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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. pritaria Komisijos analizei, pagal kurią biologinės įvairovės praradimas daug kainuoja ne 
tik visuomenei bendrai, tačiau ir ekonominiams veikėjams tuose sektoriuose, kurie yra 
tiesiogiai priklausomi nuo ekosistemų funkcijų ir nuo aprūpinimo gamtiniais ištekliais 
ilgalaikiu laikotarpiu bei tokių išteklių įvairovės; be to, sutinka, kad su gamta susijusios 
inovacijos, ekosistemų atkūrimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo veikla gali tapti naujų
įgūdžių, darbo vietų ir verslo galimybių šaltiniu;

2. pabrėžia, kad ES ir valstybės narės turėtų užtikrinti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą, nes 
žmonės itin jautriai reaguoja į aplinkos problemas ir ypač šie klausimai rūpi jaunimui, 
laikomam ES ateitimi; be to, pažymi, kad investuojant į biologinės įvairovės išsaugojimą 
dėl milžiniškos ekonominės biologinės įvairovės vertės gaunama didelė grąža; todėl 
ragina didinti gamtos išsaugojimo priemonių finansavimą; 

3. pabrėžia, jog siekiant, kad biologinės įvairovės srities tikslai būtų veiksmingi, būtina juos 
įgyvendinti imantis konkrečių veiksmų; apgailestauja, kad, nors ir imtasi veiksmų 
biologinės įvairovės nykimui sustabdyti, tik 17 proc. ES buveinių ir rūšių ir 11 proc. 
pagrindinių ekosistemų, saugomų pagal ES teisės aktus, būklė yra tinkama; ragina 
Komisiją skubiai ištirti, kodėl dabartinės pastangos iki šiol nebuvo sėkmingos ir ar yra 
kitų ir galbūt veiksmingesnių priemonių, kurių būtų galima imtis;

4. ragina Komisiją sustiprinti savo pastangas integruojant biologinės įvairovės aspektą į kitų 
ES politikos sričių vystymą, įgyvendinimą bei finansavimą, taip siekiant didesnio ES 
sektorių ir biudžeto politikos nuoseklumo bei užtikrinant privalomų įsipareigojimų dėl 
biologinės įvairovės apsaugos laikymąsi;

5. vis dėlto pabrėžia, kad įgyvendinant biologinės įvairovės išsaugojimo priemones pagal 
sektorių politikos sritis neturėtų atsirasti papildoma administracinė ir reglamentavimo 
našta suinteresuotiesiems subjektams, pvz., žemės ūkio sektoriui, ir mano, kad 
vadovaujantis siūlomu bendros žemės ūkio politikos ekologiškumo plėtojimo aspektu 
daugiausia dėmesio ir toliau turėtų būti skiriama paskatų pavieniams ūkininkams kūrimui, 
siekiant tausesnės aktyvios žemės ūkio produktų gamybos;

6. mano, kad ypač svarbu išlaikyti visų iki 2020 m. užregistruotų saugomų buveinių ir rūšių 
statusą ES, įskaitant vietoves tinklo „Natura 2000" teritorijose ir už jų ribų, kad iki 
2050 m. visoms buveinėms ir rūšims būtų užtikrintas palankus apsaugos statusas;

7. apgailestauja, kad Komisijos ekologiškos infrastruktūros strategiją yra planuojama vystyti 
tik 2012 m., nors energijos ir transporto koridoriai jau buvo nustatyti pasiūlyme dėl 
infrastruktūros dokumentų rinkinio; todėl ragina Komisiją paspartinti darbą dėl 
ekologiškos infrastruktūros strategijos ir užtikrinti siūlomo tikslo Nr. 2 įgyvendinimą; 
pritaria, kad energetikos, transporto ir IRT projektų sąveiką reikėtų kuo labiau padidinti, 
siekiant sumažinti neigiamą poveikį biologinei įvairovei, taip pat pritaria, kad ES lėšomis 



PE478.435v02-00 4/6 AD\890966LT.doc

LT

būtų finansuojami tik ES teisę ir atitinkamas ES politikos kryptis atitinkantys veiksmai;

