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Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 1
Põhjendus B

B. arvestades, et on olemas üksikud piisavad näitajad, et tõhusalt mõõta, millises 
ulatuses järgitakse bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud kohustusi erinevate 
poliitikate rakendamisel, kusjuures üheks tähelepanuväärsemaks näitajaks on 
põllumaade linnustiku ühine indeks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 2
Lõige 1 a (uus)

1 a. rõhutab bioloogilise mitmekesisuse olulist väärtust ja kiiret vajadust kaitsta seda 
edasise kahjustumise eest inimmõju ja -sekkumise tagajärjel, kaasa arvatud (kuid 
mitte ainult) kliimamuutus ja elupaikade kadumine;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 3
Lõige 3

3. tunnustab (välja jäetud) tervete ökosüsteemide elulist tähtsust ELi ja ülemaailmse 
õitsengu ja heaolu tagamisel;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 4
Lõige 3

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 5
Lõige 4

4. (välja jäetud) rõhutab, et kliimamuutus ja bioloogiline mitmekesisus on omavahel 
tihedalt seotud ja on võrdselt tähtsad;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 6
Lõige 5

5. kinnitab veel kord kiiret vajadust jõupingutuste järele, et täita kohustused (võetud 
2001. aasta Göteborgi Euroopa Ülemkogus, säästva arengu strateegiaga ja kuuenda 
keskkonnaalase tegevuskavaga) peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimine ELis 
2010. aastaks; rõhutab kiiret vajadust tõhustatud ja kooskõlastatud jõupingutuste 
järele, et peatada kõnealune arengutendents, pidades eriti silmas vähest aega, mis on 
jäänud 2010. aasta kohustuste täitmiseks; toetab komisjoni teatises esitatud 
terviklikku lähenemisviisi, mille kohaselt loodusliku mitmekesisuse vähenemise 
peatamine peab saama kõigi oluliste ELi poliitikate osaks;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 7
Lõige 6

6. tunnustab areneva ökosüsteemi teenuste kontseptsiooni võimalikku tähtsust, nagu seda 
edendatakse komisjoni teatises kui vahendit bioloogilise mitmekesisuse 
majandusliku väärtuse kaasamiseks muudesse poliitikatesse, ning soovitab, et 
ökosüsteemi teenuste alalhoidmisest saaks kõigi ELi horisontaalsete ja valdkondlike 
poliitikate põhieesmärk; hoiatab siiski bioloogilise mitmekesisuse väärtuse 
vähendamise eest kasu nimel, mida inimesed sellest saavad, või suhtumise eest 
bioloogilise mitmekesisuse kadumisse kui majanduslikku probleemi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 8
Lõige 8 a (uus)

8 a. seoses sellega kutsub komisjoni üles uurima ja tegema ettepanekuid praktiliste 
meetmete kohta, et lülitada bioloogilise mitmekesisuse kadumise kahjud 
tegevustesse, millel on oluline negatiivne mõju bioloogilisele mitmekesisusele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 9
Lõige 9 a (uus)

9 a. rõhutab ülemeremaade ja -territooriumide kaasamise tähtsust Natura 2000 
võrgustiku alade koosseisu, mis kuuluvad ELi liikmesriikide suveräänsete õiguste 
alla;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 10
Lõige 10

10. rõhutab ohustatud liikidele suunatud lisameetmete tähtsust ja tunnustab selles suhtes 
liigipõhiste tegevuskavade kasutamise suurendamisest tulenevat väärtust; rõhutab, et 
elupaigad ja liigid, mille kaitset nõutakse direktiivis, tuleb kindlate ajavahemike 
tagant teaduslikult uuesti läbi vaadata;

Or. fi

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 11
Lõige 11 a (uus)

11 a. tunnustab, et kui elusloomade püüdmine ja nendega kauplemine ohustab jätkuvalt 
bioloogilist mitmekesisust, on Euroopal ka hulk zooloogiainstituute ja muid 
organisatsioone, mis tõestavad aretusprogrammide ja kohapealsete 
säilitamismeetmete kaudu, et neil on oma osa mõnede ohustatud liikide 
püsimajäämise toetamisel;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 12
Lõige 12

