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Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 1
Johdanto-osan B kappale

B. ottaa huomioon, että käytettävissä on vain muutamia sopivia indikaattoreita, jotta 
voitaisiin tehokkaasti mitata, kuinka laajasti biologista monimuotoisuutta koskevia 
velvoitteita noudatetaan eri politiikkojen täytäntöönpanossa, yksi merkittävimmistä 
kyseisistä indikaattoreista on yhteisössä käytettävä maatalousympäristön linnuston 
muutoksia kuvaava lintuindeksi,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 2
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa biologisen monimuotoisuuden itseisarvoa ja pikaista tarvetta suojella sitä 
ihmisten aiheuttamalta enemmältä pilaantumiselta, myös hyväksikäytöltä, 
ilmastonmuutokselta ja luontotyyppien vähenemiseltä, rajoittamatta suojelua 
yksinomaan edellä mainittuihin seikkoihin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 3
3 kohta

3. tunnustaa (poistetaan) terveiden ekosysteemien keskeisen merkityksen vauraudelle ja 
hyvinvoinnille EU:ssa ja maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 4
3 kohta

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 5
4 kohta

4. (poistetaan) korostaa, että ilmastonmuutos ja biologisen monimuotoisuuden 
väheneminen ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa ja yhtä tärkeitä asioita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Riitta Myller

Tarkistus 6
5 kohta

5. vahvistaa, että on toimittava kiireesti, jotta saavutetaan tavoitteet, joilla biologisen 
monimuotoisuuden väheneminen pysäytetään EU:ssa vuoteen 2010 mennessä 
(Göteborgin Eurooppa-neuvosto vuonna 2001, kestävän kehityksen strategia ja kuudes 
ympäristöä koskeva toimintaohjelma); korostaa, että toimia kyseisen suuntauksen 
pysäyttämiseksi on tehostettava ja koordinoitava pikaisesti, erityisesti siksi, että aikaa 
vuoden 2010 tavoitteiden saavuttamiseen on jäljellä vain vähän; tukee komission 
tiedonannossaan esittämää integraatiolähestymistapaa, jonka mukaisesti luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen on sisällytettävä kaikkiin 
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relevantteihin EU-politiikkoihin;

Or. fi

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 7
6 kohta

6. tunnustaa uuden ekosysteemipalvelujen käsitteen mahdollisen merkityksen välineenä 
sisällyttää biologisen monimuotoisuuden taloudellinen arvo muihin politiikan 
aloihin; katsoo, että komission tiedonannolla edistettävien ekosysteemipalvelujen 
ylläpidosta olisi tultava kaiken EU:n monialaisen ja alakohtaisen politiikan 
perustavoite; varoittaa kuitenkin väheksymästä biologisen monimuotoisuuden arvoa 
verrattuna etuihin, joita ihmiset voivat siitä saada, tai pitämästä biologisen 
monimuotoisuuden vähenemistä vain talouteen liittyvänä kysymyksenä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 8
8 a kohta (uusi)

8 a. kehottaa komissiota tässä yhteydessä tutkimaan käytännön toimenpiteitä ja 
tekemään niitä koskevia ehdotuksia biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä 
aiheutuvien kustannusten sisällyttämiseksi toimintoihin, joilla on huomattava 
kielteinen vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 9
9 a kohta (uusi)

9 a. korostaa tarvetta sisällyttää Natura 2000 -verkkoon EU:n jäsenvaltioiden hallintaan 
kuuluvat merentakaiset maat ja alueet;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Riitta Myller

Tarkistus 10
10 kohta

10. korostaa sellaisten lisätoimien merkitystä, joissa keskitytään uhanalaisiin lajeihin, ja 
tunnustaa, että on tärkeää laajentaa lajikohtaisten toimintasuunnitelmien käyttöä tämän 
asian osalta; painottaa, että direktiivin mukaisia suojeltavia luontotyyppejä ja lajeja 
tulisi tarkastella tieteellisesti säännöllisin väliajoin;

Or. fi

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 11
11 a kohta (uusi)

11 a. tunnustaa, että vaikka elävien eläinten kiinniottaminen ja niillä käytävä kauppa 
uhkaavat edelleen biologista monimuotoisuutta, Euroopassa on myös 
eläintieteellisiä laitoksia ja muita järjestöjä, jotka osoittavat lisääntymisohjelmien ja 
paikan päällä toteutettavien suojelutoimenpiteiden avulla, että myös ne osallistuvat 
joidenkin vaarassa olevien lajien säilyttämiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 12
12 kohta

