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GROZĪJUMI Nr. 1-36

Ziņojuma projekts (PE 378.721v01-00)
Adamos Adamou
"Kā apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2010. gadam — un turpmāk. 
Ilgtspējīgi ekosistēmu pakalpojumi cilvēka labklājībai”
2006/2233(INI))

Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 1
B. apsvērums

B. tā kā (svītrojums) pieejami tikai daži atbilstīgi indikatori, lai efektīvi noteiktu, cik lielā 
mērā prasības attiecībā uz bioloģisko daudzveidību tiek pildītas, īstenojot dažādus 
politikas virzienus, viens no nozīmīgākajiem šiem indikatoriem ir Lauku putnu 
indekss,

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 2
1. a) punkts (jauns)

1. a) uzsver bioloģiskās daudzveidības pašas par sevi patieso vērtību un to, cik 
neatliekama ir tās aizsardzība no turpmākas degradācijas cilvēka ietekmes un 
iejaukšanās dēļ, kas izpaužas, bet ne tikai, kā ekspluatācija, klimata pārmaiņas un 
dzīvotņu bojā eja;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 3
3. punkts

3. izprot (svītrojums) veselīgu ekosistēmu nozīmību pārticībai un labklājībai ES un visā 
pasaulē;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 4
3. punkts

3. neattiecas uz tekstu latviešu valodā

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 5
4. PUNKTS

4. (svītrojums) uzsver, ka klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības zaudēšana ir 
cieši saistītas un ir vienlīdz nozīmīgas problēmas;;

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 6
5. punkts

5. atkārtoti apstiprina, ka centieni izpildīt saistības (kas tika pieņemtas Gēteborgas 
Eiropadomē 2001. gadā, Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Sestajā Vides rīcības 
programmā), lai apturētu bioloģiskās daudzveidības zaudēšanu ES līdz 2010. gadam, 
ir nepieciešami steidzami; uzsver, ka steidzami nepieciešami pastiprināti un saskaņoti 
centieni, lai apturētu notiekošo, jo īpaši, ņemot vērā, ka saistību izpildei līdz 
2010. gadam, ir atlicis ļoti maz laika; atbalsta Komisijas paziņojumā ierosināto 
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integrēto pieeju, saskaņā ar kuru, dabas daudzveidības zaudēšanas apturēšanai 
jākļūst par visu attiecīgo ES politikas virzienu daļu;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 7
6. punkts

6. atzīst jaunā jēdziena „ekosistēmu pakalpojumi" potenciālo nozīmību, kā tas 
popularizēts Komisijas paziņojumā, kā līdzeklis, lai iekļautu bioloģiskās 
daudzveidības ekonomisko vērtību citās politikas jomās, un ierosina, ka ekosistēmu 
pakalpojumu uzturēšanai jākļūst par nozīmīgu mērķi ES visos horizontālajos un 
nozaru politikas virzienos; tomēr brīdina par to, ka bioloģiskās daudzveidības vērtību 
varētu nonivelēt līdz tādam līmenim, ka to izprot tikai kā līdzekli, lai cilvēki gūtu 
labumu, vai uzskata bioloģisko daudzveidību tikai par ekonomisku jautājumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 8
8. a) punkts (jauns)

8. a) šajā sakarā aicina Komisiju veikt pētījumu un sagatavot priekšlikumus par 
praktiskiem pasākumiem, lai izmaksas par bioloģiskās daudzveidības zaudējumiem 
internalizētu tajos darbības veidos, kuri būtiski negatīvi ietekmē bioloģisko 
daudzveidību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 9
9. a) punkts (jauns)

9. a) uzsver, cik nozīmīgi ir iekļaut Natura 2000 tīklā teritorijas, kas atrodas ES 
dalībvalstu suverenitātes aizjūras zemēs un teritorijās; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 10
10. punkts

10. uzsver, cik nozīmīgi ir apdraudētajām sugām paredzētie papildu pasākumi un atzīst, ka 
šajā sakarā ir vērtīgi paplašināt sugu rīcības plānu izmantošanu; uzsver, ka regulāri 
zinātniski jāpārskata to dzīvotņu un sugu stāvoklis, kuru aizsardzība noteikta 
Direktīvā;

Or. fi

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 11
11. a) punkts (jauns)

11. a) atzīst, ka, lai gan dzīvu dzīvnieku sagūstīšana un tirdzniecība joprojām apdraud 
bioloģisko daudzveidību, Eiropā ir daudzas zooloģiskās iestādes un citas 
organizācijas, kas, pateicoties ciltsdarba programmām un saglabāšanas in situ
pasākumiem ir skaidri parādījušas, ka tās ir nozīmīgas, uzturot dažu apdraudēto 
sugu izdzīvošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 12
12. punkts

