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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam: atgriezīsim savā dzīvē dabu
(2020/2273(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu “ES Biodaudzveidības 
stratēģija 2030. gadam. Atgriezīsim savā dzīvē dabu” (COM(2020)0380),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu par Eiropas zaļo kursu 
(COM(2019)0640),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu “Stratēģija “No lauka līdz 
galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā” 
(COM(2020)0381),

– ņemot vērā 2019. gada 31. maija globālo novērtējuma ziņojumu par bioloģisko 
daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem, kuru sagatavojusi Starpvaldību zinātnes 
un politikas platforma bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā 
(IPBES),

– ņemot vērā ANO Konvenciju par bioloģisko daudzveidību (KBD) un tās Pušu 
konferences gaidāmo 15. sesiju (COP 15),

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmu 
2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM),

– ņemot vērā Konvencijas par bioloģisko daudzveidību sekretariāta 2020. gada 
15. septembra 5. pārskatu par bioloģisko daudzveidību pasaulē,

– ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras (EVA) 2019. gada 4. decembra ziņojumu “Eiropas 
vide — stāvoklis un perspektīva 2020. gadam”,

– ņemot vērā ANO Vides programmas Starptautiskā Resursu paneļa 2019. gada globālo 
pārskatu par resursiem,

– ņemot vērā IPBES 2020. gada 29. oktobra darbsemināra ziņojumu par bioloģisko 
daudzveidību un pandēmijām,

– ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 15. sesiju (COP 15)1,

– ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ārkārtas situāciju 
klimata un vides jomā2,

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0015.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0078.
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– ņemot vērā 2019. gada 14. marta rezolūciju par gada stratēģisko ziņojumu par 
ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu3,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komitejas un Zivsaimniecības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A9-0000/2020),

A. tā kā Parlaments ir izsludinājis ārkārtas situāciju klimata un vides jomā un apstiprinājis 
vērienīgu ziņojumu par klimata tiesību aktiem; tā kā bioloģiskās daudzveidības izzušana 
un klimata pārmaiņas rada līdzvērtīgus draudus dzīvībai uz mūsu planētas;

B. tā kā ES Biodaudzveidības stratēģijas 2030. gadam un KBD satvarā gaidāmā 
starptautiskā nolīguma mērķis ir līdz 2030. gadam izveidot Eiropas un pasaules mēroga 
bioloģiskās daudzveidības sistēmu;

C. tā kā pieejamie pierādījumi liecina, ka nav par vēlu apturēt un pavērst pretējā virzienā 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās pašreizējās tendences4,

Pašreizējais bioloģiskās daudzveidības stāvoklis

1. atzinīgi vērtē jauno ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam un tās mērķu 
vērienīgumu;

2. atgādina par IPBES 2019. gada ziņojuma secinājumiem, saskaņā ar kuriem daba 
samazinās cilvēces vēsturē vēl nepieredzētā tempā un aptuveni 1 miljonam sugu draud 
izzušana; pauž dziļu nožēlu par to, ka Savienība nav pilnībā sasniegusi ne 
Biodaudzveidības stratēģijas 2020. gadam mērķus, ne globālos Aiči mērķus bioloģiskās 
daudzveidības jomā;

3. uzsver, ka pandēmija ir apliecinājusi principa “Viena veselība” nozīmi politikas 
veidošanā un ka ir vajadzīgas transformatīvas pārmaiņas; prasa steidzami no jauna 
apsvērt, kā saskaņot Savienības pašreizējo politiku ar nepieciešamajām izmaiņām;

Aizsardzība un atjaunošana

4. pauž stingru atbalstu mērķiem aizsargāt vismaz 30 % Savienības jūras un sauszemes 
teritoriju un stingri aizsargāt vismaz 10 % šo teritoriju, tostarp primāros un senos 
mežus; uzsver to, ka šiem mērķiem vajadzētu būt saistošiem un dalībvalstīm tie būtu 
jāīsteno saskaņā ar zinātniski pamatotiem kritērijiem un bioloģiskās daudzveidības 
vajadzībām; uzsver, ka papildus aizsargājamo teritoriju skaita palielināšanai būtu 
jānodrošina aizsargājamo teritoriju kvalitāte un jāīsteno skaidri saglabāšanas plāni;

