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Amendement 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de geloofwaardigheid 
van de EU in het kader van het VBD wordt 
belemmerd door de gebrekkige 
tenuitvoerlegging van interne wetgeving op 
het gebied van biodiversiteit en 
beleidsmaatregelen als de Vogel- en de
Habitatrichtlijn en de verbintenis om de 
teruggang van de biodiversiteit in de EU op 
haar grondgebied tegen 2010 een halt toe te 
roepen,

D. overwegende dat de geloofwaardigheid 
van de EU in het kader van het VBD wordt 
belemmerd door de gebrekkige 
tenuitvoerlegging van interne wetgeving op 
het gebied van biodiversiteit en 
beleidsmaatregelen als de 
Vogelhabitatrichtlijn, door onvoldoende 
praktische verwezenlijking van de 
verbintenis om de teruggang van de 
biodiversiteit in de EU op haar 
grondgebied tegen 2010 een halt toe te 
roepen, door haar onwil om op basis van 
teksten onderhandelingen te beginnen 
over een wettelijk bindend instrument 
inzake toegang en batenverdeling en door 
haar onwil te komen met nieuwe en 
aanvullende gerichte financiële 
ondersteuning van de implementatie van 
het Verdrag in ontwikkelingslanden,

Or. en

Amendement 2
Marie Anne Isler Béguin, Hiltrud Breyer

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat men op de laatste 
VBD-COP-vergadering stappen heeft 
genomen om vertegenwoordigers van 
inheemse bevolkingen en plaatselijke 
gemeenschappen een grotere rol te laten 
spelen bij de verdere onderhandelingen 
over toegang en batenverdeling (ABS),

G. overwegende dat men op de laatste 
VBD-COP-vergadering stappen heeft 
genomen om vertegenwoordigers van 
inheemse bevolkingen en plaatselijke 
gemeenschappen een grotere rol te laten 
spelen bij de verdere onderhandelingen 
over toegang en batenverdeling (ABS) en 
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hun recht om inzake hun eigen gebieden 
prioriteiten vast te stellen, zoals vastgelegd 
in de VN-verklaring over de rechten van 
inheemse volkeren,

Or. en

Amendement 3
Struan Stevenson

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat het VBD 
essentieel is als steun voor het werk van 
de Algemene Vergadering van de VN 
(AVVN) met betrekking tot beschermde 
mariene gebieden buiten nationale 
jurisdictie door informatie en advies te 
verschaffen op wetenschappelijk en waar 
nodig op technisch gebied met betrekking 
tot mariene biodiversiteit, 

Or. en

Amendement 4
Marie Anne Isler Béguin, Hiltrud Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het debat in het kader 
van het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC) over het terugdringen van de 
uitstoot van broeikasgassen door 
ontbossing en aantasting van 
bosecosystemen in ontwikkelingslanden 
als stimulans moet worden gebruikt om 
het thema bosbiodiversiteit politiek onder 

4. is van mening dat het debat in het kader 
van het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC) over het terugdringen van de 
uitstoot van broeikasgassen door 
ontbossing en aantasting van 
bosecosystemen in ontwikkelingslanden 
van informatie moet worden voorzien 
door het Verdrag inzake biologische 
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de aandacht te brengen; diversiteit en moet zorgen voor 
consistentie met de doelstellingen van het 
VBD en het doel van behoud van 
bosbiodiversiteit;

Or. en

Amendement 5
Marie Anne Isler Béguin, Hiltrud Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt voorts om krachtiger 
inspanningen voor verbetering van de 
synergieën tussen het VBD, het VN-
Verdrag ter Bestrijding van 
Woestijnvorming (UNCCD) en het 
UNFCCC op het gebied van 
klimaatverbetering en -aanpassing; 

Or. en

Amendement 6
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 - streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- financiële steun te geven aan het 
LifeWeb Initiatief dat erop is gericht om 
door partijen vrijwillig aangegane 
verbintenissen aangaande het aanwijzen 
en beheer van beschermde gebieden te 
koppelen aan vrijwillig aangegane 
verbintenissen van donoren aangaande 
specifieke (mede)financiering, 

Or. en
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Amendement 7
Marie Anne Isler Béguin, Hiltrud Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

