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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi žemės ūkio biologinė įvairovė apima visus biologinės įvairovės komponentus, 
svarbius maistui ir žemės ūkiui; kadangi ji apima ekosistemų, gyvūnų, augalų ir 
mikroorganizmų įvairovę ir kintamumą genetiniu, rūšių ir ekosistemų lygmenimis, kurie 
yra būtini pagrindinėms ekosistemų funkcijoms palaikyti;

B. kadangi pagrindiniai tiesioginiai biologinės įvairovės nykimo veiksniai yra žemės ir 
jūros naudojimo keitimas, gamtos išteklių gavyba, klimato kaita, tarša ir svetimų rūšių 
invazija; kadangi šie veiksniai atsiranda dėl įvairių neigiamų pagrindinių priežasčių, 
visų pirma susijusių su gamybos ir vartojimo modeliais, žmonių populiacijos dinamika 
ir tendencijomis, prekyba ir technologinėmis inovacijomis1;

C. kadangi žemės ūkio paskirties žemės, miško ir plačiai paplitusių paukščių rūšių ir pievų 
drugelių populiacijos ilgalaikės tendencijos rodo, kad Europoje labai sumažėjo žemės 
ūkio paskirties žemės biologinė įvairovė; kadangi tai vyksta visų pirma dėl natūralių 
ekosistemų nykimo, susiskaidymo ir degradacijos, kuriuos daugiausia sukelia žemės 
ūkio intensyvinimas, intensyvus miškų valdymas, žemės apleidimas ir miestų plėtra2;

D. kadangi žemės ūkio paskirties žemė užima beveik pusę ES ploto, o miškai užima apie 
42 proc. ES teritorijos; kadangi tvariu žemės ūkio paskirties žemės valdymu 
prisidedama prie platesnių ekosistemos funkcijų, tokių kaip biologinės įvairovės 
apsauga, anglies dioksido sekvestracija, vandens ir oro kokybės palaikymas, dirvožemio 
drėgmės sulaikymas mažinant nuotėkį, vandens infiltracija ir erozijos kontrolė;

E. kadangi žemės ūkis ir miškininkystė yra pagrindiniai Europos ekonomikos ir 
visuomenės komponentai, kurie teikia saugų, kokybišką ir prieinamą maistą ir yra 
pagrindinis kaimo vietovių gyvybingumo faktorius, padedanti išsaugoti užimtumo ir 
ekonomines galimybes, gyvenimo kokybę ir aplinką;

F. kadangi ES žemės ūkio sektoriaus, kurį daugiausia sudaro smulkieji ūkiai, naudojantys 
šeimos darbo jėgą, iš kurių du trečdaliai yra mažesni nei 5 ha dydžio ir maždaug 
trečdalis valdytojų yra 65 metų ar vyresni asmenys, specifinis pobūdis ir struktūrinės 
savybės kelia konkrečių uždavinių, į kuriuos politikos formuotojai turi atsižvelgti 
rengdami priemones ir politiką, apimančias šį sektorių;

1. primena, kad žemės ūkio našumas ir atsparumas priklauso nuo biologinės įvairovės, 
kuri yra itin svarbi, kad būtų garantuojamas ilgalaikis mūsų maisto sistemų ir 
aprūpinimo maistu tvarumas ir atsparumas; be to, pabrėžia, kad didelė dalis Europos 
biologinės įvairovės egzistuoja kaip įvairių jos ūkininkavimo sistemų ir miškininkystės 
rezultatas, ir kad jos išlaikymas priklauso nuo tolesnės aktyvaus, mažą poveikį darančio 

1 Tarpvyriausybinės mokslinės politinės biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platforma (IPBES), 
„Visuotinio biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų vertinimo ataskaita“ (angl. „Global assessment report 
on biodiversity and ecosystem services“), 2019 m.
2 Europos aplinkos agentūra „Europos aplinka. Būklė ir perspektyvos 2020 m. Žinios siekiant tvarios Europos“ 
(angl. „The European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe“), 
2019 m.
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ir tvaraus žemės ir žemės ūkio bei miškų ekosistemų valdymo; tačiau pabrėžia neigiamą 
poveikį biologinei įvairovei, kurį daro tam tikros ūkininkavimo sistemos, dėl kurių 
pereikvojami gamtos ištekliai;

2. pažymi, kad pakopinis kraštovaizdžio supaprastinimo poveikis lemia mažesnį augalų 
auginimą, visų pirma sumažėjusį apdulkintojų ir natūralių priešų gausumą3; pakartoja, 
kad natūralių priešų populiacijos pakeitimas naudojant insekticidus dar labiau sustiprina 
sumažėjusio apdulkinimo, kuris yra tiesioginis augalų auginimo komponentas, 
problemą; ragina laikytis visa apimančio požiūrio siekiant apsaugoti ekosistemines 
paslaugas, pasitelkiant priemones, kuriomis didinamas kraštovaizdžio 
nevienalytiškumas;

3. pabrėžia, kokia svarbi genetinė įvairovė, rūšys ir natūralus kraštovaizdis, ir mano, kad 
ūkininkavimas suteikia galimybę išsaugoti daugelio regionų, pvz., atvirų kalnuotų 
vietovių, biologinę įvairovę, užkertant kelią invazinių augalų ir gyvūnų rūšių 
gausėjimui;

4. pabrėžia, kokie svarbūs smulkieji ūkiai biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui išsaugoti; 
pabrėžia, kad smulkieji ūkiai prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo, nes taiko 
mažiau intensyvią ir mechanizuotą praktiką ir naudoja mažiau išteklių, tokių kaip 
pesticidai ir trąšos; be to, pabrėžia, kad smulkieji ūkiai saugo jautrias kaimo vietoves 
(kalnuotas, palankių sąlygų neturinčias vietoves, salų ir „Natura 2000“ teritorijas), 
išsaugodami žemės ūkį, taigi ir biologinę įvairovę;

5. teigiamai vertina aukšto lygio užmojus 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijoje 
siekiant sustabdyti biologinės įvairovės praradimą ES ir pradėti ją didinti; mano, kad 
tokio lygio užmojai yra būtini, skatina imtis plėtoti atitinkamą politiką ir ją įgyvendinti 
visais lygmenimis ir ragina vystyti bei integruoti mokslinių tyrimų, inovacinius ir 
įgyvendinamus sprendimus ir juos paversti politikos priemonėmis, siekiant sustabdyti 
biologinės įvairovės nykimą;

6. primena, kad norint efektyviai įgyvendinti strategiją reikia pripažinti visus tris tvarumo 
aspektus: aplinkos, socialinį ir ekonominį; pabrėžia, kad nuolatinis žemės ūkio 
paskirties žemės biologinės įvairovės nykimas, be kita ko, nykimas kraštovaizdžio 
lygmeniu, yra realybė ir kad, norint pasipriešinti šiai tendencijai, visai visuomenei reikia 
imtis drąsių veiksmų, paremtų moksliniu konsensusu;