12. atzīst, ka zemes lietošanas plānošana un savvaļas sugu izmantošana (medībām un 
zvejai) ir galvenie faktori, kas apdraud bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu 
pakalpojumus; jo īpaši uzsver apdraudējumu augstas dabas vērtības lauksaimniecības 
zemēm un mežiem, pārāk intensīvi tos izmantojot vai pametot novārtā; izprot to, ka 
neilgtspējīgas jūras vides izmantošanas, kā arī nelegālas rīcības dēļ ir apdraudēti 
zivju krājumi, blakus sugas un jūras dzīvotnes;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 13
12. punkts

12. atzīst, ka zemes lietošanas plānošana un savvaļas sugu izmantošana (medībām un 
zvejai) ir galvenie faktori, kas apdraud bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu 
pakalpojumus; jo īpaši uzsver apdraudējumu augstas dabas vērtības lauksaimniecības 
zemēm un mežiem, pārāk intensīvi tos izmantojot vai pametot novārtā; izprot to, ka 
neilgtspējīgu zvejniecības metožu, arī nelegālas zvejas, izmantojot destruktīvas un 
neselektīvas tehnoloģijas, dēļ ir apdraudēti zivju krājumi, blakus sugas un jūras 
dzīvotnes;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 14
13. a) punkts (jauns)

13. a) pauž bažas par to, ka samazinās lauksaimniecības dzīvnieku un augu daudzveidība;
tāpēc aicina nekavējoties transponēt Padomes Direktīvu 98/95/EK1, kurā sniegts 
juridisks pamats tam, lai  tiesību aktu par sēklu tirdzniecību ietvaros pieļautu 
ģenētiskās erozijas apdraudētu šķirņu saglabāšanu, lietojot in situ un fermās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 15
14. punkts

14. uzsver, cik nozīmīgi ir savlaicīgi un efektīvi īstenot Ūdens Pamatdirektīvu, lai 
sasniegtu labu saldūdens ekoloģisko stāvokli, kā arī īstenot Integrētos piekrastes zonas 
apsaimniekošanas ieteikumus; mudina dalībvalstis izmantot Ūdens pamatdirektīvas 
5. un 9. pantā paredzētos ekonomiskos instrumentus, lai stimulētu to, ka šo 
apdraudēto resursu izmantotu piesardzīgi un nodrošinātu finansiālu pamatu Upju 
baseinu pārvaldības plānu īstenošanai; uzsver, cik nozīmīgi ir pieņemt ambiciozo 
Jūras Pamatdirektīvu, lai panāktu jūras vides labu ekoloģisko stāvokli; uzsver 
nozīmību, kādu topošā Jūras stratēģija piešķir bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai, kā galvenajam virsuzdevumam;

Or. en

  
1 OV L 25, 1.2.1999., 1. lpp.
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Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 16
16. punkts

16. izprot apdraudējumu, kuru ekosistēmām izraisa noteikti pesticīdi, liesmas slāpētāji un 
citas noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas; uzsver, cik šajā sakarā nozīmīgi 
ir efektīvi īstenot (svītrojums) REACH; uzsver, ka nepieciešams šādu piesārņojošo 
vielu monitorings sauszemes, saldūdens un jūras vides plēsoņu populācijās; turklāt 
uzskata, ka īpaša uzmanība jāvelta kaitējumam, kas rodas lietojot pesticīdus, jo tie 
tiek izstrādāti, lai būtu toksiski un tos lieto vidē; norāda uz to, ka Eiropas topošajiem 
tiesību aktiem pesticīdu jomā — priekšlikumam regulai par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū (COM(2006)0388 - 2006/0136(COD)); priekšlikumam 
pamatdirektīvai par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu (COM(2006)0372 -
2006/0132(COD)); tematiskajai stratēģijai par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu 
(COM(2006)0373 - 2007/2006(INI)) jānodrošina, lai Eiropas bioloģiskās 
daudzveidības zaudēšana nepieaugtu pesticīdu izmantošanas dēļ;

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 17
18. a) punkts (jauns)

