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Laukinė gamta Europoje 

2009 m. vasario 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl laukinės gamtos Europoje 

(2008/2210(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 1979 m. balandžio 2 d. direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių 

apsaugos1 (Paukščių direktyva), 

– atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių 

buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos2 (Buveinių direktyva), 

– atsižvelgdamas į pagal pirmiau minėtas dvi direktyvas įkurtą Europos Sąjungos specialių 

saugomų teritorijų ekologinį tinklą „Natura 2000“, 

– atsižvelgdamas į Biologinės įvairovės konvencijos Šalių konferencijos devintojo 

susitikimo (ŠK 9) rezultatus, 

– atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros (EEA) ataskaitą Nr. 3/2008 „Europos 

miškai – ekosistemos būklė ir subalansuotas naudojimas“, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 

(A6–0478/2008), 

A. kadangi Europos paskutinių laukinės gamtos plotų efektyvi apsauga ir, būtinais atvejais, 

atkūrimas yra labai svarbūs norint sustabdyti biologinės įvairovės nykimą iki 2010 m., 

B. kadangi tikslas iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą nebus pasiektas ir jau 

dabar dėl biologinės įvairovės ir ekosistemų atliekamų funkcijų nykimo ir juntami 

neigiami socialiniai ir ekonominiai padariniai, 

C. kadangi Europos Sąjunga turėtų remtis tokiais pasiekimais kaip „Natura 2000“ ir po 2010 

m. išvystyti naują itin patobulintą ir ambicingą biologinės įvairovės politikos sistemą, 

D. kadangi Paukščių ir Buveinių direktyvos suteikia aiškias ir veiksmingas gamtos ir 

laukinės gamtos apsaugos nuo kenksmingų pokyčių nuostatas, 

E. kadangi Europos Sąjungos biologinės įvairovės politikos ir Paukščių ir Buveinių 

direktyvų tikslai vis dar yra silpnai įtraukti į žemės ūkio, regioninės plėtros, energijos ar 

transporto sektorių politiką, 

F. kadangi daug laukinės gamtos plotų suteikia svarbias anglies atsargas, kurių apsauga yra 

svarbi ir dėl biologinės įvairovės, ir dėl klimato apsaugos, 
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G. kadangi invazinių svetimų rūšių poveikis biologinei įvairovei sukuria ypatingai didelę 

grėsmę laukinės gamtos plotams, kur gali būti neįmanoma anksti aptikti invazines rūšis ir 

kur prieš imantis veiksmų gali būti padaryta didelė ekologinė ir ekonominė žala, 

Apibrėžtis ir žemėlapių sudarymas 

1. ragina Komisiją apibrėžti laukinę gamtą; apibrėžimas turėtų būti susijęs su tokiais 

aspektais kaip ekosistemų funkcijos, gamtos apsaugos vertė, klimato kaita ir tvarus 

naudojimas; 

2. ragina Komisiją įpareigoti Europos aplinkos agentūrą ir kitas susijusias Europos 

institucijas sudaryti Europos paskutiniųjų laukinių plotų žemėlapį, kuriame būtų pateiktas 

dabartinių laukinės gamtos plotų išsidėstymas, biologinės įvairovės mastas skirtingose 

vietovėse ir nurodyta dar nepaliestų zonų apimtis (suskirstant į svarbiausius buveinių 

tipus: miškų, gėlo vandens ir jūrų laukinės gamtos plotus); 

3. ragina Komisiją imti atlikti laukinės gamtos apsaugos vertės ir naudos tyrimą; atliekant 

tyrimus ypač reikėtų atkreipti dėmesį į klausimus, susijusius su ekosistemų funkcijomis ir 

biologinės įvairovės mastu laukinės gamtos plotuose, prisitaikymu prie klimato kaitos ir 

tvariu gamtos turizmu; 

Laukinės gamtos plotų vystymas 

4. ragina Komisiją parengti ES laukinės gamtos strategiją, susietą su Paukščių ir Buveinių 

direktyvomis, kurioje būtų taikomas ekosistemos metodas, nustatytos rūšys ir biotopai, 

kuriems kilo grėsmė, ir numatyti prioritetai; 

5. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti laukinės gamtos plotus; pabrėžia poreikį 

suteikti specialų finansavimą fragmentacijos mažinimui, rūpestingam laukinės gamtos 

atkūrimo plotų valdymui, kompensavimo mechanizmų ir programų rengimui, 

informuotumo didinimui, supratimo stiprinimui ir su laukine gamta susijusių idėjų, pvz., 

savaiminių gamtinių procesų ir dėl jų atsirandančių struktūrinių elementų idėjos, 

taikymui stebint ir įvertinant tinkamą gamtos apsaugos padėtį; mano, kad šis darbas 

turėtų būti atliekamas bendradarbiaujant su vietos gyventojais ir kitomis 

suinteresuotomis šalimis; 

Propagavimas 

6. ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti su vietinėmis nevyriausybinėmis 

organizacijomis, suinteresuotomis šalimis ir vietos gyventojais siekiant propaguoti 

laukinės gamtos vertę; 

7. ragina valstybes nares pradėti ir remti informacines kampanijas siekiant padidinti 

visuomenės informuotumą apie laukinę gamtą ir jos svarbą ir ugdyti supratimą, kad 

biologinės įvairovės apsaugą galima suderinti su ekonomikos augimu ir užimtumu; 

8. ragina valstybes nares keistis gerąja patirtimi apie laukinės gamtos plotus suburiant 

pagrindinius Europos ekspertus, kad būtų tiriama laukinės gamtos koncepcija Europos 

Sąjungoje ir laukinės gamtos klausimas būtų įtrauktas į Europos darbotvarkę; 