12. tunnistab, et maakasutuse planeerimine ja looduslike liikide kasutamine (jahipidamise 
ja kalastamise kaudu) on olulised tegurid bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi 
teenuste mõjutamisel; rõhutab eelkõige ohte suure keskkonnaalase väärtusega 
põllumaadele ja metsadele, mida tekitavad nii nende intensiivsem kasutamine kui ka 
hülgamine; tunnistab ohte, mida ökoloogiliselt mittesäästev merekeskkonna 
kasutamine, kaasa arvatud ebaseaduslik tegevus, tekitavad kalavarudele, 
mittesihtliikidele ja mereelupaikadele;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 13
Lõige 12

12. tunnistab, et maakasutuse planeerimine ja looduslike liikide kasutamine (jahipidamise 
ja kalastamise kaudu) on olulised tegurid bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi 
teenuste mõjutamisel; rõhutab eelkõige ohte suure keskkonnaalase väärtusega 
põllumaadele ja metsadele, mida tekitavad nii nende intensiivsem kasutamine kui ka 
hülgamine; tunnistab ohte, mida ökoloogiliselt mittesäästvad kalastusviisid, kaasa 
arvatud ebaseaduslik kalastamine ning kalastamine, mis kasutab hävitavaid ja 
mittevalikulisi püüdmise tehnikaid, tekitavad kalavarudele, mittesihtliikidele ja 
mereelupaikadele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 14
Lõige 13 a (uus)

13 a. tunneb muret seoses põllumajandusloomade ja taimesortide väheneva 
mitmekesisusega; kutsub seetõttu võtma viivitamata üle nõukogu direktiivi 
98/95/EÜ1, mis annab õigusliku aluse, et seemnekaubandust käsitlevate õigusaktide 
raames oleks võimalik säilitada genofondi vaesumisest ohustatud sorte, kasutades 
neid kohapeal ja põllumajandusettevõtetes;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 15
Lõige 14

14. rõhutab vee raamdirektiivi õigeaegse ja tõhusa rakendamise tähtsust, et saavutada 
magevee hea ökoloogiline seisund ja järgida rannikuvööndi tervikliku haldamise 
soovitust; soovitab liikmesriikidel tungivalt kasutada vee raamdirektiivi artiklis 5 ja 
artiklis 9 sätestatud majandushoobasid, et innustada kõnealuse napi ressursi 
hoolikat kasutamist ning ette näha usaldusväärne rahastamise alus vesikondade 
majandamiskavade rakendamiseks; rõhutab ambitsioonika mere raamdirektiivi 
kehtestamise tähtsust merekeskkonna hea keskkonnaseisundi saavutamisel; rõhutab, et 
on tähtis seada bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste alalhoidmine 
tulevase merestrateegia esmatähtsaks eesmärgiks;

Or. en
  

1 EÜT L 25, 1.2.1999, lk 1.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 16
Lõige 16

16. tunnistab teatavate pestitsiidide, leegiaeglustite ja muude püsivate, bioakumuleeruvate 
ja mürgiste kemikaalide ohtu ökosüsteemidele; rõhutab selles suhtes (välja jäetud)
REACHi tõhusa rakendamise tähtsust; rõhutab vajadust teostada selliste saasteainete 
bioakumulatsiooni järelevalvet maismaa-, magevee- ja merekeskkonnas, kasutades 
selleks röövloomi; lisaks on seisukohal, et erilist tähelepanu tuleb pöörata 
pestitsiidide kasutamisega seotud ohtudele, sest nad on kavandatud toksilistena ja 
neid kasutatakse keskkonnas; juhib tähelepanu sellele, et pestitsiide käsitlevad 
Euroopa uued õigusaktid – ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (KOM(2006)0388 – 2006/0136(COD)); 
ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks 
(KOM(2006)0373 – 2006/0132(COD)); komisjoni teatis nõukogule, Euroopa 
Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
– Pestitsiidide säästva kasutamise temaatiline strateegia (KOM(2006)0372 –
2007/2006(INI)) – peavad tagama, et Euroopa bioloogilise mitmekesisuse hävimise 
suurenemine ei ole tingitud pestitsiidide kasutamisest;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 17
Lõige 18 a (uus)

18 a. rõhutab, et immunokontratseptsioon võib etendada otsustavat osa imetajate 
sissetungivate võõrliikide ohjeldamisel ning viitab käimasolevatele tähtsatele 
teadusuuringutele selles valdkonnas; soovitab komisjonil tungivalt eraldada raha 
Euroopa teadusuuringutele seoses immunokontratseptsiooniga ning kuulutada 
välja projektiettepanekute esitamine; märgib, et programm LIFE + on üks 
olemasolevatest raamistikest, mida võiks tulemuslikumalt kasutada tegevuse 
soodustamiseks sissetungivate võõrliikide osas;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Andres Tarand

