagotovili, da se ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami, ki bi lahko škodoval 
občutljivim ekosistemom, pred odobritvijo oceni ter da so za izvajanje ukrepov s tem 
ciljem odgovorne regionalne ribiške organizacije ali, če taki organi še ne urejajo 
obravnavanih področij, države zastave takih plovil;

Or.es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 26
Odstavek 29

29. priznava "ekološko sled", ki jo trgovina EU pušča na biotski raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitvah v tretjih državah; poziva Komisijo in države članice, naj 
opredelijo najpomembnejše učinke trgovine na biotsko raznovrstnost in ekosistemske 
storitve, zlasti pri trajnostnih presojah vplivov; poudarja pomen sprejetja ukrepov za 
zmanjšanje vpliva globalizacije na okolje v okviru večstranskih, regionalnih in 
dvostranskih sporazumov o prosti trgovini; poudarja, da evropska politika ne sme 
povzročati zmanjševanja biotske raznovrstnosti v tretjih državah;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 27
Odstavek 32

32. pozdravlja pristop v okviru novih partnerskih sporazumov o ribolovu, katerega 
temelji so trajnostni vidik staležev, dajanje prednosti prizadevanjem za širjenje 
prakse trajnostnega ribolova v tretjih državah, vse večja sredstva Skupnosti za 
nacionalne ribolovne načrte s temeljem na trajnostnih merilih v teh državah, 
prispevki za znanost in usposabljanje, pomoč za spodbudo tretjim državam, da se 
pridružijo regionalnim ribiškim organizacijam, ter naložbe v uporabo napredne 
tehnologije za izboljšanje nadzora v okviru teh sporazumov; lahko samo pohvali 
vlogo, ki so jo imeli sporazumi o ribištvu v preteklosti in jo je mogoče povsem 
objektivno izmeriti; s pomočjo sporazumov so imeli ljudje v številnih manj razvitih 
državah boljši dostop do lastnih ribjih staležev, zaradi dejavnosti flote Skupnosti so 
se ustvarjala delovna mesta na obalnih območjih, s pomočjo hladilnic in 
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predelovalne industrije na kopnem pa se je okrepil finančni položaj teh območij; ter 
pozdravlja dejstvo, da je stik s strogo urejenimi flotami, kot so flote Skupnosti, 
pripomogel k postopnemu izboljševanju pristopa k upravljanju ribištva;

Or.es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 28
Odstavek 36

36. se zaveda, da je potreba po razumevanju biotske raznovrstnosti izjemen izziv; je 
močno zaskrbljen zaradi višine sredstev, namenjenih raziskavam biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov, ki je glede na odločilni pomen tega vprašanja za našo 
blaginjo in dobrobit, bistveno premajhna; poziva k temu, da bi v raziskovalnih 
programih Skupnosti (sedmem okvirnem raziskovalnem programu) in nacionalnih 
raziskovalnih programih dajali večjo prednost financiranju raziskav biotske 
raznovrstnosti; se zaveda, da je treba povečati ozaveščenost javnosti o pomenu 
biotske raznovrstnosti;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 29
Odstavek 37

37. se zaveda potrebe po učinkovitejših mehanizmih, da bi znanstveni dokazi v zvezi z 
biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami dobili večjo težo v politiki na 
ravni Skupnosti, držav članic in na mednarodni ravni; podpira predlog, da bi v ta 
namen vzpostavili nov mehanizem EU za neodvisno in verodostojno svetovanje, ki bi 
upošteval veljavne določbe; poziva Komisijo, naj pripravi študije in ocene vplivov 
proizvodnje obnovljive energije na biotsko raznovrstnost ter na spreminjanje biotske 
raznovrstnosti na urbanih območjih, pa tudi pozitivnih in negativnih vplivov novih 
vrst na urbanih območjih;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 30
Odstavek 37 a (novo)

37 a. je zaskrbljen zaradi upada pri številnih vrstah rib in zaradi dejstva, da se pri 
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določanju letnega celotnega dovoljenega ulova le delno upoštevajo znanstvena 
poročila Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) ali pa sploh ne; se 
zaveda, da znanstvena poročila niso politični ukazi, vendar meni, da mora biti 
neupoštevanje znanstvenih priporočil utemeljeno s tehtnimi razlogi in dobrimi 
argumenti; meni, da morata v tem primeru Komisija in Svet predstaviti argumente, 
da se v EU res spoštuje načelo največje trajnosti ulova;

Or.nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 31
Odstavek 39

39. poudarja, da so države članice dolžne uporabiti vse možnosti, ki so dane v okviru 
skupne kmetijske in skupne ribiške politike, kohezijskih in strukturnih skladov in 
programa Life+ ter sedmega okvirnega programa ob upoštevanju posameznih ciljev 
in prednostnih nalog, ter dodeliti nacionalna sredstva; poziva k temu, da bi pri reviziji 
proračuna 2008-09 namenili večjo pozornost finančnim potrebam in pri tem ocenili 
primernost in razpoložljivost sredstev, ki jih EU namenja biotski raznovrstnosti, zlasti 
Naturi 2000.

Or.es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 32
Odstavek 39 a (novo)

39a. opozarja na možnosti v okviru direktive o okoljski odgovornosti za uporabo načela, 
da plača povzročitelj obremenitve, ter poziva države članice, naj te možnosti 
izkoristijo za financiranje ukrepov kot pomoč za uresničevanje okoljskih ciljev, tudi 
tistih v direktivah o habitatih in pticah;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 33
Odstavek 42 a (novo)

42a. poudarja pomen celovitega in doslednega izvajanja in uveljavljanja direktiv o pticah 
in habitatih; vztraja, naj Komisija in države članice tej nalogi namenijo dovolj 
sredstev in pozornosti;
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Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 34
Odstavek 45 a (novo)

45 a. ugotavlja, da je biotska raznovrstnost abstrakten pojem, znan le redkim, vendar pa 
je veliko ljudi čustveno navezanih na pokrajin in  njene značilnosti, ki ji jih je v 
zgodovini vtisnil človek, ter občudujejo njeno lepoto; obžaluje, da kmetijstvo v 
velikem obsegu uničuje biotsko raznovrstnost ter lepoto pokrajine; meni, da bi bila 
obnovitev pokrajine, na primer mejic med travniki, širše pozdravljena in bi 
pripomogla k obnovitvi biotske raznovrstnosti;

Or.nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 35
Odstavek 45 a (novo)

45a. ugotavlja, da evropske živalske vrtove in akvarije letno obišče več kot 100 milijonov 
ljudi, ter se zaveda, da imajo te ustanove pomembno vlogo pri povečevanju 
ozaveščenosti javnosti o okolju;

Or.en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 36
Odstavek 48

48. pozdravlja predlog, da bo Komisija Svetu in Parlamentu predložila srednjeročno 
oceno (do konca leta 2008) in končni oceni (do konca 2010 in do konca 2013) 
napredka pri doseganju ciljev iz akcijskega načrta Komisije; poudarja, da je treba 
rezultate teh ocen vključiti v postopke revizij politike in proračuna, tudi v revizijo 
proračuna 2008-09 in revizije politike in proračuna po preteku obdobja do leta -2013; 
poziva Komisijo, naj predloži celostno dolgoročno strategijo o biotski raznovrstnosti 
po letu 2010;

Or.en