7. apgailestauja dėl to, kad 2020 m. ES biologinės įvairovės strategijoje nebuvo nustatyti 
išmatuojami tikslai žemės ūkiui, todėl buvo sunku įvertinti pažangą ir ES finansuojamų 
veiksmų rezultatus; primena, kad dėl prasto ES politikos ir strategijų, susijusių su 
biologine įvairove, koordinavimo nepavyko išspręsti genetinės įvairovės mažėjimo 
problemos4; ragina Komisiją vadovautis Europos Audito Rūmų rekomendacijomis ir 
remtis patirtimi, įgyta įgyvendinant 2030 m. biologinės įvairovės strategiją;

3 Dainese, M. ir kt., „A global synthesis reveals biodiversity-mediated benefits for crop production“, Science 
Advances, Vol. 5, Nr. 10, 2019 m.
4 Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 13/2020 „Biologinė įvairovė žemės ūkio paskirties žemėje: BŽŪP 
indėlis nesustabdė padėties blogėjimo“, 2020 m.
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-4C1D-A5D2-
03CA1FADE6F8%7d
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8. pažymi, kad žaliajame kurse paskelbus idealus ir gerus ketinimus, būtina imtis tolesnių 
įgyvendinimo veiksmų, visų pirma, be kita ko, pagal bendrą žemės ūkio politiką, kuri 
turi labai didelį poveikį biologinei įvairovei, nes ja remiantis žemės naudojimas 
valdomas ne tik ES, bet ir už jos ribų;

9. ragina Komisiją užtikrinti galimybę Europos ūkininkams naudotis naujomis 
technologijomis ir sudaryti sąlygas nuolatinei žemės ūkio sektoriaus plėtrai užtikrinant 
inovacijoms palankią reglamentavimo sistemą;

10. primena, kad svarbu skatinti kolektyvinį požiūrį, pasinaudojant jo didinamuoju 
poveikiu, siekiant skatinti veiksmus pagal Biologinės įvairovės strategiją, ir ragina 
Komisiją skatinti bei remti asociacines įmones, tokias kaip žemės ūkio ir maisto 
kooperatyvai, įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama kolektyviai apsaugoti 
biologinę įvairovę;

11. pabrėžia, kad yra stiprus ryšys tarp ES biologinės įvairovės strategijos ir miškų 
strategijos ir poreikio taikyti holistinį požiūrį į maisto sistemą ir miško vertės grandinę; 

12. ragina Komisiją atlikti poveikio vertinimus ir atlikti išsamų moksliškai ir įrodymais 
pagrįstą Biologinės įvairovės strategijos priemonių ir tikslų įgyvendinimo, be kita ko, 
didelės įvairovės kraštovaizdžio elementų srityje, atsižvelgiant į konkrečias nacionalines 
sąlygas, vertinimą; mano, kad strategijoje visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į 
individualų ir kaupiamąjį poveikį socialiniam ir ekonominiam ES žemės ūkio, 
miškininkystės ir kaimo vietovių tvarumui, apsirūpinimo maistu saugumui, žemės ir 
žemės ūkio maisto produktų prieinamumui, kainoms, galimybėms gauti medienos ir 
galimai rizikai, kad vietos žemės ūkio gamybą pakeičiant importu biologinės įvairovės 
praradimas bus perkeltas į ES nepriklausančias šalis; pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į 
ilgalaikį neigiamą ir teigiamą poveikį išteklių naudojimo ir apsirūpinimo maistu 
aspektais;

13. mano, kad siekiant veiksmingo įgyvendinimo biologinės įvairovės tikslai, dėl kurių 
susitarė teisėkūros institucijos, turi atsispindėti atitinkamuose ES teisės aktuose;

14. labai susirūpinęs atkreipia dėmesį į JAV Žemės ūkio departamento Ekonominių tyrimų 
tarnybos neseniai atliktą mokslinį strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės 
įvairovės strategijos kaupiamojo poveikio vertinimą5;

15. be to, ragina Komisiją parengti įrodymais pagrįstą poveikio vertinimą dėl galimos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, biologinės įvairovės nykimo rizikos ir 
rizikos kaimo ir regionų gyvybingumui, maisto kainoms ir strateginiam regioniniam 
maisto ir tiekimo saugumui, kylančios dėl galimo žemės ūkio produkcijos perkėlimo ir 
pakeitimo Europos Sąjungoje įgyvendinant strategijos priemones ir tikslus;

16. mano, kad biologinės įvairovės išsaugojimas yra pagrindinis visuomenės tikslas, kurį 

5 Beckman, J. et al, „Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the European 
Union Green Deal’s Farm to Fork and Biodiversity Strategies“, JAV Žemės ūkio departamento Ekonominių 
tyrimų tarnyba.
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remia dauguma europiečių6 ir kuriam įgyvendinti reikia visų socialinių ir ekonomikos 
sektorių veiksmų ir plataus masto bei įtraukių diskusijų, kuriose Europos, nacionaliniu 
ir regionų lygmenimis veiksmingai dalyvautų visi piliečiai; pažymi, kad siekiant 
išsaugoti biologinę įvairovę visų pirma reikia aktyvesnio visų priemones 
įgyvendinančių subjektų, pvz., ūkininkų bendruomenių, įskaitant smulkiuosius ir 
jaunuosius ūkininkus, ir miškų sektoriaus atstovų dalyvavimo, kartu naudotis jų 
žiniomis ir patirtimi, dalytis visiems naudingais sprendimais, kurie naudingi tiek 
biologinei įvairovei, tiek žemės ūkiui ir miškininkystei, ir sukurti atsakomybės jausmą, 
kuris yra gyvybiškai svarbus sėkmingam strategijos įgyvendinimui;

17. pabrėžia dalyvavimo pagal principą „iš apačios į viršų“, teigiamų paskatų ir paramos 
svarbą didinant motyvaciją ir įsipareigojimą siekti biologinės įvairovės apsaugos ir 
kartu pabrėžia savanoriškų iniciatyvų teikiamą papildomą pridėtinę vertę;

18. mano, kad visais politikos lygmenimis reikėtų skirti daugiau dėmesio priimant visiems 
naudingus biologinės įvairovės apsaugos sprendimus, kai skatinami visi trys tvarumo 
aspektai (ekonominis, socialinis ir aplinkosauginis);

19. mano, kad sukūrus pazones ar regionus esamose saugomose zonose, kuriose, 
atsižvelgiant į šių vietovių ypatumus, galima suteikti galimybę vykdyti įvairių rūšių 
veiklą, būtų suteikta daugiau lankstumo ir kartu padidintas apsaugos veiksmingumas;

