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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за "Спиране на загубата на биоразнообразие до 2010 г."
(2006/2233(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията "Спиране на загубата на 
биоразнообразие до 2010 г. и след това:  поддържане на екосистемни услуги за 
човешко благосъстояние" (COM(2006)0216),

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 1998 г. относно съобщението на 
Комисията до Съвета и Европейския парламент за стратегия на Европейската 
общност относно биоразнообразието1,

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 2002 г. относно съобщението на 
Комисията до Съвета и Европейския парламент за плановете за действие за 
биоразнообразието в областта на опазването на природните ресурси, земеделието, 
рибното стопанство, сътрудничеството за развитие и икономическото 
сътрудничество2,

– като взе предвид своето становище от 25 юни 1993 г. по предложението за решение 
на Съвета относно сключването на Конвенцията за биологичното разнообразие3,

– като взе предвид Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно 
опазването на дивите птици (Директива за птиците)4 и своята резолюция от 17 
януари 2001 г. относно прилагането на Директива 92/43/ЕИО за опазване на 
естествените местообитания (Директива за местообитанията)5 ,

– като взе предвид своята позиция от 31 май 2001 г. по предложението за решение на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Шеста програма за действие на 
Общността в областта на околната среда (2001-2010 г.)6,

– като взе предвид прегледа на Стратегията на ЕС за устойчиво развитие (EUSDS) -
актуализирана стратегия 7,

– като взе предвид резултата от осмата среща на Конференцията на страните (COP 8) 
за Конвенцията за биологичното разнообразие и от третата среща на страните (MOP 
3) за Протокола от Картахена за биосигурността,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

  
1 ОВ C 341, 9.11.1998 г., стр. 41.
2 ОВ C 047, 27.2.2003 г., стр. 0575.
3 ОВ C 194, 19.7.1993 г., стр. 401.
4 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр.1.
5 ОВ С 262, 18.9.2001г., стр. 132.
6 ОВ С 47 Е, 21.2.2002г., стр. 113.
7 Документ на Съвета 10117/06, 9.6.2006 г.
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– като взе предвид доклада на Комисията по околната среда, здравеопазването и 
безопасността на храните и становищата на Комисията по земеделие и развитие на 
селските райони и Комисията по рибно стопанство (A6-0000/2006),

A. като има предвид, че е вероятно обезпокоителното равнище на загуба на 
биоразнообразие да се повиши и да продължи да съществува, ако не се предприемат
широкомащабни мерки, 

Б. като има предвид, че все още не съществуват подходящи показатели за ефективно 
измерване на степента, в която разпоредбите относно биологичното разнообразие се 
спазват при изпълнение на различните политики, 

В. като има предвид, че биоразнообразието играе съществена роля за поддържането на 
живота и прехраната, икономическото и социалното развитие, човешкото 
благосъстояние, както и за постигането на целите на хилядолетието за развитие до 
2015 г.,

Г. като има предвид, че според оценката на ООН от 2005 г. за състоянието на 
екосистемата през хилядолетието, от началото на 60-те години на ХХ век се 
наблюдава влошаване състоянието на 2/3 от всички екосистеми,

Д. като има предвид, че е налице неотложна необходимост от засилени и съгласувани 
усилия за спиране на загубата на биоразнообразие най-късно до 2010 г.,

1. приветства съобщението на Комисията "Спиране на загубата на биоразнообразие до 
2010 г. и след това: поддържане на екосистемните услуги за човешко 
благосъстояние" за концептуалния подход, приоритетните цели за 2007-2008 г. и 
ключовите поддържащи мерки, съдържащи се в него;

2. изразява дълбока загриженост от продължаващата загуба на биоразнообразие и 
свързаното с това влошаване на екосистемните услуги;

3. признава стойността на биоразнообразието и първостепенното значение на здравите 
екосистеми за благоденствието и благосъстоянието в ЕС и по целия свят;

4. подчертава, че загубата на биоразнообразие е толкова важна, колкото и промяната 
на климата; изтъква, че промяната на климата и загубата на биоразнообразие са 
тясно свързани;

5. потвърждава неотложната необходимост от полагане на усилие за изпълнение на 
ангажиментите за спиране на загубата на биоразнообразие в ЕС до 2010 г. (от 
Европейския съвет в Готенбург от 2001 г., стратегията за устойчиво развитие и 
Шестата програма за действие в областта на околната среда); подчертава 
неотложната необходимост от засилени и съгласувани усилия за спиране на тази 
тенденция, по-специално с оглед на малкото време, което остава за изпълнение на 
ангажиментите за 2010 г.;

