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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atgādina, ka biodaudzveidība cilvēces vēsturē vēl nepieredzētā ātrumā samazinās 
globālā mērogā un ka sugu izzušanas ātrums kļūst straujāks, dažādos veidos ietekmējot 
cilvēka veselību visā pasaulē, un ka saskaņā ar PVO ziņoto biodaudzveidības zudums 
rada tādus zoonozes patogēnus ka Covid-19; uzsver zinātniskos pierādījumus par 
neilgtspējīgas tirdzniecības lomu biodaudzveidības izzušanā, jo īpaši attiecībā uz 
tirdzniecību ar izrakteņiem, biomasu, dzīvo dabu un atsevišķām lauksaimniecības 
precēm, un pierādījumus par biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru dēļ kā klimata 
pārmaiņas, globāla zemes izmantošanas maiņa, invazīvas svešzemju sugas, resursu 
pārmērīga ekspluatācija un piesārņojums; atgādina, ka ekonomiskās vērtības radīšana 
44 triljonu USD apmērā (kas ir vairāk nekā puse no pasaules kopējā IKP) ir mēreni vai 
ļoti atkarīga no dabas un tās pakalpojumiem un līdz ar to atkarīga no biodaudzveidības 
zuduma;

2. uzsver, ka Aiči biodaudzveidības mērķi nav īstenoti kā paredzēts un ka pasaules 
biodaudzveidība cieš no smagas krīzes, kas tieši apdraud cilvēka intereses, ietverot 
pārtiku, veselību un drošību; atzīmē, ka globālajā biodaudzveidības satvarā laikam pēc 
2020. gada Pušu konferencei (COP 15) ir jāvienojas par jauniem mērķiem attiecībā uz 
Biodaudzveidības konvenciju, tostarp par tirdzniecības jautājumiem, kas skar savvaļas 
dzīvniekus un augus; aicina Komisiju iestāties par ambiciozākiem uzdevumiem, kas 
ietvertu saistošus biodaudzveidības aizsardzības mērķus, kvantitatīvus rādītājus un 
efektīvus uzraudzības mehānismus; uzsver – lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus starptautiskā mērogā, ir svarīgi, ka ES un globālajam biodaudzveidības 
satvaram saskaņā ar KBD ir vienādi augsts ambīciju līmenis, jo īpaši attiecībā uz 
sauszemes un jūras aizsardzības mērķiem;

3. uzsver, ka tirdzniecības sekmētā dramatiskā biodaudzveidības zuduma problēma tiek 
nepareizi risināta gan spēkā esošo brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) struktūrā, gan 
pašreizējos PTO noteikumos; uzsver, ka biodaudzveidības aizsardzībā vadošajam 
principam ir jābūt piesardzības principam; brīdina par risku, ka atsevišķas ražošanas 
nozares varētu tikt pārceltas uz valstīm, kurās biodaudzveidības tiesību akti ir vājāki 
nekā ES, un tādēļ aicina Komisiju uzņemties vadību starptautiskos forumos un veicināt 
biodaudzveidības aizsardzību; atzinīgi vērtē to, ka jaunā tirdzniecības stratēģija “aicina 
uz ciešāku politikas integrāciju starp tirdzniecības rīcībpolitikām un ES iekšpolitikas 
nostādnēm” un atzīst, ka “biodaudzveidības saglabāšana ir pasaules mēroga uzdevums, 
kam nepieciešami globāli centieni”; sagaida, ka Komisija uzturēs ambiciozus mērķus ne 
tikai vārdos, bet arī darbos; tādēļ aicina Komisiju nekavējoties apsvērt specifiskus un 
konkrētus pasākumus, lai ES tirdzniecības nolīgumi neradītu vai nedraudētu izraisīt 
biodaudzveidības zudumu, un aicina ES tirdzniecības politiku efektīvi saskaņot ar 
biodaudzveidības stratēģiju; uzsver, ka saskaņotība starp dažādām ES rīcībpolitikām ir 
būtiska starptautiskajā tirdzniecībā, kurā jādefinē visi ilgtspējas un attīstības aspekti, 
proti, sociālie, vides – tostarp biodaudzveidības – un ekonomiskie aspekti, kas arī 
nodrošinātu godīgu konkurenci, kurā īpaša uzmanība jāvelta MVU un lauksaimniecības 
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nozarei, un atzīmē, ka tas būtu jāatspoguļo gaidāmajā Atvērtās stratēģiskās autonomijas 
stratēģijā; atgādina, ka ar tirdzniecības nolīgumiem ir jānodrošina, lai iesaistītās puses, 
tostarp ES un dalībvalstis, aktīvi piedalītos ilgtspējīgas attīstības principu 
popularizēšanā; 

