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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl biologinės įvairovės – mūsų gyvybės draudimo ir gamtinio turto. ES biologinės 
įvairovės strategija iki 2020 m.
(2011/2307(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir 
gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.“ (COM(2011) 0244),

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 21 d. Aplinkos tarybos išvadas dėl ES biologinės 
įvairovės strategijos iki 2020 m.,

– atsižvelgdamas į 2050 m. viziją ir 2020 m. pagrindinį tikslą, ES valstybių ir vyriausybių 
vadovų patvirtintą 2010 m. kovo mėn., 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos 10-
ojo susitikimo rezultatus, visų pirma į strateginį biologinės įvairovės išsaugojimo planą 
2011–2020 m. ir Aičio tikslus, Nagojos protokolą dėl galimybės naudotis genetiniais 
ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo, taip pat 
į išteklių sutelkimo pasaulinei biologinei įvairovei išsaugoti strategiją,

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

– kadangi Jungtinės Tautos 2010–2020 metus paskelbė biologinės įvairovės dešimtmečiu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Žemės 
ūkio ir kaimo plėtros komiteto bei Žuvininkystės komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi ES nepasiekė 2010 m. biologinės įvairovės tikslo; 

B. kadangi biologinė įvairovė labai svarbi žmogaus gyvybės egzistavimui ir visuomenių 
gerovei ir tiesiogiai, ir netiesiogiai dėl biologinės įvairovės teikiamų ekosistemų funkcijų;

C. kadangi šiuo metu nykstant biologinei įvairovei kiekvienais metais 3 proc. mažėja mūsų 
pasaulinis BVP;

Bendros pastabos

1. apgailestauja, kad ES nepasiekė 2010 m. biologinės įvairovės tikslo; 

2. palankiai vertina ir remia ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m., įskaitant jos 
tikslus ir veiksmus; vis dėlto mano, kad kai kurias priemones reikėtų geriau išplėtoti;

3. pabrėžia neatidėliojamą poreikį imtis veiksmų, taip pat poreikį suteikti didesnį politinį 
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prioritetą biologinei įvairovei, kad būtų pasiektas ES 2020 m. pagrindinis tikslas 
biologinės įvairovės srityje ir įvykdyti įsipareigojimai biologinės įvairovės atžvilgiu; 
pabrėžia, kad turint pakankamai išteklių ir politinę valią esama priemonių biologinės 
įvairovės nykimui stabdyti;

Tikslai – įtraukti biologinę įvairovę į visas ES politikos sritis 

4. pabrėžia biologinės įvairovės apsaugos aspektų įtraukimo į visas ES politikos sritis 
svarbą; 

5. pabrėžia būtinybę saugoti, vertinti ir atkurti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas, 
kad būtų pasiekti ES išteklių veiksmingumo tikslai;  

Gamtos išsaugojimas ir atkūrimas

6. pabrėžia, kad reikia sustabdyti visų rūšių ir buveinių, kurioms taikomi ES gamtos 
išsaugojimo teisės aktai, būklės blogėjimą ir pasiekti pastebimą ir išmatuojamą jų būklės 
pagerėjimą; pabrėžia, kad turėtų pagerėti bent vienas iš apsaugos padėties parametrų, 
nustatytų Buveinių direktyvos 1 straipsnyje, kitiems parametrams neblogėjant; 

7. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad iki 2012 m. būtų užbaigtas visas „Natura 
2000“ teritorijų nustatymo procesas; labai apgailestauja, kad vėluojama nustatyti jūrų 
teritorijas; 

8. ragina valstybes nares nustatyti 2015 metus kaip galutinį terminą, iki kurio turėtų būti 
parengti valdymo planai arba atitinkamos priemonės, skirtos visoms „Natura 2000“ 
teritorijoms;

9. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti tinkamą „Natura 2000“ teritorijų finansavimą; 
ypač ragina valstybes nares rengti privalomas nacionalines priemones, kuriomis jos 
nustatytų prioritetines apsaugos priemones ir susijusį planuotą finansavimo šaltinį (ir iš ES 
fondų, ir iš valstybių narių biudžetų); 

