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PAKEITIMAI 1–36

Pranešimo projektas (PE 378.721v01-00)
Adamos Adamou
Komisijos komunikatas „Biologinės įvairovės mažėjimo sustabdymas iki 2010 m. ir jos 
išsaugojimas ateityje. Ekosistemų funkcijų išsaugojimas žmonių gerovei“
(2006/2233(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 1
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi (išbraukta) yra keletas atitinkamų rodiklių, kurie leidžia veiksmingai 
nustatyti, kiek įvairių politikos sričių vykdymas atitinka su biologine įvairove 
susijusius poreikius, iš kurių vienas žinomiausių yra bendrasis ūkių žemių paukščių 
indeksas;.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 2
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia pačios biologinės įvairovės vertę ir kad reikia neatidėliotinai imtis 
apsaugos nuo tolesnio jos mažėjimo dėl žmogaus įtakos ir kišimosi, įskaitant 
naudojimą, klimato pokyčius ir buveinių nykimą, bet tuo neapsiribojant;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 3
3 dalis

3. pripažįsta, kad (išbraukta) sveikos ekosistemos yra gyvybiškai svarbios, siekiant 
užtikrinti klestėjimą ir gerovę Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 4
3 dalis

3. pripažįsta, kad biologinė įvairovė – tai svarbi vertybė ir kad sveikos ekosistemos yra 
gyvybiškai svarbios, siekiant užtikrinti klestėjimą ir gerovę Europos Sąjungoje ir 
visame pasaulyje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 5
4 dalis

4. (išbraukta) pažymi, kad klimato kaita ir biologinės įvairovės mažėjimas yra glaudžiai 
susiję ir yra vienodai svarbūs;

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 6
5 dalis

5. pakartoja, kad reikia skubiai imtis veiksmų, siekiant įvykdyti įsipareigojimus 
sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą Europos Sąjungoje iki 2010 m. (remiantis 
2001 m. Geteborgo Europos Vadovų Tarybos susitikimu, Tvaraus vystymosi strategija 
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ir šeštąja aplinkosaugos veiksmų programa); pabrėžia, kad reikia skubiai intensyvinti 
ir koordinuoti pastangas stabdant šią mažėjimo tendenciją, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
įsipareigojimams įvykdyti iki 2010 m. liko nedaug laiko; remia Komisijos 
komunikate siūlomą požiūrį, kad gamtos įvairovės mažėjimo sustabdymas turėtų 
sudaryti visų atitinkamų ES politikos sričių dalį;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 7
6 dalis

6. pripažįsta galimą nepaprastą naujos ekosistemų funkcijų koncepcijos, kaip priemonės, 
leidžiančios sujungti biologinės įvairovės ekonominę vertę su kitomis politikos 
sritimis, svarbą, kaip nurodoma Komisijos komunikate, ir siūlo, kad ekosistemų 
funkcijų išsaugojimas taptų pagrindiniu visų horizontaliųjų ir pagal sektorius 
suskirstytų politikos sričių tikslu; vis dėlto perspėja, kad prieštarauja biologinės 
įvairovės vertės mažinimui siekiant naudos, kurią žmonės gali gauti iš to, arba 
žiūrėjimui į biologinės įvairovės mažėjimą tik kaip į ekonominį interesą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 8
8a dalis (nauja)

8a. šioje plotmėje ragina Komisiją ištirti ir pateikti pasiūlymus dėl praktinių priemonių, 
siekiant įtraukti biologinės įvairovės mažėjimo kainą į veiklos sritis, turinčias didelį 
neigiamą poveikį biologinei įvairovei;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 9
9a dalis (nauja)

9a. pabrėžia, kad svarbu įtraukti į „Natura 2000“ tinklą užjūrio kraštų ir teritorijų , 
kuriuos valdo ES valstybės narės suvereniomis teisėmis, sritis;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 10
10 dalis