4. uzsver, cik būtiski ir biodaudzveidības dimensiju kopā ar ekonomikas un sociālo 
dimensiju sistemātiski iekļaut visos ilgtspējas ietekmes novērtējumos (IIN), kuros 
jāizmanto noturīgāka metodika nekā līdz šim, kā tas ieteikts pieejamajos Komisijas 
pētījumos, un tas konsekventi jāņem vērā biodaudzveidības jautājumos; prasa Komisijai 
nodrošināt pienācīgu finansējumu šādas biodaudzveidības analīzes veikšanai; prasa, lai 
IIN tiktu veikti kā daļa no turpmāko brīvās tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu 
analīzes attiecībā uz to darbības jomu; prasa, lai pēc iespējas drīzāk sarunu gaitā IIN 
tiktu regulāri atjaunināti nolūkā pienācīgi apzināt, izvērtēt un novērst iespējamos 
biodaudzveidības apdraudējumus attiecīgajā reģionā, kā arī ES, un, tos ņemot vērā, 
formulētu attiecīgās divpusējās saistības, kas izklāstītas sarunās; jo īpaši uzsver, cik 
būtiski ir nodrošināt pienācīgu finansējumu pārvaldības struktūrām, atbalstu pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, definēt aizsargājamās teritorijas un to tvērumu, kā arī 
izraudzīties kompetentās iestādes; uzsver, cik būtiski ir sistemātiski veikt regulārus 
ilgtspējas ex post novērtējumus, lai nodrošinātu atbilstību ES starptautiskajām saistībām 
biodaudzveidības jomā; aicina Komisiju mācīties no pieredzes, kas gūta ES un 
Dienvidkorejas ekspertu grupā, un no precedenta saistībā ar Vjetnamas ceļvedi 
Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) konvenciju ratifikācijai, lai tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības (TIA) sadaļās tiktu iekļauts ceļvedis ar konkrētām un 
pārbaudāmām saistībām, uz kuru pamata tiks panākts progress pārējās sadaļās; aicina 
Komisiju atjaunināt pašreizējās tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu sadaļas, 
izmantojot aktīvas un savlaicīgas pārskatīšanas klauzulas, lai pēc iespējas drīzāk 
nodrošinātu spēkā esošo BTN saskaņošanu ar Eiropas zaļo kursu, un aicina iepazīstināt 
Parlamentu ar gūtajiem rezultātiem un plānotajiem pielāgojumiem; šajā ziņā uzsver, ka 
TIA sadaļu satvarā ES tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumi veicina oficiālu dialogu ar 
partneriem par visiem Eiropas zaļā kursa aspektiem, tostarp biodaudzveidību, 
ilgtspējīgu pārtikas politiku, piesārņojumu un aprites ekonomiku;

5. atzinīgi vērtē to, ka laikus sākta 15 punktu rīcības plāna pārskatīšana attiecībā uz TIA 
sadaļām; ņem vērā Nīderlandes un Francijas neoficiālo dokumentu par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu attīstību, tostarp ierosinājumus par iespēju 
pakāpeniski liberalizēt tarifus saistībā ar daudzpusējo vides nolīgumu efektīvu 
īstenošanu; saistībā ar pārskatīšanu atgādina par savu aicinājumu Komisijai izpētīt 
iespēju kā galējo līdzekli tirdzniecības nolīgumos ieviest uz sankcijām balstītu 
mehānismu, lai nodrošinātu nolīgumu efektīvu īstenošanu; atgādina, ka saskaņā ar 
Tiesas Atzinuma Nr. 2/15 161. punktu TIA sadaļas pārkāpums ļautu otrai pusei “izbeigt 
vai apturēt tirdzniecības liberalizāciju, ja attiecīgajā nolīgumā tāda ir paredzēta”;

