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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 1
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że istnieje niewiele stosownych wskaźników pozwalających na 
skuteczne zmierzenie, do jakiego stopnia podczas wdrażania różnych strategii 
politycznych respektowane są wymogi różnorodności biologicznej, przy czym jednym 
z najważniejszych jest wskaźnik ptaków krajobrazu rolniczego (ang. Common 
Farmland Bird Index),

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 2
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla wartość różnorodności biologicznej samej w sobie oraz pilną potrzebę jej 
ochrony przed dalszą degradacją wynikającą z działalności i ingerencji człowieka, 
obejmującą między innymi nadmierną eksploatację, zmiany klimatyczne oraz utratę 
siedlisk naturalnych;



PE 378.729v01-00 2/13 AM\631307PL.doc

PL

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 3
Ustęp 3

3. dostrzega (skreślenie) decydujące znaczenie zdrowych ekosystemów dla dobrobytu i 
pomyślności w UE i na całym świecie;

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 4
Ustęp 3

[poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej]

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 5
Ustęp 4

4. (skreślenie) podkreśla, że zmiany klimatyczne i utrata różnorodności biologicznej są 
ze sobą ściśle powiązane i mają takie samo znaczenie;

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 6
Ustęp 5

5. potwierdza pilną potrzebę podjęcia wysiłków w celu wypełnienia zobowiązań 
dotyczących zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej w UE do roku 
2010 (podjętych przez Radę Europejską w Göteborgu w 2001 r., w Strategii 
zrównoważonego rozwoju oraz w Szóstym programie działań na rzecz środowiska); 
podkreśla pilną potrzebę podjęcia zintensyfikowanych i skoordynowanych wysiłków 
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w celu zahamowania tej tendencji, zważywszy szczególnie na krótki czas, jaki 
pozostał na wypełnienie zobowiązań na rok 2010; popiera zintegrowane podejście 
zaproponowane w komunikacie Komisji, zgodnie z którym zatrzymanie procesu 
utraty różnorodności biologicznej powinno stanowić część wszystkich odnośnych 
strategii politycznych UE;

Or. fi

Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 7
Ustęp 6

6. dostrzega potencjalne znaczenie nowej koncepcji usług ekosystemowych, 
propagowanej w komunikacie Komisji, jako narzędzia służącego włączeniu wartości 
gospodarczej różnorodności biologicznej do innych obszarów polityki, a także 
proponuje, aby utrzymanie usług ekosystemowych stało się podstawowym celem 
wszelkich horyzontalnych i sektorowych strategii politycznych UE; ostrzega jednak 
przed ograniczaniem wartości różnorodności biologicznej do korzyści płynących z 
niej dla ludzi lub postrzeganiem utraty różnorodności biologicznej wyłącznie jako 
problemu gospodarczego;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 8
Ustęp 8 a (nowy)

8a. w tym kontekście wzywa Komisję do przeanalizowania i opracowania wniosków w 
sprawie środków praktycznych w celu internalizacji kosztów utraty różnorodności 
biologicznej wynikających z działań, które wywierają znaczący, negatywny wpływ na 
różnorodność biologiczną;

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 9
Ustęp 9 a (nowy)

9a. podkreśla znaczenie włączenia do sieci Natura 2000 obszarów znajdujących się w 
krajach i na terytoriach zamorskich podlegających zwierzchnictwu państw 
członkowskich UE;
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Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 10
Ustęp 10

10. podkreśla znaczenie dodatkowych środków, które koncentrują się na zagrożonych 
gatunkach, oraz dostrzega wartość, jaką ma w tym kontekście rozszerzenie zakresu 
wykorzystywania planów działań dotyczących poszczególnych gatunków; podkreśla, 
że siedliska naturalne oraz gatunki, których ochrona wymagana jest na mocy 
dyrektywy, powinny podlegać naukowej analizie w regularnych odstępach czasu;

Or. fi

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 11
Ustęp 11 a (nowy)

11a. przyznaje, że polowanie na żywe zwierzęta i handel nimi nadal stanowi zagrożenie 
dla różnorodności biologicznej, jednak w Europie znajduje się również szereg 
instytucji zoologicznych oraz innych organizacji, które poprzez programy hodowlane
oraz środki ochrony w środowisku naturalnym udowadniają, że odgrywają istotną 
rolę w zachowywaniu niektórych zagrożonych gatunków;

