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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. припомня, че на световно равнище ЕС има значителен принос в борбата срещу 

загубата на биологично разнообразие и че той, заедно с държавите си членки, е 

основният донор на средства за опазване на биологичното разнообразие и най-

големият донор на официална помощ за развитие в областта на биологичното 

разнообразие, като между 2006 и 2013 г. размерът на финансовите средства се е 

удвоил;  подчертава обаче, че е необходимо да се засили приносът на ЕС за 

опазване на биоразнообразието в световен мащаб, за да се постигнат своевременно 

целите за биологичното разнообразие от Аичи; 

2. подчертава решаващата роля на биоразнообразието в целите за устойчиво развитие 

(ЦУР), по-специално цел 14 „Опазване и устойчиво използване на океаните, 

моретата и морските ресурси“ и цел 15 „Защита, възстановяване и насърчаване на 

устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на 

горите, борба с опустиняването, спиране и постигане на обрат в процеса на 

увреждане на почвата и преустановяване на загубата на биологично разнообразие“; 

припомня, че ЕС разполага с невероятно биологично разнообразие, по-специално 

благодарение на най-отдалечените региони, но също така и в отвъдморските страни 

и територии, които са свързани с него;  поради това призовава ЕС да продължава да 

бъде силно ангажиран с по-нататъшното укрепване на Конвенцията за 

биологичното разнообразие и да гарантира ефективното ѝ прилагане; 

3. отбелязва, че разпокъсването на местообитанията, влошаването и унищожаването 

им вследствие на промените в земеползването, изменението на климата, 

неустойчивите модели на потребление и използването на моретата са някои от 

основните проблеми и фактори, причиняващи загуба на биоразнообразие в ЕС и 

отвъд неговите граници; подчертава във връзка с това необходимостта да се 

идентифицират и определят показатели, с които да се измерва  научно еднозначно 

състоянието на биоразнообразието в дадена област или регион и да се подкрепя 

рационално и устойчиво използване на ресурсите както в рамките на ЕС, така и в 

световен мащаб, включително в развиващите се страни, и най-вече настоятелно 

призовава ЕС да обвърже по-добре международните си ангажименти в областта на 

биологичното разнообразие със стратегията си за изменението на климата и със 

стратегията „Европа 2020“; подчертава, че икономика с по-ефективно използване на 

ресурсите и намаляване на свръхпотреблението може да позволи на ЕС да намали 

зависимостта си от природни ресурси, по-специално от страни извън Европа; 

припомня също така, че основаните на екосистеми подходи за смекчаване на 

изменението на климата и адаптиране към него могат да предоставят икономически 

по-целесъобразни алтернативи на технологичните решения, като същевременно 

напредъкът в много приложни науки зависи от дългосрочната наличност и 

дългосрочното разнообразие на природните богатства; 

4. призовава за премахване на субсидиите, вредни за околната среда, в съответствие 

със стратегията „Европа 2020“ и с цел 3 от целите за биологичното разнообразие от 
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Аичи; 

5. изразява съжаление, че действията, предприети от ЕС за постигане на обрат в 

загубата на биологично разнообразие, продължават да бъдат неутрализирани от 

непрекъснатия и нарастващ натиск върху биологичното разнообразие на Европа, 

като например промените в земеползването, замърсяването и изменението на 

климата; припомня, че загубата на биологично разнообразие струва скъпо на 

обществото като цяло – особено на икономическите субекти от сектори, които са 

пряко зависими от екосистемните услуги, като например земеделските стопани; 

призовава ЕС да включи биологичното разнообразие в различните сектори на 

икономиката и да даде възможност за създаване на полезни взаимодействия между 

различните международни многостранни споразумения в областта на околната 

среда; 

6. счита, че икономическата стойност на биологичното разнообразие следва да се 

отразява в показатели, които да бъдат ръководещи при вземането на решения (без 

да водят до комерсиализиране на биологичното разнообразие) и да излизат извън 

пределите на БВП; изразява убеждението, че това ще е от полза за постигането на 

целите за устойчиво развитие; във връзка с това призовава за систематичното 

интегриране на биологичното разнообразие в националните счетоводни системи 

като част от процеса на наблюдение на целите за устойчиво развитие; 

7. припомня, че задържането на затоплянето на климата значително под 2 градуса по 

Целзий в сравнение с прединдустриалните равнища ще бъде от решаващо значение 

за предотвратяване на загубата на биологично разнообразие; припомня освен това, 

че редица екосистеми действат като буфер срещу природни бедствия, като по този 

начин допринасят за стратегията на приспособяване към изменението на климата и 

смекчаване на последиците от него; 

8. припомня, че около 90% от сухоземните представители на биологичното 

разнообразие се намират в горите, а повече от един милиард души разчитат на тях 

за своето препитание; отбелязва със загриженост, че съществува опасност 

нарастващото международно търсене на дървесна биомаса да се превърне в заплаха 

за биологичното разнообразие и горските екосистеми, от които зависи препитанието 

на бедните хора; опасява се, че зависимостта на ЕС от внос може да причини 

широко разпространение на обезлесяването в развиващите се страни, да предизвика 

незаконна сеч и да отслаби споразуменията за доброволно партньорство, сключени 

в рамките на плана за действие за прилагането на законодателството в областта на 

горите, управлението и търговията; припомня също така, че засиленото използване 

на биомаса би могло да доведе до по-интензивен дърводобив и до спад на 

въглеродните запаси в горите, което би могло да застраши целта за ограничаване на 

