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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju zakonodaje EU s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti
(2009/2108(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o srednjeročni oceni izvajanja akcijskega načrta ES za 
biotsko raznovrstnost (KOM(2008)0864 konč.),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o možnostih za vizijo in cilje EU glede biotske 
raznovrstnosti po letu 2010,

– ob upoštevanju poročila Komisije o stanju ohranjenosti habitatnih tipov in vrst, kot 
zahteva člen 17 direktive o habitatih (KOM(2009)0358),

– ob upoštevanju Direktive Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto 
živečih ptic1 (direktiva o pticah) in resolucije Evropskega parlamenta z dne 
17. januarja 20012 o izvajanju Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst3 (direktiva o 
habitatih), 

– ob upoštevanju sklepov Sveta za okolje z dne 25. junija 2009 o srednjeročni oceni 
izvajanja akcijskega načrta ES za biotsko raznovrstnost in razvoju strategije EU za 
invazivne tuje vrste,

– ob upoštevanju neuradnega srečanja Sveta, ki je potekalo 26. in 27. januarja 2010 v 
Madridu, na katerem so bile sprejete tako imenovane prednostne naloge „Cibeles“, in 
sklepov Sveta za okolje z dne 15. marca 2010 o biotski raznovrstnosti po letu 2010 –
vizija in cilji na ravni Evropske unije in na svetovni ravni ter mednarodna ureditev 
dostopa in porazdelitve bremena,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za okolje z dne 25. in 26. marca 2010, zlasti odstavka 14, 

– ob upoštevanju evropskega vrha v Gothenburgu leta 2001, na katerem je bilo sklenjeno, 
da bo kot del strategije za trajnostni razvoj do leta 2010 zaustavljeno izgubljanje biotske 
raznovrstnosti,

– ob upoštevanju študije o ekonomiki ekosistemov in biotski raznovrstnosti (TEEB) 
(http://www.teebweb.org),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o razvoju strategije EU za invazivne vrste 
(KOM(2008)0789), 

– ob upoštevanju modre knjige EU o celostni pomorski politiki (KOM(2007)0575 in 

                                               
1 UL L 103, 25.4.1979, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/105/ES (UL 

L 363, 20.12.2006, str. 368).
2 UL C 262, 18.09.2001, str. 132.
3 UL L 206, 22.7.1992, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/105/ES.
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SEC(2007)1278) ter tekočih priprav na reformo skupne ribiške politike,

– ob upoštevanju ukrepov, ki so namenjeni krepitvi ohranjanja narave in biotske 
raznovrstnosti ter so del „pregleda stanja SKP“, in priložnosti, ki jih zagotavlja reforma 
skupne kmetijske politike, ki je predmet sedanjih razprav,

– ob upoštevanju dejstva, da so Združeni narodi razglasili leto 2010 za leto biotske 
raznovrstnosti,

– ob upoštevanju izida 15. konference pogodbenic (COP 15) Konvencije o mednarodni 
trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki je 
potekala v Dohi v Qatarju od 13. do 25. marca 2010,

– ob upoštevanju prihajajoče pete konference pogodbenic, na kateri se bodo sestale 
pogodbenice Kartagenskega protokola o biološki varnosti (COP-MOP 5), in konference 
pogodbenic (COP 10) Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti,

– ob upoštevanju člena 48(2) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za ribištvo in Odbora za peticije (A7-0000/2010),

A. ker je iz sporočil Komisije postalo jasno, da EU do leta 2010 ne bo izpolnila cilja v zvezi z 
biotsko raznovrstnostjo,

B. ker pregled vrst in habitatnih tipov, ki so zaščiteni v skladu z direktivo o habitatih, kaže, 
da je stanje ohranjenosti večine vrst in habitatnih tipov slabo, da je stopnja izumiranja 
izredno visoka in da dejavnikov sprememb biotske raznovrstnosti, kot kaže, ne bo nič 
manj; ker habitate in vrste, ki so za EU pomembni, potencialno ogrožajo podnebne 
spremembe,

C. ker je več dejavnikov preprečilo, da bi EU dosegla svoj cilj do leta 2010, na primer 
nepopolno izvajanje zakonodaje, nepopolno in slabo vključevanje v sektorske politike, 
nezadostno strokovno znanje in pomanjkljivi podatki, nezadostno financiranje ter 
pomanjkanje dodatnih učinkovito usmerjenih instrumentov za reševanje posebnih težav, 
kot so invazivne tuje vrste,