10. pabrėžia papildomų priemonių, pagal kurias didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
nykstančioms rūšims, svarbą ir šiuo aspektu pripažįsta, kad reikia išplėsti rūšims 
atkurti skirtus veiksmų planus; pabrėžia, kad buveines ir rūšis, kurių apsaugos 
reikalaujama direktyva, reikėtų persvarstyti moksliškai reguliariais laiko tarpais;

Or. fi

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 11
11a dalis (nauja)

11a. pripažįsta, kad, nors gyvų gyvūnų gaudymas bei prekyba jais ir toliau kelia grėsmę 
biologinei įvairovei, Europa taip pat turi tam tikrą skaičių zoologinių institucijų ir 
kitų organizacijų, kurios veisimo ir vietoje taikomomis apsaugos programomis rodo
galinčios atlikti savo vaidmenį kai kurių nykstančių rūšių išlikimo rėmimo srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Carmen Fraga Estévez

Pakeitimas 12
12 dalis

12. pripažįsta, kad žemės naudojimo planavimas ir laukinių rūšių eksploatavimas 
(medžiojant ir žvejojant) yra svarbiausi veiksniai, darantys poveikį biologinei įvairovei 
ir ekosistemų funkcijoms; ypač pabrėžia pavojų gamtos požiūriu vertingoms ūkių 
žemėms ir miškams, kylantį dėl jų intensyvaus naudojimo ir apleidimo; pripažįsta 
pavojus, kylančius žuvų ištekliams, nepagrindinėms žvejojamoms rūšims ir jūrų 
buveinėms dėl ekologiškai netausaus jūrų aplinkos naudojimo, įskaitant nelegalią 
praktiką;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 13
12 dalis

12. pripažįsta, kad žemės naudojimo planavimas ir laukinių rūšių eksploatavimas 
(medžiojant ir žvejojant) yra svarbiausi veiksniai, darantys poveikį biologinei 
įvairovei ir ekosistemų funkcijoms; ypač pabrėžia pavojų gamtos požiūriu vertingoms 
ūkių žemėms ir miškams, kylantį dėl jų intensyvaus naudojimo ir apleidimo; pripažįsta 
pavojus, kylančius žuvų ištekliams, nepagrindinėms žvejojamoms rūšims ir jūrų 
buveinėms dėl ekologiškai netausios žvejybos praktikos, įskaitant nelegalią žvejybą ir 
žvejybą, naudojant pragaištingas ir neatrankines technologijas;;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 14
13a dalis (nauja)

13a. yra susirūpinęs mažėjančia auginamų gyvūnų ir augalų rūšių įvairove, todėl ragina 
nedelsiant perkelti į nacionalinę teisę Tarybos direktyvą 98/95/EB1, suteikiančią
teisinį pagrindą, kuris pagal teisės aktų dėl prekybos sėklomis sistemą leistų vietoje,
ūkyje, išsaugoti veisles, kurioms gresia genetinis išnykimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 15
14 dalis

14. pabrėžia, kad svarbu laiku ir veiksmingai įgyvendinti Vandens pagrindų direktyvą, 
kad būtų pasiekta gera gėlųjų vandenų ekologinė būklė, ir vadovautis integruoto 
pakrančių zonos tvarkymo rekomendacija; ragina valstybes nares pasinaudoti 
finansinėmis priemonėmis, teikiamomis pagal Vandens pagrindų direktyvos 5 ir 
9 straipsnius, siekiant suteikti skatinimo priemonę, leidžiančią rūpestingai naudoti 
šiuos menkus išteklius ir užtikrinti tvirtą finansinį pagrindą, kad būtų galima 
įgyvendinti upių baseinų valdymo planus; pabrėžia plačių užmojų Jūros pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo svarbą, siekiant jūrų vietovių gerų aplinkos sąlygų; pabrėžia, 

