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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES teisės aktų, pagal kuriuos siekiama išsaugoti biologinę įvairovę, įgyvendinimo
(2009/2108(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl EB biologinės įvairovės veiksmų plano 
įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimo (COM (2008) 0864 galutinis),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl ES biologinės įvairovės srities tikslo ir vizijos 
po 2010 m. pasirinkčių,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl buveinių tipų ir rūšių apsaugos būklės, kaip 
reikalaujama Buveinių direktyvos 17 straipsnyje (COM (2009) 0358),

– atsižvelgdamas į 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių 
paukščių apsaugos1 (Paukščių direktyva) ir į 2001 m. sausio 17 d. Europos Parlamento 
rezoliuciją2 dėl 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos3 (Buveinių direktyva) įgyvendinimo,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 25 d. Aplinkos tarybos išvadas dėl EB biologinės 
įvairovės veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimo ir dėl ES strategijos 
dėl invazinių svetimų rūšių kūrimo,

– atsižvelgdamas į 2010 m. sausio 26–27 d. Madride vykusį neoficialų Tarybos susitikimą, 
kuriame patvirtinti vadinamieji „Cibeles“ prioritetai, ir į 2010 m. kovo 15 d. Aplinkos 
tarybos išvadas dėl biologinės įvairovės po 2010 m. „ES ir pasaulio vizija ir tikslai bei 
tarptautinės prieigos ir dalijimosi našta tvarka“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, visų pirma į 
14 punktą,

– atsižvelgdamas į 2001 m. Geteborge vykusį Europos Vadovų Tarybos susitikimą, kuriame 
susitarta dėl tvaraus vystymosi strategijos dalies, t. y. sustabdyti biologinės įvairovės 
nykimą iki 2010 m.,

– atsižvelgdamas į Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos (angl. The economics of
ecosystems and biodiversity – TEEB) tyrimą (http://www.teebweb.org),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl ES invazinių rūšių strategijos kūrimo 
(COM (2008) 0789),

– atsižvelgdamas į ES mėlynąją knygą dėl integruotos jūrų politikos (COM (2007) 0575 ir 
SEC (2007) 1278) ir tebevykstantį pasirengimą bendros žuvininkystės politikos reformai,

                                               
1 OL L 103, 1979 4 25, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/105/EB 

(OL L 363, 2006 12 20, p. 368).
2 OL L 262, 2001 9 18, p. 132.
3 OL L 206, 1992 7 22, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/105/EB.
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– atsižvelgdamas į priemones, kuriomis siekiama stiprinti gamtos išsaugojimą ir biologinę 
įvairovę ir kurios yra dalis BŽŪP tikrinimo, ir į šiuo metu svarstomas BŽŪP reformos 
suteiktas galimybes,

– atsižvelgdamas į tai, kad Jungtinės Tautos paskelbė 2010 m. biologinės įvairovės metais,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 13–25 d. Dohoje (Kataras) vykusio 15-ojo Nykstančių 
laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) šalių 
konferencijos susitikimo (COP15) išvadą,

– atsižvelgdamas į būsimą penktąjį Konvencijos šalių konferencijos susitikimą, atstosiantį 
Kartachenos biosaugos protokolo šalių susitikimą (COP-MOP 5) ir JT biologinės 
įvairovės konvencijos (BĮK) šalių konferenciją (COP 10),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Žuvininkystės komiteto ir Peticijų komiteto nuomones (A7 0000/2010),

A. kadangi iš Komisijos komunikatų paaiškėjo, kad ES neįgyvendins savo 2010 m. 
biologinės įvairovės tikslo,

B. kadangi atlikus rūšių ir buveinių tipų, saugomų pagal Buveinių direktyvos nuostatas, 
būklės patikrinimą matyti, kad dauguma rūšių ir buveinių tipų apsaugos būklė 
nepatenkinama, kad išnykimo lygis sparčiai didėja ir kad biologinės įvairovės 
skatinamuose pokyčiuose nėra jokių mažėjimo ženklų; kadangi dėl klimato kaitos 
ES svarbos buveinėms ir rūšims galbūt kyla pavojus,

