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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

a biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós stratégia félidős értékeléséről 

(2015/2137(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság „A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós 

stratégia félidős értékelése” című közleményére (COM(2015)0478), 

 

– tekintettel a Bizottság „A természet állapota az Európai Unióban: Jelentés a 2007–2012 

közötti időszakra vonatkozóan az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelvben említett 

élőhelyek és fajok helyzetéről és trendjeiről az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikkének, 

valamint a madárvédelmi irányelv 12. cikkének megfelelően” című közleményére 

(COM(2015)0219), 

 

– tekintettel a Bizottság „Nyilvános konzultáció az uniós természetvédelmi szabályozás (a 

madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv) célravezetőségi vizsgálatához 

kapcsolódóan” című jelentésére, 

 

– tekintettel a 2015 októberében közzétett, az európai polgárok biológiai sokféleséggel 

kapcsolatos álláspontjáról szóló Eurobarométer-felmérésre (436. számú tematikus 

Eurobarométer-felmérés), 

 

– tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség „Az európai környezet – állapot és 

előretekintés 2015-ben” című jelentésére (SOER 2015), 

 

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett 

közleményére a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének uniós 

megközelítéséről (COM(2014)0064), 

 

– tekintettel a természeten alapuló megoldásokkal és a városok természetes környezetének 

megújításával foglalkozó Horizont 2020 szakértői csoport 2015-ben közzétett, „A 

természeten alapuló megoldások és a városok természetes környezete megújításának 

uniós kutatási és innovációs politikai programja felé” című végleges jelentésére, 

 

– tekintettel a természetitőke-finanszírozási eszközre, amely a környezetvédelmi célú és 

az éghajlatváltozás elleni küzdelmet is szolgáló pénzügyi eszköz (LIFE) része, 

 

– tekintettel a Bizottság által a „ne csökkenjen a biológiai sokféleség és ne romoljanak az 

ökoszisztéma-szolgáltatások” mottójú jövőbeli uniós kezdeményezésről folytatott 

konzultációra, 

 

– tekintettel a biológiai sokféleségről szóló ENSZ-egyezmény részes felei 12. 

konferenciájának eredményeire, különösen a 2011–2020 közötti időszakra vonatkozó 

stratégiai biodiverzitási cselekvési terv végrehajtásában elért haladásról szóló félidős 

értékelésre, ideértve „A biológiai sokféleség globális kilátásai” negyedik kiadását, 

valamint a végrehajtás javítását szolgáló intézkedésekre, 
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– tekintettel a biológiai sokféleségről szóló egyezmény titkárságának és az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) 2015-ben közzétett, „A globális prioritások összekötése: biológiai 

sokféleség és emberi egészség – helyzetjelentés jelenlegi ismereteinkről” című 

jelentésére, 

 

– tekintettel az ENSZ-közgyűlés 69. ülésszakán a 2015 utáni időszakra vonatkozó 

fejlesztési program jóváhagyása céljából „Megváltoztatjuk a világot: a fenntartható 

fejlődés 2030-ig tartó programja” címmel benyújtott, állásfoglalásra irányuló 

indítványra, 

 

– tekintettel „Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana” elnevezésű, a 

természet értékeinek láthatóvá tételét célul kitűző világméretű kezdeményezésről szóló 

jelentésekre, 

 

– tekintettel a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről 

szóló egyezményre (CITES) és a vándorló fajokról szóló egyezményre (CMS), 

 

– tekintettel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) veszélyeztetett állatfajokra 

vonatkozó vörös listájára, 

 

– tekintettel az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és 

terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i 1143/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, 

 

– tekintettel a 2013 utáni közös agrárpolitikára, és különösen a közös agrárpolitika keretébe 

tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott 

közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU 

rendeletre, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 

nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU rendeletre, 

 

– tekintettel a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 

rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és 

a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 

1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre2, 

 

– tekintettel a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretre, 

 

– tekintettel az életbiztosításunkról, természeti tőkénkről: a biológiai sokféleséggel 

kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégiáról szóló, 2012. április 20-i 

állásfoglalására3, 

 

– tekintettel a környezetbarát infrastruktúráról – Európa természeti tőkéjének növeléséről 

szóló, 2013. december 12-i állásfoglalására4, 

                                                 
1  HL L 317., 2014.11.4., 35. o. 
2  HL L 354., 2013.12.28, 22. o. 
3  Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0146. 
4  Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0600. 
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– tekintettel az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási 

stratégiáról szóló, 2015. április 28-i állásfoglalására1, 

 

