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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par mūsu dzīvības garantiju, mūsu dabas kapitālu — ES bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju līdz 2012. gadam
(2011/2307(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par mūsu dzīvības garantiju, mūsu dabas kapitālu —
ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 2012. gadam (COM(2011) 0244),

– ņemot vērā Vides Padomes 2011. gada 21. jūnija secinājumus par „ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju līdz 2012. gadam”,

– ņemot vērā redzējumu 2050. gadam un 2020. gada pamatmērķi, ko ES valstu un valdību 
vadītāji pieņēma 2010. gada martā,

– ņemot vērā ANO Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (KBD) līgumslēdzēju pušu 
10. konferences (COP 10) rezultātus, jo īpaši stratēģisko plānu bioloģiskās daudzveidības 
jomā 2011.–2020. gadam un Aichi mērķus, Nagojas Protokolu par piekļuvi ģenētiskajiem 
resursiem un par godīgu un vienlīdzīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu 
izmantošanas,

– ņemot vērā pētījumu ar nosaukumu „Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības 
ekonomika” (The Economics of Ecosystems and Biodiversity ― TEEB) 
(http://www.teebweb.org),

– tā kā Apvienoto Nāciju Organizācija laiku no 2010. līdz 2020. gadam ir pasludinājusi par 
bioloģiskās daudzveidības desmitgadi,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Zivsaimniecības komitejas atzinumus 
(A6-0000/2011),

A. tā kā ES neizdevās sasniegt savu 2010. gada mērķi bioloģiskās daudzveidības jomā;

B. tā kā bioloģiskajai daudzveidībai ir būtiska nozīme cilvēka dzīvības pastāvēšanā un 
sabiedrības labklājībā, gan tiešā, gan netiešā veidā, pateicoties tās nodrošinātajiem 
ekosistēmas pakalpojumiem; 

C. tā kā bioloģiskās daudzveidības izzušana pašlaik ik gadu samazina mūsu globālo IKP par 
3 %,

Vispārīgas piezīmes

1. pauž nožēlu par faktu, ka ES neizdevās sasnieg savu 2010. gada mērķi bioloģiskās 
daudzveidības jomā;
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2. atzinīgi novērtē un atbalsta ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 2020. gadam, 
tostarp tās mērķus un darbības; tomēr uzskata, ka būtu jāpastiprina dažas darbības;

3. uzsver nepieciešamību steidzami rīkoties un noteikt augstāku politisko prioritāti 
bioloģiskajai daudzveidībai, lai sasniegtu ES 2020. gada pamatmērķi bioloģiskās 
daudzveidības jomā un īstenotu globālās saistības bioloģiskās daudzveidības jomā; uzsver, 
ka, pastāvot atbilstošiem līdzekļiem un politiskajai gribai, eksistē instrumenti, lai apturētu 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu;

Mērķi ― bioloģiskās daudzveidības iekļaušana visās ES politikas jomās

4. uzsver, ka ir svarīgi iekļaut bioloģiskās daudzveidības aizsardzību visās ES politikas 
jomās;

5. uzsver, ka bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas pakalpojumu aizsardzība, 
novērtēšana un atjaunošana ir būtiska, lai izpildītu ES mērķus attiecībā uz resursu efektīvu 
izmantošanu;

Dabas saglabāšana un atjaunošana

6. uzsver nepieciešamību apturēt ES dabas aizsardzības tiesību aktu aptverto sugu un 
dzīvotņu stāvokļa pasliktināšanos un panākt to stāvokļa ievērojamu un izmērāmu 
uzlabošanos; norāda, ka tas būtu jāveic tādā veidā, lai uzlabotu vismaz vienu no Biotopu 
direktīvas 1. pantā definētajiem aizsardzības statusa parametriem, nepasliktinot nevienu 
citu parametru;

7. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai līdz 2012. gadam tiktu pabeigts Natura 2000 teritoriju 
noteikšanas process; pauž dziļu nožēlu par kavēšanos ar jūras teritoriju noteikšanu;

8. aicina dalībvalstis noteikt 2015. gadu kā termiņu apsaimniekošanas plānu vai līdzvērtīgu 
instrumentu izstrādāšanai attiecībā uz visām Natura 2000 teritorijām;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pienācīgu finansējumu Natura 2000 teritoriju 
vajadzībām; jo īpaši aicina dalībvalstis izstrādāt saistošus valsts instrumentus, ar kuriem 
tās nosaka aizsardzības pasākumu prioritāti un ar tiem saistīto plānoto finansējuma avotu 
(gan no ES līdzekļiem, gan no pašu dalībvalstu budžeta); 