  
1 OL L 25, 1999 2 1, p. 1.
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kad svarbu, jog naujoje Jūrų strategijoje biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų 
išsaugojimas būtų vienas iš pagrindinių tikslų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 16
16 dalis

16. pripažįsta tam tikrų pesticidų, antipirenų ir kitų patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų 
cheminių medžiagų ekosistemoms keliamą grėsmę; pabrėžia, kad šiuo aspektu svarbu 
veiksmingai įgyvendinti (išbraukta) REACH direktyvą; pabrėžia, kad reikia stebėti 
tokių teršalų bioakumuliaciją, stebint aukščiausios pakopos plėšrūnus, gyvenančius 
sausumoje, gėluosiuose vandenyse ir jūrų vietovėse; taip pat mano, kad ypatingas
dėmesys turėtų būti skiriamas pesticidų naudojimo pavojams, kadangi pesticidai
sukurti būti toksiški, bet naudojami aplinkoje; pažymi, kad naujieji Europos 
pesticidų teisės aktai – pasiūlymas dėl reglamento dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką (COM(2006)0388 – 2006/0136(COD)); pasiūlymas dėl pagrindų 
direktyvos dėl tausaus pesticidų naudojimo (COM(2006)0372 – 2006/0132(COD)); 
Teminė tausaus pesticidų naudojimo strategija (COM(2006)0373 – 2007/2006(INI)) 
– turėtų užtikrinti, kad Europos biologinės įvairovės mažėjimas nesustiprėtų dėl 
pesticidų naudojimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 17
18a dalis (nauja)

18a. pabrėžia, kad imuninė kontracepcija gali atlikti lemiamą vaidmenį žinduolių 
invazinių svetimų rūšių kontrolės srityje, ir pažymi šiuo metu šioje srityje vykdomų
mokslinių tyrimų svarbą; ragina Komisiją skirti finansavimą Europos moksliniams 
tyrimams, nukreiptiems į imuninę kontracepciją, ir kviesti teikti projekto 
pasiūlymus; pažymi, kad LIFE + programa yra vienintelė esama sistema, kurią 
galima panaudoti, siekiant geresnio poveikio, leidžiančio paskatinti veiksmus dėl 
invazinių svetimų rūšių;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Andres Tarand

Pakeitimas 18
18a dalis (nauja)

18a. ragina Komisiją imtis priemonių, kad būtų pasiūlyti teisės aktai, kuriais Europos 
Sąjungoje būtų uždrausta įvesti svetimas rūšis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 19
19 dalis

19. atkreipia dėmesį į kartais pražūtingus padarinius, kai į jūrų ekosistemas patenka 
egzotiškų organizmų; ragina nedelsiant imtis priemonių, kad su balastiniu vandeniu 
nebūtų pernešami svetimi organizmai, ir ragina valstybes nares įgyvendinti 
Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) tarptautinę konvenciją dėl laivų balastinio 
vandens ir nuosėdų kontrolės ir tvarkymo;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Avril Doyle ir Adamos Adamou

Pakeitimas 20
20 dalis

20. pabrėžia, kad svarbu iki galo įgyvendinti ES teisės aktus dėl genetiškai modifikuotų 
organizmų; pažymi galimus pavojus, kylančius biologinei įvairovei dėl genetiškai 
modifikuotų javų pramoninio masto gamybos, ir prašo Komisijos įvertinti jų poveikį 
Europos ekosistemoms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Riitta Myller

Pakeitimas 21
21 dalis

21. aktyviai remia veiksmingą Biologinės įvairovės konvencijos (BĮK) įgyvendinimą ir 
ragina, kad šiuo aspektu ES imtųsi vadovavimo; pabrėžia Biologinės įvairovės 
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konvencijos darbo programų įgyvendinimo, įskaitant saugomose regionuose, svarbą; 
pabrėžia, kad reikia užbaigti darbus nustatant tarptautinį režimą, susijusį su 
naudojimusi genetiniais ištekliais ir dalijimusi nauda; pabrėžia, kad turėtų būti 
sustiprinta abipusė parama ir tarptautinių aplinkosaugos susitarimų sąveika;