– tekintettel Kutatószolgálatának 2015. áprilisi, „A biológiai sokféleség védelme – uniós 

politika és nemzetközi megállapodások” című tanulmányára2, 

 

– tekintettel az Európai Parlament „C” (Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi) Tematikus 

Főosztályának a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 

védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv, és különösen 6. 

cikkének végrehajtása tekintetében a tagállami jogszabályokról és gyakorlatokról szóló 

2009. évi tanulmányára3, 

 

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2015. december 3–4-i 115. plenáris ülésén elfogadott, 

„Hozzájárulás az EU madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvének célravezetőségi 

vizsgálatához” című véleményére, 

 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0000/2015), 

 

A. emlékeztetve arra, hogy a biológiai sokféleség a Föld ökoszisztémáinak, élőhelyeinek, 

fajainak és génállományainak egyedülálló változatosságát jelenti, amelytől az ember 

nagymértékben függ; 

 

B. mivel a biológiai sokféleség önmagában is felbecsülhetetlen érték, de ezen túlmenően 

óriási társadalmi és gazdasági értékkel is bír; 

 

C. mivel a biológiai sokféleségre világszerte jelentős terhelés nehezedik, ami a természetre, a 

társadalomra és a gazdaságra nézve katasztrofális, visszafordíthatatlan változásokat idéz 

elő; 

 

D. mivel 10 uniós polgárból legalább 8 súlyosnak tartja a biológiai sokféleség csökkenésének 

hatásait, és mivel 552 470 polgár vett részt a természetvédelmi irányelvek célravezetőségi 

vizsgálatához kapcsolódó nyilvános konzultációban; 

 

 

Általános észrevételek 
 

1. üdvözli a biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós stratégia félidős értékelését, a 

természet állapotáról szóló és a 2015. évi SOER-jelentést; hangsúlyozza e jelentések 

stratégiai jelentőségét az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos céljainak elérésében; 

 

2. megjegyzi, hogy a biológiai sokféleséget jellemző általános tendencia továbbra is minden 

                                                 
1  Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0109. 
2  PE 554.175. 
3  PE 410.698. 
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kétséget kizáróan aggodalomra ad okot, és hogy a 2020-ra kitűzött célok további érdemi 

erőfeszítés nélkül nem lesznek elérhetők; megállapítja, hogy ezzel egyidejűleg a célzott 

erőfeszítések valóban eredményre vezetnek, ebből adódóan bőven van még mit javítani; 

 

3. úgy véli, hogy a politikai akarat, a végrehajtás, az érvényesítés és a biológiai sokféleség 

erőteljesebb érvényre juttatása más szakpolitikai területeken elengedhetetlen; 

 

4. sajnálattal jegyzi meg, hogy a természet és a gazdasági fejlődés közötti ellentét ismét 

hangsúlyosan jelenik meg; meggyőződése, hogy a természetnek nagyobb teret kell 

biztosítani a társadalomban, a gazdaságban és az üzleti életben; 

 

5. úgy véli, hogy létfontosságú felismerni azt, hogy a biológiai sokféleségre fordított 

befektetéssel a társadalom és a gazdaság szempontjából is értékes és szükséges 

lehetőségek teremtődnek; üdvözli a különféle gazdasági értékelési módszereket, például 

az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtanát; úgy véli, hogy esetleges 

hiányosságaik ellenére ezek az eszközök segíthetnek a figyelem fokozottabb 

felkeltésében, a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának javításában, és abban, 

hogy megalapozottabb döntések szülessenek; 

 

 

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégia félidős értékelése 

 

Kiemelt célkitűzés 

 

6. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy sürgősen kezeljék kiemelten a 2020-ig 

teljesítendő célok megvalósítását; egy több érdekelt félre figyelemmel levő 

megközelítést szorgalmaz, és hangsúlyozza ebben a regionális és helyi szereplők 

központi szerepét; hangsúlyozza, hogy ezzel kapcsolatban kulcsfontosságú, hogy a 

biológiai sokféleség jobban bekerüljön a köztudatba és nagyobb támogatást élvezzen; 

 

1. cél 

 