6. признава решаващото значение на зараждащата се идея за екосистемни услуги, така 
както е заложена в съобщението на Комисията, и препоръчва поддържането на 
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екосистемните услуги да стане основна цел на всички хоризонтални и секторни 
политики на ЕС;

7. приветства Плана за действие на ЕС до 2010 г. и след това, като признава, че това е 
жизненоважен инструмент и последна възможност да се съберат участници на 
общностно равнище и равнище държави-членки за предприемане на ключови 
действия за изпълнение на ангажиментите за 2010 г.; като се вземе предвид, обаче, 
ограниченото време за изпълнение, настойчиво призовава Комисията да гарантира, 
че са налице необходимите структури за незабавното и ефективно изпълнение на 
плана на общностно равнище и на равнище държави-членки;

8. признава, че Планът за действие ще бъде недостатъчен за дългосрочното опазване 
на биоразнообразието и поддържане на екосистемните услуги; приветства всички 
предложения за започване на дебат на равнище ЕС за по-дългосрочна визия като 
рамка за по-дългосрочна политика; приканва Комисията да започне процес на 
разработване на дългосрочна визия на ЕС за биоразнообразието като рамка за по-
нататъшно развитие на политиките.

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 1 - БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕС

Най-важни местообитания и видове (Цел 1)

9. подчертава важната роля на директивите за птиците и за местообитанията за защита 
на биоразнообразието в ЕС, признава необходимостта от завършване на 
териториалната и морска мрежа Натура 2000, от ефективно управление и 
подходящо финансиране на мрежата, от териториално планиране, при което се 
отчита наличието на тази мрежа, от подобряване на координацията, гъвкавостта и 
свързаността на мрежата, по-специално с оглед на промяната на климата;

10. подчертава необходимостта от допълнителни мерки, насочени към застрашените 
видове, и признава значението на едно разширено използване на планове за 
действие за видовете за тази цел;

11. изтъква значението на голямото биоразнообразие на най-отдалечените региони и 
призовава за вземане на мерки от типа на тези в директивите, приети в областта на 
околната среда, с цел опазване и устойчиво използване на това биоразнообразие.

По-обширни природни пространства и широка морска среда (Цели 2 и 3)

12. признава, че териториалното планиране и използването на диви видове (чрез лов и 
риболов) са ключови фактори, влияещи на биоразнообразието и на екосистемните 
услуги; подчертава по-специално заплахите за земеделските земи и горите с висока 
природна стойност, дължащи се на интензивно използване или запустяване; 
признава заплахите за рибните запаси, нецелевите видове и морските 
местообитания, причинени от екологически неустойчиви риболовни практики, в т.ч. 
и от незаконен риболов; 

13. настойчиво призовава държавите-членки да използват всички съществуващи 



PE 378.721v01-00 6/15 PR\631243BG.doc

BG

възможности по ОСП и ОПР, за да подкрепят целите за биоразнообразие в по-
обширните природни пространства и широката морска среда (т.е. извън обектите по 
Натура 2000); призовава за по-нататъшно включване на свързаните с 
биоразнообразието и екосистемните услуги съображения в ОСП и ОПР, и по-
специално определяне на възможността за това при преразглеждането на бюджета 
за 2008-2009 г.;

14. изтъква необходимостта от навременно и ефективно изпълнение на Рамковата 
директива за водите, с цел да се постигне "добро екологично състояние" на сладките 
води, както и на Препоръката за интегрирано управление на крайбрежните зони; 
подчертава необходимостта от изготвяне на амбициозна рамкова директива за 
моретата с цел да се постигне "добро екологично състояние" на морската среда; 
изтъква необходимостта следващата морска стратегия да поставя поддържането на 
биоразнообразието и екосистемните услуги като ключова, първостепенна цел;

15. признава огромната вреда, нанасяна на екосистемите в ЕС от замърсители, най-вече 
разпръснати окислителни и еутрофични замърсители, в това число и амоний от 
селскостопански източници; подчертава необходимостта от намаляване на натиска 
от тези замърсители, особено в и около обекти по Натура 2000 и други райони с 
висока природна стойност; изтъква възможността за разглеждане на тези въпроси 
при следващия преглед на Директивата за националните тавани за емисии, както и 
чрез навременно изпълнение на тематичната стратегия за качеството на въздуха;

16. признава заплахата за екосистемите, която представляват някои пестициди, добавки 
за огнеустойчивост и други устойчиви, биоакумулиращи се и токсични химични 
вещества; подчертава нуждата, в тази връзка, от ефективно изпълнение на 
тематичната стратегия относно устойчивото използване на пестициди и на REACH; 
подчертава необходимостта от наблюдение на биоакумулирането на такива 
замърсители чрез използване на едри хищници в земни, сладководни и морски 
среди.