Or. fi

Pakeitimą pateikėGyula Hegyi

Pakeitimas 22
21 dalis

21. aktyviai remia veiksmingą Biologinės įvairovės konvencijos (BĮK) įgyvendinimą ir 
ragina, kad šiuo aspektu ES imtųsi vadovavimo; pabrėžia Biologinės įvairovės 
konvencijos darbo programų įgyvendinimo, įskaitant saugomose regionuose, svarbą; 
pabrėžia, kad reikia užbaigti darbus nustatant tarptautinį režimą, susijusį su 
naudojimusi genetiniais ištekliais ir dalijimusi nauda; teigia, kad trečiosios šalys, 
gaunančios ES subsidijų, turėtų laikytis biologinės įvairovės politikos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 23
23 dalis

23. pabrėžia biologinei įvairovei keliamą grėsmę dėl dugninių tralų giliuose vandenyse 
naudojimo ir kitos netausios žvejybos praktikos; atsižvelgia į naują sprendimą šiuo 
klausimu JT Generalinėje Asamblėjoje; (išbraukta) ragina Komisiją bendradarbiauti 
su JT ir atitinkamomis regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis ten, kur 
jos yra, siekiant priimti ir įgyvendinti priemones, leidžiančias tvarkyti visą žvejybą, 
kuri vykdoma atviroje jūroje, įskaitant tralais; toliau ragina Komisiją dirbti,, 
siekiant skubiai įgyvendinti priemones, skirtas giliavandenių rūšių žuvų buveinių 
apsaugai nuo pragaištingų žvejybos technologijų, įskaitant dugninių tralų naudojimą 
atvirojoje jūroje;

Or. en



AM\631307LT.doc 9/13 PE 378.729v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Carmen Fraga Estévez

Pakeitimas 24
23 dalis

23. pabrėžia biologinei įvairovei keliamą grėsmę dėl dugninių tralų (išbraukta)
naudojimo, susijusią su tam tikromis jūrų buveinėmis, pvz., koralų rifais ir 
povandeniniais kalnais bei krateriais; atsižvelgia į naują sprendimą šiuo klausimu JT 
Generalinėje asamblėjoje; ragina Komisiją pateikti papildomų teisės aktų pasiūlymų 
dėl tokių buveinių apsaugos ES vandenyse; ragina Komisiją toliau bendradarbiauti su 
JT ir regioninėmis žuvininkystės organizacijomis, siekiant skubiai įgyvendinti 
priemones, skirtas giliavandenių rūšių žuvų buveinių apsaugai nuo pražūtingų 
žvejybos technologijų;

Or. es

Pakeitimą pateikėCarmen Fraga Estévez

Pakeitimas 25
23a dalis (nauja)

23a. šia tema atkreipia dėmesį į priemonių paketą, kurį ES neseniai atskleidė JT, 
prilygstantį garantijai, kad dugninių tralų naudojimas, galintis neigiamai paveikti 
jautrias ekosistemas, prieš jį leidžiant turės būti įvertintas ir kad tuo tikslu turės būti 
įgyvendintos priemonės, už kurias bus atsakingos regioninės žuvininkystės
organizacijos arba, jeigu aptariamų zonų dar nereguliuoja šios institucijos, 
susijusių laivų vėliavų valstybės;

Or. es

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 26
29 dalis

29. pripažįstą ES prekybos poveikį ekologijai, biologinei įvairovei ir ekosistemų 
funkcijoms trečiosiose šalyse; ragina Komisiją ir valstybes nares identifikuoti 
didžiausią poveikį biologinei įvairovei ir ekosistemų funkcijoms sukeliančius 
prekybos aspektus, ypač įvertinant poveikį tvarumui ir tausumui; pabrėžia, kad svarbu 
imtis priemonių, mažinančių globalizacijos poveikį ekologijai, vykdant daugiašalius, 
regioninius ir dvišalius laisvosios prekybos susitarimus; pabrėžia, kad Europos 
politikos kryptys neturi paskatinti biologinės įvairovės mažėjimo trečiosiose šalyse.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Carmen Fraga Estévez