D. ker je biotska raznovrstnost, ki je naravni svetovni kapital, neposredno in tudi posredno z 
ekosistemskimi storitvami, ki jih zagotavlja, bistvenega pomena za obstoj človeškega 
življenja na Zemlji in socialno blaginjo; ker ima biotska raznovrstnost osrednjo vlogo v 
svetovnem boju proti lakoti in prispeva k zanesljivi preskrbi s hrano; ker sta ohranjanje in 
trajnostna raba biotske raznovrstnosti eden od pogojev za ublažitev podnebnih sprememb 
in prilaganje nanje,

E. ker izguba biotske raznovrstnosti povzroča znatne gospodarske izgube in zmanjšanje 
blaginje,

F. ker nedavna raziskava Eurobarometer kaže, da mnogim državljanom EU niso znani 
pomen izraza biotska raznovrstnost in posledice izgube biotske raznovrstnosti,
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Splošne pripombe

1. izraža svojo zaskrbljenost nad zelo hitrimi izgubami biotske raznovrstnosti, ki jih 
povzroča človek in ki bodo s tempom zadnjih desetletij do leta 2050 zelo osiromašile 
naravo;

2. se zaveda, da bi bila neuspela zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti nesprejemljiva ne 
le z etičnega, ampak tudi z ekološkega in gospodarskega vidika, saj prihodnjim 
generacijam ne bi bile zagotovljene ekosistemske storitve in blaginja, ki izhajajo iz bogate 
in naravne biotske raznovrstnosti; 

3. poudarja, da se na podlagi sedanjih raziskav, kot je raziskava TEEB, ocenjuje, da znaša 
vrednost izgube blaginje zaradi izgube biotske raznovrstnosti trenutno približno 
50 milijard EUR na leto (le malo pod 1 % BDP) in se bo do leta 2050 povečala na 14 
bilijonov ali 7 % ocenjenega letnega BDP;

EU in biotska raznovrstnost

4. obžaluje, da ni bil izpolnjen cilj EU, ki je bil zastavljen na evropskem vrhu v Gothenburgu 
leta 2001, da se do leta 2010 zaustavi izgubljanje biotske raznovrstnosti; 

5. pozdravlja sporočilo Komisije o „možnostih za vizijo in cilje EU glede biotske 
raznovrstnosti po letu 2010“,

6. poleg tega pozdravlja sklepe Sveta za okolje o biotski raznovrstnosti z dne 15. marca, ki 
obsegajo nov glavni cilj, to je do leta 2020 zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitev v EU in jih, kolikor je mogoče, obnoviti;

7. meni, da je zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti najnižja možna raven prizadevanj, ki 
jih je treba uresničiti do leta 2020;

8. poudarja, da se že izvajajo dragocene pobude za obnovitev biotske raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitev, in meni, da bi bile lahko tudi te dejavnosti del glavnega cilja za 
leto 2020; vendar poudarja potrebo po celoviti oceni učinka in preučitvi ustreznosti, 
preden se določijo natančni cilji prihodnje strategije EU o biotski raznovrstnosti;

9. glede na globalni značaj biotske raznovrstnosti in ekosistemov je prepričan, da mora tudi 
prihodnja strategija EU pospešiti mednarodna prizadevanja za preprečevanje izgube 
biotske raznovrstnosti;

10. poleg tega poudarja, da mora politika, namenjena varstvu in izboljšanju biotske 
raznovrstnosti, vključevati usklajeno strategijo za obravnavanje problematike invazivnih 
tujih vrst;

Natura 2000

11. priznava, da ima ustrezno izvajanje zakonodaje Natura 2000 pomembno vlogo pri 
doseganju cilja EU v zvezi z biotsko raznovrstnostjo;

12. vendar je kljub oprijemljivim in pozitivnim rezultatom na področju ohranjenosti nekaterih 
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vrst zaskrbljen nad izvajanjem zakonodaje Natura 2000;

13. pozdravlja napredek v nekaterih državah članicah pri določanju območij Natura 2000 in 
oblikovanju ukrepov ali načrtov upravljanja; poziva vse države članice, naj upoštevajo 
roke, določene v direktivi;