Or. en

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 12
Ustęp 12

12. uważa, że planowanie przestrzenne i eksploatacja dzikich gatunków (poprzez 
polowania i połowy) są podstawowymi czynnikami wpływającymi na różnorodność 
biologiczną i usługi ekosystemowe; zwraca szczególną uwagę na zagrożenia dla 
terenów rolniczych i zalesionych o wysokiej wartości przyrodniczej, wynikające 
zarówno z intensyfikacji, jak i zaniechania prowadzenia działalności; dostrzega 
zagrożenia dla zasobów ryb, gatunków nie będących celem połowu oraz siedlisk 
morskich, spowodowane wykorzystaniem środowiska morskiego w sposób 
zagrażający równowadze środowiska, obejmującym nielegalne praktyki połowowe;

Or. es
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Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 13
Ustęp 12

12. uważa, że planowanie przestrzenne i eksploatacja dzikich gatunków (poprzez 
polowania i połowy) są podstawowymi czynnikami wpływającymi na różnorodność 
biologiczną i usługi ekosystemowe; zwraca szczególną uwagę na zagrożenia dla 
terenów rolniczych i zalesionych o wysokiej wartości przyrodniczej, wynikające 
zarówno z intensyfikacji, jak i zaniechania prowadzenia działalności; dostrzega 
zagrożenia dla zasobów ryb, gatunków nie będących celem połowu oraz siedlisk
morskich, spowodowane praktykami połowowymi zagrażającymi równowadze 
środowiska, obejmującymi nielegalne połowy oraz połowy z wykorzystaniem 
destrukcyjnych i nieselektywnych technologii;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 14
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wyraża zaniepokojenie zmniejszającą się różnorodnością zwierząt gospodarskich 
oraz odmian roślin; dlatego wzywa do natychmiastowej transpozycji dyrektywy Rady 
98/95/WE1, która zapewnia podstawę prawną umożliwiającą, w ramach przepisów 
dotyczących obrotu materiałem siewnym roślin, ochronę odmian zagrożonych erozją 
genetyczną dzięki stosowaniu ochrony w środowisku naturalnym i w 
gospodarstwach; 

Or. en

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 15
Ustęp 14

14. podkreśla znaczenie, jakie ma terminowe i skuteczne wdrożenie ramowej dyrektywy 
wodnej w celu uzyskania „dobrego stanu ekologicznego” słodkich wód oraz zalecenia 
w sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną; nalega, aby państwa 
członkowskie wykorzystały instrumenty gospodarcze wymienione w art. 5 i art. 9 
ramowej dyrektywy wodnej w celu zachęcenia do uważnego korzystania z tego 
rzadkiego zasobu i zapewnienia solidnej podstawy finansowej dla wdrożenia planów 

  
1 Dz.U. L 25 z 1.2.1999, str. 1.
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gospodarowania wodami w dorzeczach; podkreśla znaczenie przygotowania do 
wdrożenia ambitnej ramowej dyrektywy w sprawie środowiska morskiego, której 
celem jest osiągnięcie „dobrego stanu” środowiska morskiego; podkreśla znaczenie, 
jakie przyszła strategia morska przywiązuje do zachowania różnorodności 
biologicznej i usług ekosystemowych jako podstawowego i nadrzędnego celu;

Or. en

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 16
Ustęp 16

16. dostrzega zagrożenie, jakie dla ekosystemów stanowią niektóre pestycydy, środki 
zmniejszające palność i inne trwałe, zdolne do biokumulacji i toksyczne substancje 
chemiczne; w tym kontekście podkreśla znaczenie skutecznego wdrożenia 
(skreślenie) REACH; podkreśla potrzebę monitorowania biokumulacji takich 
substancji zanieczyszczających poprzez wykorzystanie drapieżników najwyższego 
rzędu w środowisku lądowym, słodkowodnym i morskim; uważa ponadto, że należy 
zwrócić szczególną uwagę na ryzyko związane z użyciem pestycydów, ponieważ z 
założenia są one toksyczne i stosuje się je w środowisku naturalnym; zwraca uwagę, 
że nowe przepisy europejskie w zakresie pestycydów: wniosek w sprawie 
rozporządzenia dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 
(COM(2006)0388 - 2006/0136(COD)), wniosek w sprawie dyrektywy ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania 
pestycydów (COM(2006)0372 - 2006/0132(COD)) oraz strategia tematyczna w 
sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (COM(2006)0373 -
2007/2006(INI)) powinny zagwarantować, że proces utraty europejskiej 
różnorodności biologicznej nie będzie postępował z powodu wykorzystania 
pestycydów;

Or. en

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 17
Ustęp 18 a (nowy)