7. hangsúlyozza, hogy a természetvédelmi irányelvek teljes körű végrehajtása egészében 

véve elengedhetetlen a stratégiához, és felkéri az érintett feleket, hogy tegyenek meg 

minden tőlük telhetőt ennek megvalósítása érdekében; 

 

8. felkéri a Bizottságot, hogy a meglévő ítélkezési gyakorlattal összhangban javítson az 

irányelvek optimális alkalmazását segíteni hivatott iránymutatásokon; felkéri a 

Bizottságot, hogy tulajdonítson nagyobb jelentőséget a tagállamokkal folytatott 

párbeszédnek és ösztönözze a bevált gyakorlatok megosztását; 

 

9. sürgeti a tagállamokat, hogy fejezzék be a Natura 2000 területek kijelölését és 

készítsenek gazdálkodási terveket; 

 

10. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a továbbiakban precízen tartsák be a 

természetvédelmi irányelveket; ezzel kapcsolatban további erőfeszítésekre szólít fel a 

védett madárfajok orvvadászatának megállítása érdekében; 

 

2. cél 
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11. kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyen konkrét javaslatot a környezetbarát 

infrastruktúra transzeurópai hálózatának (TEN-G) kifejlesztésére; 

 

12. kéri a tagállamokat, hogy helyezzék előtérbe azt a célt, miszerint a romlásnak indult 

ökoszisztémák 15%-át 2020-ig helyre kell állítani, és használják fel a többéves pénzügyi 

keretben e célra rendelkezésre álló előirányzatokat; 

 

3. cél 

 

13. sajnálattal állapítja meg, hogy a mezőgazdaságban nem következett be mérhető javulás a 

biológiai sokféleség állapotát tekintve; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

kövessék nyomon, értékeljék és növeljék a közös agrárpolitika környezetbarátabbá tételt 

szolgáló és egyéb vidékfejlesztési intézkedéseinek hatékonyságát; felkéri a Bizottságot, 

hogy fordítson figyelmet a közös agrárpolitika félidős értékelésében tett 

megállapításaira; 

 

4. cél 

 

14. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a 

megreformált közös halászati politika megfelelő és haladéktalan végrehajtása 

érdekében, hogy érvényt szerezzenek a legnagyobb fenntartható hozam elvének; 

 

5. cél 

 

15. sürgeti a Bizottságot, hogy készítsen pontos listát azokról az idegenhonos inváziós 

fajokról, amelyek problémát jelentenek az Európai Unió számára; hangsúlyozza, hogy 

fontos e lista folyamatos frissítése és ehhez kapcsolódóan a fajok jelentette kockázatok 

értékelése annak érdekében, hogy az idegenhonos inváziós fajokra vonatkozó 

jogszabály hathatós eszközként betölthesse szerepét; 

 

6. cél 

 

16. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozatosan szüntessék meg a környezetre 

káros támogatásokat; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy teljes 

mellszélességgel támogassák és segítsék elő a körforgásos gazdaságra való átállást; kéri 

a Bizottságot, hogy terjesszen elő ambiciózus tervet a vadon élő állat- és növényfajok 

jogellenes kereskedelmének felszámolására; 

 

A természetvédelmi irányelvek célravezetőségi vizsgálata 

 

17. hangsúlyozza, hogy a természetvédelmi irányelvek nemcsak az EU-ban, hanem 

nemzetközileg is mérföldkövet jelentenek a természetvédelmi politikában; úgy véli, 

hogy tömörségüknek, koherenciájuknak és egységességüknek köszönhetően ezek a 

természetvédelmi irányelvek úgymond az intelligens szabályozás előfutárának 

tekinthetők; 

 

18. hangsúlyozza, hogy a Natura 2000 még mindig egy viszonylag fiatal hálózat, amelynek 

teljes potenciálját még messze nem aknázták ki; úgy véli, hogy a természetvédelmi 
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irányelvek továbbra is relevánsak, és hogy a végrehajtásnak azok a bevált gyakorlatai, 

amelyek hatékonysága bizonyított; 

 

19. meggyőződése, hogy a probléma nem magukban a jogszabályokban keresendő, hanem 

elsősorban azok hiányos és nem megfelelő végrehajtásában; ellenzi a természetvédelmi 

irányelvek minden olyan átdolgozását, amely veszélyeztetné a biológiai sokféleséggel 

kapcsolatos stratégia végrehajtását, elhúzódó jogbizonytalanságot eredményezne és 

esetlegesen gyengítené a jogszabályokat; 