14. je zaskrbljen zaradi premajhnega napredka pri vzpostavljanju omrežja Natura 2000 v 
morskem okolju in poziva Komisijo, naj pospeši potrebne postopke;

15. načeloma pozdravlja manjšo prožnost okoljske zakonodaje EU, ki je neizbežna in 
potrebna za prilagoditev izvajanja lokalnim razmeram; istočasno opaža nekatere osupljive 
razlike med državami članicami, na primer v zvezi z „zunanjim učinkom“ območij Natura 
2000, skupinskimi izjemami za nekatere „obstoječe dejavnosti“ ali uporabo načela 
previdnosti;

16. glede na razlike med državami članicami poziva Komisijo, naj dodatno pojasni direktive 
ali zagotovi potrebne smernice;

17. je zaskrbljen tudi nad pomanjkanjem čezmejnega sodelovanja, kar lahko povzroči, da se 
ista območja obravnavajo različno;

18. poziva Komisijo, naj se v svoji prihodnji strategiji o biotski raznovrstnosti in v okviru 
programa Natura 2000 bolj osredotoči na ekosistemske storitve in zlasti na odpornost 
ekosistemov na delovanje pod pritiskom; 

Povezovanje z drugimi političnimi področji

19. je prepričan, da kopensko in morsko omrežje Natura 2000 ni edini instrument EU za 
ohranitev biotske raznovrstnosti, ampak je za zagotovitev uspešnosti politike EU na 
področju biotske raznovrstnosti potreben celovitejši pristop;

20. zato poziva Komisijo, naj z namenom vzajemne krepitve zagotovi nadaljnje povezovanje 
biotske raznovrstnosti z drugimi političnimi področji EU, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo, regionalna politika in kohezija, turizem ter raziskave in inovacije;

21. pozdravlja predhodne poskuse povezovanja okoljskih vidikov s skupno kmetijsko politiko 
(SKP), kot je uvedba kmetijsko-okoljskih ukrepov ter dobrih kmetijskih in okoljskih 
pogojev, in poziva Komisijo, naj izkoristi reformo SKP kot priložnost za nadaljnjo 
krepitev tega gibanja, na primer z uvedbo nadomestila za ekološke storitve ali 
zagotavljanjem javnih dobrin, vključno s trajnostnim kmetijstvom na ekološko občutljivih 
območjih, kot so območja Natura 2000; 

22. pozdravlja reformo skupne ribiške politike, ki se zdaj pripravlja, in poziva Komisijo, naj 
vključi merila biotske raznovrstnosti v prihodnje zakonodajne predloge; poleg tega 
vztraja, da je treba kot nadomestno možnost ribolovu razviti trajnostne modele ribogojstva 
v skladu s smernicami, ki jih je predlagala Komisija v svojem sporočilu 
(KOM(2009)162), in ob upoštevanju stališča Evropskega parlamenta (*);

23. poziva države članice, naj oblikujejo gozdarsko politiko tako, da bo v celoti upoštevala 
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vlogo gozda kot rezerve za biotsko raznovrstnost, skladiščenje ogljika in čiščenje zraka ter 
za rekreacijo naših državljanov;

24. poudarja potrebo po povečanju proračuna za raziskave na področju okolja in biotske 
raznovrstnosti v okviru osmega okvirnega programa, sorazmerno z velikimi potrebami po 
obravnavanju vprašanja izgube biotske raznovrstnost in podnebnih sprememb ter s tem 
povezanim izzivom;

Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe

25. poudarja velik pomen biotske raznovrstnosti in odpornih ekosistemov za ublažitev 
podnebnih sprememb in prilagoditev nanje, ob upoštevanju, da kopenski in morski 
ekosistemi zdaj vsrkavajo približno polovico antropogenih emisij CO2;

26. pozdravlja vedno večjo podporo ukrepom na področju podnebnih sprememb, ki lahko 
koristijo biotski raznovrstnosti, vendar ne smejo negativno vplivati na financiranje biotske 
raznovrstnosti kot tako,

