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A Bizottság „A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 2010-ig és azon túl: Az 

ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása az emberi jólét érdekében” című közleménye
(2006/2233(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 1
B. preambulumbekezdés

B. mivel (törlés) csak kevés megfelelő mutató áll rendelkezésre annak hatékony 
mérésére, hogy a különböző politikák végrehajtása során milyen mértékben vették 
figyelembe a biológiai sokféleség által megkövetelt szempontokat; e mutatók közül az 
egyik legfontosabb a mezőgazdasági területekhez kötődő közönséges madárfajokra 
vonatkozó mutató,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 2
1a. bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza a biológiai sokféleség belső értékeit és annak sürgős szükségességét, 
hogy megvédjük azt az ember által gyakorolt hatások és beavatkozás (nem 
kizárólagosan a természet kizsákmányolására, az éghajlatváltozásra és az élőhelyek  
visszaszorulására korlátozva ) okozta további csökkenéstől;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 3
3. bekezdés

3. elismeri (törlés) az egészséges ökoszisztémák kiemelkedő fontosságát az EU és az 
egész világ jóléte és egészsége vonatkozásában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marios Matsakis

Módosítás: 4
3. bekezdés

3. elismeri a biológiai sokféleség belső értékét és az egészséges ökoszisztémák 
kiemelkedő fontosságát az EU és az egész világ jóléte és egészsége vonatkozásában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marios Matsakis

Módosítás: 5
4. bekezdés

4. (törlés) hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése 
szoros kapcsolatban állnak egymással, és egyaránt fontosak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 6
5. bekezdés

5. megerősíti, hogy sürgős erőfeszítésekre van szükség a biológiai sokféleség 
csökkenésének 2010-ig történő megállítására vonatkozó (a 2001. évi göteborgi 
Európai Tanács, a Fenntartható Fejlődési Stratégia és a 6. Környezetvédelmi 
Cselekvési Program által tett) kötelezettségvállalások teljesítéséhez; kiemeli, hogy 
intenzívebb és összehangolt erőfeszítésekre van szükség e folyamat megállítására, 
különösen a kötelezettségvállalások 2010-ig való teljesítésére rendelkezésre álló idő 



AM\631307HU.doc 3/13 PE 378.729v01-00

HU

rövidségének fényében; támogatja a Bizottság közleményében bemutatott integrációs 
megközelítést, amely szerint a természet sokszínűsége csökkenésének megállítását 
minden releváns EU-politikába be kell építeni;

Or. fi

Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 7
6. bekezdés

6. elismeri a Bizottság közleményében szereplő „ökoszisztéma-szolgáltatások” 
elterjedőben lévő koncepciójának (törlés) a biológiai sokféleség gazdasági értékének 
az egyéb politikaterületekbe való beépítése eszközeként játszott lehetséges fontosságát, 
és javasolja, hogy az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartását tegyék az EU 
horizontális és ágazati politikáinak alapvető céljává; óva int ugyanakkor a biológiai 
sokféleség értékének csökkentésétől az ember javára, és a biológiai sokféleség 
csökkenésének pusztán gazdasági problémaként való kezelésétől;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 8
8a. bekezdés (új)

8a. ebben az összefüggésben felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a gyakorlati 
intézkedések lehetőségét és tegyen javaslatokat e téren annak érdekében, hogy a 
biológiai sokféleség csökkenésével járó költségeket az arra jelentős negatív hatást 
gyakorló tevékenységek viseljék;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marios Matsakis

Módosítás: 9
9a. bekezdés (új)

9a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Natura 2000 hálózatba az EU-tagállamok 
szuverenitása alá tartozó tengerentúli országokat és területeket is bevonják;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 10
10. bekezdés

10. hangsúlyozza a veszélyeztetett fajokra összpontosító további intézkedések fontosságát, 
és e tekintetben elismeri az egyes fajokra vonatkozó cselekvési tervek alkalmazásának 
kiterjesztésében rejlő értékeket; hangsúlyozza, hogy az irányelv értelmében 
védelemben részesülő élőhelytípusokat és fajokat rendszeresen tudományos 
vizsgálatnak kell alávetni;

Or. fi

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 11
11a. bekezdés (új)

11a. hangsúlyozza, hogy noha az élő állatok befogása és kereskedelme továbbra is 
veszélyt jelent a biológiai sokféleségre, Európa egy sor olyan zoológiai intézménnyel 
és egyéb szervezettel rendelkezik, amelyek tenyésztési programok és természetes 
körülmények között végrehajtott fajmegőrzési intézkedések segítségével 
bebizonyították, hogy fontos szerepet játszanak bizonyos veszélyeztetett fajok 
túlélésének biztosításában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás: 12
12. bekezdés