Регионално и териториално развитие (Цел 4)

17. признава нарастващата фрагментация на екосистемите в резултат на разширяването 
на инфраструктурите, промишлеността и жилищното строителство; отстоява
позицията, че с внимателно планиране вредата за екосистемите може да бъде 
значително намалена и могат да бъдат намерени възможности в полза на 
екосистемите; настойчиво призовава държавите-членки да гарантират, че 
финансираните по Кохезионния фонд и структурните фондове проекти не 
причиняват щети на биоразнообразието и екосистемните услуги, а оптимизират
ползите за биоразнообразието; призовава държавите-членки да определят 
поддържането и възстановяването на биоразнообразието и екосистемните услуги 
като приоритет в пространственото планиране на национално, регионално и местно 
равнище; както и да гарантират обръщане на подобаващо внимание на 
биоразнообразието в стратегическите оценки на околната среда и оценките на 
въздействието върху околната среда.

Агресивни екзотични видове и екзотични генотипове (Цел 5)
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18. признава, че агресивните екзотични видове (АЕВ) са ключова заплаха за 
биоразнообразието и че разпространението на АЕВ се усилва с увеличаването на 
движението на хора и стоки; настойчиво призовава за разработване на всеобхватен 
отговор на проблема от страна на Общността, в това число и система за ранно 
предупреждаване, запълване на празнотите в законодателната рамка, в т.ч. развитие 
на стратегия на ЕС за АЕВ;

19. настойчиво призовава държавите-членки да приложат Международната конвенция 
за контрол и управление на баластната вода и утайките от корабите по СМО;

20. подчертава необходимостта от пълно прилагане на законодателната рамка на ЕС за 
генномодифицираните организми;

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 2 - ЕС И ГЛОБАЛНОТО БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

Международно управление (Цел 6)

21. силно подкрепя ефективното прилагане на Конвенцията за биологичното 
разнообразие (КБР) и насърчава водещата роля на ЕС в това отношение; изтъква 
значението на прилагането на работни програми по КБР, в това число и в защитени 
територии; подчертава необходимостта от приключване на работата по въвеждане 
на международен режим на достъп до генетични ресурси и обмен на резултатите;

22. признава заплахата за биоразнообразието в открито море; настойчиво призовава да 
се изготви споразумение за опазване на биоразнообразието в открито море,
съгласно Конвенцията на ООН по морско право; настойчиво призовава ЕС да 
продължава да играе водеща роля в тази област;

23. подчертава заплахата за биоразнообразието от риболова с дънни мрежи в открито 
море; отбелязва скорошното решение на Общото събрание на ООН в тази връзка; 
настойчиво призовава Комисията възможно най-скоро да представи предложения за 
риболова с дънни мрежи в открито море и във води на ЕС; настойчиво призовава
Комисията да работи с ООН за бързо прилагане на мерките за опазване на значими 
местообитания в открито море от риболова с дънни мрежи;

24. изцяло подкрепя "Парижкото послание", отправено при приключване на Парижката 
конференция (19-21 септември 2006 г.) за биоразнообразието в рамките на 
европейското сътрудничество за развитие; настойчиво призовава Комисията и 
съответните държави-членки, в сътрудничество с местните власти, да осигурят 
достатъчно финансиране за въпроси, свързани с околната среда и 
биоразнообразието в отвъдморските страни и територии на ЕС, както и подобрен 
достъп до европейски програми за местни органи и неправителствени организации.

Външна помощ (Цел 7)

25. споделя силната загриженост, изразена в доклада на Сметната палата по отношение 
включването на околната среда в сътрудничеството за развитие и заключенията от 
прегледа на политиката на ЕС в областта на биоразнообразието (2004 г.) за ниското 
равнище на изпълнение на Плана за действие в областта на биоразнообразието за 
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икономическо сътрудничество и сътрудничество за развитие; приветства призива, 
отправен в рамките на европейския консенсус за развитие, за "отделяне" на повече 
средства за биоразнообразие и за по-пълно включване на биоразнообразието в 
рамките на сътрудничеството за развитие;