Zaposlitvene možnosti in strategija 2020

27. priznava velike zaposlitvene možnosti, povezane z zgoraj omenjenimi dejavnostmi ter 
razvojem trajnostnega gospodarstva in zelene infrastrukture, ki bi glede na svojo naravo 
pomenile lokalna delovna mesta (ki jih ni mogoče seliti v tretje države) in tako bistveno 
prispevale k strategiji EU 2020;

28. poleg tega močno verjame, da sta lahko in morata biti trajnostni gospodarski razvoj in 
ohranjanje narave usklajena; 

Financiranje

29. jemlje na znanje ocene Komisije, da bo celotno izvajanje zakonodaje Natura 2000 
predvidoma stalo 6,1 milijarde EUR;

30. vendar obžaluje, da ni jasne razčlenitve dejanskega zneska, porabljenega vsako leto za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti v EU, in vztraja, naj države članice in Komisija 
sodelujejo in zagotovijo jasnejšo sliko;

31. pozdravlja povečanje porabe za program LIFE+ (+ 8 % v osnutku proračuna za leto 2011), 
vendar poudarja, da ta instrument še vedno pomeni le zelo majhen del proračuna EU 
(0,2 %);

32. se zaveda, da lahko dodatna finančna sredstva za ohranitev biotske raznovrstnosti 
zagotovijo drugi instrumenti, kot so strukturni skladi in sklad za razvoj podeželja, vendar 
obžaluje, da večina držav članic to možnost uporablja v omejenem obsegu; 

33. je prepričan, da le javna poraba ne bo zadostovala za uresničitev glavnega cilja EU, in 
poudarja, da mora družbena odgovornost podjetij vključevati tudi vidik biotske 
raznovrstnosti; 

34. poleg tega poudarja potrebo po vključitvi zunanjih stroškov, na primer za škodo, 
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povzročeno za biotsko raznovrstnost, ali stroškov podpiranja biotske raznovrstnosti, v 
končno ceno izdelkov na trgu; 

Baza podatkov in znanja

35. poudarja, da so raziskave in razvoj ključnega pomena za razvoj orodij politike za 
zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in zapolnitev sedanjih vrzeli v znanju;

36. poudarja, da je treba oblikovati jasno izhodišče, na podlagi katerega bo Komisija zastavila 
realistične (pod)cilje, ki bodo temeljili na dokazih; 

37. glede na trenutno pomanjkljivo poznavanje pomena biotske raznovrstnosti v širši javnosti 
pozdravlja informativno kampanjo Komisije in poziva države članice, naj povečajo 
prizadevanja za večjo ozaveščenost;

Mednarodni vidiki

38. je zaskrbljen, ker globalni cilj, da se do leta 2010 zmanjša stopnja izgube biotske 
raznovrstnosti, ki je bil zastavljen na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002, ni 
bil niti deloma uresničen; 

39. pozdravlja konferenco pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki bo potekala 
oktobra 2010 v Nagoyi, in poziva EU, naj na konferenco pošlje večjo delegacijo;

40. spodbuja Komisijo in države članice, naj vključijo element okolja v svoje odnose s 
tretjimi državami in nadaljujejo izvajanje „zelene diplomacije“; 

41. vztraja, da je bistveni element v mednarodnih trgovinskih sporazumih trajnost izdelkov, ki 
se tržijo; v zvezi s tem poudarja potrebo po vključevanju „netrgovinskih vprašanj“, 
vključno z načini proizvodnje in upoštevanjem biotske raznovrstnosti, v prihodnje 
sporazume STO;

42. močno obžaluje nezadovoljiv rezultat konference CITES, na kateri niso bili uresničeni 
glavni elementi v okviru mandata EU, kot je varstvo morskih vrst, ki so predmet velikega 
poslovnega interesa;

43. vztrajno poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo hitrost in učinkovitost svojih 
notranjih postopkov odločanja ter več sredstev in časa namenijo diplomatskim 
prizadevanjem v zvezi s tretjimi državami;

44. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

„Dragocenosti so vedno nemočne.“ Ta verz nizozemskega pesnika, umetnika in fotografa 
Luceberta (1924–1994) kratko povzema velik izziv, s katerim se srečujemo na področju 
biotske raznovrstnosti. 

