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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o našem življenjskem zavarovanju, našem naravnem kapitalu: strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020
(2011/2307(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni 
kapital: strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020“ (COM(2011)0244),

– ob upoštevanju sklepov Sveta za okolje z dne 21. junija 2011 o strategiji EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020,

– ob upoštevanju vizije za leto 2050 in krovnega cilja za leto 2020, ki so ju sprejeli voditelji 
držav in vlad marca 2010, 

– ob upoštevanju izida 10. konference pogodbenic (COP 10) Konvencije Združenih narodov 
o biološki raznovrstnosti (CBD), zlasti strateškega načrta za biotsko raznovrstnost 2011–
2020 in ciljev iz Aičija, Protokola iz Nagoje o dostopu do genskih virov ter pošteni in 
pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove rabe, ter strategije za zagotovitev sredstev za 
svetovno biotsko raznovrstnost,

– ob upoštevanju študije o ekonomiki ekosistemov in biotski raznovrstnosti (The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity) (http://www.teebweb.org),

– ker so Združeni narodi desetletje 2010–2020 razglasili za desetletje biotske raznovrstnosti,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za 
kmetijstvo in razvoj podeželja ter Odbora za ribištvo (A7-0000/2011),

A. ker EU ni dosegla svojega cilja glede ohranitve biotske raznovrstnosti do leta 2010; 

B. ker je biotska raznovrstnost bistvenega pomena za obstoj človekovega življenja in 
blaginjo družb, tako neposredno kot posredno prek ekosistemskih storitev, ki jih 
zagotavlja;

C. ker izguba biotske raznovrstnosti zmanjšuje naš svetovni BDP za 3 % letno;

Splošne pripombe

1. obžaluje, da EU ni dosegla svojih ciljev glede ohranitve biotske raznovrstnosti do 
leta 2010; 

2. pozdravlja in podpira strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, vključno z 
njenimi cilji in ukrepi; kljub temu meni, da bi bilo treba nekatere ukrepe okrepiti; 
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3. poudarja, da je treba nujno ukrepati in dati večjo politično prednost biotski raznovrstnosti, 
da bi lahko dosegli krovni cilj strategije EU 2020 za biotsko raznovrstnost in izpolnili 
globalne obveznosti v zvezi z njo; poudarja, da obstajajo orodja, s pomočjo katerih bi ob 
ustreznih sredstvih in politični volji lahko ustavili izgubljanje biotske raznovrstnosti; 

Cilji – vključitev biotske raznovrstnosti v vse politike EU

4. poudarja, da je varovanje biotske raznovrstnosti treba vključiti v vse politike EU; 

5. poudarja, da so varovanje, spoštovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitev bistveni za izpolnitev ciljev EU v zvezi z učinkovitostjo rabe virov;  

Ohranjanje in obnavljanje narave

6. poudarja, da je treba zaustaviti slabšanje stanja vseh vrst in habitatov, ki jih zajema 
zakonodaja EU o varovanju narave, ter doseči opazno in izmerljivo izboljšanje njihovega 
stanja; poudarja, da bi se to moralo kazati kot izboljšanje vsaj enega izmed parametrov 
stanja ohranjenosti, ki so opredeljeni v členu 1 direktive o habitatih, brez poslabšanja 
ostalih parametrov;

7. poziva države članice, naj zagotovijo, da bo proces določanja območij Natura 2000 
zaključen do leta 2012; močno obžaluje zaostanek pri določanju morskih območij; 

8. poziva države članice, naj leto 2015 določijo kot rok za razvoj načrtov za upravljanje ali 
enakovrednih instrumentov za vsa območja Natura 2000;

9. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo ustrezno financiranje za območja 
Natura 2000; zlasti poziva države članice, naj razvijejo obvezujoče nacionalne 
instrumente, s pomočjo katerih bodo opredelile prednostne ohranitvene ukrepe in z njimi 
povezana načrtovana sredstva za njihovo financiranje (tako iz skladov EU kot iz 
proračunov držav članic); 

Ohranjanje in obnovitev ekosistemov in njihovih storitev

10. opozarja na zahtevo iz Konvencije o biološki raznovrstnosti o obnovitvi 15 % načetih 
ekosistemov do leta 2020; vendar pa meni, da je to minimum in da bi morala EU imeti 
svoj ambicioznejši cilj in dolgoročno vizijo; zato poziva EU, naj si zastavi za cilj 
obnovitev 30 % načetih ekosistemov do leta 2020, Komisijo pa, naj jasno opredeli, kaj 
pomeni izraz „načeti ekosistemi“, in naj določi izhodišče za merjenje napredka;

11. poziva Komisijo, naj sprejme posebno strategijo za zeleno infrastrukturo najkasneje do 
leta 2012, v kateri bo varstvo biotske raznovrstnosti glavni cilj; 

12. poziva Komisijo, naj prednostno razvija pobudo No Net Loss (brez neto izgube), pri 
čemer naj se opre tudi na standarde, ki so sestavni del programa Business and Biodiversity 
Offsets (Podjetja in izravnava biotske raznovrstnosti); 

