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Τροπολογία 1
Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aa. Εκτιμώντας ότι ο στόχος της 
ανάσχεσης της απώλειας της 
βιοποικιλότητας ως το 2010 δεν θα 
επιτευχθεί και ότι ο αρνητικός 
κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος 
της απώλειας της βιοποικιλότητας και 
των φθινουσών υπηρεσιών 
οικοσυστήματος ήδη γίνεται αισθητός,

Or. en

Τροπολογία 2
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Ζητά από την Επιτροπή να ορίσει την 
άγρια φύση.

1. Ζητά από την Επιτροπή να ορίσει το 
άθικτο περιβάλλον.

(η τροπολογία αφορά το σύνολο της 
έκθεσης)

Or. sv

Τροπολογία 3
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Ζητά από την Επιτροπή να ορίσει την 1. Ζητά από την Επιτροπή να ορίσει την 
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άγρια φύση· άγρια φύση· ο ορισμός θα πρέπει να 
καλύπτει πτυχές όπως οι υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, η αξία διατήρησης, η
κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη χρήση·

Or. en

Τροπολογία 4
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Ζητά από την Επιτροπή να 
χαρτογραφήσει τις τελευταίες ζώνες 
άγριας φύσης της Ευρώπης, προκειμένου 
να προσδιοριστούν η σημερινή κατανομή 
και έκταση των ζωνών που είναι ακόμη 
παρθένες (ανά βασικό είδος οικότοπου: 
δάση, ζώνες άγριας φύσης γλυκών και 
θαλασσίων υδάτων)·

2. Ζητά από την Επιτροπή να αναθέσει 
στον ΕΟΠ και σε άλλα αρμόδια 
ευρωπαϊκά όργανα να χαρτογραφήσουν
τις τελευταίες ζώνες άγριας φύσης της 
Ευρώπης, προκειμένου να προσδιοριστούν 
η σημερινή κατανομή, το επίπεδο της 
βιοποικιλότητας των διαφόρων ζωνών
και η έκταση των ζωνών που είναι ακόμη 
παρθένες καθώς και οι ζώνες όπου οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες είναι 
ελάχιστες (ανά βασικό είδος οικότοπου: 
δάση, ζώνες άγριας φύσης γλυκών και 
θαλασσίων υδάτων)·

Or. en

Τροπολογία 5
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Ζητά από την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη σχετικά με την αξία και τα οφέλη 
της προστασίας της αγρίας φύσης·

3. Ζητά από την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη σχετικά με την αξία και τα οφέλη 
της προστασίας της αγρίας φύσης· η 
μελέτη θα πρέπει ιδίως να ασχολείται με 
τα θέματα των υπηρεσιών
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οικοσυστήματος και του επιπέδου
βιοποικιλότητας των ζωνών άγριας 
φύσης·

Or. en

Τροπολογία 6
Nicodim Bulzesc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Ζητά από την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη σχετικά με την αξία και τα οφέλη 
της προστασίας της αγρίας φύσης·

3. Ζητά από την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη σχετικά με την αξία και τα οφέλη 
της προστασίας της αγρίας φύσης· για 
παράδειγμα τις δυνατότητες της
βιοποικιλότητας, την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος και τον 
βιώσιμο τουρισμό στη φύση·

Or. en

Τροπολογία 7
Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Συντονισμός των υπαρχόντων μέσων και 
της νομοθεσίας
3a. Ζητά έναν καλύτερο συντονισμό των 
υπαρχόντων μέσων και της πρακτικής 
εφαρμογής της νομοθεσίας προκειμένου 
να διαφυλαχθεί η βιοποικιλότητα μέσω 
της προστασίας και της διατήρησης της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας στην 
Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 8
Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Ζητά από την Επιτροπή να αναπτύξει 
στρατηγική της ΕΕ για την άγρια φύση·

4. Ζητά από την Επιτροπή να αναπτύξει 
στρατηγική της ΕΕ για την άγρια φύση, 
συνεκτική προς τις οδηγίες για τα πτηνά 
και τους οικοτόπους, χρησιμοποιώντας 
μια προσέγγιση οικοσυστήματος, 
προσδιορίζοντας απειλούμενα είδη και 
βιοτόπους, και θέτοντας προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 9
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Ζητά από την Επιτροπή να αναπτύξει 
στρατηγική της ΕΕ για την άγρια φύση.

