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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно нашата застраховка живот, нашия природен капитал: стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г.
(2011/2307(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно нашата застраховка живот, 
нашия природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. 
(COM(2011)0244),

– като взе предвид заключенията на Съвета по околна среда от 21 юни 2011 г. относно 
„Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“,

– като взе предвид визията за 2050 г. и водещата цел за 2020 г., приета през март 2010 
г. от държавните и правителствени ръководители от ЕС,

– като взе предвид резултатите от Десетата конференция на страните (КС10) по 
Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР), в частност Стратегическия план 
за биологично разнообразие за периода 2011 – 2020 г. и целите от Аичи, Протокола 
от Нагоя, отнасящ се за достъпа до генетични ресурси и за честното и справедливо 
споделяне на ползите, произтичащи от употребата им, както и стратегията за 
мобилизиране на ресурси за биологично разнообразие в световен мащаб,

– като взе предвид проучването, озаглавено „Икономиката на екосистемите и 
биологичното разнообразие“ (ИЕБ) (http://www.teebweb.org),

– като има предвид, че ООН обяви 2010—2020 г. за Десетилетие на биологичното 
разнообразие,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика, комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и 
развитие на селските райони и комисията по рибно стопанство (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че ЕС не постигна целта си за биологично разнообразие за 
2010 г.;

Б. като има предвид, че биологичното разнообразие е от първостепенно значение за 
съществуването на човешкия живот и благосъстоянието на обществата, както пряко, 
така и непряко чрез екосистемните услуги, които то предлага;

В. като има предвид, че намаляването на биологично разнообразие понастоящем 
понижава световния БВП с 3 % всяка година;

Общи бележки
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1. не одобрява факта, че ЕС не е постигнал целта си относно биологичното 
разнообразие за 2010 г.;

2. приветства и подкрепя стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., 
включително нейните цели и дейности;  въпреки това счита, че някои дейности 
следва да бъдат засилени;

3. подчертава належащата нужда от действие и необходимостта да се даде по-голям 
политически приоритет на биологичното разнообразие с цел постигане на водещата 
цел на ЕС за 2020 г. за биологично разнообразие, както и изпълнение на глобалните 
ангажименти, свързани с него; подчертава, че с помощта на подходящи ресурси и 
при наличието на политическа воля има средства, чрез които да се преустанови 
загубата на биологично разнообразие;

Цели — включване на биологичното разнообразие във всички политики на ЕС 

4. подчертава значимостта на това, опазването на биологичното разнообразие да бъде 
включено във всички политики на ЕС;

5. подчертава, че опазването, цененето и възстановяването на биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги, е от първостепенна важност за постигане 
целите на ЕС за ефективно използване на ресурсите;

Опазване и възстановяване на природата 

6. подчертава необходимостта да се спре влошаването на състоянието на всички 
видове и местообитания, включени в законодателството на ЕС за опазване на 
природата, и да се постигне значително и измеримо подобрение на състоянието им;  
подчертава, че това следва да стане чрез подобряване на поне един от параметрите 
за опазване на състоянието, определени в член 1 от Директивата за 
местообитанията, без да се стига до влошаване на други параметри;

7. призовава държавите-членки да гарантират, че процесът по определяне на обектите 
по Натура 2000 ще бъде завършен до 2012 г.;  изразява силно съжаление относно 
забавянето при определянето на морските зони;

8. призовава държавите-членки да определят 2015 година като краен срок за 
разработване на планове за управление или равностойни инструменти за всички 
обекти по Натура 2000;

9. призовава Комисията и държавите-членки да осигурят необходимото финансиране 
за обектите по Натура 2000;  по-специално, призовава държавите-членки да 
изготвят обвързващи национални инструменти, чрез които да определят
приоритетните мерки по опазването и съответния планиран източник на 
финансиране (както от фондовете на ЕС, така и от собствените бюджети на 
държавите-членки);

Поддържане и възстановяване на екосистемите и техните услуги
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10. отбелязва изискването по КБР за възстановяване на 15 % от нарушените екосистеми 
до 2020 г.; счита обаче, че това е минимум и ЕС трябва да има своя собствена, по-
амбициозна цел и дългосрочна визия;  затова приканва ЕС да заложи като своя цел 
за 2020 г. възстановяването на 30 % от нарушените екосистеми и настоятелно 
призовава Комисията да даде точна дефиниция на „нарушени екосистеми“, както и 
да определи базовите стойности, спрямо която да се измерва постигнатият 
напредък;

11. настоятелно призовава Комисията да приеме конкретна Стратегия за екологичната 
инфраструктура най-късно до 2012 г., чиято основна цел е опазване на 
биологичното разнообразие;