12. elismeri, hogy a területrendezés és a vadon élõ fajok kiaknázása (vadászat és halászat 
segítségével) kulcsfontosságú hatást gyakorolnak a biológiai sokféleségre és az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra; különösképpen hangsúlyozza azokat a veszélyeket, 
amelyek a nagy természeti értéket képviselõ mezõgazdasági földterületeket és az 
erdõket fenyegetik az intenzív használat vagy a mûvelés alól való kivonás 
következtében; elismeri a halállományokat, a nem célfajokat és a tengeri élõhelyeket a 
tengeri környezet ökológiailag fenntarthatatlan kiaknázása következtében fenyegetõ 
veszélyeket, beleértve az illegális gyakorlatokat; 

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 13
12. bekezdés

12. elismeri, hogy a területhasználati tervezés és a vadon élő fajok kiaknázása (vadászat és 
halászat segítségével) kulcsfontosságú hatást gyakorolnak a biológiai sokféleségre és 
az ökoszisztéma-szolgáltatásokra; különösképpen hangsúlyozza azokat a veszélyeket, 
amelyek a nagy természeti értéket képviselő mezőgazdasági földterületeket és az 
erdőket fenyegetik az intenzív használat vagy a művelés alól való kivonás 
következtében; elismeri a halállományokat, a nem célfajokat és a tengeri élőhelyeket a 
gazdaságilag fenntarthatatlan halászati gyakorlatok, például az illegális halászat, 
valamint a destruktív és válogatás nélküli technológiákat alkalmazó halászat
következtében fenyegető veszélyeket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 14
13a. bekezdés (új)

13a. aggodalmát fejezi ki a tenyészett állatok és termesztett növények sokféleségének 
csökkenése miatt; felhívást intéz ezért a 98/95/EK tanácsi irányelv1 azonnali 
átültetésére a nemzeti joganyagokba, amely irányelv a vetőmag-kereskedelemre 
vonatkozó meglévő jogszabályi keretek között jogalapot teremt a genetikai erózió 
által fenyegetett fajták megőrzésére természetes körülmények között és a 
gazdaságokban; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 15
14. bekezdés

14. hangsúlyozza a vízügyi keretirányelv a tengerparti zónák integrált kezeléséről szóló 
ajánlás időben történő és hatékony végrehajtásának fontosságát az édesvizek jó 
ökológiai állapotának biztosítása érdekében; sürgeti a tagállamokat, hogy használják 
ki a vízügyi keretirányelv 5. és 9. cikkében biztosított gazdasági eszközöket e szűkös 
erőforrás óvatos használatának ösztönzése, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
végrehajtása megbízható pénzügyi alapjának létrehozása érdekében; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy szülessen ambiciózus tengeri keretirányelv a tengeri 
környezet jó környezetvédelmi állapotának elérése érdekében; hangsúlyozza annak 

  
1 HL 25., 1999.2.1., 1. o.
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fontosságát, hogy a kidolgozás alatt álló tengeri stratégia egyik kulcsfontosságú célja a 
biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása legyen;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 16
16. bekezdés

16. elismeri, hogy bizonyos növényvédőszerek, gyulladásgátló anyagok és egyéb 
perzisztens, biológiailag felhalmozódó és mérgező vegyszerek fenyegetést jelentenek 
az ökoszisztémákra nézve; hangsúlyozza ebben az összefüggésben (törlés) a REACH 
hatékony végrehajtásának fontosságát; hangsúlyozza, hogy szükség van az ilyen 
szennyező anyagok biológiai felhalmozódásának megfigyelésére a szárazföldi, 
édesvízi és tengeri környezetek csúcsragadozóinak vizsgálatával; úgy véli továbbá, 
hogy különleges figyelmet kell szentelni a növényvédőszerek használatával 
kapcsolatos kockázatoknak, mivel ezek a szerek mérgezőnek készültek, és a 
természetben kerülnek felhasználásra; rámutat, hogy a növényvédőszerekről szóló 
új európai jogszabályoknak – a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 
rendeletre irányuló javaslat (COM(2006)0388 - 2006/0136(COD)), a 
növényvédőszerek fenntartható használatáról szóló keretirányelvre irányuló javaslat 
(COM(2006)0372 - 2006/0132(COD)) és a növényvédőszerek fenntartható 
használatáról szóló tematikus stratégia (COM(2006)0373 - 2007/2006(INI)) –
biztosítaniuk kell, hogy a biológiai sokféleség csökkenése ne fokozódjék Európában 
a növényvédőszerek használata következtében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 17
18a. bekezdés (új)