4. Ζητά από την Επιτροπή να αναπτύξει 
στρατηγική της ΕΕ για την άγρια φύση στο 
πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας της 
ΕΕ για τη διατήρηση της φύσης.

Or. sv

Τροπολογία 10
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Ζητά από την Επιτροπή να αναπτύξει 4. Ζητά από την Επιτροπή να αναπτύξει 
στρατηγική της ΕΕ για την άγρια φύση, 
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στρατηγική της ΕΕ για την άγρια φύση· συμπληρωματική άλλων υπαρχόντων 
μέσων·

Or. en

Τροπολογία 11
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να αναπτύξουν ζώνες άγριας φύσης· 
τονίζει την ανάγκη να διατεθεί ειδική 
χρηματοδότηση για τη μείωση του 
κατακερματισμού, την επαναφορά ζωνών 
σε κατάσταση άγριας φύσης, την ανάπτυξη 
μηχανισμών και προγραμμάτων 
αντιστάθμισης, την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης, την οικοδόμηση 
κατανόησης, οργανωμένα ταξίδια, τη 
μέτρηση και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της διαχείρισης·

5. Ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν ζώνες άγριας φύσης· 
τονίζει την ανάγκη να διατεθεί ειδική 
χρηματοδότηση για τη μείωση του 
κατακερματισμού, την επαναφορά ζωνών 
σε κατάσταση άγριας φύσης, την ανάπτυξη 
μηχανισμών και προγραμμάτων 
αντιστάθμισης, την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης, την οικοδόμηση 
κατανόησης και την εισαγωγή εννοιών 
που σχετίζονται με την άγρια φύση όπως 
είναι ο ρόλος των ελεύθερων φυσικών 
διεργασιών και των δομικών στοιχείων 
που προκύπτουν από αυτές τις διεργασίες 
στην παρακολούθηση και μέτρηση του 
ευνοϊκου καθεστώτος διατήρησης·

Or. en

Τροπολογία 12
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν ζώνες άγριας φύσης· 
τονίζει την ανάγκη να διατεθεί ειδική 
χρηματοδότηση για τη μείωση του 

5. Ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν ζώνες άγριας φύσης· 
τονίζει την ανάγκη να διατεθεί ειδική 
χρηματοδότηση για τη μείωση του 
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κατακερματισμού, την επαναφορά ζωνών 
σε κατάσταση άγριας φύσης, την ανάπτυξη 
μηχανισμών και προγραμμάτων 
αντιστάθμισης, την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης, την οικοδόμηση 
κατανόησης, οργανωμένα ταξίδια, τη 
μέτρηση και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της διαχείρισης·

κατακερματισμού, την επαναφορά ζωνών 
σε κατάσταση άγριας φύσης, την ανάπτυξη 
μηχανισμών και προγραμμάτων 
αντιστάθμισης, την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης, την οικοδόμηση 
κατανόησης, τη μέτρηση και τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 13
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν ζώνες άγριας φύσης· 
τονίζει την ανάγκη να διατεθεί ειδική 
χρηματοδότηση για τη μείωση του 
κατακερματισμού, την επαναφορά ζωνών 
σε κατάσταση άγριας φύσης, την ανάπτυξη 
μηχανισμών και προγραμμάτων 
αντιστάθμισης, την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης, την οικοδόμηση 
κατανόησης, οργανωμένα ταξίδια, τη 
μέτρηση και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της διαχείρισης.

5. Ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν ζώνες άγριας φύσης· 
τονίζει την ανάγκη να διατεθεί ειδική 
χρηματοδότηση για τη μείωση του 
κατακερματισμού, την επαναφορά ζωνών 
σε κατάσταση άγριας φύσης, την ανάπτυξη 
μηχανισμών και προγραμμάτων 
αντιστάθμισης, την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης, την οικοδόμηση 
κατανόησης, οργανωμένα ταξίδια, τη 
μέτρηση και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της διαχείρισης. Το 
έργο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
σε συνεργασία με τον εντόπιο πληθυσμό 
και τα θιγόμενα μέρη.

Or. sv

Τροπολογία 14
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν με τοπικές μη 
κυβερνητικές οργανώσεις για την 
προώθηση της αξίας της άγριας φύσης.

6. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν με τοπικές μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, με τα θιγόμενα 
μέρη και τον εντόπιο πληθυσμό για την 
προώθηση της αξίας της άγριας φύσης.