Muudatusettepanek 18
Lõige 18 a (uus)

18 a. kutsub komisjoni üles astuma samme ettepaneku esitamiseks õigusaktide kohta, mis 
keelustaksid võõrliikide sissetoomise Euroopa Liitu;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 19
Lõige 19

19. juhib tähelepanu hukatuslikule mõjule, mida eksootilised organismid võivad 
mõnikord tekitada mere ökosüsteemis; kutsub üles võtma kiireloomulisi meetmeid 
organismide liikumise takistamiseks ballastvette ning nõuab liikmesriikidelt tungivalt 
IMO rahvusvaheliste laevade ballastvee ja setete kontrolli ning käitlemise 
konventsiooni rakendamist;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle ja Adamos Adamou

Muudatusettepanek 20
Lõige 20

20. rõhutab geneetiliselt muundatud organisme käsitleva ELi õigusliku raamistiku täieliku 
rakendamise tähtsust; rõhutab geneetiliselt muundatud põllukultuuride tööstusliku 
tootmisega kaasnevaid võimalikke ohte bioloogilisele mitmekesisusele ning palub 
komisjonil hinnata selle mõju Euroopa ökosüsteemidele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 21
Lõige 21

21. toetab tugevalt bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni tõhusat rakendamist ja 
nõuab selles suhtes tungivalt ELi juhirolli astumist; rõhutab bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni tööprogrammide rakendamise tähtsust, sealhulgas 
kaitsealadel; rõhutab vajadust teha rahvusvahelisel tasandil koostööd geneetilistele 
ressurssidele juurdepääsu ja eeliste jaotuse küsimustes; rõhutab, et tuleb suurendada 
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vastastikust abi ja koostoimet rahvusvaheliste keskkonnakokkulepete vahel;

Or. fi

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 22
Lõige 21

21. toetab tugevalt bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni tõhusat rakendamist ja 
nõuab selles suhtes tungivalt ELi juhirolli astumist; rõhutab bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni tööprogrammide rakendamise tähtsust, sealhulgas 
kaitsealadel; rõhutab vajadust teha rahvusvahelisel tasandil koostööd geneetilistele 
ressurssidele juurdepääsu ja eeliste jaotuse küsimustes; teeb ettepaneku, et ELi toetusi 
saavad kolmandad riigid peavad austama ELi bioloogilise mitmekesisuse poliitikat;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 23
Lõige 23

23. rõhutab süvamere põhjatraalimisest ja muudest ökoloogiliselt mittesäästvatest 
kalastusviisidest tulenevat ohtu bioloogilisele mitmekesisusele; võtab teadmiseks 
ÜRO Peaassamblee hiljutise sellekohase otsuse; (välja jäetud) nõuab tungivalt, et 
komisjon teeks koostööd ÜROga ja asjaomaste piirkondlike kalandust juhtivate 
organisatsioonidega seal, kus nad on olemas, et võtta vastu ja rakendada meetmeid 
kogu avamerel teostatava kalapüügi, kaasa arvatud traalpüüniseid kasutava 
kalapüügi juhtimiseks; nõuab samuti tungivalt, et komisjon töötaks avamerel 
tähtsaid süvamereelupaikasid hävitavate kalastusviiside, kaasa arvatud
põhjatraalimise eest kaitsvate meetmete kiire rakendamise suunas;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 24
Lõige 23

23. rõhutab (välja jäetud) põhjatraalimisest tulenevat ohtu bioloogilisele mitmekesisusele 
seoses teatud mereelupaikadega, näiteks korallrifid, veealused mäestikud ja 
kaljulõhed; võtab teadmiseks ÜRO Peaassamblee hiljutise sellekohase otsuse; nõuab 
tungivalt, et komisjon esitaks nii kiiresti kui võimalik õigusloomega seotud 
täiendavad ettepanekud selliste elupaikade kaitse kohta ELi vetes; nõuab tungivalt, et 
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komisjon teeks jätkuvalt ÜROga ja piirkondlike kalastusorganisatsioonidega
koostööd avamerel tähtsaid süvamereelupaikasid hävitavate kalastusviiside eest 
kaitsvate meetmete kiire rakendamise suunas;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 25
Lõige 23 a (uus)