3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0220.
4 5. gada pārskats par bioloģisko daudzveidību pasaulē. 
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5. atzinīgi vērtē gaidāmo tiesību akta priekšlikumu par ES dabas atjaunošanas plānu un 
atkārtoti prasa noteikt atjaunošanas mērķi vismaz 30 % apmērā no ES sauszemes un 
jūras teritorijas, kas katrai dalībvalstij būtu konsekventi jāīsteno visā tās teritorijā; 
uzskata, ka papildus vispārējam atjaunošanas mērķim būtu jānosaka arī ekosistēmai 
specifiski mērķi, īpašu uzmanību pievēršot ekosistēmām gan bioloģiskās daudzveidības 
atjaunošanas, gan klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās aspektā; uzsver, ka 
pēc atjaunošanas nevajadzētu pieļaut ekosistēmu degradāciju;

Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās virzītājspēki

6. uzsver, ka bioloģiskās daudzveidības stratēģijas darbībās ir pienācīgi jāpievēršas visiem 
pieciem galvenajiem tiešajiem dabas pārmaiņu virzītājspēkiem: izmaiņām zemes un 
jūras izmantojumā, tiešai organismu izmantošanai, klimata pārmaiņām, piesārņojumam 
un invazīvām svešzemju sugām;

Izmaiņas zemes un jūras izmantojumā

7. uzsver, ka galveno ekoloģisko procesu pamatā ir augsnes bioloģiskā daudzveidība; ar 
bažām norāda uz aizvien lielāku augsnes degradāciju un specifisku ES tiesību aktu 
trūkumu šajā jomā; aicina Komisiju iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai izveidotu 
kopēju sistēmu augsnes aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai, kurā būtu iekļauts 
konkrēts mērķis attiecībā uz piesārņojuma novēršanu;

8. atgādina, ka ES ir apņēmusies līdz 2030. gadam panākt neitralitāti zemes degradācijas 
jautājumā, taču maz ticams, ka šis mērķis tiks sasniegts; tādēļ aicina Komisiju iesniegt 
ES līmeņa stratēģiju par pārtuksnešošanos un zemes degradāciju;

9. aicina Komisiju noteikt konkrētus vērienīgus mērķus attiecībā uz pilsētu bioloģisko 
daudzveidību, dabā balstītiem risinājumiem un zaļo infrastruktūru un izveidot Eiropas 
zaļās infrastruktūras tīklu (TEN-G), kas būtu saistīts ar Eiropas dabas tīklu (TEN-N);

Tieša organismu izmantošana

10. pauž atbalstu 2030. gada mērķiem panākt, lai vismaz 25 % lauksaimniecības zemes 
tiktu apsaimniekoti bioloģiskajā lauksaimniecībā, kam ilgtermiņā būtu jākļūst par 
normu, un nodrošināt, ka vismaz 10 % lauksaimniecības zemes ietver ainavas elementus 
ar lielu daudzveidību, kas būtu jāievieš lauku saimniecību līmenī, un uzskata, ka abi 
mērķi būtu jāiekļauj ES tiesību aktos; uzskata, ka lauksaimniekiem pārejā uz 
agroekoloģisku praksi ir obligāti jāsaņem atbalsts un apmācība;

11. uzsver, ka uz visām zvejas darbībām ir jāattiecina maksimālie ilgtspējīgas ieguves 
apjomi, piemērojot nulles toleranci attiecībā uz nelikumīgu zvejas praksi un novēršot 
jutīgo sugu piezveju;

12. uzstāj, ka attiecībā uz aizsargājamām teritorijām par prioritāti ir jānosaka vides 
saglabāšana un atjaunošana un ka neviena darbība šajās teritorijās nedrīkst apdraudēt šo 
mērķi; aicina Komisiju turpmāk nepieļaut jūras atjaunojamās enerģijas infrastruktūras 
attīstību un grunts traleru zveju aizsargājamās jūras teritorijās;

13. uzsver, ka jaunā ES meža stratēģija ir pilnībā jāsaskaņo ar Eiropas Klimata aktu un 
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Biodaudzveidības stratēģiju; prasa dabas atjaunošanas plānā iekļaut konkrētus saistošus 
mērķus meža ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai, kas būtu jāiekļauj arī meža 
stratēģijā;

