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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą, laiko jį gera pradžia norint geriau susitelkti 
siekiant 2010 m. biologinės įvairovės tikslo ir pritaria sprendimui daugiausia dėmesio 
skirti geresniam esamos politikos ir esamų priemonių įgyvendinimui;

2. pabrėžia, kad pastaraisiais dešimtmečiais bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP), su ja 
susijusi vystymosi dinamika, lėmusi, viena, intensyvesnį ir labiau specializuotą žemės 
naudojimą, o kita – jos marginalizaciją ir nepakankamą panaudojimą, prisidėjo prie 
smarkaus biologinės įvairovės sumažėjimo;

3. pažymi žemės ūkio pasėlių ir gyvulių rūšių bei genų įvairovę ir ragina ją išsaugoti ir 
stiprinti;

4. pažymi, kad žemės ūkio produktų tiekimas į rinką ne visiškai atspindi rūšių ir veislių 
įvairovę, ir ragina tiesioginius prekiautojus bei prekybos bendradarbiaujant su 
mažmenininkais ir perdirbimo pramone vykdytojus skatinti tiekti įvairius žemės ūkio 
produktus;

5. pažymi, kad žemės ūkio sektoriaus gamintojams ir regioninių kultūrų augintojams turi 
būti užtikrintas su gamyba ir prekyba susijęs teisinis aiškumas; todėl ragina nedelsiant 
perkelti į nacionalinę teisę Direktyvą 98/95/EB, kurioje raginama sukurti teisinį pagrindą, 
kuris, atsižvelgiant į teisės aktus dėl prekybos sėklomis, leistų išsaugoti veisles, kurioms
gresia genetinis nuskurdimas, naudojant jas vietoje (in situ) ir ūkyje;

6. mano, kad pagrindiniai biologinės įvairovės mažėjimo veiksniai – klimato kaita, aplinkos 
blogėjimas, intensyvių ūkininkavimo metodų naudojimas ir netinkamas miškų bei 
vandens išteklių valdymas;

7. pažymi, kad išlaikyti Europos kaimo gamtovaizdžių įvairovę būtina siekiant ne tik 
sudaryti sąlygas toliau teikti tvariai ūkininkaujant siūlomas paslaugas, bet ir išlaikyti genų 
srautus tarp laukinių gyvūnų ir augalų;

8. pažymi, kad skatinimas teikti saugomų kilmės vietų nuorodas ir saugomų geografinių 
vietų nuorodas turi atlikti pagrindinį vaidmenį išsaugant specifinius regionų produktus, 
visą su jais susijusią kaimo kultūrą ir atitinkamus senuosius ūkininkavimo metodus, 
leidžiančius išlaikyti kaimą ir kaimo ūkininkavimo sistemas kaip daugelio laukinių rūšių 
buveinių garantą;

9. pažymi, kad 1992 m. buvo duotas pradinis impulsas integruoti biologinės įvairovės 
apsaugą į BŽŪP ir kad 2003 m. reformos metu numatyti kompleksinis paramos 
susiejimas, bendroji išmoka ūkiui (atsiejimas) ir kaimo plėtra, kurie skatina biologinę 
įvairovę;

10. atkreipia dėmesį į naująjį Kaimo plėtros reglamentą (2007–2013 m. programavimo 
laikotarpis), kuriame numatyta Natura 2000 tinklo parama, nurodytos agrarinės 
aplinkosaugos priemonės ir priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti genetinius žemės 
ūkio išteklius bei remti tvarią miškotvarką, ir paliktos išmokos vietovėms, kuriose yra 
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gamtinių kliūčių;
11. pažymi, kad 2007–2013 m. finansinėje programoje pagal Kaimo plėtros fondo 

(EŽŪFKP), Sanglaudos fondo, struktūrinių fondų ir Life+ programą visų pirma numatyta 
galimybė pirmenybės tvarka finansuoti biologinės įvairovės išsaugojimo priemones ir 
tinklą Natura 2000;

12. vis dėlto apgailestauja, kad Parlamento remiamas Komisijos pasiūlymas pagal 2007–
2013 m. finansinę programą skirti kaimo plėtros politikai 20 mlrd. eurų daugiau Taryboje 
nebuvo priimtas, juolab kad šiuos pinigus būtų buvę galima konkrečiai panaudoti toliau 
plečiant ir tobulinant biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;

13. apgailestauja dėl to, kad esamo EŽŪFKP finansavimo visiškai nepakanka, palyginti su 
tuo, kiek lėšų reikėtų norint padaryti pageidaujamą poveikį tinklo Natura 2000 valdymui 
žemės ūkio ir miškininkystės požiūriu, o parama, skiriama žinioms ir priežiūrai tobulinti, 
itin menka;

14. siūlo biologinę įvairovę padaryti vienu iš pagrindinių BŽŪP patikimumo tikrinimo, kurį 
planuojama atlikti 2008 m., principų;