6. atzinīgi vērtē galvenā tirdzniecības un izpildes uzrauga iecelšanu un vienotā ievešanas 
punkta izveidi, kura uzdevums ir koordinēt centienus visā Komisijā, lai stiprinātu 
īstenošanu un izpildi, izmantojot dažādus pieejamos instrumentus, un lai novērstu 
paziņotos tirdzniecības šķēršļus un ilgtspējīgas tirdzniecības saistību pārkāpumus; 
uzskata, ka Savienības interesēs ir rīkoties, lai reaģētu uz šo saistību pārkāpumiem, un 
aicina Komisiju spert attiecīgus soļus, ja tirdzniecības partneri nepilda savas divpusējās 
vai daudzpusējās saistības, tostarp paredzot iespēju atjaunot tarifus; aicina Komisiju 
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ņemt vērā pieredzi, kas gūta ES un Dienvidkorejas strīdā, ko atrisināja ekspertu grupa, 
uzskatot par būtisku to, ka TIA sadaļā nebija noteikts konkrēts termiņš vai īpašs 
starpposma mērķis ratifikācijas procesam un ka puses nebija minējušas nekādus 
konkrētus mērķa datumus vai īpašus grafikus, kas būtu palīdzējuši vadīt ekspertu grupas 
analīzi1;

7. prasa Komisijai izmantot rādītājus, kas izstrādāti, cenšoties apzināt iespējamos 
apdraudējumus biodaudzveidībai, lai formulētu īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa 
mērķus biodaudzveidības aizsardzībai; aicina Komisiju katru gadu iesniegt 
Parlamentam atjauninātu informāciju par šo mērķu īstenošanas gaitu;

8. uzsver, ka normatīvās prasības, kas jāievēro ES ražotājiem, būtu jāattiecina arī uz ES 
importu un tās būtu jāizpilda, un ka piekļuve ES tirgum būtu jāpiešķir tikai tiem 
produktiem, kuri atbilst šīm prasībām; uzskata, ka šis ir nediskutabls punkts brīvās 
tirdzniecības sarunās; uzskata, ka ir būtiski, lai Komisija veicinātu ar produktiem 
nesaistītu procesu un ražošanas metožu pieeju nolūkā atbalstīt pasākumus, kas paredzēti 
biodaudzveidības turpmāka zuduma novēršanai saskaņā ar drošu, paredzamu un 
nediskriminējošu satvaru, kurš attiecībā uz iekšzemes un importētiem produktiem būtu 
saderīgs ar PTO noteikumiem; atbalsta Komisijas vēlmi starptautiskajās diskusijās par 
tirdzniecību un vidi veidot izpratni un palielināt informētību, panākot tādu attiecīgo 
PTO noteikumu interpretāciju, kuros atzītas dalībvalstu tiesības efektīvi reaģēt uz 
globālām vides problēmām, jo īpaši klimata pārmaiņām un biodaudzveidības 
aizsardzību; turklāt uzskata, ka ES būtu jāstrādā pie tā, lai gaidāmajā darbā pie PTO 
reformas un līdz ar to mūsu brīvās tirdzniecības nolīgumos iekļautu saistošus 
biodaudzveidības aizsardzības līmeņus, pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem un 
izslēdzot protekcionistiskus mērķus;

9. mudina Komisiju apsvērt iespēju iekļaut speciālās zināšanas par tirdzniecību un vidi 
strīdos, kas izriet no konfliktiem starp tirdzniecības saistībām un vides aizsardzības 
izņēmumiem; mudina Komisiju popularizēt šo priekšlikumu saistībā ar tās PTO 
iniciatīvu klimata un tirdzniecības jomā; prasa veikt neatkarīgu padziļinātu analīzi par 
ietekmi, ko uz biodaudzveidību rada atlikušo strīdu starp ieguldītāju un valsti izšķiršana 
(ISDS) un ieguldījumus reglamentējošie tiesu sistēmas (ICS) noteikumi tirdzniecības 
nolīgumos, kā arī Enerģētikas hartas nolīgumā (ECT), un prasa ātri pielāgot ECT un 
atkārtoti izvērtēt dalību, tostarp iespēju izstāties no ECT, ja nav iespējama pietiekama 
modernizācija;

10. atgādina – ESAO lēš, ka valdības pasaulē aptuveni 500 miljardus USD gadā tērē 
atbalstam, kas potenciāli kaitē biodaudzveidībai, t. i., piecas līdz sešas reizes vairāk 
nekā kopējie izdevumi biodaudzveidībai2; uzskata, ka ES tirdzniecības politikai un 
zaļajai diplomātijai steidzamības kārtā būtu jātiecas uz to, lai ne vēlāk kā 2050. gadā 
sasniegtu klimatneitralitāti un pakāpeniski atteiktos no fosilā kurināmā un citām videi 
kaitīgām subsīdijām saskaņā ar saistībām, kas uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju vienoties par ceļvedi, kurā noteikti starpposma mērķi sadarbībai 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru attiecas tirdzniecības nolīgums, un uzņemties 

