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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság közleményét, és azt jó kiindulópontnak tekinti a biológiai sokféleségre 
vonatkozó 2010-es célkitűzés megvalósításának koncentráltabb megközelítéséhez, és 
támogatja azt a döntést, hogy a hangsúly kerüljön a meglévő politikák és intézkedések 
végrehajtásának megerősítésére;

2. rámutat arra, hogy a közös agrárpolitika (KAP) és az azzal összefüggő, egyrészről a 
szakosodásban és az intenzív földhasználatban, másrészről a földterületek 
elhanyagolásában és alulhasználatában jelentkező fejlődési dinamika a biológiai 
sokféleség jelentős csökkenését eredményezte az elmúlt évtizedekben;

3. rámutat a mezőgazdasági növények és állatok kiterjedt fajgazdagságára és genetikai 
sokféleségére, és szorgalmazza e sokféleség fenntartását és megerősítését;

4. megállapítja, hogy a mezőgazdasági termékek piaci kínálata nem teljesen tükrözi a fajok 
és fajták sokféleségét, ezért szorgalmazza a sokféleség előmozdítását a közvetlen 
értékesítők által biztosított mezőgazdasági termékkínálatban, valamint a kiskereskedők és 
a feldolgozóipar együttműködésében történő értékesítésben is;

5. megállapítja, hogy a mezőgazdasági termelőknek és a regionális fajták tenyésztőinek 
jogbiztonságra van szükségük a termeléshez és az értékesítéshez; ezért a vetőmag-
kereskedelemről szóló jogszabályok keretében a genetikai erózióval fenyegetett fajták 
helyszínen és a mezőgazdasági üzemben való megőrzésének engedélyezéséről szóló 
jogalap megalkotását szükségessé tevő 98/95/EK irányelv haladéktalan átültetésére szólít 
fel;

6. úgy véli, hogy a biológiai sokféleség csökkenését okozó fő tényezők közé az 
éghajlatváltozás, a környezet romlása, az intenzív gazdálkodási módszerek alkalmazása és 
a nem megfelelő erdő- és vízkészlet-gazdálkodás tartozik;

7. rámutat arra, hogy létfontosságú az európai vidéki táj sokféleségének megtartása, nemcsak 
a fenntartható mezőgazdasági termelés nyújtotta szolgáltatások megőrzése, hanem a 
vadon élő állat- és növényvilág populációi közötti génáramlás megtartása érdekében is;

8. rámutat arra, hogy az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi árujelzők 
előmozdítása kulcsszerepet játszik a regionális sajátosságok, az ezekhez kötődő vidéki 
kultúra egésze és az olyan, ezekkel kapcsolatos ősi mezőgazdasági termelési gyakorlatok 
védelmében, melyek lehetővé teszik, hogy a vidéki mezőgazdasági rendszerek számos 
vadon élő faj élőhelyeként megőrizhetők legyenek;

9. rámutat arra, hogy 1992-ben történtek az első lépések arra, hogy a biológiai sokféleség
védelmét integrálják a KAP-ba, és hogy ezt követően a 2003-as reform során olyan 
intézkedések születtek, mint például a kölcsönös megfeleltetés, a mezőgazdasági üzemek 
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egységes támogatása (szétválasztás) és a vidékfejlesztés, amelyek előnyösen hatnak a 
biológiai sokféleségre;

10. felhívja a figyelmet az új vidékfejlesztési rendeletre (2007–2013-as programozási 
időszak), amely többek között előírja a Natura 2000 finanszírozását, agrár-
környezetvédelmi intézkedéseket és a mezőgazdaság genetikai erőforrásainak 
megőrzésére irányuló és a fenntartható erdőgazdálkodást támogató intézkedéseket 
tartalmaz, továbbá fenntartja a hátrányos helyzetben lévő területeknek nyújtott 
kifizetéseket;

11. megállapítja, hogy a pénzügyi keretben (2007–2013) a vidékfejlesztési alapra, a kohéziós 
és strukturális alapokra, valamint legfőképpen a Life+ programra előirányzott források 
kiemelt lehetőséget nyújtanak a biológiai sokféleséget célzó projektek és a Natura 2000 
hálózat további finanszírozására;

12. sajnálatát fejezi ki ugyanakkor amiatt, hogy a Tanács nem fogadta el a Bizottság Európai 
Parlament által támogatott azon javaslatát, hogy a 2007–2013-as időszak pénzügyi 
keretében 20 milliárd euróval többet irányozzanak elő vidékfejlesztésre, annál is inkább, 
mivel ez az összeg kifejezetten a biológiai sokféleséget célzó intézkedések kiszélesítését 
és elmélyítését szolgálhatta volna;

13. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a rendelkezésre álló EMVA-finanszírozás szánalmasan 
kevés a Natura 2000 hálózat gazdálkodását illetően a gazdálkodás és az erdőgazdálkodás 
tekintetében kívánt hatás eléréséhez, és különösen szegényes az ismeretek és a nyomon 
követés fejlesztésére javasolt támogatás;

14. javasolja, hogy a biológiai sokféleséget tegyék a KAP 2008-ban esedékes 
felülvizsgálatának vezérelvévé;