14. uzsver, ka Savienības koku stādīšanas iniciatīvu pamatā vajadzētu būt proaktīvai 
apmežošanai, ilgtspējīgai mežu atjaunošanai un pilsētu teritoriju ekoloģizācijai; aicina 
Komisiju nodrošināt to, ka šīs iniciatīvas tiek īstenotas tikai tādā veidā, kas atbilst 
bioloģiskās daudzveidības mērķiem un veicina to sasniegšanu;

15. aicina Komisiju steidzami iesniegt priekšlikumu ES tiesiskajam regulējumam, kura 
pamatā būtu obligāta pienācīga pārbaude, kas nodrošinātu ilgtspējīgas un atmežošanu 
neveicinošas vērtību ķēdes;

Klimata pārmaiņas

16. pauž bažas par to, ka 1,5 līdz 2°C scenārijā ievērojami samazināsies lielākā daļa 
sauszemes sugu areālu; tādēļ uzsver nepieciešamību klimata pārmaiņu mazināšanas 
mērķu sasniegšanā un pielāgošanās stratēģijās par prioritāti noteikt dabā rodamus 
risinājumus, kā arī uzlabot dabīgo oglekļa dioksīda piesaistītājsistēmu aizsardzību ES;

17. aicina Komisiju sagatavot ES ilgtermiņa rīcības plānu klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomā, kas uzlabotu turpmāko darbību saskaņotību un savstarpējo saistību 
un integrētu saistības, kas paredzētas globālajā bioloģiskās daudzveidības satvarā 
laikposmam pēc 2020. gada un Parīzes nolīgumā;

Piesārņojums 

18. atzinīgi vērtē Komisijas mērķus līdz 2030. gadam par 50 % samazināt bīstamāko un 
ķīmisko pesticīdu izmantošanu, par vismaz 20 % samazināt mēslošanas līdzekļu 
izmantošanu un par vismaz 50 % samazināt barības vielu zudumu, un uzskata, ka šie 
mērķi būtu jāpadara saistoši; uzskata, ka Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 
1. punktā paredzētā atkāpe būtu jāprecizē un ir jāpiemēro tikai veselības un vides 
apsvērumu dēļ;

19. pauž dziļu nožēlu par to, ka ir samazinājies apputeksnētāju skaits, kas ir galvenais vides 
veselības rādītājs; atkārtoti pauž nostāju, kas iekļauta 2019. gada 18. decembra 
rezolūcijā par ES apputeksnētāju iniciatīvu5, un aicina steidzami pārskatīt šo iniciatīvu; 

20. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt to, ka Biodaudzveidības stratēģijas mērķi tiek 
pilnībā atspoguļoti gaidāmajā rīcības plānā par nulles līmeņa piesārņojumu, kurā būtu 
jāpievēršas arī trokšņa un gaismas piesārņojumam;

Invazīvas svešzemju sugas 

21. pauž nožēlu par to, ka Savienības problemātisko sugu sarakstā ir uzskaitīts mazāk nekā 
6 % no Eiropā sastopamajām invazīvajām svešzemju sugām; aicina Komisiju 
nodrošināt to, ka pienācīgi tiek uzskaitītas invazīvas svešzemju sugas, kas ietekmē ES 
sarakstā iekļautās apdraudētās sugas, un pastiprināt profilaksi, ieviešot obligātus riska 

5 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0104.
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novērtējumus, kas jāveic pirms svešzemju sugu pirmās ievešanas, un vēlākais līdz 
2030. gadam pieņemot tā dēvētos balto sarakstus;

Finansējums, integrēšana un pārvaldības sistēma

22. aicina Komisiju, pamatojoties uz ES taksonomiju un principu “nenodari būtisku 
kaitējumu”, nodrošināt efektīvu bioloģiskās daudzveidības integrēšanu un pārbaudi 
visos ES izdevumos un programmās; aicina Komisiju sniegt visaptverošu novērtējumu 
par to, kā varētu mobilizēt dabai nepieciešamos 20 miljardus EUR gadā, iesniegt 
attiecīgus priekšlikumus par Savienības gada budžetu un izskatīt nepieciešamību 
izveidot īpašu TEN-N finansēšanas instrumentu; uzskata, ka būtu jādara viss 
iespējamais, lai pēc iespējas drīzāk, sākot no 2021. gada, daudzgadu finanšu shēmā 
(DFS) paredzētu mērķi 10 % gadā paredzēt izdevumiem bioloģiskās daudzveidības 
jomā;

