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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia
(2011/2307(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az „Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő uniós stratégia” című bizottsági közleményre (COM(2011) 0244),

– tekintettel a Környezetvédelmi Tanácsnak a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégiáról szóló, 2011. június 21-i következtetéseire,

– tekintettel a 2050-re vonatkozó elképzelésre és a 2020-ra vonatkozó kiemelt célkitűzésre, 
amelyeket az Unió állam- és kormányfői 2010 márciusában fogadtak el, 

– tekintettel a biológiai sokféleségről szóló egyezmény részes felei 10. konferenciájának 
eredményeire, különösen a 2011–2020 közötti időszakra szóló, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos globális stratégiai tervre és az aichi célokra, a genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről és a használatukból származó előnyök igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyvre, valamint az erőforrások globális biológiai 
sokféleség érdekében történő mozgósítását célzó stratégiára,

– tekintettel „Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana (TEEB)” című 
tanulmányra (http://www.teebweb.org),

– mivel az Egyesült Nemzetek a 2010–2020 közötti időszakot a biológiai sokféleség 
évtizedének nyilvánította,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Regionális Fejlesztési 
Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és a Halászati Bizottság 
véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel az Unió nem valósította meg a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2010-ig 
teljesítendő céljait, 

B. mivel a biológiai sokféleség – közvetlenül, illetve az általa biztosított ökoszisztéma-
szolgáltatásokon keresztül közvetve egyaránt – alapvető jelentőséggel bír az emberi élet és 
a társadalmak jóléte szempontjából,

C. mivel a biológiai sokféleség csökkenése jelenleg évente 3%-kal veti vissza világszintű 
GDP-nket,

Általános megjegyzések

1. sajnálattal veszi tudomásul, hogy az Unió nem valósította meg a biológiai sokféleséggel 
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kapcsolatos, 2010-ig teljesítendő célokat; 

2. üdvözli és támogatja az Unió biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő 
stratégiáját és a benne foglalt célokat és intézkedéseket; véleménye szerint ugyanakkor 
erősíteni kell bizonyos fellépéseket;

3. hangsúlyozza, hogy sürgősen cselekedni kell, és az Unió biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ra vonatkozó kiemelt célkitűzése, valamint a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos globális kötelezettségvállalások teljesítése érdekében kiemelkedő politikai 
prioritásként kell kezelni a biológiai sokféleség kérdését; hangsúlyozza, hogy megfelelő 
forrásokkal és politikai akarattal előteremthetők azok az eszközök, amelyekkel 
megállítható a biológiai sokféleség csökkenése;

Célok – A biológiai sokféleség érvényesítése valamennyi uniós politikában

4. hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleség védelmének valamennyi uniós politikában meg 
kell jelennie; 

5. hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások védelme, 
helyreállítása és értékük elismerése alapvető jelentőségű az Unió erőforrás-
hatékonysággal kapcsolatos céljainak elérésében; 

A természet megőrzése és helyreállítása

6. hangsúlyozza, hogy meg kell állítani az Unió természetvédelmi jogszabályainak hatálya 
alá tartozó valamennyi faj és élőhely helyzetének romlását, valamint számottevően és 
mérhető módon javítani kell a helyzetüket; hangsúlyozza, hogy e fellépés keretében 
javítani kell legalább egy, az élőhelyvédelmi irányelv 1. cikkében a természetmegőrzési 
terület státuszra meghatározott jellemzőt, anélkül, hogy visszalépés történne az egyéb 
jellemzőkben;

7. arra sürgeti a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a Natura 2000 területek kijelölési 
folyamatának 2012-ig való lezárásáról; sajnálattal állapítja meg a védett tengeri területek 
kijelölésében mutatkozó jelentős késedelmet; 

8. felszólítja a tagállamokat, hogy 2015-ig valamennyi Natura 2000 területre nézve 
dolgozzanak ki gazdálkodási terveket vagy azokkal egyenértékű eszközöket;

9. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a Natura 2000 területek 
megfelelő finanszírozásáról; felszólítja a tagállamokat különösen arra, hogy dolgozzanak 
ki olyan kötelező erejű nemzeti eszközöket, amelyekben meghatározzák a kiemelt 
természetvédelmi intézkedéseket és ezek – uniós alapokból és a tagállamok saját 
költségvetéséből egyaránt nyújtandó – finanszírozásának tervezett forrását; 