Or. sv

Τροπολογία 15
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν 
και να στηρίξουν ενημερωτικές 
εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση του 
ευρύτερου κοινού σχετικά με την άγρια 
φύση και τη σημασία της·

7. Καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν 
και να στηρίξουν ενημερωτικές 
εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση του 
ευρύτερου κοινού σχετικά με την άγρια 
φύση και τη σημασία της και να 
καλλιεργήσουν την αντίληψη ότι η 
προστασία της βιοποικιλότητας μπορεί 
να είναι συμβατή με την οικονομική 
ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 16
Nicodim Bulzesc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν και 
να στηρίξουν ενημερωτικές εκστρατείες 
για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου 
κοινού σχετικά με την άγρια φύση και τη 
σημασία της·

Καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν και 
να στηρίξουν ενημερωτικές εκστρατείες 
για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου 
κοινού σχετικά με την άγρια φύση και τη 
σημασία της καθώς και τις δυνατότητες 



PE415.261v01-00 10/20 AM\752735EL.doc

EL

για ευρείας κλίμακας αποκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 17
Nicodim Bulzesc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν 
τις εμπειρίες τους σχετικά με τις ζώνες 
άγριας φύσης·

8. Καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν 
τις εμπειρίες τους ως προς τις βέλτιστες 
πρακτικές σχετικά με τις ζώνες άγριας 
φύσης, αναθέτοντας σε εξέχοντες 
ευρωπαίους εμπειρογνώμονες να 
εξετάσουν από κοινού την έννοια της 
άγριας φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να εντάξουν την άγρια φύση στην 
ευρωπαϊκή ατζέντα·

Or. en

Τροπολογία 18
Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν 
τις εμπειρίες τους σχετικά με τις ζώνες 
άγριας φύσης·

8. Καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν 
τις εμπειρίες τους, τις βέλτιστες πρακτικές 
και τα διδάγματα που έχουν αντλήσει
σχετικά με τις ζώνες άγριας φύσης·

Or. en
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Τροπολογία 19
Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν και να προωθήσουν τον 
βιώσιμο τουρισμό σε ζώνες άγριας 
φύσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 20
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν και να προωθήσουν τον 
βιώσιμο τουρισμό σε ζώνες άγριας 
φύσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 21
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν και να προωθήσουν τον 
βιώσιμο τουρισμό σε ζώνες άγριας 
φύσης·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 22
Gyula Hegyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν και να προωθήσουν τον 
βιώσιμο τουρισμό σε ζώνες άγριας φύσης·

9. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν και να προωθήσουν τον 
βιώσιμο τουρισμό σε ζώνες άγριας φύσης 
και να διασφαλίσουν ότι ο τουρισμός, 
ακόμη και αν επικεντρώνεται στην 
γνωριμία των επισκεπτών με τους 
οικοτόπους και την άγρια πανίδα και 
χλωρίδα μιας ζώνης άγριας φύσης, 
αντιμετωπίζεται με εξαιρετική προσοχή, 
αξιοποιώντας πλήρως την πείρα που έχει 
αποκτηθεί εντός και εκτός Ευρώπης για
την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου του·

Or. en

Τροπολογία 23
Nicodim Bulzesc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν και να προωθήσουν τον 
βιώσιμο τουρισμό σε ζώνες άγριας φύσης·

9. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν και να προωθήσουν 
ευκαιρίες βιώσιμου, βασισμένου στη 
φύση τουρισμού ενταγμένου στο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα των τοπικών 
κοινοτήτων και των ιδιοκτητών γης στις
περιοχές άγριας φύσης·

Or. en
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Τροπολογία 24
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν και να προωθήσουν τον 
βιώσιμο τουρισμό σε ζώνες άγριας φύσης.

9. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να στηρίξουν και να προωθήσουν τον 
βιώσιμο τουρισμό καθώς και τη βιώσιμη 
χρήση σύμφωνα με τις συμβάσεις για τη 
βιολογική ποικιλομορφία σε ζώνες άγριας 
φύσης.