23. aicina Komisiju sniegt novērtējumu par visām videi kaitīgām subsīdijām, lai vēlākais 
līdz 2030. gadam tās pakāpeniski pārtrauktu; atkārtoti aicina pārorientēt nodokļu 
sistēmas uz vides nodokļu plašāku izmantošanu;

24. uzsver, ka ir nepieciešams juridiski saistošs bioloģiskās daudzveidības pārvaldības 
satvars, kas būtu līdzīgs Eiropas Klimata aktam un kas veidotu virzību līdz 
2050. gadam, nosakot saistošu mērķu kopumu, tostarp mērķus 2030. gadam un COP 15 
saistības, un kas izveidotu uzraudzības mehānismu ar viediem rādītājiem; aicina 
Komisiju šajā nolūkā 2022. gadā iesniegt tiesību akta priekšlikumu;

25. atgādina, ka ES Pamattiesību hartas 37. pantā ir atspoguļots princips par vides 
aizsardzības nodrošināšanu, kas jāiekļauj Savienības tiesību aktos; uzskata, ka ES hartā 
būtu jāatzīst tiesības uz veselīgu vidi un ka Savienībai būtu arī jāatbalsta līdzīgas 
tiesības starptautiskā līmenī;

Pētniecība un izglītība

26. aicina Komisiju stiprināt bioloģisko daudzveidību Savienības jaunatnes programmās, 
piemēram, Eiropas Brīvprātīgo dienestā, un uzsākt zaļo “Erasmus” programmu, kas 
vērsta uz atjaunošanu un saglabāšanu; atkārtoti aicina turpmākajās pētniecības 
programmās paredzēt īpašu uzdevumu un finansējumu bioloģiskajai daudzveidībai;

Starptautiskā rīcība un okeānu pārvaldība

27. atgādina par nostāju, kas pausta 2020. gada 16. janvāra rezolūcijā par COP 156 attiecībā 
uz bioloģisko daudzveidību, un nepieciešamību pēc saistoša nolīguma laikposmam pēc 
2020. gada, kas būtu līdzīgs Parīzes nolīgumam, lai līdz 2030. gadam apturētu 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu un pavērstu šo tendenci pretējā virzienā;

28. atkārtoti aicina pilnībā aizliegt tirdzniecību ar apstrādātu un neapstrādātu ziloņkaulu uz 
ES, no tās un ES iekšienē, tostarp pirmskonvencijas periodā iegūta ziloņkaula un 
degunradža ragu tirdzniecību, un prasa noteikt līdzīgus ierobežojumus attiecībā uz citām 

6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0015.
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apdraudētām sugām, piemēram, tīģeriem;

29. norāda, ka kopš 1980. gada plastmasas piesārņojums jūrā ir palielinājies desmitkārtīgi, 
skarot vismaz 267 sugas; aicina Savienību vadīt sarunas par starptautisku nolīgumu, ar 
kuru līdz 2030. gadam tiktu panākts tas, ka okeānos vairs nav plastmasas piesārņojuma;

Dabas aizsardzības tiesību aktu īstenošana un izpilde

30. mudina dalībvalstis pilnībā ievērot saistības, kas noteiktas spēkā esošajos ES tiesību 
aktos dabas aizsardzības jomā, un aicina Komisiju ātri uzsākt pienākumu neizpildes 
procedūras, lai novērstu visus neatbilstības gadījumus, un piešķirt pietiekamus 
līdzekļus, lai pārvarētu pašreizējo kavēšanos;

31. uzsver, ka stratēģijas sekmīga īstenošana ir atkarīga no visu dalībnieku un nozaru 
iesaistīšanās; aicina Komisiju izveidot ieinteresēto personu platformu diskusijām un 
nodrošināt iekļaujošu, taisnīgu un taisnīgu pāreju;

°

° °

32. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Bioloģiskā daudzveidība ir ekosistēmu funkcionēšanas un mūsu planētas dzīvības pamats. No 
bioloģiskās daudzveidības un veselīgas vides ir atkarīga tīra ūdens un gaisa krājumi, būtisku 
resursu nodrošināšana un līdz ar to cilvēku un dzīvnieku veselība.