1 276. punkts, Ekspertu grupa, kas izveidota saskaņā ar Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un 
Korejas Republiku 13.15. pantu, Ekspertu grupas ziņojums.
2 https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-global-
biodiversity-finance.pdf
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vadību attiecīgajos starptautiskajos forumos; uzsver, ka ilgtspēja un oglekļneitralitāte arī 
turpmāk būs ES programmu un tirdzniecības politikas galvenie mērķi, tostarp atbalsts 
pārejai uz zaļo ekonomiku, jo īpaši attiecībā uz MVU; 

11. uzsver, ka savā pilnvaru projektā attiecībā uz turpmākajiem nolīgumiem un pašreizējo 
nolīgumu pārskatīšanā Padome Biodaudzveidības konvenciju (KBD) padarījusi par 
būtisku BTN elementu ar nosacījumu, ka tiek panākta vienošanās par obligātiem 
mehānismiem nacionālo mērķu pārskatīšanai; aicina Padomi arī Konvenciju par 
starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) 
kopā ar Parīzes nolīgumu padarīt par būtiskiem BTN elementiem un uzsvērt to efektīvu 
īstenošanu; uzskata, ka turpmākajās transatlantiskajās attiecībās ES būtu jāaicina ASV, 
lai tās ratificētu un īstenotu KBD; uzsver VPS regulas gaidāmās reformas nozīmi to 
daudzpusējo klimata un vides konvenciju efektīvā īstenošanā, uz kurām regula attiecas, 
ietverot KBD;

12. aicina dalībvalstis biodaudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu integrēt 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī, izmantojot nozaru un starpnozaru rīcībpolitikas, 
tostarp tirdzniecību, plānus un programmas, lai izveidotu efektīvu institucionālo, 
tiesisko un regulatīvo sistēmu, kurā integrēta iekļaujoša pieeja; uzsver, cik būtiska ir 
atvērtība un paredzamība Eiropas uzņēmumiem, jo īpaši MVU, un ka ir jāuzlabo 
komunikācija un spēju veidošana, lai MVU ilgtspējīgā veidā pilnībā varētu izmantot 
tirdzniecības nolīgumu sniegtās priekšrocības;

 13. atzīmē, ka, no vienas puses, Starpvaldību zinātnes un politikas platforma bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā (IPBES) aplēsusi, ka starptautiskās 
likumīgās tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem vērtība kopš 2005. gada ir 
palielinājusies par 500 % un kopš 20. gadsimta 80. gadiem – par 2000 %, un, no otras 
puses, ka šajā tirdzniecībā likumīgās un nelikumīgās formas bieži ir cieši saistītas; 
atzīmē, ka CITES no pārmērīgi plašas starptautiskās tirdzniecības aizsargā vairāk nekā 
38 700 sugu, tostarp aptuveni 5950 dzīvnieku sugu un 32 800 augu sugu; atzīst, ka 
pašreizējā sistēmā apdraudēto sugu nelikumīgas tirdzniecības aizliegšanai pastāv būtiski 
izpildes trūkumi; aicina Komisiju sākt pašreizējās sistēmas uzraudzību un analīzi; aicina 
Komisiju, pamatojoties uz iepriekš minēto, izpētīt iespēju izveidot apdraudēto sugu 
balto sarakstu, lai efektīvi apkarotu nelikumīgu tirdzniecību, uzlabot muitas un citu 
amatpersonu apmācību un atbalstīt mehānisma izveidi, ar ko aizliegtu tādu sugu 
importu ES, kuras valsts mērogā ir aizsargājamas apdraudētas sugas izcelsmes valstīs, 
kā to paredz Brīvprātīgo partnerattiecību nolīgums (BPN) par mežiem saskaņā ar meža 
tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT) vai līdzīgiem pasākumiem, 
ar ko vēršas pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju; aicina Komisiju 
gaidāmajā muitas savienības rīcības plānā paplašināt zaļās muitas iniciatīvu un prasa 
Komisijai nodrošināt spēkā esošo muitas noteikumu labāku īstenošanu robežpārbaudēs; 
aicina ilgākā termiņā īstenot CITES reformu, kuras uzmanības centrā būtu apgrieztās 
uzskaitīšanas mehānisms ar mērķi nodrošināt bezpapīra darbību un palielināt budžetu;

14. uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir apliecinājusi principa “Viena veselība” svarīgumu 
politikas veidošanā un ka ir vajadzīgas transformatīvas pārmaiņas, kas ietver 
starpdisciplināru un pārnozaru sadarbību; aicina Komisiju izmantot BTN paredzētos 
regulatīvos dialogus, lai popularizētu stingros ES sanitāros un fitosanitāros standartus 
(SPS) un dzīvnieku labturību nolūkā samazināt turpmāku epidēmiju un pandēmiju 
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izcelšanās riskus; aicina Komisiju apsvērt iespēju vajadzības gadījumā noteikt 
moratoriju savvaļas dzīvnieku vai jebkādu citu sugu dzīvnieku importam no apvidiem, 
kuros ziņots par infekcijas slimību uzliesmojumiem, un līdz ar to pienācīgi risinātu 
drošības bažas;

15. prasa Komisijai izpētīt, vai ir iespējams ANO Konvencijai pret transnacionālo 
organizēto noziedzību pievienot protokolu saistībā ar noziegumiem pret dzīvo dabu; 
uzskata, ka Direktīvas par noziegumiem pret vidi novērtēšana un pārskatīšana ir iespēja, 
kā labāk vērsties pret šāda veida noziedzīgiem nodarījumiem un stiprināt direktīvas 
izpildāmību;

16. pauž bažas par atmežošanas politiku Amazones mūžamežos un to neaizstājamās 
ekosistēmas un biodaudzveidības vājināšanu; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 2021. 
gada pavasarī nākt klajā ar priekšlikumu tiesību aktam, ar ko aizliegtu ar atmežošanu 
vai meža degradāciju saistītos ražošanas procesos izgatavotu produktu laišanu ES tirgū; 
uzsver, ka ir jāveic papildu darbs ar piegādātājiem, lai uzsvērtu FLEGT ietvaros 
noslēgtos BPN kā piemēru nolūkā saglabāt mežus, kas ir daudzu apdraudēto sugu 
dabiskā dzīvotne, kā arī nolūkā veicināt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, novērst 
atmežošanu un mežu degradāciju saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. 
gadam, Parīzes nolīgumu un Biodaudzveidības konvencijas Aiči mērķiem; 

17. norāda, cik būtiski ir uzsvērt lauksaimniecības un lauku vides lomu biodaudzveidības 
un ekosistēmas aizsardzībā; atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir pasaulē lielākais 
agropārtikas produktu importētājs un eksportētājs; ir pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto 
šī pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību un dzīvnieku labturību; uzsver, ka ES ir ne 
tikai jāīsteno zaļā kursa principi, bet arī jāveicina augšupēja standartu globāla 
konverģence, lai izvairītos no vidiskās pēdas un ārpakalpojumu iespējamas 
pārvietošanas uz trešām valstīm; atzīst, ka neilgtspējīga lauksaimniecība ir galvenais 
globālās biodaudzveidības zuduma cēlonis; uzskata, ka saskaņā ar ES mērķiem 2030. 
gadam un nolūkā sasniegt IAM mērķus tirdzniecības politikai būtu jāveicina bioloģiskās 
lauksaimniecības attīstība partnervalstīs atbilstīgi standartiem, kuri ir līdzvērtīgi ES 
saražoto preču standartiem, un ka finansiālais atbalsts būtu jāpiešķir produktiem no 
ilgtspējīgām piegādes ķēdēm, piemēram, produktiem, kas ir aizsargāti ar ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm un bioloģiskai pārtikai; aicina Komisiju pasūtīt detalizētu un 
neatkarīgu pētījumu par ES eksporta un tā ražošanas metožu ietekmi uz 
biodaudzveidību; aicina Komisiju rīkoties, lai neļautu no ES eksportēt bīstamas vielas, 
kuras ir aizliegtas ES, kas būtu saskaņā ar principu “nekaitēt”, Roterdamas Konvenciju 
par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta 
piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem, un Eiropas 
zaļo kursu;