 

Soron következő lépések: további intézkedések 

 

20. a stratégia hibájának tartja, hogy a természetvédelmi területeken kívül eső biológiai 

sokféleség csökkenése hiányzik a stratégiából; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 

dolgozza ki a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások nettó csökkenése 

megelőzésének megfelelő keretét; 

 

21. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy területi tervezési kezdeményezésekkel biztosítsák a 

Natura 2000 hálózat megfelelő védelmét, óvják a szabadban található területeket és 

hozzák létre a vidéki és városi területek kék-zöld infrastruktúrájának összefüggő 

hálózatát, egyúttal teremtsék meg a gazdasági tevékenységek szükséges 

jogbiztonságát; felkéri a Bizottságot, hogy erre vonatkozóan készítsen áttekintést a 

bevált gyakorlatokról; 

 

22. úgy véli, hogy a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb és célzottabb felhasználása 

érdekében létfontosságú, hogy a Bizottság megállapítsa a természetitőke-finanszírozási 

eszköz konkrét kritériumait, hogy a projektek garantáltan kedvező hatással legyenek a 

biológiai sokféleségre; 

 

23. hangsúlyozza a kutatás és fejlesztés fontosságát, és ezzel kapcsolatban felkéri a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy különösen a biológiai sokféleség és az egészség 

közötti összefüggéseket helyezzék a középpontba; 

 

24. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy európai 

kezdeményezést a beporzókról; 

 

25. határozottan úgy véli, hogy a környezet és az innováció kiegészítik egymást, és külön 

felhívja a figyelmet a természeten alapuló megoldásokra, amelyek mind gazdaságilag, 

mind a környezet szempontjából intelligens megoldást jelentenek többek között az 

éghajlatváltozás, a nyersanyaghiány és a környezetszennyezés kihívásaira; felkéri a 

tagállamokat, hogy tegyék meg a lehető legnagyobb erőfeszítést ezek kidolgozására a 

Horizont 2020 keretében; 

 

26. hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleség, az éghajlatváltozás és a nyersanyaghiány 

kérdései eredendően összefüggnek egymással; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy az új nemzetközi éghajlat-változási egyezményről folytatott viták során vegyék ezt 

figyelembe; 

 

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 
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INDOKOLÁS 

 

A biológiai sokféleség csökkenése veszteség a természetnek, az emberiségnek és a 

gazdaságnak 

 

A biológiai sokféleség, a Föld ökoszisztémáinak, élőhelyeinek, fajainak és génállományainak 

páratlan változatossága, amelynek az ember is része, önmagában felbecsülhetetlen értékkel bír. 

Az emberek emellett számos értékes ökoszisztéma-szolgáltatás – például tiszta levegő, tiszta 

víz, nyersanyagok, beporzók és az áradással szembeni védelem, hogy csak néhányat említsünk 

– miatt rendkívüli mértékben függnek a biológiai sokféleségtől. A biológiai sokféleség tehát 

létfontosságú alapját képezi egészségünknek, jóllétünknek és gazdasági jólétünknek is. 

 

A biológiai sokféleségre komoly terhelés nehezedik, világszerte és Európában egyaránt. 

Szélsebes ütemben halnak ki fajok. Ez az emberi tevékenységnek köszönhető. Az élőhely 

megváltozása, a környezetszennyezés, az erőforrások túlzott kiaknázása, az idegenhonos 

inváziós fajok és az éghajlatváltozás a legfőbb okai a biológiai sokféleség csökkenésének. 

 

A biológiai sokféleség csökkenése különösen ártalmas, és veszteség a természet, az emberek és 

a gazdaság számára: veszélybe sodorja a szükséges ökoszisztéma-szolgáltatásokat és aláássa a 

Föld természetes ellenálló képességét, amely lehetővé teszi, hogy megoldást találjunk az 

újonnan felmerülő problémákra. A Világgazdasági Fórum a globális kockázatok megítélésének 

2014. évi felmérésében a 10 legjelentősebb kockázat között említette a biológiai sokféleség 

csökkenését és az ökoszisztémák összeomlását. Átléptük bolygónk korlátait és ellenálló 

képességének határát, ez pedig visszafordíthatatlan változásokat idéz elő. A biológiai sokféleség 

csökkenése tehát az éghajlatváltozás és a nyersanyaghiány kérdéseivel is szorosan összefügg, ez 

a fenntartható fejlődés 2030-ig tartó új programjából is világosan kiderül. 