20. pabrėžia, kad, saugant ir skatinant žemės ūkio paskirties žemės biologinę įvairovę, 
pagrindinis vaidmuo tenka bendrai žemės ūkio politikai (BŽŪP), taip pat kitų sričių 
politikai ir priemonėms, nustatytoms Europos žaliajame kurse; primena BŽŪP tikslus, 
nustatytus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 39 straipsnyje; 

21. pabrėžia būsimosios BŽŪP žaliosios struktūros komponentų galią remiant ir skatinant 
individualias ir kolektyvines paskatas pereiti prie tvaresnių ir atsparesnių žemės ūkio 
sistemų maisto gamyboje ir išlaikyti aukštos gamtinės vertės žemės ūkio paskirties 
žemę ir biologinę įvairovę žemės ūkio paskirties žemėje, jei tie komponentai bus 
tinkamai parengti; 

22. mano, kad valstybės narės, apibrėždamos savo sąlygiškumo standartus, turi nustatyti 
tinkamus tvarumo ir biologinės įvairovės atskaitos scenarijus ir užtikrinti, jog vykdant 
kaimo plėtrą taikomos intervencinės priemonės, visų pirma ekologinių sistemų bei 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės, galinčios prisidėti prie galimos naudos 
biologinei įvairovei, būtų plataus užmojo ir įgyvendinamos greitai ir laikantis reikiamo 
lygio užmojų, atsižvelgiant į specifinius vietos poreikius, sąlygas ir išeities taškus, 
remiantis įrodymais grindžiama SSGG analize;

23. pabrėžia didelę BŽŪP agrarinės miškininkystės ir miško įveisimo priemonių svarbą ir 
ragina toliau taikyti miškininkystės priemones, laikantis ES miškų strategijos;

24. pabrėžia, kad aplinkosaugos požiūriu šios strategijos įgyvendinimas nebus toks 
veiksmingas, kaip numatyta, jei nebus skiriama parama, kuria būtų užtikrinama, kad 

6 Specialusis „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 481, „Europiečių požiūris į biologinę įvairovę“ (angl. „Attitudes of 
Europeans towards biodiversity“), 2019 m. gegužės mėn. 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2194_90_4_481_ENG.
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ūkininkai ir jų verslas išlaikytų gyvybingumą ir konkurencingumą;

25. ragina Komisiją nedelsiant pasinaudoti galimybėmis siekiant klimato kaitos švelninimo 
ir prisitaikymo prie jos, kurias teikia miškų, šlapynių, durpynų, pievų ir pakrančių 
ekosistemų atkūrimas, ir įtraukti gamtos išsaugojimą į visas atitinkamas ES politikos 
kryptis ir programas;

26. mano, kad nedideli pokyčiai įgyvendinant įvairias BŽŪP reformas nebuvo stiprus 
ženklas ūkininkams keisti savo praktiką, ir mano, kad siekiant užtikrinti jų svarbą 
ūkininkams, taip pat jų verslui ir pragyvenimui, būtina atlikti reikšmingus pokyčius, 
atsižvelgiant į klimato kaitos ir biologinės įvairovės krizes;

27. apgailestauja dėl to, kad BŽŪP nebuvo veiksminga siekiant pakeisti dešimtmečius 
trukusį biologinės įvairovės nykimą priešinga kryptimi, o intensyvus ūkininkavimas 
tebėra pagrindinė biologinės įvairovės nykimo priežastis; be to, pabrėžia, kad, remiantis 
Europos Audito Rūmų specialiąja ataskaita Nr. 13/20207, žemės ūkio tikslai ir ES 
biologinės įvairovės strategijos veiksmai nėra išmatuojami, todėl sunku įvertinti veiklos 
rezultatus; 

28. todėl pabrėžia, kaip svarbu laikytis Europos Audito Rūmų rekomendacijų Komisijai 
siekiant geriau koordinuoti 2030 m. biologinės įvairovės strategiją, didinti tiesioginių 
išmokų ir kaimo plėtros indėlį į žemės ūkio paskirties žemės biologinę įvairovę, tiksliau 
sekti biudžeto išlaidas ir parengti patikimus BŽŪP poveikio vertinimo rodiklius;

29. pabrėžia didelės įvairovės kraštovaizdžio elementų kūrimo, išlaikymo ir atkūrimo žemės 
ūkio kraštovaizdžiuose ir ūkininkavimo praktikos ir (arba) gamybos savybių, naudingų 
biologinei įvairovei, apdulkintojams ir natūraliai gamtinei kenkėjų kontrolei, išlaikymo 
ir rėmimo svarbą; 

30. ragina valstybes nares savo BŽŪP strateginiuose planuose parengti reikiamas 
priemones, kuriomis būtų skatinama kurti didelės įvairovės kraštovaizdžio elementus, 
siekiant, kad bent 10 proc. teritorijos užimtų didelės įvairovės plotai, naudingi 
biologinei įvairovei, pvz., gyvatvorės, apsauginės juostos, plotai, kuriuose 
nenaudojamos cheminės medžiagos, ir laikini pūdymai, taip pat ekstensyviosios 
žemdirbystės plotai, ilguoju laikotarpiu skirti biologinei įvairovei, skatinama kurti 
jungtis tarp buveinių ir žaliuosius koridorius, siekiant kuo labiau padidinti galimybes 
biologinei įvairovei;

31. primena, kad galimybių naudotis žeme trūkumas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
ribojančių jaunųjų ūkininkų įsikūrimą ir kartų kaitą Europos ūkiuose, o tai yra svarbus 
žemės ūkio politikos tikslas; mano, kad reikėtų įvertinti ne gamybos teritorijų nustatymą 
siekiant kuo labiau išvengti neigiamo poveikio jaunųjų ūkininkų galimybėms naudotis 
žeme;

32. pabrėžia, kad tais atvejais, kai išsaugojimo priemonėmis ribojamas privačios žemės 
naudojimas arba daromas neigiamas poveikis jos vertei, savininkui turi būti skiriama 

7 Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 13/2020 „Biologinė įvairovė žemės ūkio paskirties žemėje: BŽŪP 
indėlis nesustabdė padėties blogėjimo“, 2020 m.
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-4C1D-A5D2-
03CA1FADE6F8%7d
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tinkama kompensacija;

33. teigiamai vertina tai, kad ekologinis ūkininkavimas pripažįstamas kaip yra vienas iš 
svarbių komponentų ES pereinant prie tvaresnių maisto sistemų, visų pirma biologinės 
įvairovės aspektu, ir siekiant viešosios politikos tikslų, susijusių su ekonomine plėtra, 
užimtumu kaime, aplinkos apsauga ir kovos su klimato kaita veiksmais; pabrėžia, koks 
svarbus Europos ekologinio ūkininkavimo veiksmų planas didinant ekologinio 
ūkininkavimo praktikos taikymą;