Ekosistēmas un to pakalpojumu uzturēšana un atjaunošana 

10. norāda uz KBD noteikto prasību līdz 2020. gadam atjaunot 15 % no degradētajām 
ekosistēmām; tomēr uzskata, ka tas ir minimālais apjoms un ka ES būtu nepieciešams 
noteikt pašai savu mērķi, kas būtu ambiciozāks, kā arī ilgtermiņa redzējumu; tādēļ aicina 
ES noteikt par savu mērķi līdz 2020. gadam atjaunot 30 % no degradētajām ekosistēmām, 
un mudina Komisiju skaidri definēt, ko nozīmē „degradētas ekosistēmas”, un noteikt 
atskaites līniju, ko var izmantot panāktā progresa novērtēšanai; 

11. mudina Komisiju vēlākais līdz 2012. gadam pieņemt īpašu zaļās infrastruktūras stratēģiju, 
kuras primārais mērķis būtu bioloģiskās daudzveidības aizsardzība; 

12. mudina Komisiju kā augstas prioritātes jautājumu izstrādāt iniciatīvu „nav neto zuduma”, 
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vēršot uzmanību arī uz standartiem, kas veido daļu no uzņēmējdarbības un bioloģiskās 
daudzveidības kompensācijas platformas;

Lauksaimniecība

13. atgādinot, ka vairāk nekā pusi no Eiropas teritorijas apsaimnieko lauksaimnieki un ka 
finansējums kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) veido lielāko atsevišķo daļu no ES 
budžeta, uzsver, ka KLP ir nenoliedzami nozīmīgs instruments bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā; tādēļ aicina stingri pārorientēt KLP uz sabiedriskā labuma gūšanu;

14. aicina sekmēt videi nekaitīgākus I pīlāra pasākumus, lai nodrošinātu lauksaimnieku 
ieņēmumu atbalsta likumību, saglabājot bioloģisko daudzveidību plašākā 
lauksaimniecības ainavā, uzlabojot savienojamību un pielāgojoties klimata pārmaiņu 
ietekmei; atzinīgi novērtē Komisijas priekšlikumu par KLP reformu, kas paredz videi 
nekaitīgākus KLP pasākumus, piešķirot 30 % no I pīlāra maksājumiem lauku saimniecību 
līmenī piemērotas, vērtīgas un labas pamatprakses kopumam, kam būtu jāietver augseka 
un lauksaimniecības kultūru dažādošana, pastāvīgās ganības un minimālās „ekoloģiski 
nozīmīgās platības”; tomēr uzskata, ka par minimālo „ekoloģiski nozīmīgo platību” būtu 
jānosaka 10 % no lauksaimniecības zemes, nevis Komisijas ierosinātos 7 %;

15. aicina visus KLP maksājumus balstīt uz stingriem savstarpējas atbilstības noteikumiem, 
kas atbilst prasībām, ko paredz Ūdens pamatdirektīva, tiesību akti par pesticīdiem, Putnu 
direktīva un Dzīvotņu direktīva;

16. aicina pastiprināt II pīlāra pasākumus un krasi uzlabot šā pīlāra koncentrēšanos uz videi 
nekaitīgiem pasākumiem un tā agrovides pasākumu efektivitāti, tostarp nosakot obligātos 
minimālos izdevumus par vides pasākumiem; 

17. lūdz Komisiju un dalībvalstis izmantot dažādās Eiropas daļās pamesto zemes platību 
fenomenu, lai atjaunotu pirmatnējo dabu lielās ainavu platībās, pārvēršot tās par 
nozīmīgām dabas neskartām teritorijām, nodrošinot jaunas sociāli ekonomiskās iespējas 
lauku attīstībai, vienlaicīgi saglabājot Eiropas bioloģisko daudzveidību; 

Zivsaimniecības

18. atzinīgi novērtē Komisijas priekšlikumus par kopējo zivsaimniecības politiku (KZP),
kurai būtu jāgarantē uz ekosistēmu balstītas pieejas īstenošana un atjauninātas zinātniskas 
informācijas izmantošana, kas kalpo kā pamats ilgtermiņa pārvaldības plāniem attiecībā 
uz visām komerciāli izmantotām zivju sugām; uzsver, ka tikai ilgtspējīga zveja nodrošinās 
nākotni zivsaimniecības nozarei;