12. настоятелно призовава Комисията да изготви с висок приоритет инициативата „без 
нетни загуби“, като използва и стандартите, залегнали в програмата „Бизнес и 
компенсационни замени на биологичното разнообразие“;

Селско стопанство

13. като припомня, че повече от половината територия на Европа се управлява от 
земеделски стопани и финансирането на общата селскостопанска политика (ОСП) 
представлява най-голямата отделна част от бюджета на ЕС, подчертава, че ОСП е 
инструмент от първостепенно значение за постигане на биологично разнообразие; 
поради това призовава към силно преориентиране на ОСП към осигуряване на 
обществени блага;

14. призовава към екологично съобразяване на първи стълб с цел законно подпомагане 
доходите на земеделските стопани чрез гарантиране опазването на биологичното 
разнообразие в големите земеделски територии, подобряване свързаността и 
адаптиране към последствията от измененията на климата;  приветства 
предложението на Комисията за реформа на ОСП, което предвижда „по-зелена“ 
ОСП посредством разпределение на 30 % от плащанията по първия стълб към пакет 
от подходящи, основни добри практики, прилагани на ниво земеделско стопанство, 
които следва да включват редуване на културите и диверсификация, постоянни 
пасища и минимална „приоритетна екологична площ“; на мнение е обаче, че 
минималната „приоритетна екологична площ“ следва да бъде 10 % от 
обработваемата земя, а не 7 %, както е предложено от Комисията;

15. призовава зад всички плащания, свързани с ОСП, да залегнат здрави правила за 
кръстосано спазване, включващи Рамковата директива за водите, законодателството 
за пестицидите и директивите за птиците и местообитанията;

16. призовава за укрепване на втори стълб и за решителни подобрения в екологичната 
насоченост на този стълб, както и в ефективността на неговите селскостопански и 
екологични мерки, включително чрез минимални задължителни разходи за 
екологични мерки;

17. изисква от Комисията и държавите-членки да се възползват от явлението изоставяне 
на земи в различни части на Европа и да възвърнат големи части от ландшафта към 
диво състояние като големи запустели територии, което ще даде нови социално-
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икономически възможности за развитие на селските райони, като се запази 
биологичното разнообразие в Европа;

Рибарство

18. приветства предложенията на Комисията за реформа на общата политика в областта 
на рибарството (ОПОР), която да гарантира прилагането на екосистемния подход и 
използването на актуална научна информация, която да служи като основа на 
дългосрочните планове за управление на всички видове риба, които са обект на 
промишлен риболов; подчертава, че бъдеще за рибарския сектор се предлага 
единствено от устойчивото рибарство;

19. приканва Комисията и държавите-членки да си сътрудничат за създаване на 
„Европейска брегова охрана“ с цел повишаване общия капацитет за наблюдение и 
контрол и гарантиране на неговото прилагане;

20. призовава Комисията и държавите-членки да увеличат усилията си, за да се 
гарантира, че уловът е под нивата на максималния устойчив улов (MSY) до 2015 г. и 
да интегрират екологични съображения при дефинирането на MSY;

21. подчертава, че целта за премахване изхвърлянето на улов и прилова на защитени 
нецелеви видове трябва да бъде включена в ОПОР и незабавно приложена;

Инвазивни чужди видове

22. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че взетите мерки 
предотвратяват както навлизането на инвазивни чужди видове в ЕС, така и 
разпространението на установени към момента инвазивни видове към нови 
територии;

23. насърчава Комисията да излезе със законодателно предложение през 2012 г., при 
което да се използва всеобхватен подход към проблема с инвазивните чужди 
видове;

Международно измерение

24. насърчава Комисията да предложи законодателство за прилагане на Протокола от 
Нагоя, за да може Съюзът да ратифицира Протокола в най-скоро време;

Финансиране

25. призовава Комисията и държавите-членки да идентифицират всички налични 
субсидии с вреден ефект върху околната среда и призовава Комисията да публикува 
до края на 2012 г. план за действие, който поетапно да прекрати тези субсидии до 
2020 г., съгласно поетите ангажименти от Нагоя;

26. подчертава важността от мобилизиране както на европейски, така и на национални 
финансови ресурси от всички възможни източници и изработване на иновативни 
финансови механизми за осигуряване на адекватна подкрепа за биологичното 
разнообразие;
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27. подчертава, че е задължително да се гарантира, че следващата Многогодишна 
финансова рамка (2014—2020 г.) ще подкрепи постигането на шестте цели, 
залегнали в Стратегията за биологично разнообразие;