34. pabrėžia, kad plėtojant ekologišką maisto gamybą turi būti vykdomi rinka pagrįsti 
tiekimo grandinės pokyčiai ir priemonės, kuriais būtų skatinama ekologiškų maisto 
produktų paklausa, be kita ko, vykdant viešuosius pirkimus ir taikant įvairias skatinimo 
priemones, mokslinius tyrimus, inovacijas, mokymą ir mokslinių žinių perdavimą, 
siekiant remti ekologiškų produktų rinkos stabilumą ir teisingą atlygį ūkininkams bei 
skatinti priemones, kuriomis remiami ekologiniu ūkininkavimu užsiimantys jaunieji 
ūkininkai; pabrėžia, kad reikia plėtoti visą ekologiško maisto grandinę, kad būtų galima 
vietos mastu perdirbti ir paskirstyti Sąjungos ekologinius produktus;

35. pažymi, kad valstybės narės skirtingai prisidės prie šių Sąjungos masto tikslų, 
atsižvelgdamos į savo ekologiško sektoriaus išsivystymo lygį, todėl ragina apibrėžti 
nacionalinius tikslus; pabrėžia, kad šie tikslai nebus pasiekti be stiprios finansinės 
paramos, tvirtų mokymo programų ir konsultavimo paslaugų; ragina valstybes nares 
atitinkamai formuoti savo BŽŪP strateginius planus ir ragina Komisiją užtikrinti, kad 
šiais strateginiais planais būtų pasiektas tikslas;

36. atkreipia dėmesį į tvirtą Europos miškų ir biologinės įvairovės strategijų sąsają;

37. pabrėžia atsparių ir sveikų miškų ekosistemų, įskaitant gyvūniją ir augaliją, svarbą, 
siekiant išlaikyti ir gerinti įvairių ekosisteminių paslaugų, kurias teikia miškai, 
pavyzdžiui, biologinės įvairovės, švaraus oro, vandens, sveiko dirvožemio ir medienos 
bei ne medienos žaliavų, teikimą; atkreipia dėmesį į tai, kad be miškų ir miškininkystės, 
kurie būtų daugiafunkciai, sveiki ir tvariai valdomi vadovaujantis ilgalaike perspektyva, 
niekada nebus įmanoma pasiekti ES tikslų aplinkos apsaugos, klimato ir biologinės 
įvairovės srityse;

38. atkreipia dėmesį į poreikį parengti nuoseklią viziją, siekiant suderinti biologinės 
įvairovės apsaugą ir klimato apsaugą su klestinčiu su mišku susijusiu sektoriumi ir 
tvaria bioekonomika;

39. atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad miškininkystės socialinei, aplinkosauginei ir 
ekonominei naudai skyrus tokį patį dėmesį, būtų galima padėti užtikrinti miškų 
atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti, taip pat užtikrinti perėjimą prie žiedinės 
bioekonomikos ir pagerinti biologinės įvairovės apsaugą; mano, kad nustatant tikslus ir 
juos įgyvendinant reikia atsižvelgti į tikslias kiekvienos šalies sąlygas ir galimybes ir 
daryti teigiamą poveikį miškams ir miškininkystės sąlygoms, pragyvenimui kaimo 
vietovėse ir ES miškų biologinei įvairovei;

40. pabrėžia, kad miškai, ypač neliesti miškai, yra ypač svarbūs saugant biologinę įvairovę, 
ir ragina juos apsaugoti; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ir valstybes nares į 
būsimą ES miškų strategiją įtraukti sengirių apibrėžtį, kurią turėtų parengti 
Miškininkystės nuolatinis komitetas;
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41. pabrėžia, kokios svarbios tinklo „Natura 2000“ miškų teritorijos išsaugant miškų 
biologinę įvairovę; vis dėlto pažymi, kad tokioms teritorijoms tvarkyti ir jų išlikimui 
užtikrinti reikia pakankamai finansinių išteklių;

42. pabrėžia, kad svarbu subalansuotai stiprinti tvarią miškotvarką siekiant užtikrinti miškų 
ekosistemų sveikatą, atsparumą klimato kaitai ir ilgaamžiškumą ir išsaugoti 
daugiafunkcį miškų vaidmenį, be kita ko, išlaikant miškų biologinę įvairovę, taip pat 
siekiant darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir įgyvendinant Europos žaliąjį kursą; pabrėžia 
genetinės įvairovės įtraukimo į sodinimo klausimus vertę, nes ji riboja kenkėjų 
protrūkių ir ligų plitimo riziką, taip pat riziką vietos rūšims;

43. pabrėžia miškų savininkų mokymo, vietos informuotumo didinimo projektų ir 
visuomenės dalyvavimo procesų, taip pat nuolatinių miško įveisimo ir atkūrimo 
programų svarbą; ragina Komisiją skatinti vykdyti ES masto specializuotas mokymo 
programas ir kurti išsamią veiksmingą miškų valdymo informacinę sistemą;

44. atkreipia dėmesį į didelį vertingų tradicinių agrarinės miškininkystės sistemų skaičių ES 
ir į novatoriškų sistemų potencialą; pabrėžia agrarinės miškininkystės potencialą gerinti 
ir skatinti įvairias ekosistemines paslaugas, žemės ūkio paskirties žemės biologinę 
įvairovę, anglies dioksido sekvestraciją, dirvožemio apsaugą ir vandens ciklo 
reguliavimą, kartu didinant ūkių produktyvumą ir tvarumą; 

45. pripažįsta, kad reikia didinti ūkininkų žinias apie agrarinę miškininkystę ir skatinti jos 
mokymus, kad jie žinotų apie medingųjų augalų integravimo į žemės ūkį naudą ir 
praktiką;

46. ragina Komisiją atkreipti dėmesį į biologinės įvairovės nykimą dėl apstatytos aplinkos; 
mano, kad miestų ir priemiesčių teritorijos, įskaitant buvusias pramonines ir 
rekultivuotas teritorijas, būtų ypač tinkamos medžių sodinimui, taip prisidedant prie 
biologinės įvairovės miestuose didinimo; pripažįsta agrarinės miškininkystės ir maisto 
gamybai netinkamų teritorijų potencialą medžių skaičių didinimui ir mano, kad reikėtų 
vengti sodinimo didelės gamtinės vertės vietovėse; 

47. pripažįsta, kad medienos, gautos iš tvariai valdomų miškų, ir medienos produktų, 
naudojimas padeda pereiti prie išmetamo CO2 požiūriu neutralios ekonomikos ir plėtoti 
žiedinę bioekonomiką;