Pakeitimas 27
32 dalis

32. pritaria požiūriui, kurio turės būti laikomasi pagal naujus žuvininkystės
susitarimus, pagrįstus išteklių tvarumu, pirmumą teikiant pastangoms apimti 
trečiąsias šalis, kurias domina tvari žvejybos kultūra ir vis didėjantis Bendrijos 
finansavimas, skiriamas nacionaliniams žuvininkystės planams, paremtiems tose 
šalyse taikomais tvarumo kriterijais, moksliniais ir mokymo reikmėms įnešamais 
indėliais ir trečiųjų šalių prisijungimo, ir investicijos prie regioninių žuvininkystės
organizacijų skatinimo pagalbos priemonėmis, bei lėšos, kurios bus investuojamos 
pagal susitarimus pažangių technologijų taikymo srityje, siekiant pagerinti 
priežiūrą; gali tiktai gerai įvertinti vaidmenį, visiškai išmatuojamą tikslo požiūriu, 
kurį žuvininkystės susitarimai atliko praeityje, suteikdami galimybę daugelio mažiau 
išsivysčiusių šalių žmonėms geriau pasinaudoti savais žuvų ištekliais, sukurdami
darbo vietų pakrantės zonose dėl Bendrijos laivyno veiklos ir stiprindami zonų 
finansinę padėtį dėl sausumoje įkurtos žuvų šaldymo ir perdirbimo pramonės; ir 
džiaugiasi, kad ryšys su griežtai reguliuojamais laivynais, kokie yra Bendrijos 
laivynai, padėjo laipsniškai keisti žuvininkystės valdymo požiūrį geresne linkme;

Or. es

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 28
36 dalis

36. pripažįsta didžiulį iššūkį, susijusį su būtinybe suprasti biologinę įvairovę; išreiškia 
didžiulį susirūpinimą, kad biologinės įvairovės ir ekosistemų tyrimams skirtos lėšos 
yra gerokai per mažos, atsižvelgiant į biologinės įvairovės nepaprastą svarbą mūsų 
gerovei ir klestėjimui; ragina pirmenybės tvarka teikti finansavimą biologinės 
įvairovės tyrimams pagal Bendrijos (FP7) ir nacionalines programas; pripažįsta, kad 
reikia didinti visuomenės sąmoningumą biologinės įvairovės svarbos srityje;

Or. en



AM\631307LT.doc 11/13 PE 378.729v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 29
37 dalis

37. pripažįsta veiksmingesnio mechanizmo poreikį, kad būtų galima su biologine įvairove 
ir ekosistemų funkcijomis susijusią įrodymų bazę labiau integruoti Bendrijos, 
valstybių narių ir tarptautinės politikos srityse; šiuo tikslu pritaria pasiūlymui parengti 
naują ES mechanizmą dėl nepriklausomų, patikimų konsultacijų, atsižvelgiant į 
esamas priemones; ragina Komisiją parengti tyrimus ir vertinimus dėl 
atsinaujinančios energijos gamybos poveikio biologinei įvairovei ir dėl biologinės 
įvairovės kitimo miestų vietovėse, įskaitant ne tik teigiamą, bet ir neigiamą miestų 
vietovėse atsirandančių naujų rūšių poveikį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 30
37a dalis (nauja)