18. aicina Komisiju nodrošināt, ka tirdzniecības nolīgumos ietvertie zivsaimniecības 
noteikumi atbilst jūras biodaudzveidības aizsardzības prasībām, un mudina tirdzniecības 
partnerus holistiski novērst visu antropogēno kaitīgo ietekmi uz jūras vidi, lai līdz 2030. 
gadam aizsargātu 30 % okeāna; aicina Komisiju un dalībvalstis apvienot centienus, lai 
panāktu vienošanos par jūras biodaudzveidības aizsardzību ārpus valstu jurisdikcijas; 
atgādina, ka aizsargājamu jūras teritoriju izveide ārpus valstu jurisdikcijas esošajos 
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apgabalos ir jāpamato ar sociālekonomiskiem un ekoloģiskiem ietekmes 
novērtējumiem, kuru pamatā ir labākie pieejamie zinātniskie ieteikumi;

19. atzīmē, ka tirdzniecība un ieguldījumi uz biodaudzveidību balstītos produktos un 
pakalpojumos var stimulēt biodaudzveidības pārmērīgas ekspluatācijas samazināšanu, 
vienlaikus ļaujot izveidot ilgtspējīgākas ekonomikas nozares, kas veicina iekļaujošu 
izaugsmi un ilgtspējīgus ražošanas, tirdzniecības un patēriņa modeļus, tostarp 
jaunattīstības valstīs; aicina Komisiju izpētīt iespēju izveidot tiesisko regulējumu, 
galvenokārt PTO ietvaros, ar ko varētu aizliegt tirdzniecību ar dažām izejvielām, 
produktiem un pakalpojumiem, kuri apdraud biodaudzveidību; atbalsta ESAO veikto 
darbu nolūkā atbildīgas uzņēmējdarbības pamatnostādnēs stiprināt biodaudzveidības 
komponentu, un prasa Komisijai to atbilstīgi atspoguļot gaidāmajā ES pienācīgas 
rūpības paketē; 

20. uzsver, ka ekosistēmu degradācija apgrūtina iespējas sasniegt lielāko daļu no 2030. gada 
IAM, jo īpaši tādus mērķus kā nabadzības izskaušana, ūdens un sanitārijas pieejamības 
nodrošināšana, pārtikas nodrošinājums, veselīgas dzīves nodrošināšana un 
nevienlīdzības mazināšana; aicina Komisiju kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumenta un tirdzniecības atbalsta satvarā par prioritāti 
noteikt spēju veidošanu saņēmējvalstīs, tostarp zināšanu pārnesi, tehnoloģiju nodošanu 
un prasmju apguvi, lai īstenotu KBD, CITES un parējās biodaudzveidību aizsargājošas 
konvencijas un nolīgumus; aicina Komisiju veicināt sinerģijas ar citām konvencijām, 
starptautiskām organizācijām un trešām valstīm, atvieglojot un īstenojot spēju 
veidošanas darbības saistībā ar biodaudzveidības aizsardzību, lai nodrošinātu integrētu 
un koordinētu pieeju spēju veidošanai un tehniskajai un zinātniskajai sadarbībai; atzīmē, 
ka tirgus stimuli un spēju veidošana būtu jādara pieejami uzņēmumiem, lai tos iesaistītu 
gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā izaugsmē, kā arī palīdzētu tiem apmierināt patērētāju 
gaidas un pieaugošās prasības aizsargāt dabu; šajā sakarībā uzsver arī vajadzību atbalstīt 
trešās valstis, jo īpaši vismazāk attīstītās valstis (VAV) un jaunattīstības valstis, kuru 
attīstības modelis balstās uz biodaudzveidībai kaitīgu preču un pakalpojumu eksportu, 
ko panāktu, izmantojot finansiālu atbalstu un spēju veidošanu nolūkā mazināt šo valstu 
pārmērīgu paļaušanos uz šādām precēm; šajā sakarībā uzsver vietējo kopienu, 
pirmiedzīvotāju tautu un vides un cilvēktiesību aizstāvju izšķirīgo lomu 
biodaudzveidības saglabāšanā un uzsver, ka ir jāievēro ANO princips par brīvu, 
iepriekšēju un informētu piekrišanu, kā to paredz SDO Konvencija Nr. 169 par 
pirmiedzīvotāju un cilšu tautām;

21. aicina Komisiju izveidot datu un statistiskās analīzes centralizētu sistēmu, ko atbalstītu 
Eurostat un dalībvalstu statistikas biroji, lai varētu iegūt sīkāku informāciju par 
ekosistēmu stāvokli.
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