Az ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartása és helyreállítása

10. utal a biológiai sokféleségről szóló egyezményben foglalt azon előírásra, amely szerint 
2020-ig a romlásnak indult ökoszisztémák legalább 15%-át helyre kell állítani; véleménye 
szerint ugyanakkor ez a minimális cél, és az Uniónak saját, ambiciózus célkitűzéssel és 
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hosszú távú elképzeléssel kell rendelkeznie; ezért felszólítja az Uniót azon cél kitűzésére, 
hogy 2020-ig helyreállítja a romlásnak indult ökoszisztémák 30%-át, továbbá arra sürgeti 
a Bizottságot, hogy határozza meg egyértelműen a „romlásnak indult ökoszisztémák” 
fogalmát, és végezzen állapotfelmérést, amelyhez képest mérhető az előrelépés;

11. arra sürgeti a Bizottságot, hogy legkésőbb 2012-ig fogadja el a „zöld” infrastruktúrára 
vonatkozó stratégiát, amelynek elsődleges célkitűzése a biológiai sokféleség védelme kell, 
hogy legyen; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy kezelje kiemelt jelentőségű kérdésként a biológiai sokféleség 
összességében vett csökkenésének megállítását célzó kezdeményezés kidolgozását, és 
ennek során vegye figyelembe a vállalkozások és a biológiai sokféleség közötti egyensúly 
biztosítását célzó programban foglalt előírásokat;

Mezőgazdaság

13. emlékeztet arra, hogy Európa területének több mint felén mezőgazdasági termelők 
gazdálkodnak, és a közös agrárpolitika (KAP) számára nyújtott finanszírozás képezi az 
uniós költségvetés legnagyobb egyedi tételét; hangsúlyozza, hogy a KAP egyértelműen a 
biológiai sokféleség védelmének alapvető jelentőségű eszköze; ezért felszólít a KAP 
szerkezetátalakítására, amelynek keretében a hangsúlyt a közjavak biztosítására kell 
áthelyezni; 

14. felszólít az első pillér „kizöldítésére” a mezőgazdasági termelők számára nyújtott 
jövedelemtámogatás alátámasztása érdekében a megművelt tájak széles körében a 
biológiai sokféleség megőrzésének biztosítása, az összeköttetések javítása és az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás révén; üdvözli a KAP reformjára 
vonatkozó bizottsági kezdeményezést, amely azzal „zöldítené” ki a KAP-ot, hogy az első 
pillér keretében a kifizetések 30%-át a mezőgazdasági üzemek szintjén alkalmazott 
alapvető, támogatásra érdemes bevált módszerek – így többek között a vetésforgó és a 
növénytermesztés diverzifikációja, az állandó legelők és a meghatározott minimális 
nagyságú ökológiai jelentőségű területek kijelölése – számára nyújtaná; véleménye szerint 
ugyanakkor a mezőgazdasági földterületek legalább 10%-ának – és nem a Bizottság által 
javasolt 7%-ának – kell ökológiai jelentőségű területnek lennie;

15. felszólít arra, hogy a KAP keretében történő valamennyi kifizetést támasszák alá 
határozott kölcsönös megfeleltetési szabályokkal, amelyek lefedik a vízügyi 
keretirányelvet, a növényvédő szerekre vonatkozó jogszabályokat, valamint a 
madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvet;

16. felszólít a második pillér megerősítésére és e pillérben a környezetvédelmi megfontolások 
fokozott figyelembevételére; felszólít emellett arra, hogy – például a környezetvédelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos kiadások kötelező minimális szintjének meghatározása révén 
– javítsák jelentős mértékben e pillér agrár-környezetvédelmi intézkedéseinek 
hatékonyságát; 

17. arra kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy használják fel a földek művelésből való 
kivonásának Európa-szerte tapasztalható jelenségét arra, hogy a nagyobb tájegységeket 
érintetlen területekként visszaállítsák természetes állapotukba, ezzel biztosítva új 
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társadalmi és gazdasági lehetőségeket a vidékfejlesztés számára Európa biológiai 
sokféleségének megőrzése mellett;