18a. podkreśla, że immunoantykoncepcja może odegrać decydującą rolę w kontroli 
obcych gatunków inwazyjnych należących do ssaków i zwraca uwagę na trwające 
obecnie ważne badania w tym zakresie; wzywa Komisję do przeznaczenia środków 
finansowych wspierających badania europejskie na immunoantykoncepcję oraz 
ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków; zwraca uwagę, że program LIFE+ 
stanowi istniejące ramy, które można wykorzystać w lepszym stopniu w celu 
zachęcenia do działań dotyczących obcych gatunków inwazyjnych;
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Or. en

Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 18
Ustęp 18 a (nowy)

18a. wzywa Komisję do podjęcia dalszych kroków w kierunku przepisów zabraniających 
wprowadzania gatunków obcych w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 19
Ustęp 19

19. zwraca uwagę na wpływ wywierany przez gatunki egzotyczne, w niektórych 
przypadkach zgubny dla ekosystemu morskiego; wzywa do pilnego podjęcia środków 
zapobiegających przenoszeniu organizmów w wodzie balastowej oraz wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia pod auspicjami IMO Międzynarodowej 
konwencji o kontroli wód balastowych i osadów ze statków oraz postępowaniu z nimi;

Or. nl

Poprawkę złożyli Avril Doyle i Adamos Adamou

Poprawka 20
Ustęp 20

20. podkreśla znaczenie pełnego wdrożenia ram prawnych UE w zakresie organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie; podkreśla potencjalne ryzyko dla różnorodności 
biologicznej wynikające z produkcji upraw genetycznie zmodyfikowanych na skalę 
przemysłową i zwraca się do Komisji o przeprowadzenie oceny wpływu na 
ekosystemy europejskie;

Or. en
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Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 21
Ustęp 21

21. zdecydowanie popiera skuteczne wdrożenie Konwencji o różnorodności biologicznej 
(z ang. CBD) i nakłania przewodnictwo UE do podjęcia działań w tym zakresie; 
podkreśla znaczenie, jakie ma realizacja programów pracy związanych z CBD, w tym 
na obszarach chronionych; podkreśla potrzebę zakończenia prac nad 
międzynarodowym systemem dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści;
podkreśla, że należy zwiększyć wzajemne wsparcie oraz synergię międzynarodowych 
porozumień w zakresie ochrony środowiska;

Or. fi

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 22
Ustęp 21

21. zdecydowanie popiera skuteczne wdrożenie Konwencji o różnorodności biologicznej 
(z ang. CBD) i nakłania przewodnictwo UE do podjęcia działań w tym zakresie; 
podkreśla znaczenie, jakie ma realizacja programów pracy związanych z CBD, w tym 
na obszarach chronionych; podkreśla potrzebę zakończenia prac nad 
międzynarodowym systemem dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści; 
proponuje, aby kraje trzecie otrzymujące dotacje UE miały obowiązek przestrzegania 
strategii politycznych w zakresie różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 23
Ustęp 23

23. podkreśla zagrożenie dla różnorodności biologicznej, jakie stanowi trałowanie denne 
na wodach głębinowych oraz inne praktyki połowowe zagrażające równowadze 
środowiska; zwraca uwagę na ostatnią decyzję Zgromadzenia Ogólnego NZ w tej 
kwestii; (skreślenie) wzywa Komisję do podjęcia współpracy z ONZ oraz właściwymi 
regionalnymi organizacjami ds. zarządzania łowiskami (tam, gdzie one istnieją) na 
rzecz przyjęcia i wdrożenia środków mających na celu zarządzanie wszystkimi 
połowami przeprowadzanymi na pełnym morzu, w tym połowami z użyciem trałów;
ponadto wzywa Komisję do podjęcia działań na rzecz pilnego wdrożenia środków 
chroniących istotne siedliska głębinowe na pełnym morzu przed destrukcyjnymi 
praktykami połowowymi, w tym trałowaniem dennym;
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Or. en

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 24
Ustęp 23

23. podkreśla zagrożenie dla różnorodności biologicznej, jakie stanowi trałowanie denne 
w odniesieniu do niektórych siedlisk morskich, na przykład raf koralowych oraz 
podwodnych gór i kominów; zwraca uwagę na ostatnią decyzję Zgromadzenia 
Ogólnego NZ w tej kwestii; wzywa Komisję do przedstawienia dalszych wniosków 
legislacyjnych w sprawie ochrony takich siedlisk na wodach UE wzywa Komisję do 
dalszej współpracy z ONZ oraz regionalnymi organizacjami ds. rybołówstwa na 
rzecz pilnego wdrożenia środków chroniących (skreślenie) istotne siedliska głębinowe 
na pełnym morzu przed destrukcyjnymi praktykami połowowymi;