48. ragina valstybes nares tobulinti nacionalinės teisės aktus, kad būtų įdiegta arba prireikus 
sustiprinta apsauga nuo neteisėtos medienos ruošos ir biologinės įvairovės nykimo;

49. pabrėžia, kad be sveikų miškų niekada nebus įmanoma pasiekti ES tikslų aplinkos 
apsaugos, klimato ir biologinės įvairovės srityse; todėl ragina imtis veiksmų siekiant 
padidinti miškų plotus, apsodintus medžiais, atitinkančiais vietos sąlygas ir ekosistemas, 
vengiant tam tikrų egzotinių rūšių, kurios kur kas mažiau naudingos vietos biologinei 
įvairovei; pabrėžia, kad vėlesni nauji miškai neturi daryti neigiamo poveikio esamai 
biologinei įvairovei ar anglies dioksido absorbentams ir kad reikėtų vengti sodinimo 
šlapynėse, durpynuose, didelės biologinės įvairovės ganyklose ir kituose didelės 
gamtinės vertės žemės plotuose; pabrėžia, kad bet kokioje būsimoje ES miškų 
strategijoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama miškų apsaugai, atkūrimui ir 
apželdinimui, nurodant vietovei ir aplinkai tinkamas medžių rūšis;
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50. pabrėžia, kaip svarbu didinti biologinę įvairovę agrosistemose visais lygmenimis, 
pradedant laukais ir baigiant kraštovaizdžiu; mano, kad būtina stiprinti mokslinius 
tyrimus, susijusius su žemės ūkio praktikos, ekologinių procesų ir ekosistemų paslaugų 
sąsajomis, skatinant novatoriškų praktinių sprendimų ir konkrečiai vietovei reikalingų 
žinių plėtrą, reikalingą ekosisteminėms paslaugoms skatinti įvairiomis ekologinėmis 
sąlygomis;

51. pabrėžia, kad nusprendus išlaikyti ir toliau skatinti bioenergijos pramonę naudojamos 
valdymo priemonės galėtų apimti sutrumpintą sėjomainos laikotarpį arba sparčiai 
augančias rūšis, ir tai pablogintų medienos kokybę bei produktų vertę ir keltų grėsmę 
medienos apdirbimo pramonei; pažymi, kad Biologinės įvairovės strategijoje siūlomas 
visiems naudingas sprendimas apriboti nesupjaustytų medžių naudojimą energijos 
gamybai yra svarbus ir medienos apdirbimo pramonei;

52. mano, kad parama miško įveisimo iniciatyvoms turėtų teikiama taikant holistinį požiūrį, 
atsižvelgiant į vietos ekonomines ir socialines sąlygas bei vietos bendruomenes ir 
pirmenybę teikiant atspariems mišriems ir sveikiems miškams;

53. pabrėžia augalų apsaugos produktų ir įrankių svarbą žemės ūkio produkcijos stabilumui, 
maisto produktų saugumui, aprūpinimui maistu, prisitaikymui prie klimato kaitos ir 
ūkininkų pajamų tvarumui; mano, kad, nors buvo padaryta pažanga, vis dar reikia 
žymiai sumažinti cheminių pesticidų naudojimą ir, visų pirma, jų keliamą riziką, 
siekiant sumažinti poveikį biologinei įvairovei, atsižvelgiant į specifines nacionalines 
sąlygas; mano, kad reikėtų nuodugniai išnagrinėti galimybę naudoti tikslinius 
koridorius; 

54. pabrėžia integruotosios kenkėjų kontrolės8 ir tvarių sistemų, įskaitant žaliųjų 
biotechnologijų metodus, pagrindinį vaidmenį mažinant priklausomybę nuo pesticidų ir 
ragina valstybes nares užtikrinti, kad integruotoji kenkėjų kontrolė būtų taikoma ir kad 
jos taikymas būtų sistemingai vertinamas; 

55. pabrėžia, kad, siekiant sumažinti pesticidų poreikį ir toliau mažinti cheminių pesticidų 
naudojimą bei tuo susijusią riziką, ūkininkams reikia didesnio alternatyvių, veiksmingų, 
įperkamų ir aplinkai nekenksmingų augalų apsaugos sprendimų ir metodų rinkinio; 
mano, kad tai galėtų apimti geresnį kultūrinių, fizinių ir biologinių kontrolės metodų 
taikymą, naujų mažos rizikos pesticidų ir biopesticidų naudojimą, veiksmingesnius 
naudojimo būdus, kuriuos palengvina tokios priemonės kaip skaitmeninis ir tikslusis 
ūkininkavimas, epidemiologiniius modelius, platesnį ir geresnį atsparių veislių, kurioms 
reikia mažiau išteklių, pasirinkimą ir paramą mokslinių tyrimų ir inovacijų mokymo ir 
konsultavimo sistemoms, įskaitant ekologinio ūkininkavimo praktiką;

56. ragina Komisiją pagerinti reglamentavimo sistemą, siekiant paspartinti naujų ir 
alternatyvių augalų sveikatos sprendimų, įskaitant mažesnio poveikio aplinkai augalų 
apsaugos produktus, pvz., mažos rizikos medžiagas, biologinės kontrolės sprendimus ar 
natūralias medžiagas, priėmimą;

57. pabrėžia vertingų rūšių vaidmenį žemės ūkio ekosistemoje, visų pirma kovojant su 

8 Laikantis bendrųjų principų, nustatytų 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/128/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, III priede (OL L 
309, 2009 11 24, p. 71).
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kenkėjais, taip pat apdulkinimo, augalų ir dirvožemio apsaugos srityse; pažymi, kad 
tinkamas laukinių gėlių mišinių pasirinkimas gali pritraukti ir išlaikyti vabzdžių 
plėšrūnus ir parazitoidus, teikiant naudą gamybai ir padidinant apdulkinimo paslaugas;

58. mano, kad turėtų būti numatytos tinkamos paskatos ir kompensacijos už tvarios 
praktikos, pvz., integruotosios kenkėjų kontrolės ir ekologinio ūkininkavimo metodų, 
taikymą;

59. palankiai vertina bendrus Europolo ir valstybių narių veiksmus kovojant su neteisėtu 
augalų apsaugos produktų importu iš trečiųjų šalių, tačiau yra labai susirūpinęs dėl to, 
kad jis tebesitęsia, nes jis taip pat daro įtaką aplinkai ir biologinei įvairovei ES;

60. apgailestauja, kad žemės ūkio produkcija ir vartojimas vis labiau sutelkiami į ribotą 
žemės ūkio augalų grupę ir jų rūšis ir genotipus; pabrėžia, kad, skatinant žemės ūkio 
ekosistemų įvairovę ir turtingumą ir saugant vietos genetinius išteklius, būtina toliau 
didinti ir išsaugoti genetinį kintamumą su visais jo komponentais, ypač kaip sprendimų 
siekiant duoti atkirtį su aplinka, klimatu ir apsirūpinimo maistu saugumu susijusiems 
iššūkiams ateityje saugyklą;