Halászat

18. üdvözli a közös halászati politika reformjára irányuló bizottsági kezdeményezéseket, 
amelyeknek biztosítaniuk kell – a kereskedelmi kitermelés alatt álló valamennyi halfajra 
vonatkozó hosszú távú gazdálkodási tervek alapjául szolgáló – ökoszisztéma alapú 
megközelítés és a naprakész tudományos adatok alkalmazását; hangsúlyozza, hogy a 
halászati ágazatnak egyedül a fenntartható halászat keretében van jövője;

19. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt az „európai parti 
őrség” létrehozatala érdekében, ezzel erősítve a közös megfigyelést és az ellenőrzési 
képességet, valamint biztosítva a végrehajtást;

20. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat arra irányuló erőfeszítéseik fokozására, hogy a 
fogásokat 2015-ig a legnagyobb fenntartható hozam alá csökkentsék; emellett felszólít 
arra, hogy a legnagyobb fenntartható hozam meghatározásakor vegyék figyelembe az 
ökológiai megfontolásokat;

21. hangsúlyozza, hogy a védett nem célfajok visszaengedésének és mellékfogásának 
megszüntetésére vonatkozó célt fel kell venni a közös halászati politikába, és sürgősen 
alkalmazni kell; 

Invazív idegen fajok

22. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a meghozott 
intézkedések egyaránt megelőzzék az új invazív idegen fajok Unió területére való 
bejutását, illetve a már meghonosodott invazív idegen fajok új területeken való 
elterjedését; 

23. arra sürgeti a Bizottságot, hogy 2012-ben nyújtson be olyan jogalkotási javaslatot, amely 
az invazív idegen fajok problémájával kapcsolatban átfogó megközelítést alkalmaz;

Nemzetközi dimenzió

24. arra sürgeti a Bizottságot, hogy – a jegyzőkönyv mihamarabbi uniós ratifikálása 
érdekében – nyújtson be a Nagojai Jegyzőkönyv végrehajtására irányuló jogalkotási 
javaslatot;

Finanszírozás

25. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy azonosítsák a környezeti szempontból 
káros jelenlegi támogatásokat, továbbá felszólítja a Bizottságot, hogy a nagojai 
kötelezettségvállalásokkal összhangban 2012 végéig tegyen közzé cselekvési tervet az 
ilyen támogatások 2020-ig való fokozatos megszüntetése érdekében;

26. hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleség fenntartásához nyújtott támogatások megfelelő 
szintjének biztosítása tekintetében nagy jelentőséggel bír mind az uniós, mind a nemzeti 
pénzügyi támogatások mozgósítása minden lehetséges forrásból, valamint az innovatív 



PR\887447HU.doc 7/9 PE478.540v01-00

HU

pénzügyi mechanizmusok kialakítása;

27. hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, hogy a következő pénzügyi keretben (2014–2020) 
támogatást nyújtsanak a biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiában kitűzött hat cél 
eléréséhez; 

28. a Natura 2000 hálózat megfelelő finanszírozása érdekében felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy uniós és tagállami forrásokból legkevesebb évi 5,8 milliárd euró 
összegben nyújtsanak finanszírozást; ezenfelül felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a KAP támogatásain, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapon, a kohéziós 
alapokon és a LIFE+ pénzügyi eszközön keresztül gondoskodjanak a megfelelő 
finanszírozás rendelkezésre állásáról; 

°
° °

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A biológiai sokféleség nemzetközi évében (2010) a politikai vezetők szájából világszerte jól 
csengő kijelentések hangzottal el a biológiai sokféleség óriási jelentőségéről és az emberiség 
életében játszott alapvető szerepéről. De míg e kijelentések elhangzottak, a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállítását célzó 2010-es uniós stratégia teljes kudarcot vallott. 
Míg e kijelentések elhangzottak, a fajok a természetes mértéket 100–1000-szeresen 
meghaladó ütemben tűntek el. Míg e kijelentések elhangzottak, meghiúsult minden arra 
irányuló kísérlet, hogy megállapodás szülessen az éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó 
intézkedésekről. 