Or. sv

Τροπολογία 25
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. Λαμβάνοντας υπόψη την 
τεκμηριωμένη καταστροφή που έχει 
προκαλέσει, και εξακολουθεί να προκαλεί, 
ο τουρισμός σε πολλές από τις 
πολυτιμότερες φυσικές κληρονομιές της 
Ευρώπης, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο 
τουρισμός, ακόμη και αν επικεντρώνεται 
στη γνωριμία των επισκεπτών με τους 
οικοτόπους και την άγρια χλωρίδα και 
πανίδα μιας ζώνης άγριας φύσης, 
αντιμετωπίζεται με εξαιρετική προσοχή, 
αξιοποιώντας πλήρως την πείρα που έχει 
αποκτηθεί εντός και εκτός Ευρώπης για 
την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου του,
και με αναφορά, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, στο άρθρο 6 της οδηγίας για 
τους οικοτόπους. Θα πρέπει να 
εξεταστούν μοντέλα στο πλαίσιο των 
οποίων η πρόσβαση στις ζώνες άγριας 
φύσης είναι κατά το μεγαλύτερο τμήμα
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κλειστή (εξαιρουμένης της επιτρεπόμενης 
επιστημονικής έρευνας), αλλά ένα 
περιορισμένο τμήμα τους είναι ανοιχτό 
στον βιώσιμο υψηλής ποιότητας 
τουρισμό, ο οποίος βασίζεται στην πείρα 
ως προς την άγρια φύση και ωφελεί 
οικονομικά τις τοπικές κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 26
Nicodim Bulzesc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. Καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει 
άμεσες απειλές που συνδέονται με τις 
ζώνες άγριας φύσης·

Or. en

Τροπολογία 27
Nicodim Bulzesc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. Καλεί την Επιτροπή να συντάξει 
κατάλληλες συστάσεις που θα παράσχουν 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη της ΕΕ 
όσον αφορά τις βέλτιστες προσεγγίσεις 
για τη διασφάλιση της προστασίας των 
φυσικών οικοτόπων·

Or. en
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Τροπολογία 28
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προστατεύσουν καλύτερα τις ζώνες 
άγριας φύσης διαμέσου της 
αποτελεσματικότερης και συνεπέστερης 
εφαρμογής των οδηγιών για τα πτηνά και 
τους οικότοπους και της οδηγίας πλαίσιο 
για τα ύδατα1, με καλύτερη 
χρηματοδότηση, για να αποτραπεί η 
καταστροφή των εν λόγω ζωνών από 
επιβλαβείς κατασκευές·

11. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προστατεύσουν καλύτερα τις ζώνες 
άγριας φύσης διαμέσου της 
αποτελεσματικότερης και συνεπέστερης 
εφαρμογής των οδηγιών για τα πτηνά και 
τους οικότοπους, της οδηγίας πλαίσιο για 
τα ύδατα2 και της οδηγίας πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική, με καλύτερη 
χρηματοδότηση, για να αποτραπεί η 
καταστροφή των εν λόγω ζωνών από 
επιβλαβείς κατασκευές·

Or. en

Τροπολογία 29
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προστατεύσουν καλύτερα τις ζώνες 
άγριας φύσης διαμέσου της 
αποτελεσματικότερης και συνεπέστερης 
εφαρμογής των οδηγιών για τα πτηνά και 
τους οικότοπους και της οδηγίας πλαίσιο 
για τα ύδατα, με καλύτερη 
χρηματοδότηση, για να αποτραπεί η 
καταστροφή των εν λόγω ζωνών από 
επιβλαβείς κατασκευές·.

11. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προστατεύσουν τις ζώνες άγριας φύσης 
διαμέσου της αποτελεσματικότερης και 
συνεπέστερης εφαρμογής των οδηγιών για 
τα πτηνά και τους οικότοπους και της 
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, με καλύτερη 
χρηματοδότηση, για να αποτραπεί η 
καταστροφή των εν λόγω ζωνών από 
επιβλαβείς, μη βιώσιμες κατασκευές·

                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327, της 22ας Δεκεμβρίου 
2000, σ. 1)
2 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327, της 22ας Δεκεμβρίου 
2000, σ. 1)
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Or. sv

Τροπολογία 30
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. Χαιρετίζει μια αναθεώρηση των 
οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους 
οικοτόπους, προκειμένου, εάν κριθεί 
απαραίτητο, να προσαρμοστούν ώστε να 
παρέχουν καλύτερη προστασία σε 
απειλούμενα είδη και βιοτόπους.