18. a) uzsver to, ka imūnkontracepcija varētu izrādīties izšķiroša metode cīņā ar invazīvām 
svešām zīdītāju sugām un atzīmē nozīmīgos pētījumus, kas patlaban notiek šajā 
jomā; mudina Komisiju piešķirt līdzekļus Eiropas pētniecībai imūnkontracepcijas 
jomā un izsludināt projektu pieteikumu pieņemšanu; atzīmē, ka LIFE+ programma 
ir nodrošinājusi pašreiz pieejamu tīklu, kuru varētu izmantot, lai veicinātu 
pasākumus pret invazīvām svešām sugām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr. 18
18. a) punkts (jauns)

18. a) aicina Komisiju virzīties uz to, lai ierosinātu tiesību aktus, kas aizliegtu svešu sugu 
ieviešanu Eiropas Savienībā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 19
19. punkts

19. vērš uzmanību uz to, ka dažos gadījumos eksotiskiem organismiem ir graujoša 
ietekme uz jūras ekosistēmām; aicina nekavējoties veikt pasākumus, lai novērstu 
organismu pārvietošanu ar balasta ūdeņiem un mudina dalībvalstis īstenot SJO 
Starptautisko Konvenciju par kuģu balasta ūdeņu un nogulšņu apsaimniekošanu;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Avril Doyle un Adamos Adamou

Grozījums Nr. 20
20. punkts

20. uzsver, cik nozīmīgi ir pilnībā īstenot ES tiesisko regulējumu par ģenētiski 
modificētiem organismiem; uzsver potenciālo risku bioloģiskajai daudzveidībai, kuru 
izraisītu ĢM kultūraugi, un aicina Komisiju novērtēt šo ietekmi uz Eiropas 
ekosistēmām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Riitta Myller

Grozījums Nr. 21
21. punkts

21. Visnotaļ atbalsta efektīvu Konvencijas par bioloģisko daudzveidību īstenošanu un 
mudina šajā jomā ES vadību; uzsver cik nozīmīgi ir īstenot Konvencijas darba 
programmas, tostarp arī attiecībā uz aizsargājamām teritorijām; uzsver, ka 
nepieciešams pabeigt darbu pie starptautiskā piekļuves režīma ģenētiskajiem resursiem 
un gūto labumu sadales; uzsver, ka jāpalielina abpusējs atbalsts un sinerģija starp 
starptautiskiem nolīgumiem vides jomā;

Or. fi
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Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 22
21. punkts

21. visnotaļ atbalsta efektīvu Konvencijas par bioloģisko daudzveidību īstenošanu un 
mudina šajā jomā ES vadību; uzsver, cik nozīmīgi ir īstenot Konvencijas darba 
programmas, tostarp arī attiecībā uz aizsargājamām teritorijām; uzsver, ka 
nepieciešams pabeigt darbu pie starptautiskā piekļuves režīma ģenētiskajiem 
resursiem un gūto labumu sadales; ierosina, ka jāpanāk, lai tās valstis, kas saņem ES 
subsīdijas, ievērotu ES politikas virzienus bioloģiskās daudzveidības jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 23
23. punkts

23. uzsver apdraudējumu bioloģiskajai daudzveidībai no dziļūdens grunts tralēšanas un 
citām neilgtspējīgām zvejas praksēm; atzīmē ANO Ģenerālās asamblejas neseno 
lēmumu šajā jautājumā; (svītrojums) mudina Komisiju strādāt sadarbībā ar ANO un, 
tur, kur tādas pastāv, ar attiecīgām reģionālām zivsaimniecības pārvaldes 
organizācijām, lai pieņemtu un īstenotu pasākumus starptautisko ūdeņu visu 
zivsaimniecību, arī to, kuras izmanto traļus, pārvaldībai; vēl vairāk mudina 
Komisiju strādāt, lai steidzami īstenotu pasākumus nozīmīgu dziļūdens dzīvotņu 
aizsardzībai starptautiskajos ūdeņos no postošiem zvejas paņēmieniem, tostarp grunts 
tralēšanas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 24
23. punkts

23. uzsver apdraudējumu bioloģiskajai daudzveidībai no (svītrojums) grunts tralēšanas, 
attiecībā uz noteiktām jūras dzīvotnēm, piemēram, koraļļu rifiem un zemūdens 
kalniem un krāteriem; atzīmē ANO Ģenerālās asamblejas neseno lēmumu šajā 
jautājumā; mudina Komisiju iesniegt turpmākus likumdošanas priekšlikumus par 
šādu dzīvotņu aizsardzību ES ūdeņos; mudina Komisiju turpināt strādāt sadarbībā ar 
ANO un reģionālajām zivsaimniecības organizācijām, lai steidzami īstenotu 
pasākumus nozīmīgu dziļūdens dzīvotņu aizsardzībai starptautiskajos ūdeņos no 
postošiem zvejas paņēmieniem;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 25
23. a) punkts (jauns)