19. aicina Komisiju un dalībvalstis sadarboties, lai izveidotu „Eiropas krastu apsardzi”, 
atbalstot kopīgu uzraudzības un inspekcijas jaudu un nodrošinot izpildi;

20. aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt centienus līdz 2015. gadam nodrošināt nozvejas 
samazināšanos zem maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma (MSY) līmeņiem un iekļaut 
ekoloģiskos apsvērumus MSY definīcijā; 

21. uzsver, ka mērķis novērst tādu sugu izmetumu un piezveju, kuras nav mērķsugas, būtu 
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jāiekļauj KZP un jāīsteno steidzamā kārtā;

Invazīvas svešzemju sugas

22. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai veiktie pasākumi novērš gan jaunu invazīvu 
svešzemju sugu iekļūšanu ES, gan pašlaik noteikto invazīvo svešzemju sugu izplatīšanos 
jaunās teritorijās;

23. mudina Komisiju 2012. gadā nākt klajā ar jaunu likumdošanas iniciatīvu, kura ietvertu 
vienotu koncepciju invazīvu svešzemju sugu jautājumā;

Starptautiskā dimensija

24. mudina Komisiju ierosināt tiesību aktus Nagojas Protokola īstenošanai, lai Savienība, cik 
vien drīz iespējams, var ratificēt protokolu; 

Finansējums

25. aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt visas esošās videi kaitīgās subsīdijas un aicina 
Komisiju līdz 2012. gada beigām publicēt rīcības plānu šādu subsīdiju izbeigšanai līdz 
2020. gadam saskaņā ar Nagojā pieņemtajām saistībām;

26. uzsver, cik svarīga ir mobilizēt gan ES, gan valsts finanšu atbalstu no visiem iespējamiem 
avotiem un izstrādāt inovatīvus finanšu mehānismus, lai nodrošinātu atbilstoša līmeņa 
atbalstu bioloģiskajai daudzveidībai;

27. uzsver, ka ir ārkārtīgi nepieciešams nodrošināt, lai nākamā daudzgadu finanšu shēma 
(2014.–2020. gads) atbalsta bioloģiskās daudzveidības stratēģijā noteikto sešu mērķu 
sasniegšanu;

28. lai nodrošinātu atbilstošu finansējumu Natura 2000 tīklam, aicina Komisiju un dalībvalstis 
panākt, lai ar ES un dalībvalstu līdzekļiem tiktu nodrošināts vismaz EUR 5,8 miljardus 
liels finansējums gadā; turklāt aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt atbilstoša 
finansējuma pieejamību, izmantojot KLP, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, 
kohēzijas fondu un LIFE+ fonda līdzekļus;

°
° °

29. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības gada (2010. gads) laikā mēs dzirdējām visskaistākos 
paziņojumus no politiskajiem līderiem visā pasaulē par bioloģiskās daudzveidības milzīgo 
nozīmi un tās izšķirīgo lomu visai cilvēcei. Taču, kamēr līderi runāja, ES stratēģija par 
bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšanu 2010. gadā cieta pilnīgu neveiksmi. Kamēr 
līderi runāja, sugas izzuda 100 līdz 1000 reižu straujāk, nekā tas būtu noticis dabiskā ceļā. 
Kamēr līderi runāja, visi viņu mēģinājumi vienoties par pasākumiem klimata pārmaiņu 
novēršanai cieta neveiksmi. 

Siltie vārdi par bioloģiskās daudzveidības nozīmi kaut kā netika pārvērsti stingros politikas 
pasākumos.  Statiskas dati tomēr skaidri liecina: 60 % pasaules ekosistēmu ir degradēti vai 
netiek izmantoti ilgtspējīgi (FAO, 2010. gads); 90 % zivju krājumu ir pārzvejoti; un 25 % visu 
Eiropas sugu draud izmiršana. Saskaņā ar ANO pētījumu „Ekosistēmu un bioloģiskās 
daudzveidības ekonomika” (TEEB, 2010. gads) mēs ik gadu zaudējam 3 % no pasaules IKP 
bioloģiskās daudzveidības izzušanas rezultātā. Maksa par bezdarbību ir daudz reižu augstāka 
par pašlaik nepieciešamajiem ieguldījumiem. Šķiet skaidrs, ka ir nepieciešams veikt 
steidzamus pasākumus.

ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam sniedz mums iespēju veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu dabas un ekosistēmas pakalpojumus nākamajām 
paaudzēm. Šim nolūkam mums ir nepieciešama politiskā pārliecība, drosme un apņemšanās 
izvairīties no turpmākām neveiksmēm.  

Galvenais izaicinājums ir iekļaut bioloģisko daudzveidību visās pārējās politikas jomās. 
Tagad ir tam piemērots laiks. Pašlaik tiek pārskatītas visas galvenās Eiropas politikas jomas. 
Kopējā lauksaimniecības politika, kohēzijas politika, kopējā zivsaimniecības politika un 
Eiropas rīcības plāni enerģētikas, transporta un resursu efektivitātes jomā ir jāpārvērš tiesību 
aktos. Tagad ir pareizais laiks, lai pierādītu, ka siltie vārdi par bioloģisko daudzveidību ir kas 
vairāk par siltiem vārdiem un ka tie tiek atspoguļoti konkrētos politikas pasākumos.  

Bioloģiskās daudzveidības finansēšana

Turpmākajai finansēšanai būs izšķirīga nozīme. Ir skaidrs, ka valsts nauda nekad nebūs 
vienīgais risinājums, lai pārtrauktu bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Tomēr nākamajā 
daudzgadu finansēšanas shēmā ir jāparedz pietiekama finansējuma pieejamība. Bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu vērtība ir jāiekļauj mūsu tautsaimniecībā. Tikai 
tādā gadījumā to izmaksas un priekšrocības atspoguļosies produktu cenās. Tādēļ dalībvalstīm 
jāintegrē dabas kapitāls savos nacionālajos kontos. Tomēr kopā ar uzņēmējdarbības kopienu 
mums būtu jāizstrādā inovatīvi finansēšanas instrumenti, piemēram, zaļās attīstības 
mehānisms. 
Turklāt mums ir jāmaina domāšanas veids. Mums nevajadzētu ierobežot dabu, attiecinot to uz 
noteiktām platībām, bet gan jācenšas ieviest dabisko it visur ― gar automaģistrālēm, 
dzelzceļiem, pilsētām, ražošanas vietām u. c.

Īstenošana

Izšķirīga loma bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanā ir arī stingrai un ātrai visu vides 
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politikas pasākumu īstenošanai.  Klimata pārmaiņas, gaisa, augsnes un ūdens kvalitāte ― 
visiem šiem faktoriem ir ārkārtīgi liela ietekme uz bioloģisko daudzveidību. Tas pats attiecas 
uz Natura 2000 tīklu un Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu. Attiecībā uz jūras dzīvi 
minimālā prasība ir KZP, kas balstās vismaz uz maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu, kopā 
ar stingrākiem izpildes pasākumiem.

Starptautiskā dimensija

Arī Eiropa lielā mērā ietekmē bioloģisko daudzveidību visās pasaules daļās. Mūsu pēdas 
nospiedums ir milzīgs.  Ņemot vērā kokmateriālus, ko mēs izmantojam, naftas produktus, ko 
mēs patērējam, pārtiku, ko mēs ēdam, apģērbu, ko mēs valkājam, mēs esam atbildīgi par lielu 
daļu no bioloģiskās daudzveidības izzušanas visā pasaulē. Mums jāsamazina mūsu pēdas 
nospiedums, un tādēļ mums ir jāturpina izstrādāt instrumentus mūsu pēdas nospieduma 
mērīšanai.
Starptautiskā līmenī ES būtu jāturpina sava ietekmīgā loma, runājot vienā balsī. 

Secinājums

Mēs varam sasniegt ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2020. gadam noteiktos mērķus. 
Šim nolūkam mums ir nepieciešams pārvērst daudzu politisko līderu izteikto politisko atbalstu 
bioloģiskajai daudzveidībai konkrētos politikas pasākumos. 
„Pasaulē ir viss nepieciešamais, lai apmierinātu cilvēka vajadzības, bet ne alkatību.” (There is 
a sufficiency in the world for man’s need but not for man’s greed) ~Mohandas K. Gandhi