26. изтъква, че въпреки тези стремежи, много малко средства са "отделени" за 
биоразнообразие в рамките на програмите за външна помощ на Общността и 
държавите-членки; приветства неотдавнашното 4-то попълване на Глобалния фонд 
за околна среда, но изказва съжаление, че това попълване не представлява 
действително увеличение на финансирането за биоразнообразие; споделя, че е 
жизнено необходимо да се отделят средства в ограничен размер за приоритети, 
свързани с биоразнообразието в трети страни;

27. подчертава голямото значение на действителното "включване" на въпросите, 
свързани с биоразнообразието, в рамките на програмите за външна помощ на 
Общността и държавите-членки (включително бюджетни мерки за подкрепа), за да 
се гарантира, че те няма да доведат до нанасяне на щети на биоразнообразието и 
екосистемните услуги; в тази връзка подчертава значението на изграждането на 
капацитет в страните-получателки на помощта за включване на въпросите, свързани 
с биоразнообразието, в националните стратегии за развитие (включително и 
стратегии за намаляване на бедността);

28. изразява силна загриженост от това, че въпреки политическите стремежи, в 
действителност има голям риск в новото поколение национални и регионални 
стратегически документи да продължават да се пренебрегват свързаните с 
биоразнообразието нужди, ако в това отношение Комисията не прояви една много 
по-активна ангажираност към страните-получателки;

Търговия (Цел 8)

29. признава "екологичния отпечатък" на търговията на ЕС върху биоразнообразието и 
екосистемните услуги в трети страни; настойчиво призовава Комисията и 
държавите-членки да определят основните последици от търговията за
биоразнообразието и екосистемните услуги, по-специално чрез изготвяне на оценки 
на въздействието върху устойчивото развитие; подчертава необходимостта от 
прилагане на мерки за намаляване на екологичното въздействие на глобализацията в 
контекста на многостранни, регионални и двустранни споразумения за свободна 
търговия;

30. изразява дълбока загриженост от вноса на ЕС на стоки, в това число дървен
материал, палмово масло и соеви зърна, чието производство води до унищожаване 
на тропическите гори; изразява загриженост от това, че нововъзникващите импулси 
за употреба на биогорива могат да доведат до повишаване на натиска върху 
тропическите гори; призовава Комисията и държавите-членки да предприемат 
неотложни действия за вземане на мерки с оглед предотвратяване или 
минимизиране на отрицателното въздействие на тази търговия върху тропическите 
гори, включително и чрез сключване на двустранни споразумения по Програмата за 
прилагане на закона, управление и търговия  в областта на горското стопанство 
(FLEGT);  настойчиво призовава Комисията да представи възможно най-скоро 
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анализ на възможностите за ново законодателство, с което да се ограничи 
нелегалния внос на дървен материал;

31. призовава държавите-членки да засилят усилията си за борба с нелегалната 
търговия на видове, изброени във Вашингтонската конвенция за международна 
търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), и също така 
призовава държавите-членки и Комисията да засилят координираните усилия и 
действия за прилагане на CITES;

32. изразява загриженост от това, че в миналото споразуменията за партньорство в 
областта на рибното стопанство са довели до увеличаване на натиска върху рибните 
запаси, нецелевите видове и морските местообитания във водите на трети страни; 
подчертава голямото значение на това да се гарантира, че в споразуменията за 
партньорство в областта на рибното стопанство се обезпечава запазването на рибни 
запаси на равнища, осигуряващи устойчив улов и се минимизират въздействията 
върху нецелевите видове и морски местообитания; настойчиво призовава 
Комисията и държавите-членки да гарантират това, че риболовните флоти на ЕС 
действат в съответствие с тези споразумения.

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 3 - БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ПРОМЯНА НА 
КЛИМАТА

Промяна на климата (Цел 9)

33. признава, че е започнал период на неизбежна промяна на климата, който ще окаже 
значително въздействие върху ЕС и глобалните екосистеми; подчертава, че 
множество последици от промяната на климата за човешките общества и икономики 
ще се изразят в промяна в екосистемата; признава, че вече се наблюдават промени в 
екосистемите и вредни последици за видовете; подчертава, следователно, 
първостепенното значение на екосистемния подход за приспособяване към 
промяната на климата, по-специално във връзка с политиките, касаещи 
използването на почвата, водите и моретата; смята, че в международен план е важно 
ЕС да продължи да заема водеща позиция в работата по намаляване на парникови 
емисии в световен мащаб;