12. tunnustaa, että maankäytön suunnittelu ja luonnonvaraisten lajien hyväksikäyttö 
(metsästämällä ja kalastamalla) ovat keskeisiä tekijöitä, joilla vaikutetaan biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin; korostaa uhkia, joita erityisesti 
tehostuminen ja hylkääminen aiheuttavat luonnonarvoltaan merkittäville viljelymaille 
ja metsille; tunnustaa uhat, joita ekologisesti haitallinen meriympäristön käyttö, 
mukaan luettuina laittomat käytännöt, aiheuttavat kalakannolle, muille kuin 
kohdelajeille ja meriympäristön luontotyypeille;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 13
12 kohta

12. tunnustaa, että maankäytön suunnittelu ja luonnonvaraisten lajien hyväksikäyttö 
(metsästämällä ja kalastamalla) ovat keskeisiä tekijöitä, joilla vaikutetaan biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin; korostaa uhkia, joita erityisesti 
tehostuminen ja hylkääminen aiheuttavat luonnonarvoltaan merkittäville viljelymaille 
ja metsille; tunnustaa uhat, joita ekologisesti haitalliset kalastuskäytännöt, mukaan 
luettuna laiton kalastus sekä haitallisia ja valikoimattomia tekniikoita hyödyntävä 
kalastus, aiheuttavat kalakannolle, muille kuin kohdelajeille ja meriympäristön 
luontotyypeille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 14
13 a kohta (uusi)

13 a. on huolestunut tuotantoeläinten ja viljelykasvien monimuotoisuuden 
vähenemisestä; vaatii siksi neuvoston direktiivin 98/95/EY1, jossa määritellään 
oikeusperusta sallia siemenillä käytävää kauppaa koskevan lainsäädännön 
puitteissa geneettisen köyhtymisen uhkaamien lajien suojelu, käyttö paikan päällä 
ja maatiloilla, saattamista välittömästi osaksi kansallista lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 15
14 kohta

14. korostaa vesipolitiikan puitedirektiivin oikea-aikaisen ja tehokkaan täytäntöönpanon 
merkitystä makean veden hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi ja rannikkoalueiden 
yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevaa suositusta; kehottaa jäsenvaltioita 
käyttämään hyväkseen vesipolitiikan puitedirektiivin 5 ja 9 artiklassa säädettyjä 
välineitä kannusteen luomiseksi kyseisten niukkojen varojen tarkalle käytölle ja 
vankan rahoituspohjan aikaansaamiseksi vesipiirien hoitosuunnitelmien 
täytäntöönpanolle; korostaa kunnianhimoisen meripuitedirektiivin laatimista 
meriympäristön hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi; korostaa sen merkitystä, että 
tulevassa meristrategiassa biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen ja 
ekosysteemipalvelut asetetaan keskeisiksi ensisijaisiksi tavoitteiksi;

  
1 EYVL L 25, 1.2.1999, s. 1.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 16
16 kohta

16. tunnustaa tiettyjen torjunta-aineiden, paloa hidastavien kemikaalien ja muiden 
kestävien, biologisesti kertyvien ja myrkyllisten kemikaalien ekosysteemeille 
aiheuttaman uhan; korostaa tässä suhteessa (poistetaan) REACH-asetuksen tehokkaan 
täytäntöönpanon merkitystä; korostaa, että kyseisten saasteiden biologista kertymistä 
on valvottava käyttämällä huippupetoja maa- ja meriympäristössä sekä makean veden 
ympäristössä; katsoo lisäksi, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä torjunta-
aineiden käytön aiheuttamille vaaroille, koska ne on suunniteltu myrkyllisiksi ja 
niitä käytetään ympäristössä; huomauttaa, että EU:n uuden torjunta-aineita 
koskevan lainsäädännön avulla – ehdotus asetukseksi kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta (KOM(2006)0388 - 2006/0136(COD), ehdotus 
direktiiviksi torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan yhteisön politiikan 
puitteista (KOM(2006)0372 - 2006/0132(COD)) ja torjunta-aineiden kestävän 
käytön teemakohtainen strategia (KOM(2006)0373 - 2007/2006(INI)) – olisi 
varmistettava, että torjunta-aineiden käyttö ei kiihdyttäisi biologisen 
monimuotoisuuden vähenemistä Euroopassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 17
18 a kohta (uusi)