8. mano, kad galiojančiuose ES teisės aktuose numatytų biologinės įvairovės apsaugos 
priemonių negalima susilpninti;

9. pripažįsta, jog būtina ekonomiškai efektyviai pasiekti, kad ekonomika būtų grindžiama tik 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais nekeliant pavojaus biologinės įvairovės tikslams ir 
kad, priešingai, tokia ekonomika galėtų padėti siekti šių tikslų; šiuo atžvilgiu mano, kad 
būtina pradėti taikyti papildomas apsaugos priemones, susijusias su energijos gamybai 
naudojamos biomasės ištekliais, efektyvumu ir kiekiu; taigi taip pat ragina Komisiją kiek 
galima greičiau paaiškinti, kokį poveikį biokuras daro biologinei įvairovei, įskaitant 
netiesioginio žemės naudojimo poveikį, ir ragina nustatyti veiksmingus visų rūšių 
biokuro, įskaitant kietą biomasę, gamybos ir naudojimo tvarumo kriterijus;

10. mano, kad viena iš priežasčių, kodėl mes nesugebėjome į priešingą pusę nukreipti vis 
stiprėjančios biologinės įvairovės nykimo ir ekosistemų nykimo pasauliniu mastu 
tendencijos, yra nepakankamas supratimas apie biologinės įvairovės sudėtingumą ir tai, 
kaip jos elementai sąveikauja tarpusavyje bei su gyvenamąja aplinka, įskaitant supratimą 
apie biologinės įvairovės vertę dabartinei bei ateities žmonių kartoms; pakartoja, kad 
mokslas apie biologinę įvairovę yra būtinas bet kokio politikos įgyvendinimo pagrindas;

11. todėl pabrėžia, jog reikia daugiau investuoti į mokslinius biologinės įvairovės tyrimus, 
įskaitant veiklą, susijusią su pagal programą „Horizontas 2020“ sprendžiamais vienu ar 
daugiau susijusių socialinių uždavinių, siekiant išvengti mokslinių tyrimų politikos 
susiskaldymo; mano, kad lėšas moksliniams biologinės įvairovės tyrimams būtų galima 
padidinti imantis visų esamų priemonių, nes jų taikoma nedaug; mano, kad moksliniai 
tyrimai, viena vertus, galėtų mums padėti geriau suprasti biologinę įvairovę ir jos svarbą 
visose žmogaus gyvenimo srityse, kita vertus, juos vykdant ir kuriant naujoviškas 
koncepcijas būtų prisidedama prie naujos ir tobulesnės politikos bei valdymo ir plėtros 
strategijų;

12. pabrėžia, kad labai svarbu parodyti ES piliečiams, ypač dabartinėmis ekonomikos 
sąlygomis, kad biologinės įvairovės apsauga nėra nesuderinama su tvaria ekonomine ir 
socialine plėtra; todėl ragina remti sėkmingus projektus ir visuomenei skleisti informaciją 
apie aplinkos požiūriu naudingos ekonominės plėtros galimybę svarbiose gamtos ir 
kultūros paveldo, pvz., tinklo „Natura 2000“, teritorijose;

13. pabrėžia, jog reikia biologinės įvairovės srityje taikyti daugiadalykį ir tarpvalstybinį 
mokslinių tyrimų požiūrį, nes biologinė įvairovė glaudžiai susijusi su ekologija, genetika, 
epidemiologija, klimato kaitos mokslu, ekonomika, socialine antropologija, teorinių 
modelių kūrimu ir kt.; pabrėžia, jog reikia vykdyti mokslo žiniomis pagrįstą politiką 
tvaraus ekosistemų ir gamtos išteklių valdymo srityje, visų pirma ekonomiškai ir socialiai 
labai svarbiuose žemės ūkio, žuvininkystės ir miškininkystės sektoriuose;