34. подчертава значението на това да се предвиди оценка на мерките за смекчаване на 
промяната в климата, например разработване на възобновяеми източници на 
енергия, за да се гарантира, че при предприемането на тези мерки се отчитат 
потенциалните отрицателни въздействия върху биоразнообразието и че тези 
въздействия ще да бъдат предотвратени или минимизирани, по-специално във 
връзка с използването на вятърни ферми и биогорива;

35. признава, че промяната на климата ще доведе до наличие на допълнителен силен 
натиск върху екосистемите в рамките на ЕС; подчертава първостепенното значение 
на изграждането на широка, координирана мрежа от защитени територии (по-
специално обекти по Натура 2000) и на по-здравословна обща околна среда с цел 
увеличаване гъвкавостта на екосистемите към промяната на климата; подчертава, 
следователно, необходимостта от намаляване на "конвенционалния" натиск върху 
екосистемите (фрагментиране, прекомерно използване, замърсяване, агресивни 
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екзотични видове);  необходимостта от разработване на допълнителни мерки, 
предназначени за справяне с допълнителния натиск, причинен от промяната на 
климата; както и незабавно изготвяне на оценка на местообитанията и видовете, 
които са изложени на най-голям риск във връзка с промяната на климата.

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 4 – НАУЧНА ОСНОВА

Познания (Цел 10)

36. признава огромното предизвикателство, което представлява нуждата да се разбере 
биоразнообразието; изразява силна загриженост от това, че отделените за проучване 
на биоразнообразието и екосистемите средства са твърде малко, предвид 
значимостта на въпроса за нашето благоденствие и благосъстояние; настойчиво 
призовава да се обърне по-голямо внимание на отделянето на средства за проучване 
на биоразнообразието в Общността (FP7) и по националните изследователски 
програми;

37. признава необходимостта от по-ефективни механизми, чрез които базата данни за
биоразнообразието и екосистемните услуги да се използва за въздействие върху 
политиката на равнище Общност, държави-членки и на международно равнище; 
подкрепя предложението да се внедри нов механизъм на равнище ЕС за 
предоставяне на независими, авторитетни консултации за тази цел, при отчитане на 
съществуващите разпоредби.

ПОДКРЕПЯЩИ МЕРКИ

Финансиране

38. изразява силна загриженост от финансовите ограничения за подкрепа на Натура 
2000 и други дейности, свързани с биоразнообразието в Плана за действие на ЕС до 
2010 г. и след това, произтичащи от взетите решения по финансовите перспективи;

39. подчертава отговорността на държавите-членки за използване на всички налични 
възможности по ОСП, ОПР, Кохезионния фонд, структурните фондове, Life+ и 
Седмата рамкова програма и за отделяне на средства на национално равнище; 
настойчиво призовава за по-голямо отчитане на финансовите нужди при прегледа 
на бюджета за 2008-2009 г., при който следва да се направи оценка на това доколко 
финансирането от ЕС за биоразнообразие, и по-специално за Натура 2000, е 
достатъчно и реално осигурено.

Укрепване на процеса на вземане на решения

40. приветства предложението за дебат на равнище ЕС по една по-дългосрочна визия за 
биоразнообразието и екосистемните услуги като рамка за политиката в тази област; 
подчертава, че този дебат следва да е ясно свързан с дебата за бъдещето на Европа; 
настойчиво призовава този дебат да се проведе на възможно най-широка основа и 
по-специално в него да се включат регионите; настойчиво призовава европейските 
ценности, свързани с природата (както в ЕС, така и по целия свят), да бъдат изрично 
включени в предложената Декларация за европейските ценности, която ще се 
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разглежда по време на германското председателство на ЕС;

41. признава високото качество на оценките за въздействие на политиката, свързани с 
инициативи в областта на политиката по околната среда на Общността; изразява 
съжаление за това, че екологичното измерение в оценките за въздействие на 
политиката, свързани с политически инициативи в други сектори, често е 
незначително; настойчиво призовава Комисията и държавите-членки да направят 
преглед на всички нови политически инициативи за потенциални значими 
отрицателни въздействия върху биоразнообразието и да гарантират, че ако бъдат 
открити такива въздействия, в процеса на оценка на въздействието ще бъдат 
приложени подходящи решения на въпросите, свързани с биоразнообразието, в това 
число и на въпросите, касаещи въздействията върху екосистемните услуги;

42. подчертава значението на допълняемостта между дейностите на равнище Общност 
и държави-членки; признава уникалната стойност на Плана за действие на ЕС до 
2010 г. и след това като средство за засилване на допълняемостта; следователно 
настойчиво призовава държавите-членки да приведат в съответствие своите 
дейности с тези в Плана за действие; настойчиво призовава държавите-членки да 
сведат това привеждане в съответствие на дейностите до регионално и местно 
равнище;

43. подчертава значението на пространственото планиране във връзка с 
биоразнообразието и екосистемните услуги; настойчиво призовава държавите-
членки да подобрят подходите и методите на регионално и местно равнище за 
подкрепа на биоразнообразието и екосистемните услуги, в това число чрез 
допълнително прилагане на Натура 2000, планиране на управлението на речните 
басейни и мерки за развитие на селските райони, а по отношение на моретата - чрез 
прилагане на екосистемен подход, както е посочено в Директивата за морската 
стратегия.