Or. es

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 25
Ustęp 23 a (nowy)

23a. w związku z tym zwraca uwagę na pakiet środków zaprezentowanych ostatnio przez 
UE na forum ONZ, mających na celu zapewnienie, że trałowanie denne, które może 
w poważny sposób wpłynąć na wrażliwe ekosystemy, będzie musiało podlegać ocenie 
przed udzieleniem zezwolenia, oraz że środki w tym zakresie należy wdrożyć pod 
nadzorem regionalnych organizacji rybołówstwa lub – w przypadku, gdy odnośne 
strefy nie są jeszcze uregulowane przez takie organy – państw bandery danego 
statku;

Or. es

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 26
Ustęp 29

29. dostrzega „ślad ekologiczny”, jaki handel UE pozostawia na różnorodności 
biologicznej i usługach ekosystemowych w krajach trzecich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, aby rozpoznały, jaki wpływ wywiera handel na różnorodność 
biologiczną i usługi ekosystemowe, szczególnie poprzez ocenę wpływu na 
zrównoważony rozwój; podkreśla znaczenie wdrożenia środków zmniejszających 
wpływ globalizacji na środowisko naturalne w kontekście wielostronnych, 
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regionalnych i dwustronnych porozumień o wolnym handlu; podkreśla, że europejskie 
strategie polityczne nie powinny prowadzić do zmniejszenia różnorodności 
biologicznej w krajach trzecich;

Or. en

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 27
Ustęp 32

32. popiera podejście, które ma być stosowane w ramach nowych umów partnerskich w 
rybołówstwie, i którego główne elementy stanowią: zrównoważenie zasobów, 
priorytetowe traktowanie działań mających na celu objęcie zainteresowanych 
państw trzecich zasadami zrównoważonych połowów, ciągłe zwiększanie środków 
wspólnotowych przeznaczanych na finansowanie krajowych planów w zakresie 
rybołówstwa w oparciu o zrównoważone kryteria w tych krajach, wsparcie celów 
naukowych i szkoleniowych oraz pomoc mająca na celu zachęcenie państw trzecich 
do wstąpienia do regionalnych organizacji rybołówstwa, a także inwestycje w 
zaawansowane technologie, dokonywane w ramach tych umów, w celu poprawy 
kontroli; nadal wyraża uznanie dla obiektywnej i wymiernej roli, jaką odegrały w 
przeszłości porozumienia w sprawie połowów w umożliwieniu obywatelom wielu 
mniej rozwiniętych krajów szerszego dostępu do własnych zasobów rybnych, 
tworzeniu miejsc pracy w rejonach przybrzeżnych w wyniku działalności floty 
wspólnotowej, a także wzmocnieniu pozycji finansowej na tych obszarach ze 
względu na chłodnie i zakłady przetwórstwa powstałe na lądzie; z zadowoleniem 
przyjmuje również fakt, że kontakt z flotami, wobec których obowiązują surowe 
przepisy, jakimi są floty Wspólnoty, pomógł wprowadzić stopniową zmianę na lepsze 
w podejściu do zarządzania rybołówstwem;

Or. es

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 28
Ustęp 36

36. dostrzega ogromne wyzwanie, jakie stanowi potrzeba zrozumienia kwestii 
różnorodności biologicznej; wyraża głęboką obawę, że poziom środków 
przeznaczonych na badania naukowe nad różnorodnością biologiczną jest stanowczo 
za niski, zważywszy na decydujące znaczenie tej kwestii dla naszego dobrobytu i 
pomyślności; wzywa do nadania wyższego priorytetu finansowaniu badań nad 
różnorodnością biologiczną we wspólnotowym siódmym programie ramowym oraz w 
krajowych programach badawczych; uznaje potrzebę poszerzania wiedzy 
społeczeństwa na temat istotnej roli różnorodności biologicznej;
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Or. en

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 29
Ustęp 37

37. dostrzega potrzebę bardziej skutecznych mechanizmów mających na celu 
zgromadzenie podstawy dowodowej odnoszącej się do różnorodności biologicznej i 
usług ekosystemowych oraz rzutującej na politykę na szczeblu wspólnotowym, 
krajowym oraz międzynarodowym; popiera propozycję wprowadzenia nowego 
mechanizmu wspólnotowego polegającego na niezależnym i wiarygodnym doradztwie 
w tej kwestii, przy należytym uwzględnieniu obowiązujących przepisów; wzywa 
Komisję do przygotowania analiz i ocen dotyczących wpływu produkcji energii 
odnawialnej na różnorodność biologiczną oraz zmian różnorodności biologicznej na 
obszarach miejskich, w tym zarówno pozytywnego, jak i negatywnego skutku 
pojawiania się nowych gatunków na obszarach miejskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 30
Ustęp 37 a (nowy)