18 a. korostaa, että ehkäisyrokote saattaa olla ratkaisevassa asemassa ekologisesti 
haitallisten tulokaslajien hallinnassa nisäkkäiden osalta ja panee merkille kyseisellä 
alalla käynnissä olevan tärkeän tutkimuksen; kehottaa komissiota osoittamaan 
varoja ehkäisyrokotetta koskevalle eurooppalaiselle tutkimukselle ja julkaisemaan 
hanke-ehdotuksia koskevan haun; panee merkille, että LIFE+ -ohjelma on yksi 
nykyisistä puitteista, jota voitaisiin hyödyntää kannustettaessa tehokkaammin 
ekologisesti haitallisia tulokaslajeja koskeviin toimenpiteisiin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand

Tarkistus 18
18 a kohta (uusi)

18 a. kehottaa komissiota ryhtymään toimiin lainsäädännön ehdottamiseksi tulokaslajien 
tuonnin kieltämiseksi Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 19
19 kohta

19. kiinnittää huomiota eksoottisten eliöiden joskus tuhoisaan vaikutukseen merien 
ekosysteemeihin; kehottaa ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin eliöiden 
kulkeutumisen estämiseksi painolastivesien mukana ja kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan täytäntöön kansainvälisen merenkulkujärjestön alusten painolastivesien ja 
sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle ja Adamos Adamou

Tarkistus 20
20 kohta

20. korostaa sen merkitystä, että muuntogeenisiä organismeja koskeva EU:n 
lainsäädäntökehys pannaan täysimääräisesti täytäntöön; korostaa teollisessa 
mittakaavassa tuotettujen muuntogeenisten viljelykasvien mahdollisia haittoja 
biologiselle monimuotoisuudelle ja pyytää komissiota arvioimaan vaikutusta 
Euroopan ekosysteemeihin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Riitta Myller

Tarkistus 21
21 kohta

21. tukee voimakkaasti biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tehokasta
täytäntöönpanoa ja kehottaa EU:ta toimimaan edelläkävijänä tässä suhteessa; korostaa 
biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen työohjelmien 
täytäntöönpanon merkitystä, myös suojelualueilla; korostaa, että on toteutettava 
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geneettisten resurssien saatavuutta ja hyödynjakoa koskeva kansainvälinen 
järjestelmä; korostaa, että kansainvälisten ympäristösopimusten toisiaan tukevuutta 
ja synergiaa on lisättävä;

Or. fi

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 22
21 kohta

21. tukee voimakkaasti biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tehokasta 
täytäntöönpanoa ja kehottaa EU:ta toimimaan edelläkävijänä tässä suhteessa; korostaa 
biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen työohjelmien 
täytäntöönpanon merkitystä, myös suojelualueilla; korostaa, että on toteutettava 
geneettisten resurssien saatavuutta ja hyödynjakoa koskeva kansainvälinen 
järjestelmä; ehdottaa, että EU:lta tukea saavien kolmansien maiden olisi 
noudatettava biologista monimuotoisuutta koskevaa EU:n politiikkaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 23
23 kohta

23. korostaa syvän meren pohjatroolauksen ja muiden haitallisten kalastusmenetelmien
biologiselle monimuotoisuudelle aiheuttamaa uhkaa; panee merkille päätöksen, jonka 
YK:n yleiskokous teki äskettäin tästä asiasta; (poistetaan) kehottaa komissiota
tekemään yhteistyötä YK:n ja asiaankuuluvien nykyisten alueellisten 
kalastuksenhallintajärjestöjen kanssa, jotta voidaan hyväksyä ja panna täytäntöön 
toimia kaiken avomerikalastuksen, myös troolauksen hallitsemiseksi; kehottaa 
komissiota lisäksi ponnistelemaan, jotta voidaan panna pikaisesti täytäntöön toimia 
avomeren tärkeiden syvän meren luontotyyppien suojelemiseksi tuhoisilta 
kalastusmenetelmiltä, myös pohjatroolaukselta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 24
23 kohta

23. korostaa (poistetaan) pohjatroolauksen biologiselle monimuotoisuudelle aiheuttamaa 
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uhkaa tiettyjen meren luontotyyppien osalta, esimerkiksi koralliriuttojen ja 
merenalaisten vuorten ja muodostumien osalta; panee merkille päätöksen, jonka 
YK:n yleiskokous teki äskettäin tästä asiasta; kehottaa komissiota antamaan uusia
lainsäädäntöehdotuksia kyseisten luontotyyppien suojelemisesta EU:n vesillä; 
kehottaa komissiota jatkamaan yhteistyötä YK:n ja paikallisten kalastusjärjestöjen
kanssa, jotta voidaan panna pikaisesti täytäntöön toimia avomeren tärkeiden syvän 
meren luontotyyppien suojelemiseksi tuhoisilta kalastusmenetelmiltä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 25
23 a kohta (uusi)