61. atkreipia dėmesį į veislių ir senųjų veislių išsaugojimo svarbą, kadangi jos gali išgyventi 
ir ne optimaliomis sąlygomis; taip pat pažymi, kad ekonomiškiausias būdas šiems 
genams ir savybėms išsaugoti yra lauke; palankiai vertina tai, kad Komisija, siekdama 
prisidėti prie kultūrinių augalų tradicinių veislių išsaugojimo ir tausaus naudojimo, 
svarsto galimybę peržiūrėti prekybos jais taisykles; taip pat palankiai vertina tai, kad ji 
rengiasi imtis priemonių, kad būtų paprasčiau įregistruoti augalų veislių sėklas, įskaitant 
ekologiškas įvairiarūšes medžiagas, ir užtikrinti kad tradicinėms bei prie vietos sąlygų 
prisitaikiusioms veislėms būtų lengviau patekti į rinką;

62. atkreipia dėmesį į tai, kad daugiamečiuose pasėliuose įvairovė taip pat prarandama ir 
dėl pačių veislių genetinės įvairovės nykimo; apgailestauja dėl to, kad ES vegetacinio 
dauginimo sistemos yra sukurtos taip, kad nėra skatinamas biologinės įvairovės 
išsaugojimas veislių viduje; ragina Komisiją skatinti ES teisės aktų dėl vegetacinio 
dauginimo reglamentavimo pakeitimus, skatinant tradicinių Europos veislių genetinio 
kintamumo išsaugojimą ūkiuose;

63. primena, kad Europos Sąjungoje auginama keletas vietinių ir čiabuvių gyvūnų veislių, 
kurie atspindi regioninių buveinių ir (arba) vietos bendruomenių tradicinio pragyvenimo 
elementus ir neatsiejamus biologinės įvairovės aspektus; ragina valstybes nares toliau 
taikyti priemones, kuriomis siekiama apsaugoti šias veisles; yra susirūpinęs dėl to, kad 
dėl tokių ligų kaip Afrikinis kiaulių maras kyla pavojus išnykti kai kurioms rūšims, 
pvz., Rytų Balkanų kiaulėms; ragina valstybes nares laiku nustatyti priemones ir 
išteklius, kad būtų išvengta šios biologinės įvairovės nykimo;

64. ragina Komisiją parengti plataus užmojo, tinkamus ir atnaujintus reglamentus bei 
planus, kaip užkirsti kelią invazinių rūšių paplitimui skirtingose Europos teritorijose ir 
jūrose taikant išsamius protokolus, siekiant užkirsti kelią augalų ir gyvūnų rūšių 
patekimui, nes tai gali daryti didelį neigiamą poveikį ne tik biologinei įvairovei, bet ir 
žemės ūkiui ir žuvininkystei, taigi ir didelius ekonominius nuostolius, nustatant 
invazinių rūšių valdymo veiklos kryptis ir įvertinant poveikį, kurį jos gali sukelti 
skirtingose ekosistemose ir sektoriuose;
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65. ragina Komisiją užtikrinti, kad bet kokie tikslai dėl ne gamybos žemės ūkio paskirties 
žemės, ne gamybos kraštovaizdžio ypatybių ir saugomų teritorijų būtų pakankamai 
lankstūs, kad būtų įgyvendinti atsižvelgiant į tikslias kiekvienos valstybės narės 
aplinkybes ir galimybes ir kad būtų gerbiamos ūkininkų, žvejų ir žemės ir miškų 
savininkų teisės, kartu išlaikant griežtą apsaugą kaip savanorišką žemės ir miškų 
savininkų pasirinkimą;

66. pabrėžia, kad 10–50 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės žemės ūkio laukai yra 
apleisti, todėl prarandami tradiciniai kraštovaizdžiai, padidėja dirvožemio erozijos 
pavojus ir blogėja daugelio žemės ūkio paskirties žemės rūšių buveinės; primena 
pagrindinį priemonių, taikomų vietovėms, kuriose yra gamtinių kliūčių, vaidmenį 
siekiant išvengti žemės apleidimo ir išlaikyti žmonių užimtumą šiose vietovėse, taip pat 
apsaugant miškus nuo gaisrų ir specifines ekosistemas bei gamtos išteklius, pvz., 
aukštos gamtinės vertės žemės ūkio paskirties žemės plotus;

67. pabrėžia, kad žemės naudojimo pokyčiai, žemės ūkio plėtra ir intensyvėjimas, taip pat 
netvari prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais ir laukinių rūšių vartojimas yra 
svarbiausi biologinės įvairovės nykimo veiksniai ir dėl jų didėja laukinių rūšių, ūkio 
gyvulių, patogenų ir žmonių kontaktai, dėl kurių susidaro sąlygos naujoms infekcinėms 
ligoms atsirasti;

68. pažymi, kad kailių gamyba, dėl kurios tūkstančiai neprijaukintų panašaus genotipo 
gyvūnų laikomi izoliuotai, arti vienas kito lėtinio streso sąlygomis, gali žymiai pakenkti 
gyvūnų gerovei ir padidinti jų jautrumą infekcinėms ligoms, įskaitant zoonozes, kaip 
įvyko audinių atveju per COVID-19 krizę;

69. pabrėžia, kad būtina kurti verslo modelius, kuriais atlyginama ūkininkams, prekinės 
daržininkystės atstovams, žvejams ir kitiems vietovių savininkams bei naudotojams už 
jų teikiamas ekosistemines paslaugas;

70. pripažįsta, kad svarbu stebėti su biologine įvairove susijusias ekonomines priemones ir 
jų generuojamus finansus, taip pat nustatyti nuoseklią ir palyginamą finansų stebėseną ir 
ataskaitų teikimą visose valstybėse narėse; 

71. pažymi, kad apdulkintojai atlieka labai svarbų vaidmenį biologinės įvairovės ir žemės 
ūkio gamybos srityse; yra susirūpinęs dėl didelio apdulkintojų, įskaitant naminių bičių, 
mirtingumo tendencijų, nustatytų daugelyje ES regionuose; ragina atsakingas valstybių 
narių valdžios institucijas griežčiau kontroliuoti neleidžiamų naudoti ar apdulkintojams 
kenksmingų medžiagų naudojimą;

72. ragina laikytis holistinio požiūrio priimant priemones, skirtas apdulkintojams remti, ir 
paramos pagal BŽŪP priemones, kad nebūtų susilpnintos ar prarastos apdulkinimo 
paslaugos; ragina valstybes nares į savo strateginių planų projektus įtraukti priemones, 
skirtas įvairioms apdulkintojų grupėms;