C. kadangi keletas veiksnių sutrukdė ES pasiekti savo 2010 m. tikslą, pavyzdžiui, nevisiškas 
teisės aktų įgyvendinimas, bloga ir nebaigta integracija į sektorių politikos kryptis, 
nepakankamos mokslinės žinios ir duomenų spragos, nepakankamas finansavimas, 
papildomų veiksmingų priemonių, skirtų konkrečioms problemoms (pvz., invazinių 
svetimų rūšių problemoms) spręsti, stoka,

D. kadangi biologinė įvairovė, natūralus pasaulio turtas, yra labai svarbi žmogaus gyvenimui 
žemėje ir visuomenės gerovei tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai per ekosistemų procesus; 
kadangi biologinė įvairovė atlieka pagrindinį vaidmenį kovojant su badu pasaulyje ir 
užtikrinant aprūpinimą maistu; kadangi biologinės įvairovės išsaugojimas ir tausus 
naudojimas yra būtina klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo sąlyga,

E. kadangi dėl nykstančios biologinės įvairovės daugėja didelių ekonominių ir gerovės 
nuostolių,

F. kadangi iš neseniai atlikto Eurobarometro tyrimo matyti, kad ES piliečiai nėra susipažinę 
su biologinės įvairovės sąvoka ir biologinės įvairovės nykimo padariniais,

Bendros pastabos

1. reiškia rūpestį dėl labai spartaus žmogaus sukelto biologinės įvairovės nykimo, dėl kurio 
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iki 2050 m. gamta bus smarkiai nuskurdinta, jei tempas ir toliau bus toks pat kaip per 
pastaruosius dešimtmečius;

2. suvokia, kad nesugebėjimas sustabdyti biologinės įvairovės nykimo nepriimtinas ne tik 
etiniu, bet ir ekologiniu bei ekonominiu požiūriu, nes dėl to ateities kartos negalės 
naudotis ekosistemų funkcijomis ir turtingos, natūralios biologinės įvairovės gerovės 
aspektais;

3. pabrėžia, kad šiuo metu atliekamuose tyrimuose, pavyzdžiui, TEEB tyrime, nustatyta, kad 
dėl biologinės įvairovės nykimo šiuo metu gerovė mažėja apie 50 mlrd. EUR per metus 
(beveik 1 % BVP), o 2050 m. sumažės 14 trln. EUR, arba 7 % BVP per metus;

ES ir biologinė įvairovė

4. apgailestauja, kad nepasiektas ES tikslas sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą iki 
2010 m., dėl kurio sutarta 2001 m. Geteborge vykusiame Europos Vadovų Tarybos 
susitikime;

5. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl ES biologinės įvairovės srities tikslo ir vizijos 
po 2010 m. pasirinkčių;

6. be to, palankiai vertina kovo 15 d. Aplinkos tarybos išvadas dėl biologinės įvairovės, taip 
pat naująjį pagrindinį tikslą – iki 2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir 
ekosistemų funkcijų silpimą Europos Sąjungoje ir kiek įmanoma jas atkurti;

7. mano, kad sustabdyti biologinės įvairovės nykimą yra visiškai būtinas siekis, kurį reikia 
įgyvendinti iki 2020 m.;

8. atkreipia dėmesį į jau vykdomas vertingas iniciatyvas, kuriomis siekiama atkurti biologinę 
įvairovę ir ekosistemų funkcijas, ir mano, kad tokia atkūrimo veikla taip pat galėtų būti 
įtraukta į 2020 m. pagrindinį tikslą; tačiau pabrėžia išsamaus poveikio vertinimo ir 
tinkamumo tyrimo būtinybę prieš priimant sprendimą dėl aiškių būsimos ES biologinės 
įvairovės strategijos tikslų;

9. atsižvelgdamas į biologinės įvairovės ir ekosistemų pasaulinį pobūdį, yra įsitikinęs, kad 
taikant būsimą ES strategiją taip pat turėtų būti skatinamos tarptautinės pastangos siekiant 
išvengti biologinės įvairovės nykimo;

10. be to, pabrėžia, kad, siekiant spręsti invazinių svetimų rūšių problemą, būtina kurti 
suderintą strategiją, politikos, kuria siekiama saugoti ir gerinti biologinę įvairovę, dalį;

