
PR\887447PL.doc PE478.540v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2011/2307(INI)

19.12.2011

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie naszego ubezpieczenia na życie i naszego kapitału naturalnego –
unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.
(2011/2307 (INI))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy



PE478.540v01-00 2/9 PR\887447PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

UZASADNIENIE ..................................................................................................................8



PR\887447PL.doc 3/9 PE478.540v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie naszego ubezpieczenia na życie i naszego kapitału naturalnego – unijna 
strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.
(2011/2307(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Nasze ubezpieczenie na życie i nasz 
kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 
2020 r.” (COM(2011)0244),

– uwzględniając konkluzje Rady ds. Środowiska z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie 
„unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”,

– uwzględniając wizję do 2050 r. oraz główny cel do 2020 r., przyjęte przez szefów państw
i rządów krajów UE w marcu 2010 r., 

– uwzględniając wyniki dziesiątej Konferencji Stron (COP 10) Konwencji NZ
o różnorodności biologicznej (CBD), w szczególności plan strategiczny na rzecz 
różnorodności biologicznej na lata 2011–2020 i cele z Aichi, protokół z Nagoi
o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści 
wynikających z wykorzystania tych zasobów oraz strategię mobilizacji zasobów na 
rzecz światowej różnorodności biologicznej,

– uwzględniając badanie pt. „Ekonomika ekosystemów i różnorodności biologicznej” 
(The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB, http://www.teebweb.org),

– mając na uwadze, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła lata 2010–2020 
Dekadą Różnorodności Biologicznej,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a także opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Komisji Rybołówstwa (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że UE nie udało się zrealizować celu w zakresie różnorodności 
biologicznej na 2010 r.; 

B. mając na uwadze, że różnorodność biologiczna ma kluczowe znaczenie dla istnienia życia 
ludzkiego i dobrobytu społeczeństw, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez 
zapewniane usługi ekosystemowe;

C. mając na uwadze, że obecnie utrata różnorodności biologicznej zmniejsza każdego roku 
nasz globalny PKB o 3%;
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Uwagi ogólne

1. ubolewa, że UE nie zrealizowała swojego celu w zakresie różnorodności biologicznej na 
2010 r.; 

2. z zadowoleniem przyjmuje i popiera unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej 
na okres do 2020 r., w tym jej cele i działania; uważa jednak, że niektóre działania 
wymagają intensyfikacji; 

3. podkreśla pilną potrzebę podjęcia działań oraz konieczność nadania różnorodności 
biologicznej wyższego priorytetu politycznego, by zrealizować główny cel UE na okres 
do 2020 r. w zakresie różnorodności biologicznej oraz globalne zobowiązania w zakresie 
różnorodności biologicznej; zwraca uwagę, że przy zapewnieniu odpowiednich środków
i woli politycznej istnieją narzędzia umożliwiające powstrzymanie utraty różnorodności 
biologicznej; 

Cele – uwzględnianie różnorodności biologicznej we wszystkich dziedzinach polityki UE

4. zwraca uwagę na znaczenie uwzględniania kwestii ochrony różnorodności biologicznej 
we wszystkich dziedzinach polityki UE; 

5. podkreśla, że ochrona, wycena i odtworzenie różnorodności biologicznej i usług 
ekosystemowych mają kluczowe znaczenie dla realizacji celów UE w zakresie 
efektywnego gospodarowania zasobami; 

Ochrona i przywrócenie stanu przyrody

6. zwraca uwagę na potrzebę powstrzymania procesu pogarszania się stanu wszystkich 
gatunków i siedlisk objętych unijnym prawodawstwem w dziedzinie ochrony przyrody 
oraz na osiągnięcie znaczącej i wymiernej poprawy ich stanu; podkreśla, że powinno to 
polegać na poprawie co najmniej jednego z parametrów stanu ochrony, o których mowa
w art. 1 dyrektywy siedliskowej, bez pogorszenia się pozostałych parametrów;

7. zachęca państwa członkowskie do zapewnienia zakończenia procesu wyznaczania 
obszarów sieci Natura 2000 w 2012 r.; ogromnie ubolewa nad opóźnieniem
w wyznaczaniu obszarów morskich; 