Na eni strani je ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter preprečevanje njihove 
nadaljnje degradacije neprecenljivega pomena za družbo. Zaustavitev izgubljanja biotske 
raznovrstnosti ni le naša etična dolžnost – pojem skrbništva nas obvezuje, da ohranjamo 
planet tak, da bodo lahko na njem živele tudi prihodnje generacije. Smotrna je tudi v 
ekološkem in gospodarskem smislu. V ekološkem smislu širok razpon vzajemnega delovanja 
različnih elementov biotske raznovrstnosti zagotavlja primernost planeta za bivanje vseh vrst, 
tudi človeka. „Blago in storitve“, ki jih zagotavljajo ekosistemi, vključujejo: zagotavljanje 
hrane, goriva in vlaken, čiščenje zraka in vode, razgradnjo odpadkov, ublažitev poplav, suš, 
temperaturnih ekstremov in sile vetra, obnovitev rodnosti tal in opraševanje rastlin. Zato je 
varstvo biotske raznovrstnosti tudi iz gospodarskega vidika v našem interesu. Dejansko so 
biološki viri stebri, na katerih gradimo civilizacije. Izguba biotske raznovrstnosti ogroža našo 
preskrbo s hrano, priložnosti za rekreacijo in turizem, sposobnost obvladovanja podnebnih 
sprememb ter vire lesa, zdravil in energije. 

Na drugi strani se zdi, da smo se oddaljili od narave in se trudimo najti njeno vrednost. Naše 
proizvodne metode in cena, ki jo plačujemo za blago in storitve, ne upoštevajo ali le v 
omejenem obsegu upoštevajo ceno izgube biotske raznovrstnosti ali degradacije ekosistema. 
Tudi storitve ali dejavnosti, namenjene zaustavitvi izgube biotske raznovrstnosti in ohranjanju 
dragocenih ekosistemov, pogosto niso ustrezno nagrajene. Čeprav je morda „določanje cene“ 
ekosistemskim storitvam sporno, se zdi, da sedanje raziskave1 kažejo, da je izgubo blaginje 
zaradi izgube biotske raznovrstnosti zdaj mogoče ovrednotiti na 50 milijard EUR na leto (le 
malo manj kot 1 % BDP), ta vrednost pa se bo do leta 2050 povečala na 14 bilijonov EUR ali 
7 % ocenjenega BDP na leto.

Urgentno stanje

Izgubljanje biotske raznovrstnosti se nadaljuje z zaskrbljujočo hitrostjo. Po svetu zdaj 
ocenjujejo, da je stopnja izumiranja vrst 50- do 1000-krat višja od naravne stopnje. Stopnja 
izgube naj bi se do leta 2050 10 krat povišala. 42 % sesalcev, 43 % ptic, 45 % metuljev, 30 %
dvoživk, 45 % plazilcev in 52 % sladkovodnih rib v EU grozi izumrtje. Komisija je v svoji 
vmesni oceni o izvajanju akcijskega načrta EU za biotsko raznovrstnost leta 2008 navedla, da 
je 50 % vrst in do 80 % habitatov, katerih ohranitev je v evropskem interesu, slabo 
ohranjenih. 

Zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in ohranjanje ali obnovitev odpornih ekosistemov 
sta še toliko bolj pomembna na področju podnebnih sprememb, glede na to, da kopenski in 

                                               

1 Ekonomika ekosistemov in biotska raznovrstnost (TEEB), glej http://www.teebweb.org/.
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morski ekosistemi zdaj vsrkavajo približno polovico antropogenih emisij CO2, zaradi česar so 
neprecenljivi z vidika zajemanja in skladiščenja ogljika. Na drugi strani lahko degradacija in 
uničenje ekosistemov sprostita znatne količine toplogrednih plinov, prav tako pa je vedno več 
dokazov, da se zmogljivost ponorov ogljika na Zemlji zmanjšuje zaradi globalnega segrevanja 
in drugih obremenilnih dejavnikov. Ohranjanje ekosistemov je zato bistvenega pomena za 
blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Predhodne mednarodne in evropske pobude ter sporazumi za zaustavitev izgube biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov žal niso bili uspešni. Svetovni vrh leta 1992 v Riu je prispeval k 
sprejetju Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki jo je EU ratificirala leta 1993. Leta 1998 je 
EU sprejela strategijo o biotski raznovrstnosti s štirimi akcijskimi načrti, ki so bili 
predstavljeni leta 2001, in sicer na področju ohranitve naravnih virov, kmetijstva, ribištva ter 
gospodarskega in razvojnega sodelovanja. Narava in biotska raznovrstnost sta tudi del štirih 
prednostnih nalog šestega okoljskega akcijskega programa EU, vključno s podnebnimi 
spremembami, ravnanjem z viri in odpadki ter zdravjem okolja. Komisija je leta 2006 razkrila 
akcijski načrt za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti, v katerem je opredelila štiri 
prednostna področja: biotska raznovrstnost v EU, biotska raznovrstnost v EU in svetu, biotska 
raznovrstnost in podnebne spremembe ter baza znanja. Kljub tem pobudam žal ni bil 
izpolnjen cilj EU, ki je bil zastavljen na evropskem vrhu v Gothenburgu leta 2001, da se do 
leta 2010 zaustavi izguba biotske raznovrstnosti. 