Saugomų teritorijų tinklas „Natura 2000“

11. pripažįsta, kad siekiant ES biologinės įvairovės tikslo labai svarbu tinkamai įgyvendinti 
tinklą „Natura 2000“ reglamentuojančius teisės aktus;

12. tebėra susirūpinęs dėl tinklą „Natura 2000“ reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo, 
nors ir yra apčiuopiamų ir teigiamų rezultatų, susijusių su kelių rūšių apsaugos būkle;
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13. palankiai vertina kai kurių valstybių narių padarytą pažangą priskiriant teritorijas tinklui 
„Natura 2000“ir rengiant priemones ar valdymo planus; ragina visas valstybes nares 
laikytis direktyvoje nustatytų terminų;

14. reiškia rūpestį dėl nepakankamos pažangos steigiant tinklą „Natura 2000“ jūrų aplinkoje ir 
prašo, kad Komisija pagreitintų reikiamas procedūras;

15. palankiai vertina iš esmės neišvengiamą ES aplinkosaugos teisės aktų lankstumą, siekiant 
juos įgyvendinti priderinus prie vietos aplinkybių; kartu nurodo kai kuriuos ryškius 
valstybių narių skirtumus, susijusius su, pavyzdžiui, išoriniu tinklo „Natura 2000“ 
teritorijų poveikiu, bendrosiomis išimtimis, taikomomis tam tikrai veiklai, arba atsargumo 
principo taikymu;

16. atsižvelgdamas į šiuos valstybių narių skirtumus, ragina, kad prireikus Komisija daugiau 
išaiškintų direktyvas ar gaires;

17. be to, reiškia rūpestį dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo trūkumo, dėl kurio tos pačios 
sritys gali būti vertinamos skirtingai;

18. primygtinai ragina Komisiją taikant būsimą biologinės įvairovės strategiją ir atsižvelgiant 
į tinklą „Natura 2000“ skirti daugiau dėmesio ekosistemų funkcijoms, ypač ekosistemų 
veiklos atsparumui nepalankiomis sąlygomis;

Integracija į kitas politikos sritis

19. yra įsitikinęs, kad saugomų teritorijų sausumoje ir jūrose tinklas „Natura 2000“ nėra 
vienintelė ES priemonė, skirta biologinei įvairovei išsaugoti, ir kad siekiant užtikrinti 
ES biologinės įvairovės politikos sėkmę reikia labiau vadovautis kompleksiniu požiūriu;

20. todėl ragina Komisiją užtikrinti tolesnę biologinės įvairovės integraciją į kitas ES politikos 
sritis, pavyzdžiui, žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, regioninės politikos ir 
sanglaudos, turizmo, mokslinių tyrimų ir naujovių, kad jos stiprintų viena kitą;

21. palankiai vertina ankstesnius bandymus integruoti aplinkos apsaugos klausimus į bendrą 
žemės ūkio politiką (BŽŪP), pavyzdžiui, agrarinės aplinkosaugos priemonių ir gerų 
žemės ūkio ir aplinkos sąlygų nustatymą, ir ragina Komisiją pasinaudoti BŽŪP reforma 
kaip galimybe toliau stiprinti šią kryptį, pavyzdžiui, nustatant kompensaciją už ekologines 
paslaugas ar teikiant viešąsias gėrybes, taip pat skatinant tvarų ūkininkavimą ekologiškai 
pažeidžiamose teritorijose, pavyzdžiui, tinklo „Natura 2000“ teritorijose;

22. palankiai vertina šiuo metu rengiamą bendros žuvininkystės politikos reformą ir ragina 
Komisiją integruoti biologinės įvairovės kriterijus į būsimus teisės aktų pasiūlymus; be to, 
primygtinai reikalauja, kad pagal Komisijos komunikatą (COM (2009) 162) ir 
atsižvelgiant į Europos Parlamento poziciją (*) būtų kuriami tvarios akvakultūros 
modeliai kaip galima alternatyva žvejybai;

23. ragina valstybes nares rengti miškininkystės politiką taip, kad būtų visiškai atsižvelgta į 
biologinės įvairovės išsaugojimui svarbų miškų vaidmenį, anglies dioksido sekvestracijos 
ir oro valymo savybes ir piliečių poilsio poreikį miškuose;
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24. pabrėžia, kad reikia didinti pagal Aštuntąją bendrąją programą aplinkos ir biologinės 
įvairovės moksliniams tyrimams skirtą biudžetą proporcingai didžiuliams poreikiams ir 
uždaviniams sprendžiant biologinės įvairovės nykimo ir klimato kaitos problemą;