73. mano, kad skaitmeninės technologijos, įskaitant tikslųjį ūkininkavimą, gali padėti 
Europos ūkininkams tiekti saugų ir kokybišką maistą, kartu išsaugant biologinę įvairovę 
ir mažinant žemės ūkio poveikį aplinkai; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu remti 
skaitmeninių priemonių, kuriomis sudaromos sąlygos planuoti biologinę įvairovę 
ūkiuose ir už jų ribų, kūrimą ir gerinti tinklų jungtis kaimo vietovėse;
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74. pabrėžia, kad norint užtikrinti, kad visi galėtų pasinaudoti skaitmeninimo teikiamomis 
galimybėmis, reikia sudaryti sąlygas naudotis šiomis priemonėmis pagal BŽŪP; taip pat 
pažymi, kad reikia sudaryti palankesnes sąlygas įtraukiam skaitmeninio žemės ūkio 
įgyvendinimui rengiant mokymus ir vykdant plėtrą kaimo kaimo vietovėse;

75. pripažįsta Europos žemės ūkio įvairovę ir didelį jo žemės ūkio sistemų, pvz., ganyklinės 
gyvulininkystės ir ganyklų sistemų, kuriomis išsaugomos pievos ir gyvatvorės, 
agrarinės miškininkystės ir ekstensyviai tvarkomos žemės ūkio paskirties žemės, 
biologinės įvairovės potencialą;

76. ragina Komisiją skatinti aplinkai nekenksmingus gamybos metodus, pvz., integruotą 
gamybą, kuri yra plačiai paplitęs metodas daugelyje valstybių narių ir optimizuoja 
gamtos išteklių naudojimą, saugo dirvožemį, vandenį ir orą bei skatina biologinę 
įvairovę;

77. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti naudoti ganyklas ir ganyklų buveines, 
įskaitant miškingas ganyklas ir kitas agrarinės miškininkystės sistemas, užtikrinant 
sąveiką su didelės gamtinės vertės pievų bendruomenių išsaugojimu;

78. pripažįsta ekologinio ūkininkavimo sistemų potencialą, visų pirma derinant įvairinimo 
praktiką, tuo pat metu teikiant įvairias ekosistemines paslaugas ir saugant biologinę 
įvairovę, ir padedant gauti pasėlių derlių ir pajamas ūkininkams9; taip pat pripažįsta, kad 
svarbu skatinti taikyti esamus visiems naudingus metodus; 

79. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurie prekybos susitarimai, dėl kurių šiuo metu deramasi 
arba kurie jau sudaryti, gali neatitikti Biologinės įvairovės strategijos tikslų; primena, 
jog reikia užtikrinti, kad prekybos susitarimuose būtų skyrių dėl prekybos ir darnaus 
vystymosi, kurie būtų taikomi siekiant skatinti biologinę įvairovę ir suderinamumą su 
Europos tvarumo standartais; 

80. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą užtikrinti prekybos susitarimų nuostatų dėl 
biologinės įvairovės visapusišką įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą ir geriau 
įvertinti jų poveikį biologinei įvairovei; ragina Komisiją sukurti būtinus mechanizmus, 
kuriais būtų užtikrinama, kad į ES importuojami produktai, būtų pagaminti laikantis 
priemonių, taikomų Europos ūkininkams, papildant ES ūkininkų dedamas pastangas 
maistą gaminti tvariau, ir kad taip biologinės įvairovės apsaugą padaryti veiksmingesnę 
visame pasaulyje;

81. primygtinai ragina užtikrinti užtikrinti Sąjungos prekybos politikos nuoseklumą 
vengiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio produktų, pagamintų pasitelkiant 
miškų naikinimą, kuris daro didelę žalą pasaulio biologinei įvairovei, importui; ragina 
Komisiją pateikti pasiūlymą dėl priemonių, kuriomis būtų užtikrinamos tvarios ir 

9 Tamburini ir kt., „Žemės ūkio įvairinimas skatina daugelį ekosisteminių paslaugų, nepakenkiant derlingumui“ 
(angl. „Agricultural diversification promotes multiple ecosystem services without compromising yield“), 
„Science Advances“, 6 t., Nr. 45, 2020 m. 98 metaanalizių, paremtų 5 160 originalių tyrimų, apimančių 41 946 
įvairintos ir supaprastintos praktikos palyginimus, apžvalga. 63 proc. atvejų agroekologija padidino biologinę 
įvairovę nepakenkdama derlingumui ir daugeliu atvejų derlingumas faktiškai padidėjo. 
https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eaba1715
J. D. Van der Ploeg ir kt., „Ekonominis agroekologijos potencialas: Europos empiriniai įrodymai“ (angl. „The 
economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe“), „Journal of Rural Studies“, 71 t., 
2019 m., p. 46–61. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.003 

https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eaba1715
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.003
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visiškai miškų nenaikinančios ES rinkai pateikiamų produktų žemės ūkio tiekimo 
grandinės, rinkinio;

82. pažymi, kad maisto medžiagos yra būtinos žemės ūkio produkcijai ir sveikam 
dirvožemiui išlaikyti; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą sumažinti maisto medžiagų 
netekimą ir pažymi, kad pernelyg gausus trąšų naudojimas yra oro, dirvožemio ir 
vandens taršos šaltinis bei klimato kaitos veiksnys, darantis neigiamą poveikį biologinei 
įvairovei; pabrėžia, kad geresnis maisto medžiagų valdymas duoda ekonominės ir 
aplinkosauginės naudos;

83. pabrėžia, kad maisto medžiagų netekimo mažinimo strategijoje visų pirma turėtų būti 
susitelkta į tai, kad ūkininkai galėtų padidinti maisto medžiagų valdymo efektyvumą, ir 
pabrėžia novatoriškų technologijų ir sprendimų svarbą šiuo klausimu; ragina valstybes 
nares savo strateginiuose planuose pateikti priemones, kuriomis skatinamas efektyvus 
maisto medžiagų valdymas ir apytaka, ir tvirtai remti ūkių konsultantų ir ūkininkų 
švietimą;

84. ragina parengti ir remti švietimo programas, kurios padėtų gerai suprasti agronominę ir 
gamtos apsaugą;

85. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai, inovacijos, keitimasis žiniomis, informuotumo 
didinimas, švietimą ir konsultavimo paslaugas bus labai svarbūs siekiant rinkti 
duomenis ir rasti geriausius biologinės įvairovės išsaugojimo sprendimus;