повишението на температурата на по-малко 2 градуса по Целзий; призовава ЕС да 

разработи план за действие по отношение на обезлесяването и деградацията на 

горите, който да се прилага на световно равнище, включително в развиващите се 

страни, като същевременно продължи своите инициативи за укрепване на доброто 

управление на горите, в частност чрез споразуменията си за доброволно 

партньорство; 

9. настоятелно призовава за това социалните и екологичните критерии за устойчивост 
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на производството на биомаса да се превърнат в съгласувана част на Директивата за 

възобновяемите енергийни източници; счита, че от решаващо значение е 

разработването на стандарти за устойчивост за всички сектори, в които може да се 

използва биомаса, заедно с критерии за устойчиво управление на горите, за да се 

гарантира, че биоенергията не допринася за изменението на климата и не се 

превръща в допълнителен фактор за заграбвания на земя и продоволствената 

несигурност; 

10. настойчиво призовава Комисията и държавите членки да дадат приоритет на 

постигането на целите за 2020 г.; призовава за прилагането на подход, изискващ 

участието на множество заинтересовани страни, и подчертава жизненоважната роля 

на регионалните и местните участници в този процес; изтъква, че повишената 

осведоменост на обществеността относно биологичното разнообразие и подкрепата 

от нейна страна са също от основно значение; 

11. припомня, че масовото навлизане на агрогорива, основаващо се в изключителна 

степен на широкомащабното промишлено използване на монокултури и на 

интензивното земеделие, вреди на околната среда, биологичното разнообразие, 

плодородието на почвата и наличието на водни ресурси; настоятелно призовава 

Комисията да осигури съгласуваност на политиката на ЕС относно биогоривата с 

ангажиментите на ЕС, поети по силата на Конвенцията за биологичното 

разнообразие, с политиката и ангажиментите в областта на климата (включително 

ангажиментите в рамките на COP 21), и с целите на Съвместната програма на ООН 

за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите в развиващите се 

страни; 

12. отбелязва със загриженост, че 90% от палмовото масло, консумирано в света, се 

произвеждат в Индонезия и Малайзия за сметка на торфени гори, които се 

подпалват, за да направят място за големи акациеви насаждения и насаждения за 

добив на палмово масло; изтъква факта, че според изследване на Световната банка, 

Индонезия се е превърнала в третия по големина източник на емисии на парникови 

газове, именно вследствие на горските пожари; 

13. изтъква необходимостта от опазване на биологичното разнообразие в селското 

стопанство в развиващите се страни с цел постигане на продоволствена сигурност; 

във връзка с това призовава Комисията да инвестира в агроекология в развиващите 

се страни в съответствие с препоръките на специалния докладчик на ООН относно 

правото на прехрана; 

14. отбелязва, че помощта на ЕС за развитие и търговските споразумения, сключени 

между ЕС и африканските държави оказват влияние върху реформата на 

африканското законодателство за семената, като включват разпоредби относно 

защитата на правата върху интелектуалната собственост с цел улесняване на 

трансграничната търговия със семена и защита на търговските сортове семена; 

призовава Комисията да гарантира, че ангажиментите на ЕС, поети в 

Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие 

по отношение на правата на земеделските стопани, ще бъдат отразени във всички 

мерки за техническа помощ и финансова подкрепа с оглед на разработването на 

политика по отношение на семената; призовава ЕС да подкрепя освен това – в 
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съответствие с политическата рамка на ЕС за продоволствена сигурност – режимите 

по отношение на правата върху интелектуалната собственост, които 

благоприятстват развитието на местно адаптирани сортове семена и на събиран от 

селскостопанските производители посевен материал; 

15. призовава за преразглеждане на статуса на биологичното разнообразие в селското 

стопанство, като се вземат предвид констатациите на Парламента в междинния 

преглед на общата селскостопанска политика; 

16. припомня, че изменението на климата, промяната на местообитанията, инвазивните 

видове, екстензивната паша, променената хидрология, заграбването на земя, 

използването на монокултури, свръхпотреблението на месо, разрастването на 

транспорта и неустойчивото използване на енергията оказват все по-голям натиск 

върху биологичното разнообразие в световен мащаб, тъй като водят до 

разпокъсване на земята, до нарастване на равнищата на CO2 и до загуба на 

местообитания; 

17. призовава ЕС – в съответствие с принципа на съгласуваност на политиките за 

развитие – да намали своя отпечатък върху биологичното разнообразие в световен 

мащаб и да го придържа в рамките на екологичните ограничения на екосистемите, 

като се стреми към напредък в постигането на водещите цели в областта на 

биологичното разнообразие и изпълнява  ангажиментите относно опазване на 

биологичното разнообразие; призовава също така ЕС да подпомага развиващите се 

страни в техните усилия за опазване на биологичното разнообразие и гарантиране 

на устойчивото му използване; 

18. призовава Комисията да включи в международните споразумения, които сключва, 

въпросите, свързани с околната среда и изменението на климата, и да извършва 

екологични анализи, съсредоточени върху възможностите за опазване и 

подобряване на биологичното разнообразие; подчертава значението на 

систематичното установяване и оценяване на потенциалните въздействия върху 

биологичното разнообразие; призовава Комисията да предприеме последващи 

действия по констатациите от проучване относно „Установяване и смекчаване на 

отрицателните въздействия на търсенето в ЕС на някои суровини върху 

биологичното разнообразие в трети държави“, като предложи възможни начини да 

се допринесе за избягване или свеждане до минимум на загубата на биологично 

разнообразие в световен мащаб, причинена от определени модели на производство 

и потребление в ЕС. 
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