28. с оглед осигуряване необходимото финансиране на мрежата Натура 2000, призовава 
Комисията и държавите-членки да гарантират, че поне 5,8 милиарда евро годишно 
ще бъдат предоставяни чрез финансиране от ЕС и държавите-членки; в допълнение, 
призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че ще бъде осигурено 
адекватно финансиране от фондовете на ОСП, Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, фондовете за сближаване и фонда LIFE+;

°
° °

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

По време на Международната година на биологичното разнообразие (2010) чухме 
чудесни декларации от световните политически лидери относно огромното значение на 
биологичното разнообразие и неговата жизненоважна роля за човечеството. Но докато 
те говореха, стратегията на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие през 
2010 г. се провали напълно.  Докато говореха, изчезваха видове 100 до 1000 пъти по-
бързо спрямо естествения темп. Докато говореха, не успяха да съгласуват мерки за 
борба срещу изменението на климата.

По някакъв начин добрите думи за значимостта на биологичното разнообразие не се 
преобразуваха в силни политически мерки. Но статистиката говори сама по себе си.  
60 % от екосистемите по света са нарушени или използвани неустойчиво (ФАО, 2010 
г.); 90 % от рибните ни запаси са прекалено експлоатирани, а 25 % от всички 
европейски видове са заплашени от унищожение.  Според проучването на ООН 
„Икономиката на екосистемите и биологичното разнообразие“ (ИЕБ, 2010 г.), ежегодно 
губим по 3 % от световния БВП поради намаляване на биологичното разнообразие.  
Разходите, причинени от бездействието, са много по-големи от инвестициите, 
необходими днес.  Ясна е необходимостта от спешни мерки.

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. ни дава възможност да 
предприемем нужните мерки, за да осигурим услуги от природата и екосистемите за 
следващите поколения.  Всичко, което ни трябва, е политическа убеденост, смелост и 
ангажираност, за да избегнем още един неуспех.

Главното предизвикателство е да се интегрира биологичното разнообразие във всички 
останали политически области.  Моментът е подходящ. В момента се преразглеждат 
всички основни европейски политики.  Общата селскостопанска политика, политиката 
на сближаване, общата политика в областта на рибарството, както и Европейските 
пътни карти за енергетиката, транспорта, ефективното използване на ресурси ще 
залегнат в законодателството.  Време е да покажем, че добрите думи за биологичното 
разнообразие са нещо повече от думи и намират отражение в конкретни политически 
мерки.

Финансиране на биологичното разнообразие

Бъдещото финансиране ще бъде от решаващо значение. Ясно е, че обществените пари 
никога няма да бъдат единственото решение за спиране загубата на биологично 
разнообразие.  Независимо от това, трябва да се осигури достатъчно финансиране през 
следващата многогодишна финансова рамка.  Стойността на биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги трябва да се интегрира в икономиките ни.  Само 
тогава техните разходи и ползи ще бъдат отразени в цените на продуктите.  Ето защо 
държавите-членки трябва да включат природния капитал в своите национални сметки.  
Но също така трябва да разработим заедно с бизнес общността иновативни финансови 
инструменти, напр. механизъм за зелено развитие.
Освен това ни е необходима промяна в начина ни на мислене.  Не трябва да 
ограничаваме природата до определени територии, а да се опитаме да я включим 
навсякъде, редом с магистралите, железниците, в градовете, промишлените обекти и 
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т.н.

Прилагане

Стриктното и своевременно прилагане на всички политики по околната среда също е от 
решаващо значение за биологичното разнообразие.  Измененията в климата, качеството 
на въздуха, почвата и водата — всички те оказват огромно влияние върху биологичното 
разнообразие.  Същото важи и за мрежата Натура 2000, както и за директивите за 
птиците и местообитанията.  Що се отнася до морските форми на живот, минималното 
изискване е ОПОР да се основава на постигане поне на максимален устойчив улов в 
комбинация с по-строги мерки за прилагане.

Международно измерение

Европа оказва до голяма степен влияние върху биологичното разнообразие и в други 
части на света. Оставяме огромен отпечатък.  Вследствие на дървесината, която 
използваме, горивата, които употребяваме, храната, която ядем, дрехите, които носим, 
ние сме отговорни за голям дял от загубата на биологично разнообразие по света.  Този 
отпечатък трябва да бъде намален и затова е необходимо допълнително да разработим 
инструменти, с които да измерваме нашия отпечатък.
На международно ниво ЕС трябва да продължи да изпълнява влиятелната си роля, като 
говори на един глас.

Заключение

Целите, заложени в Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., могат 
да бъдат постигнати. Това, от което се нуждаем, е преобразуване на политическата 
подкрепа за биологичното разнообразие, изразена от много световни лидери, в 
конкретни мерки на политиките.
„В света има достатъчно, за да се задоволят човешките потребности, но не и човешката 
алчност.“ ~Mohandas K. Gandhi