Biologinė įvairovė ir klimato kaita

25. pabrėžia didelę biologinės įvairovės ir atsparių ekosistemų svarbą mažinant klimato kaitą 
ir prie jos prisitaikant, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu sausumos ir jūrų ekosistemos 
sugeria apie pusę antropogeninės kilmės CO2 išmetamųjų teršalų;

26. palankiai vertina vis didesnę paramą su klimato kaita susijusioms priemonėms, kurios taip 
pat gali būti naudingos biologinei įvairovei, tačiau jomis neturėtų būti daromas neigiamas 
poveikis biologinei įvairovei skiriamoms lėšoms;

Užimtumo potencialas ir 2020 m. strategija

27. pripažįsta didelį užimtumo potencialą, susijusį su minėta veikla ir su tvarios ekonomikos 
bei aplinką tausojančios infrastruktūros kūrimu, dėl kurių pobūdžio būtų galima kurti 
darbo vietų vietos darbuotojams (darbo vietų, kurių negalima perkelti į trečiąsias šalis), 
taip labai padedant įgyvendinti ES 2020 m. strategiją;

28. be to, yra giliai įsitikinęs, kad tvari ekonomikos plėtra ir gamtosauga gali ir turėtų būti 
suderintos;

Finansavimas

29. atkreipia dėmesį į Komisijos skaičiavimus, kad visiškai įgyvendinti tinklą „Natura 2000“ 
reglamentuojančius teisus aktus turėtų kainuoti 6,1 mlrd. EUR;

30. tačiau apgailestauja, kad nėra aiškaus per metus išleidžiamų faktinių sumų, skirtų 
biologinei įvairovei išsaugoti Europos Sąjungoje, skirstymo, ir primygtinai reikalauja, kad 
valstybės narės ir Komisija bendradarbiautų, siekdamos pateikti aiškesnį vaizdą;

31. palankiai vertina, kad skiriama daugiau išlaidų programai LIFE + (8 % daugiau 2011 m. 
biudžeto projekte), tačiau pabrėžia, kad ši priemonė tebesudaro tik labai nedidelę 
ES biudžeto dalį (0,2 %);

32. suvokia, kad galima skirti papildomų lėšų biologinei įvairovei išsaugoti pasitelkus kitas 
priemones, pavyzdžiui, struktūrinius fondus ir Kaimo plėtros fondą, tačiau apgailestauja, 
kad daugelis valstybių narių šia galimybe mažai pasinaudoja;

33. yra įsitikinęs, kad norint pasiekti ES pagrindinį tikslą vien viešųjų išlaidų nepakaks, ir 
pabrėžia, kad prisiimant įmonių socialinę atsakomybę taip pat svarbu atsižvelgti į 
biologinę įvairovę;

34. be to, pabrėžia, kad išorės išlaidas, pavyzdžiui, žalą biologinei įvairovei ar išlaidas, 
patirtas siekiant apsaugoti biologinę įvairovę, reikia įtraukti į galutinę rinkai pateiktų 
produktų kainą;
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Duomenų ir žinių bazė

35. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir plėtra labai svarbūs kuriant politikos priemones, 
kuriomis siekiama sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, ir siekiant užpildyti esamas 
žinių spragas;

36. pabrėžia, kad reikia kurti aiškų pradinį scenarijų, kuriuo remdamasi Komisija turėtų 
nustatyti tikroviškus ir įrodymais pagrįstus tikslus ar jų dalis;

37. atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu plačioji visuomenė nepakankamai žino apie biologinės 
įvairovės svarbą, palankiai vertina Komisijos pradėtą informacinę kampaniją ir ragina 
valstybes nares dėti daugiau pastangų informuojant visuomenę;

Tarptautiniai aspektai

38. reiškia rūpestį dėl to, kad nepavyko įgyvendinti ir net priartėti prie pasaulinio tikslo 
sumažinti biologinės įvairovės nykimo tempą iki 2010 m., kuris buvo nustatytas 2002 m. 
Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime darnaus vystymosi klausimais;