37a. yra susirūpinęs, kad sumažėjo daugelio rūšių žuvų ir kad nustatant didžiausią 
kasmet leidžiamą sugauti kiekį neatsižvelgiama arba tik iš dalies atsižvelgiama į 
mokslines Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (angl. ICES) ataskaitas; pripažįsta, 
kad mokslinės ataskaitos – tai ne politinis diktatas, tačiau mano, kad reikia turėti 
svarbių priežasčių ir svarių argumentų norint nesilaikyti mokslinių rekomendacijų; 
mano, kad tokiu atveju Komisija ir Taryba taip pat turėtų pateikti argumentų, 
įrodančių, kad ES iš tikrųjų taiko didžiausio tausojamąją žvejybą užtikrinančio
sužvejotų žuvų kiekio principą;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Carmen Fraga Estévez

Pakeitimas 31
39 dalis

39. pabrėžia valstybėms narėms tenkančią atsakomybę pasinaudoti visomis įmanomomis 
galimybėmis, kurias teikia BŽŪP, BŽP, sanglaudos ir struktūrinių fondai, „Life+“ ir 
septintoji bendroji programos, tvirtai laikantis atitinkamų jų tikslų ir prioritetų, ir 
skirti nacionalinių lėšų; ragina labiau atsižvelgti į finansinius poreikius vykdant 2008–
2009 m. biudžeto persvarstymą, kurio metu turėtų būti įvertintas ES lėšų biologinės 
įvairovės reikmėms, ypač „Natura 2000“, pakankamumas ir galėjimas jomis 
pasinaudoti;
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Or. es

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 32
39a dalis (nauja)

39a. atkreipia dėmesį į Atsakomybės už žalą aplinkai direktyvos, taikomos „teršėjas 
moka“ principui, galimybes ir ragina valstybes nares pasinaudoti šiomis 
galimybėmis, kad būtų galima finansuoti priemones, padedančias pasiekti 
aplinkosaugos tikslus, įskaitant Buveinių ir Paukščių  direktyvų tikslus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 33
42a dalis (nauja)

42a. pabrėžia Paukščių ir Buveinių direktyvų nuostatų visiško ir nuoseklaus 
įgyvendinimo bei laikymosi svarbą; primygtinai reikalauja, kad Komisija ir valstybės 
narės šiam uždaviniui skirtų pakankamus išteklius ir dėmesį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 34
45a dalis (nauja)

45a. pažymi, kad biologinė įvairovė yra abstrakti koncepcija, sulaukianti tik nedaugelio 
žmonių pritarimo, tačiau daugelis žmonių jaučiasi emociškai prisirišę prie 
kraštovaizdžių ir jų istoriškai žmogaus pakeistų savybių ir vertina jų grožį; 
apgailestauja, kad plataus masto žemės ūkis sunaikino biologinę įvairovę ir 
kraštovaizdžių grožį; mano, kad kraštovaizdžio, pvz., gyvatvorių tarp pievų, 
atkūrimas būtų džiaugsmingai priimtas ir padėtų atkurti biologinę įvairovę;

Or. nl



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

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 35
45a dalis (nauja)

45a. pažymi, kad kiekvienais metais Europos zoologijos sodus ir akvariumus aplanko 
daugiau negu 100 mln. žmonių, ir pripažįsta, kad šios institucijos turi atlikti svarbų 
vaidmenį didinant visuomenės ekologinį sąmoningumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 36
48 dalis

48. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą Tarybai ir Parlamentui teikti vidurio laikotarpio 
(iki 2008 m. pabaigos) ir galutinį (iki 2010 m. ir 2013 m.) veiksmų plano pažangos, 
siekiant Komisijos komunikate nurodytų tikslų, vertinimus; pabrėžia, kad šių 
vertinimų išvadomis bus remiamasi vykdant politikos ir biudžeto persvarstymą, 
įskaitant 2008–2009 m. biudžeto persvarstymą ir politikos bei biudžeto persvarstymą 
laikotarpiui nuo 2013 m.; ragina Komisiją pateikti išsamią ilgalaikę biologinės 
įvairovės strategiją nuo 2010 m.

Or. en