Kmetijstvo

13. opozarja, da več kot polovico ozemlja Evrope upravljajo kmetje in da sredstva za skupno 
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kmetijsko politiko (SKP) predstavljajo največji posamezni del proračuna EU, ter v zvezi s 
tem poudarja, da je SKP vsekakor ključno orodje za biotsko raznovrstnost; zato poziva k 
močni preusmeritvi SKP k zagotavljanju javnega dobrega; 

14. poziva k ekologizaciji prvega stebra, da bi z zagotavljanjem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v širši obdelani pokrajini, izboljšanjem povezanosti in prilagajanjem 
posledicam podnebnih sprememb zagotovili večjo legitimnost dohodkovnih podpor za 
kmete; pozdravlja predlog Komisije za reformo SKP, ki zagotavlja bolj ekološko SKP, s 
tem ko 30 % plačil iz prvega stebra namenja za sveženj pomembnih, osnovnih dobrih 
praks na ravni kmetije, ki bi morale vključevati tudi kolobarjenje in raznolikost kultur, 
trajne pašnike in minimalno površino „območja z ekološko usmeritvijo“; vendar pa meni, 
da bi morala minimalna površina „območja z ekološko usmeritvijo“ obsegati 10 % 
kmetijskih površin in ne 7 %, kot predlaga Komisija;

15. poziva, naj bodo vsa plačila v okviru SKP podprta z jasnimi pravili o navzkrižni 
skladnosti, ki bodo upoštevala okvirno direktivo o vodah, zakonodajo o pesticidih ter 
direktivi o pticah in o habitatih; 

16. poziva h krepitvi drugega stebra ter k bistvenemu povečanju osredotočenosti tega stebra 
na okolje in učinkovitosti njegovih kmetijsko-okoljskih ukrepov, med drugim z 
minimalno obvezno porabo sredstev za okoljske ukrepe;  

17. poziva Komisijo in države članice, naj izkoristijo pojav opuščanja zemljišč v številnih 
delih Evrope in naj na večjih površinah ponovno vzpostavijo območja divjine, s čimer 
bodo zagotovile nove socialno-ekonomske priložnosti za razvoj podeželja, obenem pa 
ohranile biotsko raznovrstnost Evrope;

Ribištvo

18. pozdravlja predlog Komisije za reformo skupne ribiške politike (SRP), ki bi morala 
zagotoviti izvajanje ekosistemskega pristopa in uporabo najnovejših znanstvenih podatkov 
kot podlago za dolgoročne načrte upravljanja z vsemi vrstami rib, ki se izkoriščajo v 
komercialne namene;  poudarja, da le trajnostni ribolov prinaša prihodnost za ribiški 
sektor;

19. poziva Komisijo in države članice, naj skupaj ustanovijo „evropsko obalno stražo“, da bi 
tako okrepile skupni nadzor in zmogljivosti pregledovanja ter zagotovile izvrševanje;

20. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo prizadevanja za to, da bi se ulov znižal 
pod raven največjega trajnostnega donosa do leta 2015, ter naj v opredelitev največjega 
trajnostnega donosa vključijo tudi okoljske vidike;

21. poudarja, da bi bilo treba cilj odprave zavržkov in prilova zaščitenih neciljnih vrst 
vključiti v SRP in ga prednostno izvajati; 

Invazivne tuje vrste

22. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo sprejeti ukrepi preprečevali 
tako vstop novih invazivnih tujih vrst v EU kot tudi širjenje že prisotnih invazivnih tujih 



PE478.540v01-00 6/8 PR\887447SL.doc

SL

vrst na nova območja; 

23. poziva Komisijo, naj v letu 2012 pripravi zakonodajni predlog, ki bo vzpostavil celostni 
pristop k problematiki invazivnih tujih vrst;

Mednarodna razsežnost

24. poziva Komisijo, naj predlaga zakonodajo za izvajanje protokola iz Nagoje, tako da bo 
lahko Unija ta protokol čim prej ratificirala;

Financiranje

25. poziva Komisijo in države članice, naj evidentirajo vse obstoječe okolju škodljive 
subvencije, Komisijo pa tudi, naj do konca leta 2012 objavi akcijski načrt za odpravo 
takih subvencij do leta 2020 v skladu z obveznostmi iz Nagoje;

26. poudarja pomen uporabe tako evropske kot nacionalne finančne podpore iz vseh 
razpoložljivih virov in razvoja inovativnih finančnih mehanizmov za zagotavljanje 
ustrezne podpore biotski raznovrstnosti;

27. poudarja, da je treba nujno zagotoviti, da bo naslednji večletni finančni okvir (2014–2020) 
podpiral izpolnitev šestih ciljev, opredeljenih v strategiji o biotski raznovrstnosti; 

28. poziva Komisijo in države članice, naj prek financiranja EU in držav članic zagotovijo 
vsaj 5,8 milijarde EUR letno za mrežo Natura 2000 ter ji tako zagotovijo ustrezna 
sredstva; nadalje poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bo ustrezno 
financiranje na voljo v okviru sredstev za SKP, Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo, Kohezijskega sklada ter sklada LIFE+; 

°
° °

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.