9. turėdamas omenyje aiškiai dokumentais pagrįstą žalą, kurią turizmo veikla padarė ir 



toliau daro didelei vertingiausiam Europos gamtos paveldui, ragina Komisiją ir valstybes 

nares užtikrinti, kad turizmo veikla, net ta, kuri skirta supažindinti lankytojus su 

buveinėmis ir laukinės gamtos plotų gyvūnija ir augmenija, būtų vykdoma itin atsargiai 

visapusiškai naudojantis Europoje ir už jos ribų įgyta poveikio mažinimo patirtimi, 

prireikus atsižvelgiant į Buveinių direktyvos 6 straipsnį. Reikėtų atsižvelgti į tuos 

pavyzdžius, kai patekimas į laukinės gamtos plotus daugiausia yra draudžiamas (išskyrus 

leidžiamiems moksliniams tyrimams atlikti), tačiau tam tikra ribota jų dalis yra atvira 

tvariam kokybiškam turizmui, kad būtų galimybė pažinti laukinę gamtą, o vietos 

bendruomenės iš to gautų naudos; 

Geresnė apsauga 

10. ragina Komisiją ir valstybes nares ypatingą dėmesį skirti veiksmingai laukinės gamtos 

plotų apsaugai;  

11. ragina Komisiją išsiaiškinti, kokie tiesioginiai pavojai gresia laukinės gamtos plotams; 

12. ragina Komisiją parengti atitinkamas rekomendacijas ES valstybėms narėms dėl 

tinkamiausių gamtos buveinių apsaugos būdų; 

13. ragina Komisiją ir valstybes nares saugoti laukinės gamtos plotams efektyviau ir 

nuosekliau įgyvendinant Paukščių ir Buveinių direktyvas, Vandens pagrindų direktyvą1 ir 

Jūrų strategijos pagrindų direktyvą2, teikiant joms geresnį finansavimą, kad šiuos plotus 

būtų galima išvengti jų sunaikinimo dėl žalingo netvaraus vystymosi; 

14.  teigiamai vertina Paukščių ir Buveinių direktyvų peržiūrėjimą, siekiant, jei reikia, jas iš 

dalies pakeisti, kad būtų užtikrinta geresnė rūšių ir biotopų, kuriems kilo grėsmė, 

apsauga; 

15.  ragina Komisiją pritarti iniciatyvai „Wild Europe“, kelių gamtos apsaugos organizacijų, 

įskaitant Tarptautinę gamtos apsaugos sąjungą, Pasaulio saugomų teritorijų komisiją, 

Pasaulio gamtos fondą, organizaciją „BirdLife International“ ir Saugomų teritorijų tinklo 

(angl. PAN) parkus, partnerystei skiriant didelį dėmesį negyvenamoms ar beveik 

negyvenamoms teritorijoms; 

Laukinė gamta ir „Natura 2000“ 

16. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais subjektais, parengti 

rekomendacijas, kaip reikėtų saugoti, valdyti, stebėti ir finansuoti laukinės gamtos plotus, 

esančius tinkle „Natura 2000“, ypač atsižvelgiant į kylančias problemas, pvz., klimato 

kaitą, neteisėtą miškų kirtimą ir didėjančią prekių paklausą; 

17. labai susirūpinęs dėl Europos biologinės įvairovės politikos, nes trūksta lėšų tinklo 

„Natura 2000“ valdymui; šiuo klausimu ragina Komisiją pasirengti, kaip buvo numatyta 

Buveinių direktyvoje, teikti Bendrijos finansavimą vietovių valstybėse narėse valdymui; 

                                                 
1  2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos 

veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1). 
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18. ragina Komisiją suteikti ypatingą statusą ir griežtesnę apsaugą laukinės gamtos zonoms, 

esančioms tinkle „Natura 2000“; 

19. mano, kad reikia stiprinti kaimo plėtros politiką ir aplinkos apsaugos integravimą į ES 

žemės ūkio sektorių; vis dėlto mano, kad Kaimo plėtros fondo nepakanka finansuojant 

biologinės įvairovės ir laukinės gamtos apsaugą, jos išteklius, planavimą ir įvertinimą; 

20. ragina Komisiją užtikrinti, kad tinklas „Natura 2000“ būtų sustiprintas ir taptų nuosekliu 

ir veiksmingu ekologiniu tinklu, kuriame laukinės gamtos plotams bus skiriama 

daugiausia dėmesio; pabrėžia, jog reikalinga suderinta politika, ypač bendrosios žemės 

ūkio politikos, transporto, energetikos ir biudžeto srityse, kad neatsirastų kliūčių siekiant 

programoje „Natura 2000“ numatytų gamtos apsaugos tikslų; 

Invazinės svetimos rūšys 

21. ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti parengiant tvirtą teisės aktų sistemą 

dėl invazinių svetimų rūšių, kuri padėtų kontroliuoti ekologinį ir ekonominį tokių rūšių 

poveikį ir ypatingą grėsmę jų pažeidžiamai laukinei gamtai; 

Laukinė gamta ir klimato kaita 

22. ragina Komisiją stebėti ir vertinti klimato kaitos daromą poveikį laukinei gamtai; 

23. ragina Komisiją ir valstybes nares savo kovos su klimato kaita strategijoje pirmenybę 

teikti laukinės gamtos apsaugai; 

24. turėdamas mintyje klimato kaitą ragina Komisiją ištirti ir pateikti rekomendacijas, kada ir 

kaip įsikišus žmogui galima tvarkyti laukinę gamtą siekiant ją išsaugoti; 

o 

o  o 

25. išreiškia stiprią paramą su laukine gamta susijusios politikos ir priemonių stiprinimui; 

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 

vyriausybėms ir parlamentams. 

 

 