Diemžēl, neraugoties uz tās nozīmi, jaunākie ziņojumi par bioloģisko daudzveidību liecina 
par drūmu ainu. IPBES1 globālais bioloģiskās daudzveidības novērtējums brīdina, ka vienam 
miljonam sugu draud izzušana, un Globālais bioloģiskās daudzveidības pārskats2 liecina, ka 
nav sasniegts neviens no Aiči mērķiem. Tāpat ziņojumā par pandēmiju laikmetu3 tiek 
brīdināts par to, ka satraucošā ekosistēmu degradācija un cilvēku pašreizējās attiecības ar 
dabu palielina pandēmijas risku.

Tāpēc mums ir jāpārveido dabas, sabiedrības un ekonomikas mijiedarbība, sākot ar tādu 
cilvēka darbību ierobežošanu, kas noved pie ekosistēmu pārveides un iznīcināšanas. Eiropas 
līmenī šo centienu pamatā ir Biodaudzveidības stratēģija un Eiropas zaļais kurss, savukārt 
starptautiskā līmenī lieliska, un iespējams — pēdējā, iespēja mainīt procesu būs jaunā globālā 
sistēma, kas jāpieņem Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferencē (COP 15).

Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās virzītājspēki

Lai gan pastāv daudzi faktori, kas izraisa bioloģiskās daudzveidības zudumu, zinātnieki 
uzsver piecus galvenos tiešos faktorus: izmaiņas zemes un jūras izmantošanā, tieša organismu 
izmantošana, klimata pārmaiņas, piesārņojums un svešzemju sugu invāzija. Lai labotu 
situāciju, būtiska nozīme ir šo faktoru pienācīgai novēršanai.

Izmaiņas zemes un jūras izmantojumā

Lai gan augsnes bioloģiskā daudzveidība ir galveno ekoloģisko procesu pamats, ES nav īpašu 
tiesību aktu augsnes aizsardzībai. Šobrīd šo aizsardzību nodrošina sadrumstaloti 
lauksaimniecības, rūpniecības un ūdens jomas noteikumi. Tādēļ ir svarīgi, lai Komisija 
iesniegtu tiesību akta priekšlikumu, ar ko izveido vienotu sistēmu augsnes aizsardzībai un 
ilgtspējīgai izmantošanai.

Tāpat mums ir jāpievēršas arī pārtuksnešošanās problēmai. ES ir pievienojusies ANO 
Konvencijai par cīņu pret pārtuksnešošanos, saskaņā ar kuru tā ir apņēmusies līdz 
2030. gadam panākt neitralitāti attiecībā uz augsnes degradāciju, un tādēļ, lai izpildītu šo 
apņemšanos, ir vajadzīga stratēģija attiecībā uz pārtuksnešošanās un augsnes degradācijas 
novēršanu ES.

Turklāt ir jāpievēršas arī urbanizācijai un tās ietekmei uz bioloģisko daudzveidību. Dabā 
rodami risinājumi un zaļā infrastruktūra veicina pilsētu noturību, tāpēc ir vajadzīga stratēģiska 
pieeja, lai uzlabotu finansējuma izmantošanu un tā integrāciju ES politikā un tiesību aktos. 

1 https://ipbes.net/global-assessment 
2 https://www.cbd.int/gbo5
3 https://ipbes.net/pandemics

https://ipbes.net/global-assessment
https://www.cbd.int/gbo5
https://ipbes.net/pandemics
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Tāpat ir vajadzīgs Eiropas zaļās infrastruktūras tīkls (TEN-G), kas būtu savstarpēji saistīts ar 
Eiropas dabas tīklu (TEN-N), ņemot vērā zaļās infrastruktūras nozīmi aizsargājamo teritoriju 
savienošanā.