 

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia 

 

A biológiai sokféleség csökkenésének megállítására tett európai erőfeszítések 2010-ben 

kudarcot vallottak. Az EU válaszképp 2011-ben kidolgozott egy új stratégiát. Az állam- és 

kormányfők meghatározták a kiemelt célkitűzést, amelynek értelmében meg kell állítani a 

biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlását, a lehetőségekhez 

mérten 2020-ig helyre kell állítani állapotukat, és világszerte segíteni kell a biológiai sokféleség 

csökkenésének visszafordítását. 

 

A stratégia hat célra épül, ezek mindegyikéhez konkrét intézkedések tartoznak: 1. a 

madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv (a természetvédelmi irányelvek) teljes körű 

végrehajtása; 2. az ökoszisztémák és az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása és 

helyreállítása; 3. a biológiai sokféleség fokozásában a mezőgazdaság és az erdészet szerepének 

növelése; 4. a halállományok fenntartható kiaknázásának biztosítása; 5. az idegenhonos 

inváziós fajok elleni küzdelem; és 6. fokozottabb uniós hozzájárulás a biológiai sokféleség 

globális csökkenésének megelőzéséhez. 

 

Félidős értékelés: még mindig félúton sem járunk 

 

2015-ben nem is lehetne világosabb az ítélet: további jelentős erőfeszítések nélkül 2020-ban az 
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EU ismét nem fogja tudni teljesíteni az általa kitűzött célokat. A számok magukért beszélnek. 

Az EU 28 tagállamának ökológiai lábnyoma kétszer akkora, mint Európa biológiai kapacitása. 

A fajok alig 23%-a, míg az élőhelyeknek csak 16%-a van kedvező állapotban. Az eddig elért 

eredmények alapján a kiemelt célkitűzés aligha érhető el. Jelentős előrelépés csak két cél 

esetében történt (4. cél: halászat és 5. cél: idegenhonos inváziós fajok), míg a többi cél esetében 

az eredmények egyáltalán nem kielégítők, és a mezőgazdaság, valamint az erdőgazdálkodás 

esetében súlyos aggodalomra adnak okot. 

 

Az általános tendencia így továbbra is rendkívül sötét és aggasztó képet fest. E tekintetben a 

félidős értékelés megerősíti a 2015. évi SOER-jelentés és a természet állapotáról szóló jelentés 

megállapításait. „A biológiai sokféleség globális kilátásai” című 2014-es jelentésben felvázolt 

nemzetközi kép hasonló helyzetről árulkodik: a bizonyos ágazatokban tett jelentős erőfeszítések 

és előrelépés ellenére elképzelhető, hogy az aichi célok többsége 2020-ra nem teljesül, hacsak 

további komoly erőfeszítésekre nem kerül sor. 

 

Ugyanakkor ígéretes és biztató, hogy a természetre és a biológiai sokféleségre irányuló célzott 

erőfeszítések és befektetések tényleg sikertörténettel végződhetnek. Egyes fajok visszatérése 

kétségtelenül jó példa erre. Az előadó szorgalmazza, hogy a változás katalizátoraként 

alkalmazzák a bevált gyakorlatokat, mert – noha az általános negatív tendencia eddig többet 

nyom a latban a sikereknél – azt mutatják, hogy a meglévő jogszabályok működnek, a 2020-ra 

kitűzött célok elérhetők, és még mindig rengeteget lehet javítani. 

 

A végrehajtásra, az érvényesítésre és az integrációra irányuló politikai akarat 

 

Az előadó erősebb politikai akaratot szorgalmaz a biológiai sokféleség politikai prioritásként 

történő érdemi kezelésére, és úgy véli, hogy egy több érdekelt félre figyelemmel levő 

megközelítésre van szükség, amelyben a regionális és helyi szereplők különleges szerepet 

kapnak. 

 

A meglévő jogszabályok jobb végrehajtása és érvényesítése az előadó szerint kulcsfontosságú 

tényező az előrelépéshez. 