18a. kiemeli, hogy az immun-fogamzásgátlás meghatározó szerepet játszhat az invazív 
idegen emlősfajok (IAS) visszaszorításában és megjegyzi, hogy e téren jelenleg 
fontos kutatások zajlanak; sürgeti a Bizottságot, hogy járuljon hozzá az immun-
fogamzásgátlással kapcsolatos európai kutatás finanszírozásához, és tegyen közzé 
projektekre vonatkozó ajánlattételi felhívást; megjegyzi, hogy a LIFE+ program 
olyan létező keret, amelyet fel lehet használni az invazív idegen fajok elleni fellépés 
jobb ösztönzésére;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Andres Tarand

Módosítás: 18
18a. bekezdés (új)

18a. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az idegen fajok Európai Unióba való 
behozatalát tiltó jogszabályra irányuló javaslat felé;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 19
19. bekezdés

19. felhívja a figyelmet a nem őshonos fajok tengeri ökoszisztémára gyakorolt, egyes 
esetekben katasztrofális hatására; szorgalmazza sürgős intézkedések meghozatalát 
az organizmusok ballasztvízzel történő átvitelének megakadályozására és sürgeti a 
tagállamokat, hogy hajtsák végre a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet égisze alatt 
elfogadott, a hajók ballasztvizének és az üledékeknek az ellenőrzéséről és kezeléséről 
szóló nemzetközi egyezményt;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle and Adamos Adamou

Módosítás: 20
20. bekezdés

20. hangsúlyozza az EU genetikailag módosított organizmusokról szóló jogalkotási kerete 
teljes mértékű végrehajtásának fontosságát; kiemeli, hogy a genetikailag módosított 
növények ipari méretű termelése lehetséges kockázatot jelent a biológiai 
sokféleségre, és felkéri a Bizottságot, hogy értékelje annak az európai 
ökoszisztémákra gyakorolt hatását;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 21
21. bekezdés

21. erőteljesen támogatja a biológiai sokféleségről szóló egyezmény végrehajtását és 
sürgeti, hogy az EU vállaljon vezető szerepet e téren; hangsúlyozza a biológiai 
sokféleségről szóló egyezmény munkaprogramjai végrehajtásának fontosságát, a 
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védett területekre vonatkozó munkaprogramokat is beleértve; hangsúlyozza, hogy 
szükség van a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférést és az azokból származó 
előnyök megosztását irányító nemzetközi rendszer létrehozására; hangsúlyozza, hogy 
növelni kell a nemzetközi környezetvédelmi megállapodások egymást támogató 
jellegét és szinergiáját;

Or. fi

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 22
21. bekezdés

21. erőteljesen támogatja a biológiai sokféleségről szóló egyezmény végrehajtását és 
sürgeti, hogy az EU vállaljon vezető szerepet e téren; hangsúlyozza a biológiai 
sokféleségről szóló egyezmény munkaprogramjai végrehajtásának fontosságát, a 
védett területekre vonatkozó munkaprogramokat is beleértve; hangsúlyozza, hogy 
szükség van a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférést és az azokból származó 
előnyök megosztását irányító nemzetközi rendszer létrehozására; javasolja, hogy az 
EU-támogatásban részesülő harmadik országoktól követeljék meg az EU biológiai 
sokféleségre vonatkozó politikáinak betartását;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 23
23. bekezdés

23. kiemeli, hogy a mélytengeri fenékhálós halászat és egyéb fenntarthatatlan halászati 
gyakorlatok veszélyt jelentenek a biológiai sokféleségre nézve;  tudomásul veszi az 
ENSZ főtitkárának közelmúltbéli határozatát ezzel kapcsolatban; sürgeti a Bizottságot, 
hogy működjön együtt az ENSZ-szel és ahol léteznek ilyenek, az illetékes regionális 
halászati szervezetekkel a mélytengeri halászat (a fenékhálós halászatot is ideértve) 
irányítását célzó intézkedések elfogadásában és végrehajtásában; sürgeti továbbá a 
Bizottságot, hogy törekedjen a fontos mélytengeri élőhelyeknek a destruktív halászati 
technológiáktól, köztük a fenékhálós halászattól való megóvását célzó intézkedések 
sürgős végrehajtására;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás: 24
23. bekezdés