Tieša organismu izmantošana

ES saskaņā ar Aiči mērķiem bija apņēmusies līdz 2020. gadam uz pusi samazināt dabisko 
mežu ikgadējo zudumu, lai gan jaunā FAO ziņojumā ir norādīts, ka šā mērķa sasniegšanai būs 
vajadzīgi vēl 25 gadi4. Meži ir unikālas ekosistēmas, kurās dzīvo 60 000 koku sugu un 
gandrīz viena trešdaļa Zemes abinieku, putnu un zīdītāju, turklāt mežiem ir milzīga nozīme 
tādos dabas procesos kā oglekļa absorbcija vai temperatūras regulēšana. Tāpēc visi 
pirmatnējie un senie meži ES ir stingri jāaizsargā.

Meži ir Savienības kopējs mantojums5, un tāpēc topošā meža stratēģija būtu jāsaskaņo ar 
Biodaudzveidības stratēģijas mērķiem, un būtu jānosaka konkrēti mērķi mežu atjaunošanai, 
ņemot vērā to, ka tikai 15 % Eiropas nozīmes meža dzīvotņu atrodas labvēlīgā saglabāšanās 
stāvoklī.

Lauksaimniecības ietekme uz bioloģisko daudzveidību ir nenoliedzama, bet tikpat 
nenoliedzama ir lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares nozīme ES, tāpēc abas šīs 
nozares būs būtiski jāmaina, lai pielāgotos jaunajiem modeļiem, kas nepieciešami pārejai uz 
zaļo ekonomiku, un šo nozaru dalībniekiem ir jāsaņem nepieciešamais atbalsts un apmācība.

Ir nepieciešams noteikt gan mērķi panākt, lai 25 % no lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
tiktu izmantota bioloģiskajai lauksaimniecībai, gan mērķi vismaz 10 % lauksaimniecības 
zemes nodrošināt ainavas elementus ar lielu daudzveidību, un abi mērķi ir jāiekļauj tiesību 
aktos, lai tie kļūtu juridiski saistoši.

Attiecībā uz zivsaimniecību, neraugoties uz centieniem, kas šajā nozarē tiek īstenoti Eiropā, ir 
vajadzīgi turpmāki pasākumi, lai nodrošinātu, ka uz visām zvejas darbībām attiecas 
maksimālie ilgtspējīgas ieguves apjomi, novērstu jutīgu sugu nejaušu piezveju un ieviestu 
zivsaimniecības pārvaldības pasākumus visās aizsargājamās jūras teritorijās, par galveno 
mērķi nosakot ekosistēmu saglabāšanu un atjaunošanu.

Ražošanas un patēriņa ziņā materiālu resursu ieguve un pārstrāde rada vairāk nekā 90 % no 
pasaules bioloģiskās daudzveidības zuduma. Ja turpināsim ražot un patērēt tikpat lielā 
apmērā, 2050. gadā mūsu patēriņš būs līdzvērtīgs trīs planētu resursiem6. Tāpēc ir svarīgi ES 
līmenī noteikt mērķi samazināt izejvielu izmantošanu.

Klimata pārmaiņas

Saskaņā ar IPBES ziņojumu 4,3 °C sasilšanas scenārijā izzušanas riskam ir pakļauti 16 % 
sugu, un sugu skaits krasi samazinātos jau 1,5 līdz 2 °C scenārijā. 

Jūras un sauszemes ekosistēmas savukārt absorbē aptuveni 60 % no pasaules antropogēnajām 
emisijām gadā, un dabā rodamie risinājumi nodrošinās to, ka līdz 2030. gadam par 37 % tiks 

4 http://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2018:255
6 Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns. Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu

http://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2018:255
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
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samazinātas klimata pārmaiņas7.

Tas liecina, ka bioloģiskās daudzveidības zudums un klimata krīze ir savstarpēji saistīti 
faktori un jārisina kopā. Šajā nolūkā mums ir vajadzīgs kopīgs ilgtermiņa klimata un 
bioloģiskās daudzveidības rīcības plāns, kas uzlabos turpmāko pasākumu saskaņotību un 
savstarpējo saistību un integrēs ES saistības KBD un Parīzes nolīguma satvarā.