Or. sv

Τροπολογία 31
Nicodim Bulzesc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. Καλεί την Επιτροπή να αποδεχτεί 
την πρωτοβουλία Wild Europe, μια 
σύμπραξη αρκετών οργανισμών για τη 
διατήρηση της φύσης 
συμπεριλαμβανομένων των IUCN, IUCN-
WCPA, WWF, Birdlife International και 
PAN Park, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα 
άγρια εδάφη ή τις σχεδόν άγριες ζώνες·

Or. en

Τροπολογία 32
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
προστασία, διαχείριση, παρακολούθηση 
και χρηματοδότηση ζωνών άγριας φύσης 
στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000·

12. Καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
προστασία, διαχείριση, παρακολούθηση 
και χρηματοδότηση ζωνών άγριας φύσης 
στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000, 
ειδικά όσον αφορά τις επερχόμενες 
προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η 
παράνομη υλοτομία και η αυξανόμενη 
ζήτηση αγαθών·

Or. en

Τροπολογία 33
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 Καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
προστασία, διαχείριση, παρακολούθηση 
και χρηματοδότηση ζωνών άγριας φύσης 
στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000.

12. Καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με 
τα θιγόμενα μέρη να αναπτύξει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
προστασία, διαχείριση, βιώσιμη χρήση,
παρακολούθηση και χρηματοδότηση 
ζωνών άγριας φύσης στο πλαίσιο του 
δικτύου Natura 2000.

Or. sv

Τροπολογία 34
Marie Anne Isler Béguin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. Εκφράζει βαθιές ανησυχίες για την 
ευρωπαϊκή πολιτική βιοποικιλότητας 
λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης για 
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τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000· 
σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή 
να προετοιμάσει, όπως προβλέπεται από 
την οδηγία για τους οικοτόπους, 
κοινοτική συγχρηματοδότηση για τη 
διαχείριση των τόπων στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 35
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Καλεί την Επιτροπή να αναθέσει 
ιδιαίτερο ρόλο και αυστηρότερη 
προστασία για τις ζώνες άγριας φύσης στο 
δίκτυο Natura 2000.

13. Καλεί την Επιτροπή να αναθέσει 
ιδιαίτερο ρόλο για τις ζώνες άγριας φύσης 
στο δίκτυο Natura 2000.

Or. sv

Τροπολογία 36
Marie Anne Isler Béguin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. Θεωρεί ότι η πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης και η ένταξη της προστασίας 
του περιβάλλοντος στον γεωργικό τομέα 
της ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί· κρίνει, 
ωστόσο, ότι το Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης δεν αρκεί για τη 
χρηματοδότηση της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας και της άγριας φύσης 
από την άποψη των πόρων, του
προγραμματισμού και της
εμπειρογνωμοσύνης του·
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Or. en

Τροπολογία 37
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το δίκτυο Natura 2000 θα ενισχυθεί 
περισσότερο, προκειμένου να καταστεί ένα 
συνεκτικό και λειτουργικό οικολογικό 
δίκτυο στο οποίο οι ζώνες άγριας φύσης 
κατέχουν κεντρικό ρόλο·

14. Καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
το δίκτυο Natura 2000 θα ενισχυθεί 
περισσότερο, προκειμένου να καταστεί ένα 
συνεκτικό και λειτουργικό οικολογικό 
δίκτυο στο οποίο οι ζώνες άγριας φύσης 
κατέχουν κεντρικό ρόλο· τονίζει την 
ανάγκη για συνεκτικές πολιτικές σε 
τομείς όπως η κοινή γεωργική πολιτική, 
οι μεταφορές, η ενέργεια, ο 
προϋπολογισμός ώστε να μην 
υπονομεύονται οι στόχοι διατήρησης του 
Natura 2000·

Or. en

Τροπολογία 38
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Άγρια φύση και κλιματική αλλαγή
15a. Καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να εκτιμά τον
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην 
άγρια φύση·

Or. en
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Τροπολογία 39
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θέτουν τη διατήρηση της άγριας 
φύσης ως προτεραιότητα στη στρατηγική 
τους για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 40
Magor Imre Csibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. Καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της 
κλιματικής αλλαγής, να διεξαγάγει έρευνα 
και να παράσχει καθοδήγηση ως προς το 
πότε και πώς μπορεί η ανθρώπινη 
παρέμβαση να διαχειριστεί την άγρια 
φύση ώστε να τη διατηρήσει·

Or. en
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