A biológiai sokféleség jelentőségéről elhangzott meleg szavakat így nem ültették át határozott 
politikai intézkedésekbe. A statisztikák magukért beszélnek. A világ ökoszisztémáinak 60%-a 
indult romlásnak, vagy kezelik azokat nem fenntartható módon (FAO, 2010); 
halállományaink 90%-át túlhalásszák, az Európában élő fajoknak pedig 25%-át fenyegeti a 
kihalás veszélye. „Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana” című ENSZ-
tanulmány (TEEB, 2010) szerint a világ GDP-jének 3%-át veszítjük el a biológiai sokféleség 
csökkenése miatt. A tétlenség költségei sokszorosan meghaladják a jelenleg szükséges 
befektetések nagyságát. Egyértelmű, hogy sürgősen cselekedni kell.

Az Unió biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő stratégiája lehetőséget kínál 
azon szükséges intézkedések megtételére, amelyekkel megőrizhetjük a következő generációk 
számára a természetet és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat. Mindössze politikai 
meggyőződésre, bátorságra és az újabb kudarc elkerülése melletti elkötelezettségre van 
szükség. 

A legfőbb kihívást a biológiai sokféleség védelmének más politikai területeken való 
érvényesítése képezi. Itt a cselekvés ideje, hiszen most folyik a főbb uniós politikák 
felülvizsgálata. A közös agrárpolitika, a kohéziós politika, a közös halászati politika, valamint 
az energiával, közlekedéssel és erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos európai menetrendek 
most öltenek jogszabályi formát. Itt az ideje megmutatni, hogy a biológiai sokféleség kapcsán 
elhangzott kijelentések többet jelentenek pusztán meleg szavaknál, és e kijelentéseket konkrét 
politikai intézkedésekbe kell átültetni. 

A biológiai sokféleség finanszírozása

A jövőbeli finanszírozás alapvető jelentőséggel bír. Egyértelmű, hogy a közpénzek 
önmagukban nem képesek megoldani a biológiai sokféleség csökkenésének problémáját. A 
következő többéves pénzügyi keretben ugyanakkor elegendő finanszírozást kell rendelkezésre 
bocsátani. A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások értékét integrálni kell 
gazdaságainkba; kizárólag ebben az esetben tükröződik majd ezek költsége és haszna a 
termékek árában. Ezért fel kell venni a természeti tőkét a tagállamok nemzeti számláiba. 
Emellett azonban a vállalkozói közösséggel karöltve innovatív finanszírozási eszközöket –
például a környezetbarát fejlesztési mechanizmust – kell kialakítanunk. 
Ezenkívül változtatnunk kell a gondolkodásmódunkon. A természetvédelmet nem 
korlátozhatjuk le pusztán a kijelölt területekre; ellenkezőleg, a természetet mindenhol – a 
közutak és vasútvonalak mentén, a városokban, az ipari parkokban stb. – óvni kell. 
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Végrehajtás

A biológiai sokféleség szempontjából emellett alapvető jelentőségű, hogy a 
környezetvédelemmel kapcsolatos valamennyi politikát szigorúan és gyorsan végrehajtsuk. 
Az éghajlatváltozás, valamint a levegő, a talaj és a víz minősége mind nagy mértékben 
befolyásolják a biológiai sokféleséget. Ugyanez igaz a Natura 2000 hálózatra és a 
madárvédelmi, illetve élőhelyvédelmi irányelvre is. A tengeri élővilág esetében minimális 
követelmény, hogy a közös halászati politika alapja a legnagyobb fenntartható hozam 
szintjének elérése legyen, amit szigorúbb végrehajtási intézkedésekkel kell kísérni.

Nemzetközi dimenzió

Európa a világ más részeinek biológiai sokféleségére is jelentős hatást gyakorol. Hatalmas az 
ökológiai lábnyomunk. A felhasznált fa és kőolaj, az elfogyasztott étel, az általunk hordott 
ruhák – nagy részben mi vagyunk felelősek a biológiai sokféleség világszerte történő 
csökkenéséért. E lábnyomot csökkenteni kell, és tovább kell fejlesztenünk a lábnyom 
mérésére szolgáló eszközöket.
Egységes fellépése útján az Uniónak továbbra is befolyásos szerepet kell vállalnia nemzetközi 
színtéren.

Következtetés

Az Unió biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő stratégiájában 
meghatározott célok teljesítésére van reális esély. Mindössze arra van szükség, hogy a 
biológiai sokféleség védelme mellett számos világvezető által kifejezésre juttatott politikai 
támogatást konkrét politikai intézkedésekbe ültessük át. 
„A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem 
elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát.” (Mohandász Karamcsand Gandhi)