Piesārņojums

Lai risinātu tādus ar piesārņojumu saistītus faktorus kā emisijas, ķimikālijas vai barības vielas 
un to ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, ir vajadzīga integrēta pieeja, kurā tiek ietverts arī 
gaismas un trokšņa piesārņojums. Tāpēc gaidāmais rīcības plāns nulles līmeņa piesārņojuma 
jomā, stratēģija “No lauka līdz galdam” un Ķimikāliju stratēģijā ietvertie pasākumi būtu 
jāsaskaņo ar Biodaudzveidības stratēģiju.

Komisijai būtu jāiekļauj mērķis līdz 2030. gadam par 50 % samazināt ķīmisko pesticīdu un 
bīstamāko pesticīdu daudzumu, par 20 % samazināt mēslošanas līdzekļu daudzumu un par 
50 % samazināt barības vielu zudumu tiesību aktu priekšlikumos, lai panāktu, ka šie mērķi ir 
saistoši. Turklāt atkāpēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 1. punktu 
vajadzētu būt izņēmumam, un Komisijai būtu jāprecizē termini “ārkārtas situācijas”, “īpaši 
apstākļi”, “saprātīgi līdzekļi” un “kontrolēta un ierobežota izmantošana”.

Invazīvas svešzemju sugas

Pašlaik Eiropas Savienībā invazīvas sugas apdraud 354 vietējās sugas, un ES sarakstā 
iekļautās 66 sugas veido tikai 6 % no Eiropā sastopamajām invazīvajām sugām, kas neatbilst 
šādu sugu radītajam bioloģiskās daudzveidības apdraudējumam.

Invazīvo sugu radītā kaitējuma uzraudzības un atlīdzināšanas izmaksas ES saskaņā ar aplēsēm 
ir aptuveni 12 000 miljonu EUR gadā8, tādējādi izdevīgāk būtu veikt preventīvus pasākumus. 
Šā iemesla dēļ Komisijai pirms svešzemju sugu pirmā importa būtu jāveic obligāti riska 
novērtējumi un jāpieņem baltie saraksti, lai identificētu sugas, kuras tiktu tirgotas un turētas 
tikai ES.

Komisijai kopā ar dalībvalstīm par prioritāti būtu jānosaka arī tādu invazīvu sugu profilakses, 
kontroles vai izskaušanas plānu īstenošana, kuras kaitē kritiski apdraudētām sugām, un 
jāstrādā pie tā, lai nodrošinātu, ka ES sarakstā ir pienācīgi iekļautas invazīvās sugas, kas 
ietekmē apdraudētās sugas, un tās, kas ir agrīnā invāzijas stadijā vai vēl nav sastopamas ES.

Saglabāšana un atjaunošana

Līdz 2030. gadam, ievērojot zinātniski pamatotus kritērijus un bioloģiskās daudzveidības 
vajadzības, būtu jāaizsargā vismaz 30 % jūras un sauszemes teritoriju, un viena trešdaļa šo 
teritoriju būtu jāaizsargā stingri, aptverot visas dabiskās oglekļa piesaistītājsistēmas ES. Šie 
mērķi būtu jāiekļauj tiesību aktos.

Tāpat līdz 2030. gadam būtu jāatjauno vismaz 30 % degradēto ekosistēmu. Apvienoto Nāciju 
Organizācija ir pasludinājusi periodu no 2021. gada līdz 2030. gadam par ekosistēmu 

7 https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf
8 https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias-brochure-en-web.pdf 

https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias-brochure-en-web.pdf
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atjaunošanas desmitgadi. Šajā sakarībā ES dabas atjaunošanas plānam vajadzētu būt 
vērienīgam, to vajadzētu īstenot, ņemot vērā pilnīgu katras dalībvalsts teritoriju un galveno 
uzmanību pievēršot ekosistēmām, kurām ir divējāds mērķis — atjaunot bioloģisko 
daudzveidību un mazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties tām.

Finansējums, integrēšana un pārvaldības sistēma

Komisija ir aplēsusi, ka summa, kas vajadzīga stratēģijas darbību īstenošanai, ir 20 000 
miljoni EUR gadā, taču būtu vajadzīgs rūpīgs novērtējums par to, kā šī summa tiks 
mobilizēta.

Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība būtu jāintegrē visos ES izdevumos un programmās, 
kuru pamatā ir ES taksonomija, ES darbībās dominējot piesardzības principam un principam 
“piesārņotājs maksā”, novirzot nodokļu sistēmas uz lielāku vides nodokļu izmantošanu un 
līdz 2030. gadam likvidējot videi kaitīgas subsīdijas.