23. kiemeli, hogy a fenékhálós halászat bizonyos tengeri élőhelyek, mint például a 
korallzátonyok, valamint a tenger alatti hegyek és kürtők esetében veszélyt jelent a 
biológiai sokféleségre nézve; tudomásul veszi az ENSZ főtitkárának közelmúltbéli 
határozatát ezzel kapcsolatban; sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is terjesszen elő
jogalkotási javaslatokat ezen élőhelyek védelméről az EU vizein; sürgeti a Bizottságot, 
hogy továbbra is működjön együtt az ENSZ-szel és a regionális halászati 
szervezetekkel a fontos mélytengeri élőhelyeknek a pusztító halászati gyakorlattól
való megóvását célzó intézkedések sürgős végrehajtásában;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás: 25
23a. bekezdés (új)

23a. emlékeztet ezzel kapcsolatosan az EU által az ENSZ elé benyújtott legutóbbi 
intézkedéscsomagra, amely végeredményben biztosítja, hogy a fenékhálós halászatot, 
amely kedvezőtlen hatással lehet az érzékeny ökoszisztémákra, használatának 
engedélyezése előtt fel kell mérni, valamint azt, hogy az említett intézkedéseket a 
regionális halászati szervezeteknek kell végrehajtani, az olyan zónák esetében pedig, 
amelyeket ilyen szervezet még nem szabályoz, az érintett halászhajó lobogó szerint 
államának;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 26
29. bekezdés

29. elismeri, hogy az EU kereskedelme ökológiai lábnyomot hagy a harmadik országok 
biológiai sokféleségén és ökoszisztéma-szolgáltatásain; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy azonosítsák a kereskedelem által a biológiai sokféleségre és 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra tett főbb hatásokat, különösen fenntarthatósági 
hatáselemzések segítségével; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a többoldalú, 
regionális és kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások összefüggésében 
szülessenek intézkedések a globalizáció ökológiai hatásainak csökkentésére;
hangsúlyozza, hogy az európai politikák nem vezethetnek a biológiai sokféleség 
csökkenéséhez harmadik országokban;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás: 27
32. bekezdés

32. üdvözli azt a megközelítést, amely az új halászati partnerségi megállapodások 
forrásainak fenntarthatóságán alapul, annak jelentőségét, hogy ezek a 
megállapodások lehetővé teszik a harmadik országok számára, hogy fenntartható 
halászati kultúrát hozzanak létre, valamint az említett országok fenntartható nemzeti 
halászati terveire irányuló közösségi finanszírozás folyamatos növekedését, a 
tudományos és képzési célú támogatásokat és az említett országok regionális 
halászati szervezetekbe való bevonásának elősegítésére irányuló segítséget, továbbá 
az említett megállapodások keretében történő beruházásokat, amelyek az ellenőrzés 
javítása céljából szükséges fejlett technológia felszerelésére irányulnak; a 
továbbiakban is elismeri a halászati megállapodásoknak azt a teljesen objektív és 
mérhető múltbeli hatását, amelynek köszönhetően sok kevésbé fejlett ország 
lakosságának javult a hozzáférése a saját halászati forrásaihoz, nőtt a munkahelyek 
száma a part menti területeken a közösségi flotta tevékenységének köszönhetően, 
valamint javult a pénzügyi egyensúly a szárazföldön létesített hűtőházak és 
feldolgozóipari létesítményeknek köszönhetően, illetve elismeri a szigorú 
szabályozásnak alávetett flottákkal, mint például a közösségi flottákkal való 
kapcsolat jótékony hatását a halászati intézkedések megközelítésében végbemenő 
pozitív változásokra;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 28
36. bekezdés

36. elismeri, hogy a biológiai sokféleség megértésének szükségessége óriási kihívást 
jelent; komoly aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a biológiai sokféleséggel és az 
ökoszisztémákkal kapcsolatos kutatásokra fordított források szintje messze nem 
elégséges, figyelembe véve a kérdés fontosságát az emberi jólét és egészség 
szempontjából; sürgeti, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kutatások kapjanak 
magasabb prioritást a közösségi (FP7) és nemzeti kutatási programokban; elismeri, 
hogy szükség van a közvélemény tájékozottságának javítására a biológiai sokféleség 
fontosságával kapcsolatban;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 29
37. bekezdés

37. elismeri, hogy hatékonyabb mechanizmusokra van szükség, amelyek segítségével a 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos bizonyítékok 
hatást gyakorolhatnak a politikákra közösségi, tagállami és nemzetközi szinten 
egyaránt; támogatja az arra vonatkozó javaslatot, hogy e célra a meglévő 
rendelkezéseket megfelelően figyelembe vevő, független és mértékadó új tanácsadási 
mechanizmusokat hozzanak létre az EU-ban; felhívja a Bizottságot, hogy készítsen 
tanulmányokat és értékeléseket a megújuló energiák termelésének a biológiai 
sokféleségre gyakorolt hatásáról, valamint a városi területek biológiai 
sokféleségének változásáról, beleértve a városi területeken megjelenő új fajok által 
gyakorolt pozitív és negatív hatásokat is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 30
37a. bekezdés (új)