23. a) šajā sakarā vērš uzmanību uz pasākumu kopumu, kuru nesen ES prezentēja ANO, 
kurā pieprasīts nodrošināt, ka grunts tralēšanai, kas varētu negatīvi ietekmēt jutīgas 
ekosistēmas, pirms atļaujas izsniegšanas ir jāveic ietekmes novērtējums, un šādi 
pasākumi jāīsteno reģionālajām zivsaimniecības organizācijām, vai gadījumos, kad 
attiecīgās teritorijas vēl nav šādu organizāciju pārvaldītas, pasākumi jāveic tai 
valstij, zem kuras karoga ir attiecīgais kuģošanas līdzeklis;

Or. es

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 26
29. punkts

29. atzīst ekoloģiskās pēdas nospiedumu trešo valstu bioloģiskajai daudzveidībai un 
ekosistēmu pakalpojumiem, kas rodas ES tirdzniecības dēļ; mudina Komisiju un 
dalībvalstis noteikt galvenos tirdzniecības ietekmes veidus uz bioloģisko daudzveidību 
un ekosistēmu pakalpojumiem, jo īpaši izmantojot ilgtspējības ietekmes novērtējumus;
uzsver, ka svarīgi ir veikt pasākumus, lai samazinātu globalizācijas ekoloģisko ietekmi 
saistībā ar daudzpusējiem, reģionāliem un divpusējiem brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem; uzsver, ka Eiropas politikas virzienu dēļ trešās valstīs nedrīkstētu 
mazināties bioloģiskā daudzveidība;

Or. en

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 27
32. punkts

32. atzinīgi vērtē pieeju, kas pausta jaunajos partnerības nolīgumos zivsaimniecības 
jomā, kuras pamatā ir zivju krājumu ilgtspējība, kurā prioritāte piešķirta centieniem 
iesaistīt trešās valstis ilgtspējīgas zvejsaimniecības tradīcijās, kā arī aizvien 
palielināt Kopienas finansējumu valsts rīcības plāniem šajās valstīs, kuri pamatoti 
ar  ilgtspējības kritērijiem, un sniegt atbalstu zinātniskiem un apmācības mērķiem, 
kā arī palīdzību, lai mudinātu trešās valstis pievienoties reģionālajām 
zivsaimniecības organizācijām, kā arī šo nolīgumu ietvaros ieguldīt līdzekļus 
progresīvās tehnoloģijās, ar kurām uzlabotu uzraudzības efektivitāti; var tikai izteikt 
atzinību par to absolūti objektīvi izmērāmo nozīmi, kāda zivsaimniecības 
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nolīgumiem ir bijusi agrāk, dodot iespēju daudz mazāk attīstītu valstu iedzīvotājiem 
piekļūt saviem zivju krājumiem, radot darba vietas piekrastes teritorijās, pateicoties 
Kopienas flotes darbībai, kā arī stiprinot šo teritoriju finansiālo stāvokli, jo krastā 
tika izveidotas saldēšanas iekārtas un pārstrādes rūpniecība; un visnotaļ apsveicami 
vērtē to, ka saskarsme ar stingri reglamentētām flotēm, kādas ir Kopienas flotes, ir 
palīdzējusi pakāpeniskām pārmaiņām uz labo pusi jautājumos par pieeju 
zivsaimniecības pārvaldībai;

Or. es

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 28
36. punkts

36. atzīst, ka tie uzdevumi, kurus uzliek nepieciešamība izprast bioloģisko daudzveidību, 
ir sarežģīti; pauž nopietnas bažas par to, ka bioloģiskās daudzveidības izpētei piešķirto 
resursu līmenis ir pārāk zems, ņemot vērā šī jautājuma kritisko nozīmību iepretim 
mūsu pārticībai un labklājībai; mudina piešķirt bioloģiskās daudzveidības pētniecībai 
augstāku prioritāti Kopienā (7. Pamatprogramma), kā arī valstu pētniecības 
programmās; atzīst, ka nepieciešams veicināt sabiedrības izpratni par bioloģiskās 
daudzveidības nozīmību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 29
37. punkts