- het voortouw te nemen bij de 
onderhandelingen over de goedkeuring van 
een eerlijke, gelijkwaardige en juridisch 
bindende internationale regeling inzake 
toegang tot de genetische hulpbronnen en 
verdeling van de voordelen; het als 
essentieel te beschouwen dat COP9 
vooruitgang boekt bij het identificeren van 
de belangrijkste onderdelen van de 
internationale ABS-regeling,

- het voortouw te nemen bij de 
onderhandelingen over de goedkeuring van 
een eerlijke, gelijkwaardige en juridisch 
bindende internationale regeling inzake 
toegang tot de genetische hulpbronnen en
verdeling van de voordelen; het als 
essentieel te beschouwen dat COP9 
vooruitgang boekt bij het identificeren van 
de belangrijkste onderdelen van de 
internationale ABS-regeling, en volledige 
naleving van nationale wetgeving in 
landen die leveranciers zijn te waarborgen 
om effectieve maatregelen tegen 
biopiraterij te garanderen,

Or. en

Amendement 8
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

- een Europese effectbeoordeling uit te 
voeren van droogte en waterschaarste als 
gevolg van klimaatverandering en de 
gevolgen ervan voor de leefwereld van
dieren, met de nadruk op de nestgebieden 
van trekvogels,

- een Europese effectbeoordeling uit te 
voeren van droogte en waterschaarste als 
gevolg van klimaatverandering en de 
gevolgen ervan voor de leefwereld van 
dieren in het wild, met de nadruk op de 
nestgebieden van trekvogels en 
internationale samenwerking te 
bevorderen om trekvogels en de 
seizoensafhankelijke wetlands die hen van 
water en voedsel voorzien te beschermen,
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Or. en

Amendement 9
María Sornosa Martínez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 10

Ontwerpresolutie Amendement

- te zorgen voor een versnelde uitvoering 
van de huidige verbintenissen voor een 
betere instandhouding en een duurzaam 
beheer van de mariene biodiversiteit, 
teneinde de mariene biodiversiteit te 
beschermen tegen destructieve methodes 
en niet-duurzame visserij die mariene 
ecosystemen aantasten,

- te zorgen voor een versnelde uitvoering 
van de huidige verbintenissen voor een 
betere instandhouding en een duurzaam 
beheer van de mariene biodiversiteit, 
teneinde de mariene biodiversiteit te 
beschermen tegen destructieve methodes,

Or. es

Amendement 10
Struan Stevenson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- ervoor te zorgen dat COP9 de 
aanbevelingen inzake biodiversiteit in 
mariene en kustgebieden van de 
hierboven genoemde 
deskundigenworkshop beschikbaar stelt 
aan de ad hoc open informele werkgroep 
van de AVVN,

Or. en
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Amendement 11
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 - streepje 17

Ontwerpresolutie Amendement

- een standpunt in te nemen inzake de 
beperking van de commerciële handel van 
bepaalde soorten die onveilige 
eigenschappen zouden kunnen 
ontwikkelen en invasief zouden kunnen 
worden wanneer ze in een vreemde
habitat worden geïntroduceerd,

Schrappen

Or. en

Amendement 12
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- de volledige implementatie te bevorderen 
van de hoofdbeginselen van het VBD met 
betrekking tot vreemde invasieve soorten 
en dienaangaande EU-wetgeving uit te 
vaardigen voor een algehele aanpak van 
de gevaren die vreemde invasieve soorten 
vormen voor de leefgebieden en soorten in 
de Europese Unie,

Or. en

Amendement 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 - streepje 18
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Ontwerpresolutie Amendement

- maatregelen te bevorderen op het gebied 
van bewustwording, bestrijding en 
aanpassing en te zorgen voor meer 
samenwerking tussen bestuursorganen en 
landeigenaren,

- de implementatie te bevorderen van het 
Werkprogramma inzake beschermde 
gebieden, in het bijzonder van doelstelling 
2.2, die de betrokkenheid van inheemse en 
plaatselijke gemeenschappen en 
belanghebbende partijen bij de aanwijzing 
en het beheer van beschermde gebieden 
wil vergroten en waarborgen, waaronder 
het bevorderen van maatregelen op het 
gebied van bewustwording ten aanzien 
van bestrijding en aanpassing en het 
vergroten van de samenwerking tussen 
bestuursorganen en landeigenaren,

Or. en
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