Ir vajadzīgs arī tiesiskais regulējums bioloģiskās daudzveidības pārvaldībai, kas būtu līdzīgs 
Klimata aktam un kas noteiktu obligāti ievērojamu trajektoriju virzībā uz saistošiem mērķiem 
2030. un 2050. gadam un saistībām, kuras būs jāuzņemas COP 15 satvarā. Šajā nolūkā 
Komisijai būtu 2022. gadā jāiesniedz tiesību akta priekšlikums.

Turklāt atšķirībā no dažu valstu tiesību aktiem Eiropas un starptautiskā līmenī netiek atzītas 
individuālās tiesības uz veselīgu vidi. ES Pamattiesību hartas 37. pantā ir atspoguļots tikai ES 
tiesību vispārējais princips par vides integrāciju, bet nav pasludinātas materiālās tiesības. 
Komisijai būtu jācenšas novērst šo trūkumu Eiropas līmenī un arī jāveicina šo cilvēktiesību 
starptautiska atzīšana.

Pētniecība un izglītība 

Lai apturētu bioloģiskās daudzveidības zudumu, būtiska nozīme būs izglītībai un jauno 
paaudžu lomai. Šajā sakarībā būtu vēlams izveidot zaļo “Erasmus” programmu, kas 
koncentrētos uz jauniešiem paredzētiem projektiem, kuru mērķis ir saglabāt un atjaunot 
ekosistēmas.

Attiecībā uz pētniecību papildus valstu programmām un ES pētniecības un attīstības 
programmai lielāka budžeta daļa būtu jāpiešķir pētniecībai un inovācijai, jo īpaši 
lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē, lai atbalstītu to pāreju uz ilgtspējīgu praksi.

Starptautiskā rīcība un okeānu pārvaldība

Pasaules dabas aizsardzības nolīgums, ko gatavojas noslēgt Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību Pušu konferences 15. sesijā, būs noderīgs, lai glābtu mūsu dabu. Līdzīgi Parīzes 
nolīgumam tam vajadzētu būt juridiski saistošam, tajā būtu jānosaka ierobežojumi, kurus 
pārsniedzot bioloģiskās daudzveidības izzušana būs neatgriezeniska, un jānosaka vērienīgi 
mērķi, piemēram, aizsargāt vismaz 30 % planētas un līdz 2030. gadam atjaunot 30 % 
degradēto ekosistēmu. 

Ir vērts arī atzīmēt tirdzniecības un attīstības politikas potenciālu aizsargāt bioloģisko 
daudzveidību un vidi ārpus Eiropas. Šajā sakarībā ES būtu jāatbalsta saistošas ilgtspējīgas 
attīstības sadaļas tirdzniecības nolīgumos un jāstrādā pie tā, lai apturētu globālo atmežošanu, 
iesniedzot tiesību akta priekšlikumu par ķēdēm, kas neveicina atmežošanu, lai novērstu to 
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produktu importu, kas to veicinājuši.

Turklāt kopš 1980. gada okeānu piesārņojums ar plastmasu ir pieaudzis desmitkārtīgi, tāpēc 
ES būtu jāvada sarunas par starptautisku nolīgumu par plastmasu, lai līdz 2030. gadam 
nodrošinātu, ka mūsu jūrās un okeānos nav plastmasas.

Tiesību aktu īstenošana un izpilde

Šobrīd dabas aizsardzības tiesību akti netiek pienācīgi īstenoti un izpildīti. Nepamatoti 
kavējas arī vides pienākumu neizpildes procedūru īstenošana, un tas kavē tiesību aktu 
īstenošanu, tāpēc Komisijai būtu jāpastiprina uzraudzība un jāpiešķir tam pietiekami resursi.

Visbeidzot, stratēģijas sekmīga īstenošana ir atkarīga no visu dalībnieku iesaistes un 
līdzdalības. Ir vajadzīga platforma, kurā visas ieinteresētās personas var tikt uzklausītas tā, lai 
nodrošinātu, ka var veikt pasākumus iekļaujošai, vienlīdzīgai un taisnīgai pārejai.