15. szükségesnek véli, hogy a 2008-as felülvizsgálatot használják fel arra, hogy a biológiai 
sokféleség tekintetében értékeljék a különböző – különösen az erdőgazdálkodási ágazatra 
vonatkozó – intézkedések hatékonyságát, és kezeljék megfelelően az e területen felmerülő 
hiányosságokat;

16. úgy véli, hogy a mezőgazdaságnak, mint a biológiai sokféleség haszonélvezőjének, 
jelentős szerepet kell játszania e sokféleség kezelésében és fenntartásában; úgy ítéli meg, 
hogy a KAP-nak ezentúl elő kell mozdítania a fenntartható termelési modelleket, amelyek 
mindamellett, hogy gazdaságilag  megvalósíthatóak, lehetővé teszik hatás gyakorlását a 
környezetre, valamint nagyobb számú állati, növényi és mikrobafajok biológiai 
sokféleségének felértékelésére és rehabilitációjára;

17. szorgalmazza a földtulajdonosok és földhasználók, a természetvédelmi szervezetek, a 
kormány és a szakértői központok közötti (helyi/regionális) partnerségek támogatását, 
hogy közös munkával, alulról felfelé irányuló megközelítéssel találjanak helyi 
megoldásokat a biológiai sokféleség kérdéskörében;

18. rámutat arra, hogy a biológiai sokféleségnek az Európai Unió új tagállamaiban való 
előmozdítása érdekében egyedi intézkedések szükségesek, és hangsúlyozza, hogy 
kölcsönös függőség áll fenn az ökoszisztéma-szolgáltatások (például a tájfenntartás) és a 
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gazdasági tevékenységek (például a turizmus) között;

19. felszólít arra, hogy a biomassza energiatermelés céljából és fűtőanyagként történő 
termesztését és felhasználását használják ki a mezőgazdaságban a biológiai sokféleség
növelésének egyik lehetőségeként; úgy ítéli meg, hogy ennek a hetedik kutatási 
keretprogram szerinti kutatásfinanszírozásban is tükröződnie kell, továbbá hogy a 
biomasszatermesztés sem az Európai Unióban, sem azon kívül nem vezethet a biológiai
sokféleség csökkenéséhez;

20. kéri a Bizottságot, hogy mérlegelje, miként érvényesíthetők a biológiai sokféleség 
szempontjai egy ökotanúsítványban, figyelemmel azonban a következő feltételekre: 
értékelni kell a jövőbeli ökotanúsítványok tényleges megvalósíthatóságát, a közös piac 
szabályai nem aknázhatók alá a tagállami termékek közötti verseny torzításával, és a 
közösségi termékek versenyképességét a tagsággal nem rendelkező országokból származó 
versengő termékekhez viszonyítva nem lehet veszélyeztetni;

21. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a biológiai sokféleség szempontjai a két- és többoldalú 
kereskedelmi megállapodásokban korlátozott figyelmet kaptak; szorgalmazza a biológiai 
sokféleség dimenziójának beépítését a nemzetközi kereskedelembe és a fenntarthatatlan 
termelési és fogyasztási minták megváltoztatására irányuló globális erőfeszítésekbe; 
felszólítja ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a folyamatban lévő WTO-
tárgyalások során kezeljék alapvető prioritásként a nem kereskedelmi szempontok 
elismerését;

22. üdvözli a Bizottság azon kifejezett szándékát, amely a biológiai sokféleség globális 
fenntartását célzó intézkedésekre irányul, különösen a fejlesztési együttműködés terén;

23. támogatja azokat a meglévő projekteket, amelyek keretében objektív mutatókat dolgoznak 
ki a biológiai sokféleség ellenőrzésére és értékelésére, és felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az Európai Unió által a biológiai sokféleségről szóló egyezmény értelmében 
vállalt kötelezettségek teljesítését – vagyis a biológiai sokféleség fenntartható használatát 
és megőrzését és az ebből eredő előnyök méltányos és igazságos elosztását –, illetve hogy 
tűzze ki célul a fajokkal és fajtákkal kapcsolatos referenciaanyagoknak kizárólag a 
biológiai sokféleségről szóló egyezmény részes államaiban történő tárolását, valamint
hogy harmonizálja a rendelkezésre álló információkat, és használja ki a meglévő
hálózatokat;

24. felhívja a figyelmet arra, hogy a lakosságot tájékoztatni kell az EU által a biológiai 
sokféleség védelme terén tett intézkedésekről, illetve e védelem gazdasági és társadalmi 
hozadékairól;

25. véleménye szerint ésszerűsíteni és egyszerűsíteni kell a fennálló jelentési 
kötelezettségeket, és a jelentéstétel a jövőben nem vezethet az adminisztratív terhek 
növekedéséhez;

26. azon az állásponton van, hogy az EU társadalmának egészét – ideértve az üzleti és az 
oktatási szektort is – aktívan be kell vonni a biológiai sokféleség védelmére irányuló 
folyamatba;
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27. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy évente jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a biológiai sokféleségre vonatkozó cselekvési terv 
végrehajtása terén elért előrelépésekről.
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