39. palankiai vertina 2010 m. spalio mėn. Nagojoje vyksiančią Biologinės įvairovės 
konvencijos šalių konferenciją ir ragina ES siųsti didelę delegaciją į ją;

40. ragina Komisiją ir valstybes nares įtraukti su aplinka susijusius klausimus į santykius su 
trečiosiomis šalimis ir tęsti „žaliąją diplomatiją“;

41. primygtinai reikalauja, kad tarptautiniuose prekybos susitarimuose produktų, kuriais 
prekiaujama, tvarumas būtų esminis dalykas; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad į visus būsimus 
PPO susitarimus reikia įtraukti su prekyba nesusijusius klausimus, tarp jų ir tuos, kurie 
susiję su gamybos metodais ir su pagarba biologinei įvairovei;

42. labai apgailestauja dėl nusivylimą keliančių išvadų, padarytų CITES šalių konferencijoje, 
kurioje nebuvo įgyvendinti pagrindiniai ES įgaliojimai, pavyzdžiui, jūrų rūšių, susijusių su 
dideliais komerciniais interesais, apsauga;

43. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares pagreitinti savo vidaus sprendimų 
priėmimo procedūrą ir padaryti ją veiksmingesnę, o palaikant santykius su trečiosiomis 
šalimis skirti daugiau išteklių ir laiko diplomatinėms pastangoms dėti;

44. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

„Visi vertingi dalykai yra lengvai pažeidžiami“. Atrodo, kad šie Luceberto (1924–1994), 
Nyderlandų poeto, dailininko ir fotografo, žodžiai labai trumpai ir tiksliai apibūdina didžiulį 
iššūkį, su kuriuo mes susiduriame biologinės įvairovės saugojimo srityje.

Viena vertus, mūsų visuomenei be galo svarbu išsaugoti biologinę įvairovę ir ekosistemas bei 
užkirsti kelią tolesniam jų nykimui. Sustabdyti biologinės įvairovės nykimą yra ne tik mūsų 
etinė pareiga – valdymo sąvoka įpareigoja mus išlaikyti mūsų planetą tokią, kad ji taip pat 
galėtų aprūpinti būsimas kartas. Išsaugoti biologinę įvairovę taip pat prasminga ekologiniu ir 
ekonominiu požiūriu. Ekologiniu požiūriu dėl daugybės įvairių biologinės įvairovės 
sudedamųjų dalių sąveikų planetoje gali gyventi visos rūšys, taip pat ir žmonės. Minėtinos 
šios ekosistemų teikiamos prekės ir paslaugos: maisto kuro ir pluošto tiekimas, oro ir vandens 
valymas, atliekų ardymas, potvynių, sausrų, didelių temperatūrų svyravimų ir vėjo jėgų 
padarinių mažinimas, dirvožemio derlingumo atnaujinimas ir augalų apdulkinimas. Todėl 
žvelgiant iš ekonominės perspektyvos, biologinės įvairovės apsauga taip pat susijusi su mūsų 
asmeniniais interesais. Pagaliau biologiniai ištekliai – tai ramsčiai, ant kurių kuriame 
civilizacijas. Dėl biologinės įvairovės nykimo kyla grėsmė maisto tiekimui, turizmo ir poilsio 
galimybėms, gebėjimams spręsti klimato kaitos ir medienos, vaistų bei energijos šaltinių 
problemas.

Kita vertus, atrodo, kad atsiribojome nuo gamtos ir stengiamės rasti „gamtos vertę. Taikant 
mūsų naudojamus gamybos būdus bei kainą, kurią mokame už prekes ir paslaugas, 
neatsižvelgiama į biologinės įvairovės nykimo ar ekosistemų būklės blogėjimo kainą arba 
paisoma jos tik iš dalies. Taip pat dažnai tinkamai neatlyginama už paslaugas ar veiklą, 
kuriomis bandoma sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir išlaikyti vertingas ekosistemas. 
Nors ekosistemų funkcijų įkainojimas gali būti ginčytinas, atrodo, kad šiuo metu atliekamuose 
tyrimuose1 nurodyta, kad dėl biologinės įvairovės nykimo šiuo metu gerovė mažėja apie 
50 mlrd. EUR per metus (beveik 1 % BVP), o 2050 m. sumažės 14 trln. EUR, arba 7 % BVP 
per metus.