23 a. kiinnittää tässä yhteydessä huomiota EU:n YK:ssa äskettäin julkistamaan 
toimenpidepakettiin, joka johti vakuutukseen, että haavoittuviin ekosysteemeihin 
haitallisesti vaikuttavaa pohjatroolausta on arvioitava ennen luvan antamista ja että 
sitä koskevia toimenpiteitä on pantava täytäntöön alueellisten kalastusjärjestöjen 
vastuulla tai, jos nämä elimet eivät vielä sääntele kyseisiä alueita, niiden valtioiden, 
joiden lipun alle kyseiset alukset on rekisteröity;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 26
29 kohta

29. tunnustaa EU:n kaupasta kolmansien maiden biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ekosysteemipalveluihin jäävän ekologisen jalanjäljen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tunnistamaan kaupan suurimmat vaikutukset biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin erityisesti kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arvioinneilla; korostaa, että monenvälisten, alueellisten ja 
kahdenvälisten vapaakauppasopimusten puitteissa on tärkeää toteuttaa toimia, joilla 
vähennetään globalisaation ekologista vaikutusta; korostaa, että EU:n politiikka ei 
saisi johtaa kolmansien maiden biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 27
32 kohta

32. kehuu uusien kalastuskumppanuussopimusten avulla tavoiteltavaa lähestymistapaa, 
joka perustuu kantojen kestävyyteen, etusijalle asetettuihin pyrkimyksiin sisällyttää 
asianomaiset kolmannet maat kestävään kalastuskulttuuriin ja yhteisön yhä 
lisääntyvään rahoitukseen kansallisille kalastussuunnitelmille, jotka perustuvat 
kyseisten maiden kestäviin perusteisiin, panoksiin tieteellisiin tarkoituksiin ja 
koulutustarkoituksiin ja tukeen kolmansien maiden rohkaisemiseksi liittymään 
alueellisiin kalastussopimuksiin, sekä sopimusten nojalla kehittyneisiin teknisiin 
sovellutuksiin tehtäviin investointeihin valvonnan parantamiseksi; voi vain ylistää 
puolueettomin termein täysin mitattavissa olevaa merkitystä, joka 
kalastussopimuksilla on ennen ollut monien vähemmän kehittyneiden maiden 
kansojen paremmille mahdollisuuksille hyödyntää omia kalakantojaan, 
työpaikkojen luomiselle rannikkoalueille yhteisön laivaston toiminnan tuloksena ja 
kyseisten alueiden taloudellisen aseman vahvistamisessa kylmäsäilytystä vaativien 
kasvien ja maahan perustetun jalostusteollisuuden takia; kehuu sitä, että yhteys 
tiukasti säänneltyihin laivastoihin, kuten yhteisön laivastoihin, on auttanut 
saavuttamaan asteittaisen muutoksen parempaan kalastuksen hallintaa koskevassa 
lähestymistavassa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 28
36 kohta

36. tunnustaa sen valtavan haasteen, jonka tarve ymmärtää biologista monimuotoisuutta 
asettaa; on erittäin huolestunut siitä, että biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien tutkimiseen osoitetut resurssit ovat aivan liian pienet ottaen huomioon 
asian huomattava merkitys ihmisten vauraudelle ja hyvinvoinnille; kehottaa 
korostamaan biologisen monimuotoisuuden rahoituksen asemaa yhteisössä (seitsemäs 
puiteohjelma) ja kansallisissa tutkimusohjelmissa; tunnustaa tarpeen parantaa 
yleisön tietoisuutta biologisen monimuotoisuuden merkityksestä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 29
37 kohta

37. tunnustaa, että on kehitettävä entistä tehokkaampia mekanismeja, joiden avulla 
biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevat todisteet voisivat 
vaikuttaa yhteisön, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason politiikkaan; tukee 
ehdotusta kehittää EU:lle uusi riippumattomien ja arvovaltaisten neuvojen mekanismi 
tätä tarkoitusta varten ottaen huomioon nykyinen säännöstö; kehottaa komissiota 
laatimaan tutkimuksia ja arviointeja uusiutuvan energian tuotannon vaikutuksista 
biologiseen monimuotoisuuteen ja biologisen monimuotoisuuden muutoksesta 
kaupunkialueilla, myös kaupunkialueilla esiintyvien uusien lajien myönteisistä ja 
kielteisistä vaikutuksista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 30
37 a kohta (uusi)