A leglényegesebb jogszabályok egyértelműen a természetvédelmi irányelvek: a madárvédelmi 

és az élőhelyvédelmi irányelv teljes körű végrehajtása elengedhetetlen feltétele a biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos egész stratégia végrehajtásának. A természetvédelmi irányelvek 

mérföldkövet jelentenek az európai természetvédelmi politikában, és figyelemmel 

tömörségükre, koherenciájukra és egységességükre, úgymond az intelligens szabályozás 

előfutárának tekinthetők. A természetvédelmi irányelveknek köszönhető, hogy az Európai 

Uniónak olyan egyedülálló hálózata van, mint a Natura 2000, amely 26 000 védett területével a 

szárazföldi területek 18%-át, míg a tengeri környezet 6%-át teszi ki. Az előadó megjegyzi, hogy 

a Natura 2000 még mindig egy viszonylag fiatal hálózat, amelynek teljes potenciálját még 

messze nem aknázták ki. 

 

Az előadó határozottan ellenzi a természetvédelmi irányelvek minden olyan átdolgozását, amely 

veszélyeztetné a biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiát magát, elhúzódó 

jogbizonytalanságot eredményezne és esetlegesen gyengítené a jogszabályokat. Ezenfelül az 

előadó meggyőződése, hogy a probléma nem magukban a jogszabályokban keresendő, hanem 

elsősorban azok hiányos és nem megfelelő végrehajtásában és érvényesítésében. Az előadó 

ezért úgy véli, hogy a Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságai számára is jóval 

hatékonyabb megoldást jelent, ha egymással konzultálva törekednek a jobb végrehajtásra. A 
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jobb iránymutatások, a jogszabályok szigorú érvényesítése és a bevált gyakorlatok megosztása 

létfontosságú ehhez. 

 

A biológiai sokféleség csökkenésének hatékony megállításához szükséges kollektív és 

horizontális megközelítés továbbra is problémás. Különleges kihívást jelent a biológiai 

sokféleség integrációja a közös agrárpolitikába. Az előadó felhív a környezetbarátabbá tételt 

szolgáló és egyéb vidékfejlesztési intézkedések hatékonyságának nyomon követésére, 

értékelésére és növelésére. 

 

A természetre és a biológiai sokféleségre fordított befektetés társadalmilag és gazdaságilag 

is szükséges 

 

Az előadó egyetért azzal a morális megfontolással, hogy a biológiai sokféleséget annak jelentős 

önmagában való értéke miatt és azért kell megóvni, mert bolygónkat a lehető legromlatlanabb 

állapotban kell megőrizni a jövő nemzedékek számára. Az előadó határozottan úgy véli 

továbbá, hogy a természetre és a biológiai sokféleségre fordított befektetéssel a társadalom és a 

gazdaság szempontjából is értékes és szükséges lehetőségek teremtődnek. Ennek tudatában 

sajnálattal jegyzi meg, hogy a természet és a gazdasági fejlődés közötti ellentét ismét 

hangsúlyosan jelenik meg. Szemléletváltásra van szükség. A különféle gazdasági értékelési 

módszerek, például az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana, esetleges hibáik 

ellenére hasznos szerepet játszhatnak ebben, és segíthetnek a figyelem fokozottabb 

felkeltésében, a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának javításában, és abban, hogy 

megalapozottabb döntések szülessenek. 

 

Az alábbi statisztikai adatok jól szemléltetik a biológiai sokféleség jelentékeny társadalmi-

gazdasági hatását: 

 a politikai tétlenség évente a világ GDP-je 7%-ának megfelelő veszteséggel jár az 

ökoszisztéma-szolgáltatások tekintetében; 

 ha nem valósulnak meg a 2020-ra kitűzött célok, a becslések szerint az elmaradt 

társadalmi-gazdasági lehetőségek költsége évi 50 milliárd euró; 

 az Európai Unióban hatból egy munkahely valamilyen mértékben a természettől 

függ; az Európai Unióban 4,5 millió munkahely függ a Natura 2000 hálózat által 

védett ökoszisztémáktól; 

 a rovarok által biztosított beporzási szolgáltatások becsült értéke évi 15 milliárd euró; 

 az idegenhonos inváziós fajok által az Európai Unióban okozott károkat évi 12 

milliárd euróra becsülik; 

 a Natura 2000 hálózat fenntartásának évi 5,8 milliárd eurós költsége töredéke a 

hálózat által előállított hozzáadott értéknek (200–300 milliárd euró). 

 

A természetre és a biológiai sokféleségre fordított befektetés természetesen pénzbe kerül. E 

költségeket azonban messze meghaladja a természet és a biológiai sokféleség által biztosított 

hozzáadott érték és az az értékvesztés, amely ilyen politika hiányában következne be. 