23 a. sellega seoses juhib tähelepanu ELi meetmete paketile, mis hiljuti avalikustati 
ÜROs ning milles jõuti seisukohale, et tundlikele ökosüsteemidele võimaliku 
ebasoodsa mõjuga põhjatraalimist tuleb hinnata enne selle heakskiitmist ning et 
kohaseid meetmeid rakendatakse piirkondlike kalastusorganisatsioonide vastutusel 
või kui kõnealused tsoonid ei ole selliste organisatsioonide poolt veel reguleeritud, 
siis asjaomase laeva lipuriigi vastutusel;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 26
Lõige 29

29. tunnistab ELi kaubandusest tuleneva ökoloogilise jalajälje mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele ja ökosüsteemi teenustele kolmandates riikides; nõuab tungivalt, et 
komisjon ja liikmesriigid teeksid kindlaks suurimad kaubandusest tulenevad mõjud 
bioloogilisele mitmekesisusele ja ökosüsteemi teenustele, eelkõige säästvuse mõju 
hindamiste kaudu; rõhutab meetmete kehtestamise tähtsust, et vähendada 
globaliseerumisest tulenevat keskkonnamõju mitmepoolsete, piirkondlike ja 
kahepoolsete vabakaubanduslepingute kontekstis; rõhutab, et Euroopa poliitikad ei 
tohi viia bioloogilise mitmekesisuse vähenemisele kolmandates riikides;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 27
Lõige 32

32. tervitab lähenemisviisi, mida tuleb järgida kalanduse uutes partnerluslepingutes, mis 
põhinevad varude säästlikul kasutamisel, seda, et esikohale seatakse jõupingutused 
kõnealuste kolmandate riikide hõlmamisel säästva kalastuskultuuriga, samuti 
riiklike kalastuskavade üha suuremat ühendusepoolset rahastamist, mis põhineb 
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säästvatel kriteeriumidel kõnealustes riikides, panustamist teaduslikesse ja 
koolituslikesse eesmärkidesse ning abi, millega ergutatakse kolmandaid riike 
ühinema piirkondlike kalandusorganisatsioonidega, samuti lepingute alusel 
tehtavaid investeeringud kõrgtehnoloogia rakendamiseks, et parandada järelevalvet; 
saab üksnes tunnustada rolli, mis on täielikult mõõdetav objektiivsetel tingimustel ja 
mida kalanduskokkulepped on etendanud minevikus, võimaldades inimestel 
vähemarenenud maades saavutada suurem juurdepääs oma kalavarudele, luues 
töökohti rannapiirkondades ühenduse kalalaevastike tegevuse tulemusel ning 
parandades nende piirkondade finantsseisundit maismaale ehitatud külmhoonete ja 
töötlemisettevõtete kaudu; tervitab asjaolu, et suhtlemine rangelt reguleeritud 
kalalaevastikega, nagu ühenduse kalalaevastikud, on kaasa aidanud järkjärgulisele 
muutusele paremuse suunas, pidades silmas lähenemisviisi kalanduse juhtimisele;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 28
Lõige 36

36. tunnistab tohutut väljakutset, mille esitab vajadus mõista bioloogilist mitmekesisust; 
väljendab sügavat muret, et bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide uurimisele 
pühendatud vahendite tase on meie jõukuse ja heaolu seisukohast teema kriitilist 
tähtsust arvestades liiga madal; nõuab tungivalt, et ühenduse bioloogilise 
mitmekesisuse uuringute rahastamisele (seitsmes raamprogramm) omistataks enam 
tähelepanu; tunnistab vajadust tõsta üldsuse teadlikkust bioloogilise mitmekesisuse 
tähtsuse kohta;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 29
Lõige 37

37. tunnistab vajadust tõhusamate mehhanismide järele, et tuua bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenustega seotud tõendusbaas ühenduse, liikmesriikide 
ja rahvusvahelise poliitika tasandile; toetab ettepanekut kehtestada kõnealusel 
eesmärgil ELi sõltumatu usaldusväärse abi uus mehhanism, võttes arvesse 
olemasolevaid sätteid; kutsub komisjoni üles valmistama ette uuringuid ja andma 
hinnanguid taastuva energia tootmise mõjude kohta bioloogilisele mitmekesisusele 
ning bioloogilise mitmekesisuse muutustele linnapiirkondades, kaasa arvatud 
linnapiirkondadesse ilmuvate uute liikide nii positiivsete kui ka negatiivsete mõjude 
kohta;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 30
Lõige 37 a (uus)

