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Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony kruchych ekosystemów i zagrożonych 
gatunków

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2010 
Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej,

B. mając na uwadze, że w 2002 r. przywódcy z całego świata wyznaczyli cel ograniczenia 
utraty różnorodności biologicznej do 2010 r., jednak powszechnie przyznaje się, że cel ten 
nie został osiągnięty,

C. mając na uwadze, że uznaje się, iż tropikalne lasy deszczowe i inne lasy odgrywają 
kluczową rolę w regulowaniu światowego systemu klimatycznego,

D. mając na uwadze, że bogactwo występowania dużych i małych kręgowców w lasach, 
szczególnie tropikalnych, zmniejsza się w szybkim tempie, gdzie nadmierne polowanie i 
rozrastanie się osad ludzkich pozostawiły strukturę lasów nienaruszoną, lecz potencjalnie 
niemożliwe jest utrzymanie w nich różnorodności biologicznej, 

E. mając na uwadze, że eksploatacja ekosystemów morskich i innych prowadzi do 
zmniejszenia liczebności wielu najbardziej symbolicznych gatunków na świecie, które są 
obecnie zagrożone wyginięciem, 

F. mając na uwadze, że Unia Europejska może mieć na arenie międzynarodowej decydujące 
zdanie w kwestiach politycznych i gospodarczych dotyczących kruchych ekosystemów i 
zagrożonych gatunków,

1. nalega, by Komisja i państwa członkowskie zintensyfikowały działania zmierzające do 
wypełnienia zobowiązań w celu zapewnienia w 2010 r. - Roku Różnorodności 
Biologicznej - konkretnych działań w zakresie ochrony zagrożonych ekosystemów i 
gatunków na świecie;

2. domaga się pilnych postępów w ustanowieniu systemu pomiaru i określania prawdziwej 
wartości gospodarczej i społecznej różnorodności biologicznej i ekosystemów, który 
odzwierciedli ich podatność na czynniki zewnętrzne, zasoby, korzyści dla społeczności, 
które do nich zależą oraz rzeczywiste koszty ich utraty;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z 
nazwiskami sygnatariuszy Radzie i Komisji.