Neatidėliotinos aplinkybės

Biologinė įvairovė tebenyksta nerimą keliančiu tempu. Šiuo metu pasaulyje rūšių nykimo 
tempas yra 50–1 000 kartų didesnis už ankstesnį natūralų tempą. Prognozuojama, kad iki 
2050 m. biologinės įvairovės nykimo tempas paspartės 10 kartų. Europos Sąjungoje 42 % 
žinduolių, 43 % paukščių, 45 % peteliškių, 30 % varliagyvių, 45 % roplių ir 52 % gėlųjų 
vandenų žuvų rūšių gresia išnykimas. Atlikdama EB biologinės įvairovės veiksmų plano 
įgyvendinimo 2008 m. laikotarpio vidurio vertinimą, Komisija teigė, kad 50 % Europos 
išsaugojimo svarbos rūšių ir iki 80 % buveinių apsaugos būklė nepatenkinama.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu sausumos ir jūrų ekosistemos sugeria apie pusę 
antropogeninės kilmės CO2 išmetamųjų teršalų ir dėl šių anglies dioksido surinkimo ir 
                                               

1 Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomika (angl. The economics of ecosystems and biodiversity – TEEB), 
žr. http://www.teebweb.org/.
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saugojimo galimybių tampa neįkainojamos, sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir 
išsaugoti ar atkurti atsparias ekosistemas yra dar svarbiau siekiant spręsti klimato kaitos 
problemas. Kita vertus, blogėjant ekosistemų būklei gali išsiskirti didelis šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, ir daugėja įrodymų, kad dėl visuotinio atšilimo ir kitų žalingų 
veiksnių Žemės anglies absorbentų galimybės mažėja. Todėl labai svarbu išlaikyti 
ekosistemas siekiant mažinti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti.

Ankstesnės tarptautinės ir Europos iniciatyvos ir susitarimai, kuriais buvo siekiama sustabdyti 
biologinės įvairovės ir ekosistemų nykimą, deja, buvo nesėkmingi. Po 1992 m. Rio de Žaneire 
vykusio Žemės susitikimo patvirtinta Biologinės įvairovės konvencija, kurią ES ratifikavo 
1993 m. 1998 m. ES patvirtino biologinės įvairovės strategiją su keturiais biologinės įvairovės 
veiksmų planais dėl natūralių išteklių išsaugojimo, žemės ūkio, žuvininkystės ir ekonominio ir 
vystomojo bendradarbiavimo, kurie buvo pateikti 2001 m. Gamta ir biologinė įvairovė taip 
pat yra vienas iš keturių prioritetų ES šeštojoje aplinkos apsaugos veiksmų programoje, kartu 
su klimato kaita, išteklių ir atliekų tvarkymu ir sveikata, susijusia su aplinka. 2006 m. 
Komisija paskelbė veiksmų planą, skirtą biologinės įvairovės nykimui stabdyti, ir nustatė 
keturias svarbiausias sritis: biologinė įvairovė Europos Sąjungoje, ES ir pasaulio biologinė 
įvairovė, biologinė įvairovė ir klimato kaita bei žinių bazė. Nors ir imtasi šių iniciatyvų, 
ES tikslas sustabdyti biologinės įvairovės nykimą iki 2010 m., dėl kurio susitarta 2001 m. 
Geteborge vykusiame Europos aukščiausiojo lygio susitikime, deja, nepasiektas.

Nepaisant padėties rimtumo, Europos gyventojai nepakankamai informuojami apie nykstančią 
biologinę įvairovę ir neigiamus to padarinius. 2010 m. balandžio mėn. atliktos Eurobarometro 
apklausos duomenimis, tik 38 % europiečių žinojo sąvoką „biologinė įvairovė“, o 28 % buvo 
girdėję tokią sąvoką, bet nežinojo, ką ji reiškia. Nors dauguma apklaustųjų manė, kad 
biologinės įvairovės nykimas yra rimta problema, tačiau galvojo, kad jiems asmeniškai tai 
neturės įtakos. Tik 17 % respondentų buvo įsitikinę, kad biologinės įvairovės nykimas jau 
dabar turi jiems įtakos. Kaip svarbiausią priežastį, trukdančią imtis aktyvesnių veiksmų prieš 
biologinės įvairovės nykimą, gyventojai nurodė žinių apie galimybes trūkumą. Vadinasi labai 
reikia visuomenei teikti daugiau informacijos šioje srityje.