37. atzīst nepieciešamību pēc daudz efektīvākiem mehānismiem, lai bioloģiskās 
daudzveidības zinātnisko liecību bāze būtu piemērotāka politikas virzienu izstrādei 
Kopienas, dalībvalstu un starptautiskā līmenī; saistībā ar šo mērķi atbalsta 
priekšlikumu izveidot jaunu ES mehānismu neatkarīgām, uzticamām konsultācijām, 
ņemot vērā jau esošo nodrošinājumu; aicina Komisiju sagatavot pētījumus un 
novērtējumus par atjaunojamās enerģijas ražošanas ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību un par bioloģiskās daudzveidības pārmaiņām pilsētu teritorijās, 
novērtējot pilsētu teritorijās ienākošo jauno sugu gan pozitīvo, gan negatīvo ietekmi;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 30
37. a) punkts (jauns)

37. a) ir noraizējies par daudzu sugu zivju samazināšanos, kā arī par to, ka Starptautiskās 
Jūras pētniecības padomes zinātniskās pētniecības atzinumi tiek tikai daļēji, ja 
vispār, ņemti vērā, nosakot ikgadējās kopējās pieļaujamās nozvejas; atzīst, ka 
zinātniski atzinumi nav politisks diktāts, bet uzskata, ka jābūt ļoti pamatotiem 
iemesliem un pārliecinošiem argumentiem, lai neievērotu zinātniskos ieteikumus; 
uzskata, ka šajā gadījumā Komisijai un Padomei jāiesniedz pierādījumi, lai 
apliecinātu, ka maksimālo iespējamo ilgtspējīgas ieguves apjomu princips tiek 
patiešām ievērots Eiropas Savienībā;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez

Grozījums Nr. 31
39. punkts

39. uzsver dalībvalstu atbildību izmantot visas pieejamās iespējas, ko piedāvā KLP, KZP, 
kohēzijas un struktūrfondi, kā arī Life+ un 7. Pamatprogramma, ievērojot to attiecīgos 
mērķus un prioritātes, un atvēlēt tam valstu resursus; mudina veltīt lielāku uzmanību 
finanšu vajadzībām, pārskatot 2008.-2009. gada budžetu, kura laikā jāveic 
novērtējums par ES finansējuma bioloģiskajai daudzveidībai  pietiekamību un 
pieejamību, jo īpaši attiecībā uz Natura 2000 tīklu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 32
39. a) punkts (jauns)

39. a) vērš uzmanību uz iespējām, kuras piedāvā direktīva par atbildību pret vidi principa 
"piesārņotājs maksā" piemērošanai un mudina dalībvalstis izmantot šīs iespējas, lai 
finansētu pasākumus, kas palīdzētu sasniegt vides mērķus, arī tos, kas noteikti 
Dzīvotņu un Putnu direktīvās;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin

Grozījums Nr. 33
42. a) punkts (jauns)

42. a) uzsver, cik nozīmīgi ir pilnībā un vienoti ieviest un izpildīt Putnu un Dzīvotņu 
direktīvas; uzstāj, lai Komisija un dalībvalstis atvēlētu šim uzdevumam pietiekamus 
resursus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 34
45. a) punkts (jauns)

45. a) atzīmē, ka bioloģiskā daudzveidība ir abstrakts jēdziens, kas spēj uzrunāt un 
aizkustināt tikai nedaudzus cilvēkus, bet daudzi cilvēki izjūt emocionālu saikni ar 
ainavām un to vēsturiskajām, cilvēku izveidotajām iezīmēm, un augstu vērtē to 
skaistumu; nožēlo to, ka liela apjoma lauksaimniecība ir noplicinājusi bioloģisko 
daudzveidību un ainavu krāšņumu; uzskata, ka ainavu atjaunošana, piemēram
dzīvžogu atjaunošana starp pļavām tiktu uzņemta ar sajūsmu un palīdzētu atjaunot 
bioloģisko daudzveidību;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 35
45. a) punkts (jauns)

45. a) atzīmē, ka Eiropas zooloģiskos dārzus un akvārijus ik gadu apmeklē vairāk nekā 
100 miljoni cilvēku, un atzīst, ka šīm institūcijām ir nozīmīga loma sabiedrības vides 
apziņas veicināšanā; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 36
48. punkts

48. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu iesniegt Parlamentam un Padomei vidusposma 
(2008. gada beigas) un nobeiguma (2010. gada beigas un 2013. gada beigas) progresa 
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novērtējumus attiecībā uz Komisijas Rīcības plāna paziņojumu; uzsver, ka ar šī 
novērtējuma atklājumiem jārēķinās plašākos politikas virzienu un budžeta pārskata 
procesos, tostarp 2008.-2009. gada budžeta pārskatā un politikas virzienu un budžeta 
pārskatos pēc 2013.gada; mudina Komisiju izstrādāt vispusīgu ilgtermiņa stratēģiju 
bioloģiskās daudzveidības jomā pēc 2010. gada;

Or. en