PR\887447SL.doc 7/8 PE478.540v01-00

SL

OBRAZLOŽITEV

V letu biotske raznovrstnosti (2010) smo slišali veliko lepih besed političnih voditeljev z 
vsega sveta o izjemnem pomenu biotske raznovrstnosti in o njeni ključni vlogi za človeštvo. 
Toda medtem ko so govorili, je evropska strategija za zaustavitev izgube biotske 
raznovrstnosti v letu 2010 popolnoma odpovedala. Medtem ko so govorili, so izginjale vrste 
sto- do tisočkrat hitreje od naravne hitrosti. Medtem ko so govorili, so propadli vsi njihovi 
poskusi dogovarjanja o ukrepih za boj proti podnebnim spremembam. 

Tople besede o pomenu biotske raznovrstnosti se nekako niso prelevile v močne politične 
ukrepe.  Statistični podatki so povsem jasni: 60 % svetovnih ekosistemov je načetih ali pa 
njihova uporaba ni trajnostna (FAO, 2010); 90 % ribjih staležev se prekomerno izkorišča; 
25 odstotkom vseh evropskih vrst grozi izumrtje. Po podatkih raziskave ZN o ekonomiki 
ekosistemov in biotske raznovrstnosti (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 
2010)) vsako leto zaradi izgube biotske raznovrstnosti izgubimo 3 % svetovnega BDP. Stroški 
neukrepanja bodo mnogokrat višji, kot so trenutne potrebe po naložbah. Jasno je, da je treba 
nujno ukrepati.

Evropska strategija o biotski raznovrstnosti 2020 nam daje priložnost, da sprejmemo potrebne 
ukrepe, s katerimi bomo naravo in ekosistemske storitve ohranili za prihodnje rodove. 
Potrebujemo le politično prepričanje, pogum in zavezo, da bomo preprečili ponoven neuspeh. 

Glavni izziv je vključitev biotske raznovrstnosti v vsa druga področja politik. Zdaj je pravi čas 
za to, saj trenutno potekajo pregledi vseh najpomembnejših evropskih politik. Skupna 
kmetijska politika, kohezijska politika, skupna ribiška politika ter evropski načrti za energijo, 
promet in gospodarno ravnanje z viri se bodo pretvorili v zakonodajo. Sedaj je čas, da 
pokažemo, da lepe besede o biotski raznovrstnosti niso le besede, temveč se odražajo v 
konkretnih političnih ukrepih. 

Financiranje biotske raznovrstnosti

Prihodnje financiranje bo ključnega pomena. Jasno je, da javna sredstva ne bodo nikoli edina 
rešitev za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Kljub temu pa je treba v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotoviti zadostna sredstva. Vrednost biotske raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitev moramo vgraditi v naša gospodarstva. Le tako se bodo njihovi stroški 
in koristi odražali v cenah proizvodov. Zato morajo države članice naravni kapital vključiti v 
svoje nacionalne račune. Vendar pa moramo skupaj s poslovno skupnostjo razviti tudi 
inovativne finančne instrumente, npr. mehanizem zelenega razvoja. 
Poleg tega moramo spremeniti naš način razmišljanja. Narave ne smemo omejiti le na 
določena območja, temveč si moramo prizadevati za to, da bi jo umestili povsod – ob 
avtoceste, železnice, v mesta, na industrijska območja itn. 

Izvajanje

Dosledno in hitro izvajanje vseh okoljskih politik je prav tako bistveno za biotsko 
raznovrstnost. Podnebne spremembe ter kakovost zraka, prsti in vode močno vplivajo na 
biotsko raznovrstnost. Enako velja za mrežo Natura 2000 ter direktivi o pticah in habitatih. Za 
življenje v morju je potrebna najmanj takšna SRP, katere cilj bo doseči vsaj največji trajnostni 
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donos in ki jo bodo spremljali strožji ukrepi izvrševanja.

Mednarodna razsežnost

Evropa ima tudi velik vpliv na biotsko raznovrstnost drugod po svetu. Naš odtis je izredno 
velik. Zaradi lesa, ki ga porabimo, nafte, ki jo potrošimo, hrane, ki jo zaužijemo, in oblačil, ki 
jih nosimo, smo odgovorni za velik delež izgube biotske raznovrstnosti po svetu. Ta odtis je 
treba zmanjšati, zato moramo še naprej razvijati instrumente za njegovo merjenje.
Na mednarodni ravni mora EU še naprej nastopati enotno in tako ohranjati svojo vplivno 
vlogo. 

Zaključek

Cilje evropske strategije o biotski raznovrstnosti 2020 je mogoče doseči. Le politično podporo 
biotski raznovrstnosti, ki so jo izrazili številni svetovni voditelji, moramo pretopiti v 
konkretne politične ukrepe. 

„Svet ponuja dovolj za človekove potrebe, ne pa tudi za njegov pohlep.“ ~Mohandas K. 
Gandhi