37 a. on mures paljude kalaliikide vähenemise pärast ja asjaolu pärast, et Rahvusvahelise 
Mereuurimise Nõukogu (ICES) teaduslikke aruandeid järgitakse iga-aastase 
lubatud kogupüügi kehtestamisel osaliselt või üldse mitte; tunnistab, et teaduslikud 
aruanded ei ole poliitilised ettekirjutused, kuid on seisukohal, et peavad olema 
tõsised põhjused ja veenvad argumendid selleks, et mitte järgida teaduslikke 
soovitusi; on seisukohal, et sellisel juhul peavad ka komisjon ja nõukogu esitama 
argumendid, näitamaks, et maksimaalse jätkusuutliku saagikuse põhimõtet ELis 
tegelikult järgitakse;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 31
Lõige 39

39. rõhutab liikmesriikide vastutust ära kasutada kõik olemasolevad võimalused ühtse 
põllumajandus- ja kalanduspoliitika, ühtekuuluvus- ja struktuurifondide ning Life+ ja 
seitsmenda raamprogrammi raames, pidades kinni vastavatest eesmärkidest ja 
prioriteetidest; nõuab tungivalt, et 2008.–2009. aasta eelarve läbivaatamisel 
käsitletaks enam finantsvajadusi, selle vältel peaks toimuma ELi bioloogilise 
mitmekesisuse rahastamise piisavuse ja kättesaadavuse hindamine, eriti mis puudutab 
Natura 2000;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 32
Lõige 39 a (uus)

39 a. juhib tähelepanu keskkonnavastutuse direktiivis sätestatud võimalustele rakendada 
„saastaja maksab”põhimõtet ning soovitab liikmesriikidel tungivalt kasutada neid 
võimalusi meetmete rahastamisel, et aidata saavutada keskkonnaalaseid eesmärke, 
sealhulgas elupaikade direktiivis ja linnudirektiivis püstitatud eesmärke;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 33
Lõige 42 a (uus)

42 a. rõhutab linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi täieliku ja järjekindla rakendamise 
ja jõustamise olulisust; nõuab, et komisjon ja liikmesriigid pühendaksid piisavalt 
vahendeid ja tähelepanu kõnealusele ülesandele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 34
Lõige 45 a (uus)

45 a. märgib, et bioloogiline mitmekesisus on üldmõiste, mis läheb korda vaid vähestele, 
kuid et paljud inimesed tunnevad emotsionaalset sidet maastike ja ajalooliselt 
kujunenud inimtegevuse jälgedega ning hindavad maastike ilu; tunneb kahetsust, et 
ulatuslik põllumajandustegevus on kahjustanud bioloogilist mitmekesisust ja 
maastike ilu; on seisukohal, et maastike taastamine, näiteks hekipõõsastikud 
rohumaade vahel, leiab laialdast heakskiitu ning aitab taastada bioloogilist 
mitmekesisust;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 35
Lõige 45 a (uus)

45 a. märgib, et Euroopa loomaaedu ja akvaariume külastab igal aastal rohkem kui 100 
miljonit inimest, ning tunnistab, et nimetatud asutused etendavad olulist osa üldsuse 
keskkonnateadlikkuse tõstmisel;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 36
Lõige 48

48. tervitab komisjoni ettepanekut esitada nõukogule ja Euroopa Parlamendile vahe-
(2008. aasta lõpuni) ja lõplikud hinnangud (2010. aasta ja 2013. aasta lõpuni) 
tegevuskava rakendamisel tehtud edusammude kohta; rõhutab, et kõnealuste 



AM\631307ET.doc 13/13 PE 378.729v01-00
Freelance-tõlge

ET

hinnangute tulemused peaksid andma teavet, mida kasutada laiemates 
poliitikavaldkondade ja eelarvete läbivaatamise protsessides, sealhulgas 2008.–2009. 
aasta eelarve läbivaatamisel ning poliitikavaldkondade ja eelarvete läbivaatamisel 
pärast 2013. aastat; soovitab komisjonil tungivalt esitada kõikehõlmav pikaajaline 
strateegia bioloogilise mitmekesisuse kohta 2010. aastast alates;

Or. en