37a. wyraża zaniepokojenie spadkiem liczebności wielu gatunków ryb oraz faktem, że 
przy ustalaniu rocznych całkowitych dopuszczalnych połowów sprawozdania ICES 
są przestrzegane jedynie częściowo, lub nie są przestrzegane wcale; uznaje, że 
sprawozdania naukowe nie stanowią nakazu politycznego, uważa jednak, że muszą 
istnieć ważne powody i istotne argumenty, aby nie stosować się do zaleceń 
naukowych; uważa, że w związku z tym Komisja i Rada muszą również przedstawić 
argumenty pozwalające stwierdzić, że zasada maksymalnie podtrzymywalnego 
odłowu (MSY) jest rzeczywiście przestrzegana w UE;

Or. nl

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 31
Ustęp 39

39. podkreśla, że na państwach członkowskich ciąży odpowiedzialność za wykorzystanie 
wszelkich dostępnych możliwości w ramach wspólnej polityki rolnej, wspólnej 
polityki rybołówstwa, funduszu spójności, funduszy strukturalnych, programu Life+ i 
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siódmego programu ramowego, przy uwzględnieniu ich odpowiednich celów i 
priorytetów, a także za przydział środków krajowych; nalega na przyłożenie większej 
wagi do potrzeb finansowych w przeglądzie budżetu na lata 2008-2009, podczas 
którego należy dokonać oceny skuteczności i dostępności środków finansowych UE 
przeznaczonych na różnorodność biologiczną, a zwłaszcza na sieć Natura 2000;

Or. es

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 32
Ustęp 39 a (nowy)

39a. zwraca uwagę na możliwości zastosowania zasady „zanieczyszczający płaci”, 
przewidziane dyrektywą dotyczącą odpowiedzialności za szkody w środowisku, i 
wzywa państwa członkowskie do skorzystania z tych możliwości w celu 
sfinansowania środków pomocnych w osiągnięciu celów w zakresie ochrony 
środowiska, w tym celów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 33
Ustęp 42 a (nowy)

42a. podkreśla znaczenie pełnego i spójnego wdrożenia i egzekwowania dyrektywy 
siedliskowej i dyrektywy ptasiej; nalega, aby Komisja i państwa członkowskie
przeznaczyły wystarczającą ilość zasobów na to zadanie i poświęciły mu odpowiednio 
wiele uwagi;

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 34
Ustęp 45 a (nowy)

45a. zwraca uwagę, że różnorodność biologiczna to pojęcie abstrakcyjne, przemawiające 
do niewielu osób, jednak wielu ludzi czuje emocjonalną więź z krajobrazami oraz 
ich elementami historyczno-kulturowymi, a także docenia ich piękno; wyraża 
ubolewanie, że rolnictwo na szeroką skalę doprowadziło do zmniejszenia 
różnorodności biologicznej i utraty piękna krajobrazów; uważa, że przywrócenie 
krajobrazów, na przykład żywopłotów między łąkami, byłoby przywitane z radością i 



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

PL

przyczyniłoby się do przywrócenia różnorodności biologicznej;

Or. nl

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 35
Ustęp 45 a (nowy)

45a. zwraca uwagę, że ogrody zoologiczne i akwaria w Europie odwiedza rocznie ponad 
100 milionów osób i uznaje, że instytucje te odgrywają znaczącą rolę w poszerzaniu 
wiedzy społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 36
Ustęp 48

48. przyjmuje z zadowoleniem propozycję Komisji przedłożenia Radzie i Parlamentowi 
średnioterminowej oceny (do końca 2008 r.) oraz ostatecznych ocen (do końca 2010 r. 
i do końca 2013 r.) postępów w realizacji celów zawartych w komunikacie Komisji w 
sprawie planu działań; podkreśla, iż wyniki tych ocen powinny stanowić źródło 
informacji w procesie przeglądu szerszej polityki i budżetu, z przeglądem budżetu na 
lata 2008-2009 i przeglądem polityki i budżetu na okres po -2013 r. włącznie; wzywa 
Komisję do przedstawienia kompleksowej długoterminowej strategii w zakresie 
różnorodności biologicznej po roku 2010;

Or. en