Kljub urgentnosti položaja so evropski državljani premalo ozaveščeni o izgubi biotske 
raznovrstnosti in o njenih škodljivih posledicah. Glede na raziskavo Eurobarometer 
aprila 2010 le 38 % Evropejcev pozna pojem „biotska raznovrstnost“, 28 % pa pozna ta izraz, 
vendar ne njegovega pomena. Večina meni, da je izguba biotske raznovrstnosti resno 
vprašanje, vendar mislijo, da ne bo vplivala osebno nanje. Le 17 % vprašanih meni, da nanje 
že vpliva izguba biotske raznovrstnosti. Državljani kot najpomembnejši razlog za neukrepanje 
proti izgubi biotske raznovrstnosti navajajo pomanjkanje znanja o tem, kaj lahko storijo. Zato 
je zelo potrebna kampanja za povečanje ozaveščenosti na tem področju.

Instrumenti in politike EU

Ključni instrument na ravni EU za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov je 
Natura 2000, omrežje območij varstva narave na ravni EU, vzpostavljeno v okviru direktive o 
habitatih. Sestavljeno je iz posebnih ohranitvenih območij, ki so jih določile države članice v 
skladu z direktivo o habitatih (1992), vključuje pa tudi posebna območja varstva, določena v 
okviru direktive o pticah (1979). Glavni cilj programa Natura 2000 je „prispevati k 
zagotavljanju biotske raznovrstnosti z ohranjanjem naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst na evropskem ozemlju držav članic.“1 Ukrepi, sprejeti na podlagi 
zakonodaje Natura 2000, so namenjeni „vzdrževanju ali obnovitvi ugodnega stanja 
ohranjenosti naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v interesu 
Skupnosti“, ob hkratnem upoštevanju „gospodarskih, družbenih in kulturnih potreb ter 
regionalnih in lokalnih značilnosti.“2 Kljub sedanjemu osredotočanju na ohranjanje habitatov 
in varstvo vrst bi bilo morda vredno nameniti večjo pozornost ustvarjanju odpornih
                                               
1 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (direktiva o habitatih), člen 2.
2 Idem.
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ekosistemov, ki se lahko odzovejo na pritisk in zagotovijo dragocene ekosistemske storitve.

Kot je običajno v evropski okoljski politiki, te direktive zagotavljajo potrebno prožnost, da se 
izvedbeni ukrepi prilagodijo lokalnim razmeram, in sicer ob upoštevanju načel subsidiarnosti 
in sorazmernosti. Sprejeti je treba ukrepe za preprečevanje razlik med državami članicami, 
preden postanejo tako velike, da bodo ogrozile učinkovitost direktiv. Med državami članicami 
na primer še vedno obstajajo velike razlike glede hitrosti izvajanja direktiv in njihove razlage, 
na primer v zvezi z načelom previdnosti, ki zajema obstoječe dejavnosti in zunanje učinke. 

Biotska raznovrstnost je postopno postala tudi dejavnik na političnih področjih, ki ne sodijo v 
okvir evropske okoljske politike, čeprav je bila do zdaj pogosto le v skromnem obsegu 
vključena vanje, na primer v skupno ribiško politiko (ki se zdaj pregleduje), pri čemer so 
dober primer kmetijsko-okoljski ukrepi in zahteva v okviru skupne kmetijske politike (SKP) 
za ohranitev zemlje v dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih, prav tako pa je bila biotski 
raznovrstnosti namenjena pozornost v sedmem okvirnem programu za raziskave.