86. pabrėžia esminį ūkių konsultavimo paslaugų vaidmenį skleidžiant inovacijas ir žinias 
apie biologinės įvairovės skatinimo strategijas, skatinant dalijimąsi patirtimi, ypač 
tiesioginius tarpusavio mainus, ir skatinant praktinius demonstravimus, visų pirma 
dirbant vietos lygmeniu, kad ūkininkai, įskaitant smulkius ūkininkus, jaunus ūkininkus 
ir ūkininkes moteris bei žmones, gyvenančius nepalankioje padėtyje esančiose kaimo 
vietovėse, galėtų geriau prisitaikyti prie konkrečių vietos realijų; ragina valstybes nares 
visapusiškai konsultuoti ūkininkus priimant gamybos sistemas ir valdymo praktiką, 
kuria skatinamas biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas žemės ūkio paskirties 
žemėje;

87. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra pagrindiniai veiksniai, skatinantys 
perėjimą prie tvarių maisto sistemų, visų pirma teikiant pažangių žinių, padedančių 
ūkininkams gaminti maistą su mažiau žaliavų ir padidinti ekosisteminių paslaugų 
teikimą, kartu remiant tvarų socialinį ir ekonominį vystymąsi; mano, kad diegiant 
inovacijas rinkoje reikia palankios reglamentavimo aplinkos ir paskatų;

88. atkreipia dėmesį į didžiulę sveiko ir gyvo dirvožemio svarbą pasaulio biologinei 
įvairovei ir ekosistemų paslaugoms ir į tvirtą ryšį tarp gyvo, sveiko ir didelės biologinės 
įvairovės dirvožemio, bendruomenių, ūkių našumo ir pelningumo, jų atsparumo klimato 
kaitai, aprūpinimo maistu ir biomasės išsaugojimo, ypač sausros ir potvynių atvejais; 
pažymi, kad daugiau kaip 60 proc. visų Europos dirvožemių yra nesveikos būklės10 ir 
kad reikia imtis politikos priemonių, kuriomis būtų skatinamos sąlygos gyvybei 
dirvožemiuose; atkreipia dėmesį į mikroplastiko poveikį dirvožemio biologinei 

10 Dirvožemio sveikatos ir maisto misijos valdybos tarpinė ataskaita „Rūpintis dirvožemiu – rūpintis gyvybe“ 
(angl. „Caring for soil is caring for life“), Europos Komisija, 2020 m.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ebd2586-fc85-11ea-b44f-01aa75ed71a1/
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įvairovei;

89. palankiai vertina Komisijos veiksmų planą, kuriuo siekiama parengti naują dirvožemio 
apsaugos ir tvaraus naudojimo strategiją, ES dirvožemio observatorijos įsteigimą ir ES 
misiją dirvožemio sveikatos ir maisto srityje „Rūpintis dirvožemiu – rūpintis gyvybe“; 
ragina Komisiją ir valstybes narės remti papildomus dirvožemio ekosisteminių paslaugų 
mokslinius tyrimus ir pritaikyti vykdomas susijusias finansavimo sistemas, siekiant 
sudaryti geresnes sąlygas tokiems mokslinių tyrimų projektams;

90. dar kartą pabrėžia tvaraus vandens išteklių naudojimo ir valdymo svarbą biologinės 
įvairovės apsaugai ir atkūrimui; ragina Komisiją ir valstybes nares skirti didesnę paramą 
veiksmingoms ir efektyvioms drėkinimo sistemoms ir tvariam vandens valdymui;

91. atkreipia dėmesį į Paukščių ir Buveinių direktyvų11 sėkmę ir pažymi, kad ES turi 
didžiausią pasaulyje saugomų teritorijų tinklą ir kad siekiant išsaugoti biologinę 
įvairovę itin svarbu efektyviai valdyti natūralius procesus; 

92. atkreipia dėmesį į didelius skirtumus tarp valstybių narių įgyvendinant tinklą „Natura 
2000“ ir dėl to atsirandančias nevienodas apsaugos sąlygas; pabrėžia, kad, siekiant 
geriau įgyvendinti Paukščių ir Buveinių direktyvas, reikia įtraukti visus susijusius ES, 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens subjektus; primena direktyvų tinkamumo 
patikros rezultatus; pripažįsta, kad direktyvų įgyvendinimas turėtų būti lankstus ir kad 
lankstumas turėtų būti visapusiškai taikomas, kad būtų galima atsižvelgti į konkrečias 
nacionalines aplinkybes, padedant mažinti ir laipsniškai spręsti gamtos apsaugos ir 
socialinės bei ekonominės veiklos konfliktus;

93. pabrėžia, kad reikia remti žemės ūkio praktiką, pvz., agrarinę miškininkystę ir ganyklinę 
gyvulininkystę, didelės vertės teritorijose, kurios teikia daug įvairių ekosisteminių 
paslaugų; primena, kad stambieji plėšrūnai, ypač vilkai, gali turėti įtakos ūkininkavimo 
gyvybingumui, ypač kai kuriose ekstensyviai tvarkomose žemės ūkio paskirties žemėse, 
kuriose yra didelė biologinė įvairovė; primena, kad dėl besikeičiančių sąlygų padidėjo 
tam tikrų saugomų stambiųjų plėšrūnų rūšių ir jų grobio populiacija; pabrėžia, kad 
reikia valdyti tam tikras biologinės įvairovės sritis, kad būtų sudarytos sąlygos 
subalansuotam visų rūšių plitimui; primena, kad Komisija yra atsakinga už pažangos, 
padarytos siekiant kiekvieno regiono rūšių išsaugojimo būklės, vertinimą ir, jei bus 
pasiekta norima išsaugojimo būklė, prireikus privalo ją pakoreguoti siekiant apsaugoti 
gyvulius;

94. atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą padidinti saugomų teritorijų, kurioms taikoma 
griežta apsauga, skaičių ir pakartoja 2020 m. spalio 16 d. Tarybos išvadas dėl biologinės 
įvairovės, pagal kurias griežtesnis apsaugos lygis gali leisti vykdyti tam tikrą žmogaus 
veiklą, atitinkančią saugomos teritorijos apsaugos tikslus; pabrėžia, kad žmogaus veikla, 
kuri yra suderinama su apsaugos tikslais arba netgi kuri daro teigiamą įtaką biologinei 
įvairovei, turi ir toliau būti leidžiama griežtai saugomose teritorijose;

95. primygtinai ragina valstybes nares tinkamai atlyginti ūkininkams ir skatinti juos skiriant 
finansines kompensacijas už saugomas ir griežtai saugomas „Natura 2000“ teritorijas, 

11 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7), 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių 
ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).
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taip pat padengti visas padidėjusias gamybos sąnaudas, patiriamas dėl apsaugos ir 
išsaugojimo priemonių;

96. primena, kad 7,5 proc. metinių išlaidų pagal DFP 2024 m. ir 10 proc. metinių išlaidų 
2026 m. ir 2027 m. bus skirta siekti biologinės įvairovės tikslams.
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