ES priemonės ir politikos kryptys

Svarbiausia biologinės įvairovės ir ekosistemų saugojimo priemonė ES lygmeniu yra „Natura 
2000“, ES saugomų teritorijų tinklas, nustatytas pagal Buveinių direktyvą. Jį sudaro specialios 
saugomos teritorijos (SAT), kurias valstybės narės įsteigė pagal Buveinių direktyvą 
(1992 m.), taip pat specialios apsaugos teritorijos (SAT), įsteigtos pagal Paukščių direktyvą
(1979 m.). Pagrindinis tinklo „Natura 2000“ tikslas yra „padėti užtikrinti biologinę įvairovę, 
apsaugant natūralias buveines ir laukinę fauną bei florą europinėje valstybių narių 
teritorijoje“.1 Priemonės, kurių imtasi remiantis tinklą „Natura 2000“ reglamentuojančiais 
teisės aktais, skirtos „palaikyti ar atkurti gerą Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros rūšių apsaugos būklę“, kartu atsižvelgiant į „ekonominius, socialinius ir 
kultūrinius reikalavimus bei regionines ir vietines charakteristikas“2. Nors šiuo metu 

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 
(Buveinių direktyva), 2 straipsnis.
2 Idem.
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telkiamas dėmesys į buveinių išsaugojimą ir rūšių apsaugą, galėtų būti pravartu apsvarstyti 
galimybę skirti daugiau dėmesio atsparių ekosistemų, galinčių reaguoti į stresą ir atlikti 
naudingus procesus, kūrimui.

Kaip būdinga Europos aplinkos politikai, šios direktyvos pakankamai lanksčios, kad vykdant 
priemones būtų galima atsižvelgti į vietos sąlygas. Tai taip pat atitinka subsidiarumo ir 
proporcingumo principus. Žinoma, reikia pasirūpinti, kad valstybių narių skirtumai nebūtų 
tokie dideli, jog direktyvos taptų neveiksmingos. Šiuo metu tarp valstybių narių dar esama 
pastebimų didelių direktyvų įgyvendinimo tempo ir aiškinimo skirtumų, pavyzdžiui, dėl 
atsargumo principo, dabartinės veiklos ir išorės poveikio.

Biologinės įvairovės tema laipsniškai įgauna svarbos ne tik aplinkos politikoje, bet ir kitose 
Europos politikos srityse, nors dažnai biologinės įvairovės apsaugai kitose politikos srityse, 
pavyzdžiui, šiuo metu peržiūrimoje Europos žuvininkystės politikoje, skiriama mažokai 
dėmesio. Pokyčių pavyzdys gali būti ES bendrojoje žemės ūkio politikoje (BŽŪP) numatytos 
aplinkos apsaugos priemonės žemės ūkyje ir prievolė palaikyti gerą žemės ūkinę ir 
aplinkosauginę būklę bei Europos bendrijos septintojoje mokslinių tyrimų programoje 
biologinei įvairovei skiriamas dėmesys.

Kadangi apie pusę visos Europos žemių valdo ūkininkai, jų vaidmuo saugant biologinę 
įvairovę labai svarbus. Todėl jie susiduria su rimtu iššūkiu: didėjant pasaulio gyventojų 
skaičiui ir kylant pragyvenimo lygiui, turi augti ir pasaulinis pagaminamos žemės ūkio 
produkcijos kiekis, tačiau kartu žemės ūkio sektoriui tenka rūpintis gyvenamosiomis kaimo 
vietovėmis bei biologinės įvairovės išsaugojimu. Tam, kad ateities žemės ūkio politika būtų 
sėkminga, šie trys elementai (maisto gamyba, kaimo vietovių tinkamumas gyventi ir biologinė 
įvairovė) turi vienas kitą papildyti, o ne vienas kitam prieštarauti.