8. wzywa państwa członkowskie do ustanowienia roku 2015 jako ostatecznego terminu 
opracowania planów zarządzania lub analogicznych instrumentów dla wszystkich 
obszarów Natura 2000;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego finansowania 
obszarów Natura 2000; w szczególności wzywa państwa członkowskie do opracowania 
wiążących instrumentów krajowych, za pomocą których określą priorytetowe środki 
ochrony oraz związane z nimi planowane źródło finansowania (zarówno z funduszy UE, 
jak i z budżetów krajowych państw członkowskich); 

Utrzymanie i odbudowa ekosystemów i usług ekosystemowych

10. zwraca uwagę na wymóg odtworzenia 15% zdegradowanych ekosystemów do 2020 r. 
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wynikający z Konwencji o różnorodności biologicznej; uważa jednak, że to minimum,
a UE powinna przyjąć własny, ambitniejszy cel i wizję długofalową; z tego względu 
wzywa UE do przyjęcia odtworzenia 30% zdegradowanych ekosystemów jako swojego 
celu do 2020 r. oraz wzywa Komisję do jasnego określenia, czym są „ekosystemy 
zdegradowane” i do ustalenia poziomu referencyjnego, w porównaniu do którego można 
oceniać postęp;

11. zachęca Komisję do przyjęcia najpóźniej do 2012 r. specjalnej strategii na rzecz zielonej 
infrastruktury, której pierwszorzędnym celem byłaby ochrona różnorodności biologicznej; 

12. zachęca Komisję do priorytetowego opracowania inicjatywy „zerowej utraty netto”,
w oparciu również o standardy będące elementem programu środków kompensacyjnych 
biznesu dla różnorodności biologicznej;

Rolnictwo

13. przypominając, że rolnicy gospodarują ponad połową terytorium Europy, a finansowanie 
wspólnej polityki rolnej (WPR) stanowi największą pojedynczą część budżetu UE, 
podkreśla bezwzględnie kluczowe znaczenie WPR jako narzędzia wspierającego 
różnorodność biologiczną; z tego względu wzywa do silnej zmiany ukierunkowania WPR 
na rzecz dostarczania dóbr publicznych; 

14. wzywa do działań na rzecz bardziej ekologicznego I filara, by udzielane rolnikom 
wsparcie dochodu uzyskało lepszą legitymizację poprzez ochronę różnorodności 
biologicznej w szerszym krajobrazie rolniczym, poprawę powiązań oraz dostosowanie się 
do skutków zmiany klimatu; z zadowoleniem przyjmuje przedłożoną przez Komisję 
propozycję reformy WPR, zapewniającą bardziej ekologiczną WPR poprzez 
przeznaczenie 30% płatności I filara na pakiet wartościowych, podstawowych dobrych 
praktyk na szczeblu gospodarstw rolnych, które powinny obejmować płodozmian
i zróżnicowanie upraw, trwałe użytki zielone i minimalne „obszary proekologiczne”; 
uważa jednak, że minimalny „obszar proekologiczny” powinien obejmować 10% użytków 
rolnych, a nie zaproponowane przez Komisję 7%;

15. wzywa, by podstawą wszystkich płatności WPR były solidne przepisy dotyczące 
wzajemnej zgodności, obejmujące ramową dyrektywę wodną, prawodawstwo w zakresie 
pestycydów oraz dyrektywy ptasią i siedliskową; 

16. wzywa do wzmocnienia II filara oraz zdecydowanego zwiększenia proekologicznej 
orientacji tego filara i skuteczności jego środków rolno-środowiskowych, również poprzez 
minimalne obowiązkowe wydatki na działania w zakresie ochrony środowiska; 

17. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wykorzystania zjawiska porzucania gruntów 
rolnych w różnych regionach Europy do przywrócenia dzikości dużych obszarów 
krajobrazu jako głównych obszarów naturalnych, zapewniających nowe społeczno-
gospodarcze możliwości rozwoju obszarów wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu 
różnorodności biologicznej Europy;

Rybołówstwo
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18. z zadowoleniem przyjmuje przedstawioną przez Komisję propozycję reformy wspólnej 
polityki rybołówstwa (WPRyb), która ma zagwarantować wdrożenie podejścia 
ekosystemowego i stosowanie aktualnych informacji naukowych jako podstawy 
długofalowych planów zarządzania wszystkimi eksploatowanymi komercyjnie gatunkami 
ryb; podkreśla, że wyłącznie zrównoważone rybołówstwo gwarantuje przyszłość sektora 
rybołówstwa;