15. mano, kad 2008 m. patikimumo tikrinimą reikia panaudoti siekiant įvertinti įvairių su 
biologine įvairove susijusių priemonių, įskaitant konkrečias miškininkystės sektoriaus 
priemones, veiksmingumą ir deramai šalinti šios srities trūkumus;

16. mano, kad, kadangi žemės ūkyje naudojamasi biologine įvairove, jis turi atlikti svarbų 
vaidmenį ją valdant ir išlaikant; mano, kad nuo šiol vykdant BŽŪP turi būti skatinami 
tvarūs gamybos modeliai, kurie būtų ekonomiškai perspektyvūs ir kurie sudarytų sąlygas 
imtis su aplinka susijusių priemonių bei priemonių, kurios padėtų atkurti kuo didesnio 
gyvūnų, augalų ir mikrobų rūšių skaičiaus biologinę įvairovę ir padidinti jos vertinimą;

17. ragina skatinti (vietos ir regionines) žemės savininkų ir naudotojų, gamtosaugos 
organizacijų, vyriausybių ir kompetencijos centrų partnerystę, kad jos galėtų dirbti kartu 
ir naudodamos metodą „nuo atskira prie bendra“ rasti vietinių biologinės įvairovės 
problemų sprendimus;

18. pabrėžia, kad reikia kurti tikslines priemones, skirtas biologinei įvairovei naujosiose ES 
valstybėse narėse skatinti, ir pabrėžia, kad su ekosistema susijusios paslaugos, pvz., 
kraštovaizdžio išsaugojimas, ir ekonominė veikla, pvz., turizmas, yra viena nuo kitos 
priklausomos;

19. ragina biomasės gamybą ir naudojimą kurui ir energijai gaminti suvokti kaip galimybę 
padidinti žemės ūkio biologinę įvairovę ; mano, kad tai turėtų atsispindėti finansuojant 
pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą atliekamus mokslinius tyrimus ir 
kad neturėtų būti leidžiama, kad dėl biomasės gamybos mažėtų biologinė įvairovė ir 
Europos Sąjungos viduje, ir už jos ribų;

20. ragina Komisiją apsvarstyti, kaip biologinės įvairovės aspektus būtų galima įtraukti į 
ekologinį sertifikatą, atsižvelgiant į šias išlygas: turi būti įvertinta, ar ateityje bus 
įmanoma taikyti ekologinius sertifikatus; negalima pažeisti bendrosios rinkos taisyklių 
iškreipiant valstybių narių produktų konkurenciją; negalima kenkti Bendrijos produktų 
konkurencingumui konkurentų ne iš valstybių narių produktų atžvilgiu;

21. apgailestauja, kad dvišaliuose ir daugiašaliuose prekybos susitarimuose biologinės 
įvairovės aspektams skiriama mažai dėmesio; ragina įtraukti biologinės įvairovės aspektą 
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į tarptautinę prekybą ir į visuotines pastangas pakeisti netvarius gamybos ir vartojimo 
modelius; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares visų pirma teikti pirmenybę siekiui, 
kad vykstančiose PPO derybose būtų pripažinti su prekyba nesusiję reikalai;

22. teigiamai vertina aiškų ketinimą imtis veiksmų išsaugoti biologinę įvairovę pasaulio 
mastu, ypač vystomojo bendradarbiavimo srityje;

23. remia esamus projektus, pagal kuriuos kuriami objektyvūs biologinės įvairovės stebėjimo 
ir vertinimo rodikliai, ir ragina Komisiją užtikrinti Europos Sąjungos pagal Biologinės 
įvairovės konvenciją prisiimtų įsipareigojimų laikymąsi, t. y. tvarų biologinės įvairovės 
naudojimą ir išsaugojimą, sąžiningą ir teisingą dalijimąsi jos teikiama nauda siekiant, kad 
informacija apie rūšis ir veisles būtų saugoma Biologinės įvairovės konvencijos šalyse 
narėse, ir suderinti turimą informaciją bei pasinaudoti esamais tinklais;

24. atkreipia dėmesį į poreikį teikti visuomenei informaciją apie ES veiksmus siekiant 
apsaugoti biologinę įvairovę ir apie ekonominę bei socialinę šios apsaugos naudą;

25. mano, kad esami reikalavimai teikti ataskaitas turėtų būti racionalizuoti ir supaprastinti, o 
ataskaitų teikimas ateityje neturėtų kelti papildomos administracinės naštos;

26. laikosi požiūrio, kad visą ES visuomenę, įskaitant verslo ir švietimo sektorius, reikia 
aktyviai įtraukti į biologinės įvairovės apsaugos procesą;

27. teigiamai vertina ketinimą kasmet Parlamentui ir Tarybai teikti pažangos įgyvendinant 
Biologinės įvairovės veiksmų planą ataskaitas.
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