37a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy számos halfaj állománya csökken, és hogy az 
ICES tudományos ajánlásait a teljes kifogható mennyiségek évenkénti 
meghatározásakor nem vagy csak részben követték; elismeri, hogy a tudományos 
ajánlások nem politikai diktátumok, de véleménye szerint a tudományos ajánlások 
figyelmen kívül hagyását komoly okokkal és megfelelő érvekkel kell alátámasztani; 
a Bizottságnak és a Tanácsnak ebben az esetben ugyanakkor azt is bizonyítania kell, 
hogy a maximális fenntartható hozam (MFH) elvét valóban betartják az EU-ban. 

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás: 31
39. bekezdés

39. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak saját céljaiknak és prioritásaiknak megfelelően
minden, a KAP, a KHP, a kohéziós és strukturális alapok, a LIFE+ és a 7. 
keretprogram keretében rendelkezésre álló lehetőséget meg kell ragadniuk, és nemzeti 
erőforrásokat kell hozzárendelniük e fellépésekhez; sürgeti, hogy nagyobb mértékben 
vegyék figyelembe az ezzel kapcsolatos pénzügyi igényeket a költségvetés 2008–
2009-es felülvizsgálata során, amikor is értékelni kell a biológiai sokféleség, 
különösen pedig a Natura 2000 céljaira szolgáló EU-források elégséges voltát és 
rendelkezésre állását;
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Or. es

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 32
39a. bekezdés (új)

39a. felhívja a figyelmet a környezeti felelősségről szólóirányelv keretében rendelkezésre 
álló lehetőségekre a „szennyező fizet” elv alkalmazásában, és sürgeti a tagállamokat, 
hogy használják ki ezeket a lehetőségeket a környezetvédelmi célok elérését célzó 
intézkedések finanszírozásának támogatására, beleértve az élőhelyekről és a 
madarakról szóló irányelvek intézkedéseit is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 33
42a. bekezdés (új)

42a. hangsúlyozza a madarakról és az élőhelyekről szóló irányelv teljes és következetes 
végrehajtásának és betartatásának fontosságát; ragaszkodik hozzá, hogy a Bizottság 
és a tagállamok szenteljenek elégséges erőforrásokat és figyelmet e feladatnak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 34
45a. bekezdés (új)

45a. rámutat arra, hogy a biológiai sokféleség elvont fogalom, amely kevés ember 
számára bír jelentéssel, sokan mutatnak azonban érdeklődést a tájak és a 
kultúrtörténeti jellegzetességek iránt, illetve értékelik azok szépségét; sajnálatát 
fejezi ki a nagyüzemi mezőgazdaság biológiai sokféleségre és a vidék szépségére 
gyakorolt hatása miatt; úgy véli, hogy a tájkép helyreállítását – például legelők 
közötti sövénykerítések kialakításával – széles körben talál majd kedvező 
fogadtatásra, és nagy mértékben hozzá fog járulni a biológiai sokféleség 
helyreállításához;

Or. nl
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Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 35
45a. bekezdés (új)

45a. megjegyzi, hogy az európai állatkerteket és akváriumokat évente több mint 100 
millióan látogatják meg, és elismeri, hogy ezek az intézmények fontos szerepet 
játszanak a közvélemény környezettudatosságának javításában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 36
48. bekezdés

48. üdvözli a Bizottság középtávú (2008 végéig benyújtandó) és végleges (2010 végéig, 
illetve 2013 végéig benyújtandó) értékelésekre vonatkozó javaslatát, amelyek célja a 
Bizottságnak a Tanácshoz és a Parlamenthez intézett, a cselekvési tervről szóló 
közleményében meghatározott célkitűzések irányába tett előrelépés vizsgálata; 
hangsúlyozza, hogy az értékelések eredményének a szélesebb politikai és 
költségvetési felülvizsgálati eljárások alapját kell képezniük, beleértve a 2008–2009. 
évi költségvetési felülvizsgálatot, valamint a 2013 utáni időszakra vonatkozó politikai 
és költségvetési felülvizsgálati eljárásokat; sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
átfogó hosszú távú stratégiát a biológiai 2010 utánra sokféleséggel kapcsolatban;

Or. en