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do prowadzenia współpracy na rzecz stworzenia
„europejskiej straży przybrzeżnej”, by wzmocnić potencjał wspólnego monitorowania
i kontroli oraz zapewnić egzekwowanie;

20. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz zapewnienia, 
by do 2015 r. połowy spadły poniżej maksymalnego podtrzymywalnego połowu, oraz do 
uwzględnienia rozważań proekologicznych w definicji maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu;

21. podkreśla, że do WPRyb należy włączyć cel likwidacji odrzutów i przyłowów 
chronionych gatunków niedocelowych oraz pilnie go zrealizować; 

Inwazyjne gatunki obce

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia, by podejmowane działania 
zapobiegały przedostawaniu się do UE nowych inwazyjnych gatunków obcych oraz 
rozprzestrzenianiu się już obecnych inwazyjnych gatunków obcych na nowe obszary; 

23. zachęca Komisję do przedłożenia w 2012 r. wniosku legislacyjnego przedstawiającego 
całościowe podejście do problemu inwazyjnych gatunków obcych;

Wymiar międzynarodowy

24. zachęca Komisję do zaproponowania przepisów w celu wdrożenia protokołu z Nagoi, tak 
by UE mogła ratyfikować protokół możliwie jak najszybciej,

Finansowanie

25. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zidentyfikowania wszystkich dotacji 
szkodliwych dla środowiska, a Komisję do opublikowania do końca 2012 r. planu działań 
na rzecz wycofania takich dotacji do 2020 r., zgodnie ze zobowiązaniami z Nagoi;

26. podkreśla znaczenie mobilizacji zarówno unijnego, jak i krajowego wsparcia finansowego 
ze wszystkich możliwych źródeł oraz opracowania innowacyjnych mechanizmów 
finansowych, by zapewnić różnorodności biologicznej odpowiedni poziom wsparcia;

27. podkreśla bezwzględną konieczność zapewnienia, by kolejne wieloletnie ramy finansowe 
(na lata 2014–2020) wspierały realizację sześciu celów określonych w strategii ochrony 
różnorodności biologicznej; 

28. dążąc do zapewnienia odpowiedniego finansowania sieci Natura 2000 wzywa Komisję
i państwa członkowskie do zagwarantowania co najmniej 5,8 miliarda euro rocznie za 
pomocą finansowania ze strony UE i państw członkowskich; ponadto wzywa Komisję
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i państwa członkowskie do zapewnienia dostępności odpowiednich środków finansowych
z funduszy WPR, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, funduszy spójności 
oraz funduszu LIFE+; 

°
° °

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

W trakcie Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej (2010 r.) mieliśmy okazję 
usłyszeć najpiękniejsze deklaracje przywódców politycznych na całym świecie, dotyczące 
ogromnego znaczenia różnorodności biologicznej i jej kluczowej roli dla ludzkości. Ale 
właśnie wtedy, kiedy je wygłaszali, całkowite fiasko ponosiła unijna strategia powstrzymania 
utraty różnorodności biologicznej w 2010 r. W tym samym okresie tempo wymierania 
gatunków było od 100 do 1000 razy szybsze niż w warunkach naturalnych. Jednocześnie 
zawiodły wszelkie próby uzgodnienia środków przeciwdziałania zmianie klimatu. 

Nie wiedzieć czemu, ciepłe słowa o znaczeniu różnorodności biologicznej nie przełożyły się 
na zdecydowane działania polityczne. Ale statystyka mówi sama za siebie. 60% ekosystemów 
na świecie jest zdegradowanych lub wykorzystywanych w sposób niezrównoważony (FAO, 
2010 r.); 90% naszych zasobów ryb jest nadmiernie eksploatowanych, a 25% wszystkich 
gatunków europejskich jest zagrożonych wyginięciem. Zgodnie z przeprowadzonym przez 
ONZ badaniem „Ekonomika ekosystemów i różnorodności biologicznej” (TEEB, 2010 r.) 
każdego roku tracimy 3% światowego PKB w wyniku utraty różnorodności biologicznej. 
Koszty bezczynności są wielokrotnie wyższe od potrzebnych obecnie inwestycji. Wydaje się, 
że istnieje jasna potrzeba podjęcia pilnych działań.

Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej w okresie do 2020 r. daje nam szansę 
przyjęcia niezbędnych środków służących zabezpieczeniu przyrody i usług ekosystemowych 
dla przyszłych pokoleń. Do uniknięcia kolejnej porażki potrzebujemy wyłącznie woli 
politycznej, odwagi i zaangażowania. 

Największym wyzwaniem jest włączenie różnorodności biologicznej we wszystkie pozostałe 
dziedziny polityki. Nadszedł ku temu odpowiedni moment. Obecnie prowadzony jest 
przegląd polityki europejskiej we wszystkich najważniejszych dziedzinach. Planuje się ujęcie
w ramy prawne wspólnej polityki rolnej, polityki spójności, wspólnej polityki rybołówstwa 
oraz europejskich planów działania w zakresie energii, transportu i efektywnego 
gospodarowania zasobami. Nadszedł czas, by ciepłe słowa na temat różnorodności 
biologicznej stały się czymś więcej niż tylko ciepłymi słowami i zyskały przełożenie na 
konkretne środki polityczne. 

Finansowanie różnorodności biologicznej

Kluczowe znaczenie będzie miała kwestia przyszłego finansowania. To jasne, że środki 
publiczne nigdy nie będą stanowić wyłącznego sposobu powstrzymania utraty różnorodności 
biologicznej. Niemniej jednak w kolejnych wieloletnich ramach finansowych należy 
udostępnić wystarczające środki finansowe. Trzeba uwzględnić wartość różnorodności 
biologicznej i usług ekosystemowych w naszych gospodarkach. Jedynie wówczas ceny 
produktów będą odzwierciedlać ich koszty i korzyści. Dlatego państwa członkowskie muszą 
uwzględnić kapitał naturalny w swoich rachunkach narodowych. Jednakże musimy również, 
wspólnie ze społecznością przedsiębiorców, opracować innowacyjne instrumenty finansowe, 
na przykład mechanizm ekologicznego rozwoju. 
Ponadto musimy zmienić nasz sposób myślenia. Nie powinniśmy ograniczać przyrody do 
pewnych wyznaczonych obszarów, lecz spróbować zadomowić przyrodę wszędzie, wzdłuż 
autostrad i linii kolejowych, w miastach i obszarach przemysłowych itp. 
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Wdrożenie

Stanowcze i szybkie wdrażanie całej polityki środowiskowej ma również kluczowe znaczenie 
dla różnorodności biologicznej. Zmiana klimatu, jakość powietrza, gleby i wód to czynniki 
mające ogromny wpływ na różnorodność biologiczną. To samo dotyczy sieci Natura 2000 
oraz dyrektyw ptasiej i siedliskowej. W odniesieniu do życia morskiego konieczne jest 
oparcie WPRyb przynajmniej na osiągnięciu maksymalnego podtrzymywalnego połowu, 
wraz z bardziej restrykcyjnymi środkami egzekucyjnymi.

Wymiar międzynarodowy

Europa ma również istotny wpływ na różnorodność biologiczną w innych regionach świata. 
Pozostawiamy. Ze względu na zużywane przez nas drewno, ropę naftową, zjadaną żywność
i noszone ubrania, w znacznym stopniu ponosimy odpowiedzialność za utratę różnorodności 
biologicznej na całym świecie. Konieczne jest zmniejszenie tego śladu ekologicznego, 
dlatego musimy dalej rozwijać instrumenty umożliwiające jego pomiar.
Na szczeblu międzynarodowym UE w dalszym ciągu powinna odgrywać swoją wpływową 
rolę dzięki mówieniu jednym głosem. 

Wnioski

Cele zakładane w unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej w okresie do 2020 r. 
można osiągnąć. Musimy jedynie przełożyć poparcie polityczne dla różnorodności 
biologicznej, wyrażane przez wielu światowych przywódców, na konkretne działania 
polityczne. 
„Ziemia zapewnia wystarczająco wiele, by zaspokoić potrzeby każdego człowieka, ale nie 
jego żądze.” ~Mohandas K. Gandhi.