 

A polgárok véleménye 

 

Az emberek fontosnak tartják a természetet és a biológiai sokféleséget. A biológiai 

sokféleségről készített (436. számú) Eurobarométer-felmérés szerint 10 uniós polgárból 

legalább 8 súlyosnak tartja a biológiai sokféleség csökkenésének hatásait. A polgárok a 
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természetvédelmi irányelvek célravezetőségi vizsgálatáról nemrégiben megrendezett nyilvános 

internetes konzultáció során is nagy számban és világosan hangot adtak véleményüknek. A 

konzultáció rekordszámú, nevezetesen 552 470 résztvevőt vonzott (összehasonlításképp ez 

háromszor annyi, mint a TTIP esetében). A Veszélyben a természet kampány döntő szerepet 

játszott ebben. 

 

Az Eurobarométer felmérés ugyanakkor arra is rávilágított, hogy a polgárok több információt 

szeretnének kapni a biológiai sokféleség csökkenéséről, és a legtöbb polgár nem ismerte a 

Natura 2000 hálózatot. Ami pedig nem ismert, attól nehezen lehet elvárni, hogy lelkesedést 

váltson ki. Annak érdekében, hogy a természetre és a biológiai sokféleségre fordított 

befektetéseknek nagyobb legyen a támogatottsága a lakosság körében, az előadó úgy véli, hogy 

létfontosságú több embert meggyőzni az ügy értékéről. Ehhez fel kell hívni a figyelmet a 

biológiai sokféleség társadalmi-gazdasági értékére és a biológiai sokféleség csökkenésének az 

egészségre, a jóllétre és a jólétre gyakorolt hatásaira. Ebben minden szintű politikai 

döntéshozónak fontos feladata van. 

 

További fellépésre van szükség 

 

Az előadó úgy véli, hogy további, innovatív megoldásokra van szükség a biológiai sokféleség 

csökkenésének megállításához, és több célszerű javaslatot tesz erre vonatkozóan: 

 egy a környezetbarát infrastruktúra transzeurópai hálózatának (TEN-G) kialakítására 

irányuló konkrét javaslattal a természet és a gazdaság is jól járna; 

 a természet definíciója nem szorítkozhat a védett területeken található természetre. A 

természetes környezet egy alapvető minőségének fenntartása és a biológiai 

sokféleség csökkenésének megelőzése e védett területeken kívül hiányzik a meglévő 

stratégiából. Egy a biológiai sokféleség nettó csökkenésének és az ökoszisztéma-

szolgáltatások nettó romlásának megelőzésére szolgáló európai keretrendszer 

segíthetne ennek kiküszöbölésében; 

 a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb és célzottabb felhasználása érdekében 

konkrét kritériumokra van szükség a természetitőke-finanszírozási eszközre 

vonatkozóan, hogy a projektek garantáltan és kimutathatóan kedvező hatással 

legyenek a biológiai sokféleségre; 

 továbbra is szükség van megbízható és összehasonlítható adatok gyűjtésére: 

elsősorban az egészség és a biológiai sokféleség, valamint a beporzók számának 

csökkenése közötti kapcsolat igényel több kutatást és további intézkedést; 

 a természeten alapuló megoldások nagymértékben hozzájárulhatnak többek között az 

éghajlatváltozás kihívásainak kezeléséhez: például, a városok zöldfelületének célzott 

növelésével jelentős mértékben csökkenhet az ottani hőmérséklet. Az előadó 

létfontosságúnak tartja, hogy az egyes polgárok is segíthessék az ügyet, jó példa erre 

a veteményeskertek iránt feléledt érdeklődés és az élő kert koncepciója, amely egyre 

elfogadottabbá válik. 

 

Következtetések 

 

A természet kétségbeesetten segítségért kiált. A kérdés az, hogy kizökkent-e minket 

tunyaságunkból, és további cselekvésre sarkall-e minket. Az előadó meg van győződve arról, 

hogy egy intelligens, fenntartható és inkluzív Európa számára a biológiai sokféleség és a 

természet központi kérdés, és erősebb politikai akaratot szorgalmaz a biológiai sokféleség 
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csökkenésének tényleges megállítására. Ez mind a természet, mind gyermekeink és 

gyermekeink gyermekeinek egészsége, jólléte és jóléte szempontjából elengedhetetlen. 

 