37 a. on huolestunut monien kalalajien vähentymisestä ja siitä, että kansainvälisen 
merentutkimusneuvoston tieteellisiä raportteja noudatetaan vain osittain, jos 
lainkaan, määritettäessä vuosittaisia suurimpia sallittuja saaliita; tunnustaa, että 
tieteelliset raportit eivät ole poliittisia määräyksiä, mutta katsoo, että on esitettävä 
painavia syitä ja hyviä perusteita tieteellisten suositusten noudattamatta 
jättämiselle; katsoo, että siinä tapauksessa komission ja neuvoston on myös 
annettava perusteita sen osoittamiseksi, että kestävän enimmäistuoton periaatetta 
noudatetaan EU:ssa aidosti;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 31
39 kohta

39. korostaa jäsenvaltioiden vastuuta kaikkien käytettävissä olevien mahdollisuuksien 
hyödyntämisessä yhteisen maatalouspolitiikan, yhteisen kalastuspolitiikan, koheesio-
ja rakennerahastojen, Life+ -ohjelman ja seitsemännen puiteohjelman puitteissa, 
noudattaen kunkin tavoitteita ja painopisteitä, ja kansallisten resurssien jakamisessa; 
kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota taloudellisiin tarpeisiin vuosien 2008–
2009 talousarvion arvioinnissa, jonka aikana olisi arvioitava EU:n biologiselle 
monimuotoisuudelle, erityisesti Natura 2000 -ohjelmalle, osoittaman rahoituksen 
riittävyys ja saatavuus;
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Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 32
39 a kohta (uusi)

39 a. kiinnittää huomiota ympäristövastuudirektiivin tarjoamiin mahdollisuuksiin 
soveltaa saastuttaja maksaa -periaatetta ja kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
kyseisiä mahdollisuuksia ja rahoittamaan toimenpiteitä, joiden avulla helpotetaan 
ympäristöä koskevien tavoitteiden saavuttamista, myös luontotyyppi- ja 
lintudirektiivin tavoitteita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 33
42 a kohta (uusi)

42 a. korostaa lintu- ja luontotyyppidirektiivin täysimääräisen ja johdonmukaisen 
voimaan saattamisen ja täytäntöönpanon merkitystä; vaatii, että komissio ja 
jäsenvaltiot osoittavat tähän riittävästi määrärahoja ja kiinnittävät asiaan riittävästi 
huomiota;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 34
45 a kohta (uusi)

45 a. panee merkille, että biologinen monimuotoisuus on teoreettinen käsite, joka 
herättää tunteita vain harvoissa ihmisissä, mutta että monet ihmiset ovat
tunteellisesti kiintyneitä maisemiin ja ihmisten niihin aikojen saatossa 
aikaansaamiin ominaisuuksiin ja arvostavat niiden kauneutta; pahoittelee, että 
laajamittainen maatalous on heikentänyt maisemien biologista monimuotoisuutta ja 
kauneutta; katsoo, että maisemien entistämiseen, esimerkiksi niittyjen välisten 
pensaikkojen avulla, suhtauduttaisiin yleisesti myönteisesti, ja se auttaisi myös 
biologisen monimuotoisuuden palauttamisessa;

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 35
45 a kohta (uusi)

45 a. panee merkille, että yli 100 miljoonaa ihmistä käy vuosittain eurooppalaisissa 
eläintarhoissa ja akvaarioissa, ja tunnustaa, että kyseisillä laitoksilla on merkittävä 
asema yleisön ympäristötietouden lisäämisessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 36
48 kohta

48. on tyytyväinen komission ehdotukseen antaa väliarvio (vuoden 2008 lopussa) ja 
loppuarviot (vuoden 2010 ja vuoden 2013 lopussa) niiden tavoitteiden 
saavuttamisesta, jotka esitetään neuvostolle ja parlamentille annettuun tiedonantoon 
sisältyvässä toimintasuunnitelmassa; korostaa, että kyseisten arvioiden tuloksia olisi 
käytettävä laajempien poliittisten ja talousarvion tarkistusta koskevien prosessien 
pohjana, mukaan luettuna vuosien 2008–2009 talousarvion tarkistus ja poliittiset ja 
talousarviota koskevat tarkistukset vuoden 2013 jälkeisen ajan osalta; kehottaa 
komissiota esittämään kattavan ja pitkä-aikaisen biologista monimuotoisuutta 
koskevan strategian vuoden 2010 jälkeen;

Or. en