Ker kmetje upravljajo približno polovico evropske zemeljske površine, imajo posebno vlogo
pri varstvu biotske raznovrstnosti, pri čemer se srečujejo z velikim izzivom: ker se svetovno 
prebivalstvo in bogastvo povečujeta, se mora povečevati tudi svetovna kmetijska proizvodnja, 
kmetijski sektor pa mora zagotoviti kakovost življenja na podeželju in varstvo biotske 
raznovrstnosti. Za uspešno prihodnjo kmetijsko politiko se morajo ti trije elementi 
dopolnjevati, ne pa si biti v nasprotju.

Financiranje

Evropski proračun za financiranje ukrepov na področju biotske raznovrstnosti in ekosistemov 
je med drugim zaradi sektorskega pristopa k biotski raznovrstnosti zelo razdrobljen. Finančni 
instrument EU za okolje (LIFE), vzpostavljen leta 1992 v podporo izvajanju okoljske politike 
Unije, je imel vedno glavno vlogo pri financiranju ohranjanja biotske raznovrstnosti v EU, 
čeprav predstavlja majhen delež celotnih odhodkov Skupnosti. Drugi načini financiranja:

- skupna kmetijska politika: večinoma kmetijsko-okoljski ukrepi, ki so med najobsežnejšimi 
elementi podpore EU za biotsko raznovrstnost (financirani v okviru Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja); 

- skupna ribiška politika: zaščitni ukrepi za morsko okolje (Evropski sklad za ribištvo);
- regionalni razvoj in kohezija (strukturni skladi, Kohezijski sklad);
- raziskovalna politika (sedmi okvirni program).

Na eni strani ima lahko razdrobljeno financiranje pozitivne učinke, saj je mogoče izkoristiti 
več virov. Na drugi strani zaradi obveznega sofinanciranja in pristopa „proste izbire“, na 
primer v podeželski in strukturni politiki, le države članice, ki so se tako zavestno odločile, 
dejansko uporabljajo ta sredstva za namene biotske raznovrstnosti. Tudi na tem področju 
obstajajo bistvene razlike med 27 državami članicami.

Pred razpravo o novem večletnem finančnem okviru po letu 2013 bo treba poleg javnih virov 
(subvencij) najti druge mehanizme financiranja, pri čemer bo največji izziv vključiti zunanje 
stroške v končne cene izdelkov.



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

SL

Prihodnje pobude

Nove pobude za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in degradacije ekosistemov so bile 
ali bodo predlagane letos, v mednarodnem letu biotske raznovrstnosti. Od 18. do 29. oktobra 
bo v Nagoyi na Japonskem potekala deseta konferenca pogodbenic (COP 10) Konvencije o 
biološki raznovrstnosti. 

Evropska komisija je 19. januarja na evropski ravni predstavila sporočilo „Možnosti za vizijo 
in cilje EU glede biotske raznovrstnosti po letu 2010“, o katerem zdaj poteka javno 
posvetovanje. Komisija je predstavila naslednje 4 možnosti politike:

1) do leta 2020 občutno zmanjšati stopnjo izgube biotske raznovrstnosti in ekosistemskih 
storitev v EU;

2) do leta 2020 zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v EU;
3) do leta 2020 zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v EU in 

jih, kolikor je mogoče, obnoviti;
4) do leta 2020 zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v EU, 

in jih, kolikor je mogoče, obnoviti in povečati prizadevanja EU za zaustavitev 
svetovne izgube biotske raznovrstnosti.

To sporočilo in rezultat javnega posvetovanja bosta predvidoma že letos sprožila objavo 
predloga za novo strategijo EU o biotski raznovrstnosti, vključno z zakonodajnimi predlogi.

Poleg tega je bil 15. marca na zasedanju Evropskega sveta za okolje zastavljen nov glavni cilj 
„do leta 2020 zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v EU, in jih, 
kolikor je mogoče, obnoviti in povečati prizadevanja EU za zaustavitev svetovne izgube 
biotske raznovrstnosti.“

To samoiniciativno poročilo je namenjeno predstavitvi prednostnih nalog Evropskega 
parlamenta v boju proti naraščajoči izgubi biotske raznovrstnosti in degradaciji ekosistemov.