14. mano, kad ypač svarbu plačiau supažindinti politikos formuotojus bei pagrindines 
suinteresuotąsias šalis su turimais biologinės įvairovės mokslinių tyrimų duomenimis, 
geriausios kovos su biologinės įvairovės praradimu ir jos atkūrimo patirties pavyzdžiais ir 
informacija apie su gamta susijusių inovacijų ir plėtros potencialą ir kad susijusioms IRT 
tenka itin svarbus vaidmuo teikiant naujas galimybes ir priemones; todėl palankiai vertina 
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tai, kad Komisija įsteigė ES verslo ir biologinės įvairovės platformą, ir ragina Komisiją 
toliau plėtoti šią platformą ir skatinti Europos administravimo įstaigas ir įmones, įskaitant 
MVĮ, glaudžiau bendradarbiauti;

15. ragina Europos biologinės įvairovės informacinės sistemos (angl. Biodiversity 
Information System for Europe, BISE) interneto portale informaciją pateikti visomis 
oficialiomis ES kalbomis, siekiant palengvinti keitimąsi duomenimis ir informacija;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti galimybę pateikti kalendorinį planą, kaip 
konkrečių priemonių dalį, siekiant sudaryti Europos ekosistemų funkcijų žemėlapius ir 
įvertinti ekosistemų funkcijas – taip bus sudarytos sąlygos imtis tikslingų ir veiksmingų 
priemonių, kad būtų sustabdytas biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimas;

17. ragina Komisiją peržiūrėti, ar pagal dabartinę reglamentavimo tvarką tinkamai teikiamos 
paskatos strategijoms, kuriomis būtų siekiama skatinti biologinę įvairovę, ir pasiūlyti 
ekonomiškai naudingus sprendimus, kad biologinei įvairovei skirtos lėšos būtų 
naudojamos ne biurokratinėms procedūroms, o jos apsaugai ir skatinimui;

18. pritaria Komisijos ketinimui pakeisti, palaipsniui nutraukti ir panaikinti kenksmingų 
medžiagų naudojimą vadovaujantis strategija „Europa 2020“ ir pritaria tam, kad tinkamai 
parengtos ir rinkos principais paremtos priemonės, skirtos išorines aplinkai tenkančioms 
vartojimo ir gamybos sąnaudoms internalizuoti, galėtų prisidėti prie biologinės įvairovės 
nykimo sustabdymo, jei tokios priemonės būtų derinamos kartu su iniciatyvomis 
atitinkamuose sektoriuose investuoti į ekologiškas technologijas; atsižvelgdamas į derybas 
dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP), mano, jog Europos Komisija 
turėtų atminti, kad norint visapusiškai pasiekti biologinės įvairovės strategijos tikslus 
svarbiausia yra teikti reikiamą finansavimą;

19. pripažįsta, kad klimato kaita daro vis didesnį poveikį biologinės įvairovės nykimui; todėl 
pritaria Komisijos pavyzdinei iniciatyvai dėl efektyvaus išteklių naudojimo, tvariu 
naudojimu ir suvartojimu grindžiamam požiūriui ir prisitaikymui prie klimato kaitos;

20. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares įsipareigoti priimti integruotas strategijas, kad 
būtų nustatytos kiekvienos geografinės teritorijos gamtinės vertybės ir jos kultūrinio 
paveldo ypatumai, taip pat jų išlaikymui būtinos sąlygos; siekiant išsaugoti biologinę 
įvairovę ir visas rūšis reikėtų atsižvelgti į konkrečias ekosistemas, įskaitant žemės ūkį, 
vandenį ir kitas būtinas sąlygas;

21. pripažįsta, kad biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos teikia didelę nepiniginę naudą 
pramonės šakoms ir kitiems ūkinės veiklos vykdytojams; ragina privačiam sektoriui 
atstovaujančias organizacijas pateikti pasiūlymų, kaip būtų geriausia plačiu mastu 
apsaugoti ir atkurti biologinę įvairovę;

22. ragina Komisiją nuolat atlikti tyrimus dėl naujų ir esamų politikos krypčių, įskaitant ES 
draudimą prekiauti produktais iš ruonių, poveikio biologinei įvairovei ES valstybėse 
narėse ir susijusiose šalyse, įskaitant Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) ir 
Europos organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimo (OCTA) nares.
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