Finansavimas

Biologinė įvairovė dažnai vertinama atskirų sektorių atžvilgiu, todėl biologinės įvairovės ir 
ekosistemų išsaugojimo priemonių finansavimas iš bendrojo Europos biudžeto labai 
išskaidytas. Siekiant remti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimą, 
1992 m. pradėta įgyvendinti ES aplinkos finansinė priemonė (LIFE), kuri tradiciškai buvo 
svarbiausia finansuojant biologinės įvairovės išsaugojimą Europos Sąjungoje, nors šios lėšos 
yra tik maža visų Bendrijos išlaidų dalis. Kiti finansavimo srautai nukreipiami per:

− bendrą žemės ūkio politiką: daugiausia agrarinės aplinkosaugos priemones, kurios sudaro 
vieną iš didžiausių ES paramos biologinei įvairovei dalių, (finansuojamos per EŽŪFKP);

− bendrą žuvininkystės politiką: jūrų aplinkos apsaugos priemones (EŽF);
− regioninę plėtrą ir sanglaudą (struktūrinius fondus, Sanglaudos fondą);
− mokslinių tyrimų politiką (Septintąją bendrąją programą).

Viena vertus, toks išskaidytas finansavimas gali turėti ir teigiamą poveikį, nes tampa 
prieinami įvairūs finansavimo šaltiniai. Antra vertus, pavyzdžiui, privalomas bendras kaimo 
vietovių ir struktūros politikos finansavimas ir „pasirinkimo galimybių požiūris“ veda prie to, 
kad biologinės įvairovės išsaugojimui lėšų skiria tik tos valstybės narės, kurios sąmoningai 
renkasi tai daryti. Šiuo atžvilgiu tarp 27 valstybių narių yra nemažai skirtumų.



PE441.267v01-00 12/12 PR\816099LT.doc

LT

Neužbėgant už akių diskusijai dėl naujos daugiametės finansinės programos po 2013 m., 
reikia pasakyti, kad be finansavimo iš viešųjų šaltinių (subsidijų), būtina rasti naujų 
finansavimo priemonių. Svarbus iššūkis yra išorės išlaidų internalizavimas nustatant galutinę 
produktų kainą.

Būsimos iniciatyvos

Šiais tarptautiniais biologinės įvairovės metais jau yra arba dar bus pasiūlytos naujos 
iniciatyvos, kuriomis siekiama stabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų būklės 
blogėjimą. Spalio 18–29 d. Nagojoje, Japonijoje, vyks dešimtasis Biologinės įvairovės 
konvencijos (BĮK) šalių konferencijos (COP 10) susitikimas.

Sausio 19 d. Europos Komisija Europos lygmeniu pristatė savo komunikatą dėl ES biologinės 
įvairovės srities tikslo ir vizijos po 2010 m. pasirinkčių, kuris šiuo metu yra viešųjų 
konsultacijų tema. Komisija pateikė keturias politikos pasirinkimo galimybes:

1) iki 2020 m. gerokai sumažinti biologinės įvairovės nykimo ir ekosistemų funkcijų 
silpimo tempą Europos Sąjungoje;

2) iki 2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų funkcijų silpimą 
Europos Sąjungoje;

3) iki 2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų funkcijų silpimą 
Europos Sąjungoje ir kiek įmanoma jas atkurti;

4) iki 2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų funkcijų silpimą 
Europos Sąjungoje, kiek įmanoma jas atkurti ir didinti ES paramą siekiant išvengti 
biologinės įvairovės nykimo pasaulyje.

Tikimasi, kad, patvirtinus šį komunikatą ir pateikus viešųjų konsultacijų išvadas, iki metų 
pabaigos bus paskelbtas naujos ES biologinės įvairovės strategijos pasiūlymas, taip pat teisės 
aktų pasiūlymai.

Be to, kovo 15 d. Europos aplinkos taryba susitarė dėl naujo pagrindinio tikslo – iki 2020 m. 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų funkcijų silpimą Europos Sąjungoje, 
kiek įmanoma jas atkurti ir didinti ES paramą siekiant išvengti biologinės įvairovės nykimo 
pasaulyje.

Šiame savo iniciatyva parengtame pranešime siekiama atspindėti Europos Parlamento 
prioritetus kovojant su užsitęsusiu biologinės įvairovės nykimu ir ekosistemų būklės 
blogėjimu.