Esamos ekosistemų būklės ir jų funkcijų išlaikymas ir pagerinimas

10. atkreipia dėmesį į Biologinės įvairovės konvencijoje nustatytą reikalavimą iki 2020 m. 
atkurti 15 proc. nualintų ekosistemų; vis dėlto mano, kad šis reikalavimas yra minimalus ir 
kad ES reikėtų daug platesnio užmojo tikslo ir ilgalaikės vizijos; todėl ragina ES nustatyti 
tikslą iki 2020 m. atkurti 30 proc. ekosistemų ir primygtinai ragina Komisiją aiškiai 
apibrėžti, kas yra nualintos ekosistemos, ir nustatyti pažangos vertinimo pagrindą;

11. primygtinai ragina Komisiją vėliausiai iki 2012 m. patvirtinti konkrečią žaliosios 
infrastruktūros diegimo strategiją, kurios pagrindinis tikslas būtų biologinės įvairovės 
apsauga; 

12. primygtinai ragina Komisiją didžiausią dėmesį visų pirma skirti iniciatyvai, kuria 
siekiama išvengti grynojo biologinės įvairovės praradimo, remiantis standartais, 
įeinančiais į Verslo ir žalos biologinei įvairovei kompensavimo programą;

Žemės ūkis
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13. primindamas, kad daugiau kaip pusę Europos teritorijos valdo ūkininkai ir kad bendros 
žemės ūkio politikos finansavimas sudaro didžiausią ES biudžeto dalį, pabrėžia, kad 
bendra žemės ūkio politika yra labai svarbi biologinės įvairovės priemonė; todėl ragina 
aiškiai orientuoti bendrą žemės ūkio politiką į viešųjų gėrybių tiekimą; 

14. ragina didinti pirmojo ramsčio ekologiškumą, kad būtų įteisinta parama ūkininkams 
pajamų atžvilgiu, užtikrinant biologinės įvairovės išsaugojimą didesniame dirbamos 
žemės kraštovaizdyje, gerinant ryšius ir prisitaikant prie klimato kaitos; palankiai vertina 
Komisijos pasiūlymą dėl bendros žemės ūkio politikos reformos, kuriame siūloma didinti 
bendros žemės ūkio politikos ekologiškumą 30 proc. pirmojo ramsčio mokėjimų skiriant 
vertingų pagrindinių gerosios patirties pavyzdžių, taikomų ūkių lygmeniu, rinkiniui, į kurį 
turėtų įeiti pasėlių rotacija ir įvairinimas, daugiametės ganyklos ir minimumas ekologiniu 
požiūriu svarbių vietovių; vis dėlto mano, kad ekologiniu požiūriu svarbios vietovės turėtų 
sudaryti mažiausiai 10 proc. dirbamos žemės, o ne 7 proc., kaip siūlė Komisija;

15. ragina, kad visos bendros žemės ūkio politikos išmokos būtų mokamos pagal griežtas 
kompleksinės paramos taisykles, apimančias Vandens pagrindų direktyvą, pesticidų teisės 
aktus ir Paukščių bei Buveinių direktyvas; 

16. ragina stiprinti antrąjį ramstį ir pagrindinį dėmesį skirti šio ramsčio aplinkos aspekto ir 
agrarinės aplinkosaugos priemonių veiksmingumo gerinimui iš esmės, įskaitant 
mažiausias privalomąsias išlaidas aplinkosaugos priemonėms; 

17. prašo Komisijos ir valstybių narių pasinaudoti tuo, kad įvairiose Europos dalyse randasi 
apleistų žemių, ir dideles kraštovaizdžio dalis vėl paversti dideliais tyrlaukių plotais, taip 
suteikiant naujų socialinių ekonominių galimybių kaimo plėtrai ir kartu išsaugant Europos 
biologinę įvairovę;

Žuvininkystė

18. palankiai vertina Komisijos pasiūlymus dėl bendros žuvininkystės politikos reformos, 
kuria būtų užtikrintas orientavimosi į ekosistemą diegimas ir naujos mokslinės 
informacijos, kuria būtų grindžiami ilgalaikiai visų komerciniais tikslais naudojamų žuvų 
rūšių valdymo planai, taikymas; pabrėžia, kad žuvininkystės sektorius gali išlikti tik dėl 
tvarios žvejybos;

19. ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti siekiant įsteigti Europos pakrantės 
apsaugos instituciją, kad būtų didinamas bendras stebėjimo ir kontrolės pajėgumas bei 
užtikrintas jo vykdymas;

20. ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad iki 2015 m. leidžiami 
sužvejoti kiekiai būtų mažesni negu didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio lygis, ir 
ragina į didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio apibrėžtį įtraukti ekologinius 
veiksnius;

21. pabrėžia, kad į bendrą žuvininkystės politiką reikėtų įtraukti tikslą nutraukti žuvų 
išmetimo į jūrą ir saugomų netikslinių rūšių priegaudos praktiką ir šį tikslą nedelsiant 
įgyvendinti; 
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Invazinės rūšys

22. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad priemonėmis, kurių imamasi, būtų 
užkirstas kelias invazinėms rūšims patekti į ES ir šiuo metu nustatytoms invazinėms 
rūšims plisti naujose teritorijose; 

23. primygtinai ragina Komisiją 2012 m. pateikti pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto, 
kuriame būtų išreikštas visapusiškas požiūris į invazinių rūšių problemą;

Tarptautinis matmuo

24. primygtinai ragina Komisiją pasiūlyti teisės aktus, kuriais būtų įgyvendinamas Nagojos
protokolas, kad Europos Sąjunga galėtų kuo greičiau jį ratifikuoti;

Finansavimas

25. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti visas esamas aplinkai kenksmingas subsidijas 
ir skatina Komisiją iki 2012 m. pabaigos paskelbti veiksmų planą siekiant laipsniškai 
atsisakyti šių subsidijų iki 2020 m. pagal Nagojos protokole nustatytus įsipareigojimus;

26. pabrėžia, kaip svarbu sutelkti ES ir nacionalinę finansinę paramą iš visų galimų šaltinių ir 
parengti naujoviškas finansines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas biologinės 
įvairovės paramos lygis;

27. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad kita 2014–2020 m. daugiamete finansine programa taip 
pat būtų siekiama šešių Biologinės įvairovės strategijoje nustatytų tikslų; 

28. siekdamas užtikrinti pakankamą tinklo „Natura 2000“ finansavimą, ragina Komisiją ir 
valstybes nares užtikrinti, kad bent 5,8 mlrd. EUR per metus būtų suteikta iš ES ir 
valstybių narių lėšų; be to, ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad pakankamą 
finansavimą būtų galima gauti iš bendros žemės ūkio politikos fondų, Europos jūrų reikalų 
ir žuvininkystės fondo, sanglaudos fondų ir finansinės priemonės „LIFE+ fund“; 

°
° °

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS 

2010-aisiais, tarptautiniais biologinės įvairovės metais, girdėjome politinius vadovus iš viso 
pasaulio daug ir gražiai kalbančius apie didžiulę biologinės įvairovės svarbą ir apie jos esminį 
vaidmenį žmonijai. Tačiau, jiems apie tai kalbant, 2010 m. ES strategija, kuria siekta neleisti 
biologinei įvairovei nykti, visiškai žlugo. Jiems kalbant, rūšių nykimo tempas nuo 100 iki 
1 000 kartų viršijo natūralų nykimo tempą. Jiems kalbant, žlugo visos jų pastangos susitarti 
dėl priemonių, kuriomis būtų kovojama su klimato kaita. 

Kažkodėl gražūs žodžiai apie biologinę įvairovę nevirto griežtomis politikos priemonėmis. 
Bet statistiniai duomenys iškalbingi. Remiantis 2010 m. FAO duomenimis, 60 proc. pasaulio 
ekosistemų būklė suprastėjo arba tos ekosistemos naudojamos nedarniai; 90 proc. žuvų 
išteklių yra pereikvojami, o 25 proc. visų Europos rūšių gresia išnykimas. Remiantis 2010 m. 
Jungtinių Tautų tyrimu „Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomika“, kasmet pasaulio 
mastu prarandame 3 proc. BVP dėl to, kad nyksta biologinė įvairovė. Sąnaudos dėl 
neveiklumo daug didesnės nei dabar reikalingos investicijos. Akivaizdu, kad reikia nedelsiant 
imtis priemonių.

ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m. suteikia galimybę imtis reikiamų priemonių, 
kad gamta ir ekosistemų funkcijos būtų išsaugotos ateinančioms kartoms. Mums reikia tik 
politinių įsitikinimų, drąsos ir įsipareigojimo išvengti dar vienos nesėkmės. 

Pagrindinis uždavinys – įtraukti biologinę įvairovę į visas kitas politikos sritis. Laikas tam 
tinkamas. Šiuo metu peržiūrimos visos pagrindinės Europos politikos sritys. Bendra žemės 
ūkio politika, sanglaudos politika, bendra žuvininkystės politika ir Europos energetikos, 
transporto bei išteklių veiksmingumo planai taps teisės aktais. Dabar metas parodyti, kad 
gražūs žodžiai apie biologinę įvairovę yra daugiau nei gražūs žodžiai ir yra įgyvendinami 
konkrečiomis politikos priemonėmis. 

Biologinės įvairovės finansavimas

Finansavimas ateityje bus labai svarbus. Akivaizdu, kad viešieji pinigai niekada nebus 
vienintelė priemonė biologinės įvairovės nykimui stabdyti. Vis dėlto reikėtų, kad kitose 
daugiametėse finansinėse programose būtų numatytas pakankamas finansavimas. Į mūsų 
ekonomiką reikia įtraukti biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų vertę. Tik tada jų 
sąnaudos ir nauda bus matyti iš prekių kainų. Todėl valstybės narės turi įtraukti gamtos turtus 
į nacionalines sąskaitas. Taip pat kartu su verslo bendruomene turėtume parengti naujoviškas 
finansavimo priemones, pvz., ekologinio vystymosi mechanizmą. 
Be to, mums reikia keisti mąstymo būdą. Neturėtume gamta laikyti tik tam tikras nustatytas 
teritorijas, turime stengtis kurti ją visur – palei greitkelius, geležinkelius, miestuose, 
pramoninėse zonose ir kt. 

Įgyvendinimas

Biologinei įvairovei taip pat labai svarbu tiksliai ir greitai įgyvendinti visą aplinkos politiką. 
Klimato kaita, oro, dirvožemio ir vandens kokybė daro didžiulį poveikį biologinei įvairovei. 
Tai pasakytina ir apie tinklą „Natura 2000“ bei Paukščių ir Buveinių direktyvas. Jūrų 
gyvūnijos ir augalijos atveju bendra žuvininkystės politika, grindžiama bent didžiausio galimo 
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tausios žvejybos laimikio siekimu, taikant griežtesnes vykdymo užtikrinimo priemones, yra 
būtinasis reikalavimas.

Tarptautinis matmuo

Europa taip pat daro didelę įtaką biologinei įvairovei kitose pasaulio dalyse. Mūsų poveikis 
milžiniškas. Kadangi naudojame medieną, vartojame naftos produktus, valgome maistą, 
dėvime drabužius, esame atsakingi už didelės biologinės įvairovės dalies nykimą visame 
pasaulyje. Šį poveikį reikia sumažinti, todėl turėtume toliau rengti priemones savo daromam 
poveikiui vertinti.
Tarptautiniu lygmeniu ES turėtų atlikti vis įtakingesnį tarptautinį vaidmenį, laikydamasi 
vieningos nuomonės. 

Išvada

Galima pasiekti ES biologinės įvairovės strategijoje iki 2020 m. numatytus tikslus. Mums tik 
reikia politinę paramą biologinei įvairovei, deklaruotą daugelio pasaulio vadovų, paversti 
konkrečiomis politikos priemonėmis. 
„Pasaulyje pakanka išteklių žmonių poreikiams, bet ne godumui patenkinti.“ ~Mohandas 
Karamčandas Gandis