Партньорства

44. приветства призива за укрепване на партньорствата между заинтересованите страни 
по опазване на биоразнообразието, и основните групи от участници; подчертава 
значението на партньорствата с ключови собственици и ползватели на земя, води и 
морски ресурси; по-специално подкрепя партньорствата с ловци, риболовци, 
земеделски и горски стопани, както и с бизнеса и финансовия сектор; признава, че в 
това отношение инициативата "Countdown 2010" играе важна роля;

Обучение, повишаване на информираността и участието 

45. подчертава необходимостта от повишаване на разбирането от страна на 
обществеността на значението на биоразнообразието и екосистемите за 
благоденствието и благосъстоянието; настойчиво призовава Комисията и 
държавите-членки да подобрят значително програмите и кампаниите за обучение и 
информиране на обществеността, за лансиране на политическа инициатива за 
предприемане на действия и за повишаване на активното участие на широката 
общественост в консервационните мерки; подчертава, че е важно да се осигури
достъп до информация и съд по тези въпроси.
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НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРЕГЛЕД

46. подчертава значението на показателите за постигнатия напредък за информиране на 
обществеността и лицата, отговорни за вземането на решения; приветства 
предложения набор от основни показатели за биоразнообразието; настойчиво 
призовава за приемане и утвърждаване на показател за биоразнообразието като 
структурен показател и като показател за устойчиво развитие;

47. подчертава голямото значение на подобряването на дългосрочния капацитет за 
наблюдение на методите за подкрепа на набора от показатели, както и 
предоставянето на по-голям брой източници на информация за състоянието на 
биоразнообразието, натиска върху биоразнообразието и ефективността на мерките, 
предприети в областта на съответната политика; подчертава необходимостта от 
широкото разпространение на тази информация чрез обща информационна система;

48. приветства предложението на Комисията за представяне пред Съвета и Парламента 
на междинни оценки (до края на 2008 г.) и окончателни оценки (до края на 2010 г. и 
до края на 2013 г.) за постигнатия напредък по отношение на поставените цели в 
Комуникационния план на Комисията; подчертава, че заключенията от тези оценки 
следва да се вземат предвид в процеса на определяне на общата политика и 
прегледа на бюджета, включително и прегледа на бюджета за 2008-2009 г. и 
прегледа на политиката и бюджета за периода след 2013 г.;

49. възлага на  своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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EXPLANATORY STATEMENT

What is Biodiversity?

This is an all encompassing term to describe the variety of all life and natural processes on 
Earth.

The Convention on Biological Diversity defines it as “the variability among living organisms 
from all sources [...] this includes diversity within species, between species and of 
ecosystems”1.

Facts and Figures

The development humanity has benefited from in the last decades has been associated with a 
decline in both the variety and extent of natural systems that is of biodiversity. This loss of 
biodiversity, at the levels of ecosystems, species and genes, is of concern not just because of 
the important intrinsic value of nature, but also because it results in a decline in ‘ecosystem 
services’ which natural systems provide. These services include production of food, fuel, fibre 
and medicines, regulation of water, air and climate, maintenance of soil fertility, cycling of 
nutrients.

As noted by the Millennium Ecosystem Assessment (MA) released in March 2005, human 
activities have taken the planet to the edge of a massive wave of species extinctions, further 
threatening our own well-being. For instance, current rates of loss are estimated at 100 to 
1,000 times natural background levels. The Millennium Assessment puts a special emphasis 
on how ecosystem services contribute to human well-being and concludes that humanity’s 
future depends on healthy ecosystems.

Some figures in particular:

- The abundance of species has declined by 40% between 1970 and 2000. 
- Since 2000, 36 million hectares of primary forest have been lost each year. 
- In the Caribbean region, hard coral cover has declined by 80%. 
- 35% of mangroves have been lost in just 20 years. 

The 2010 Biodiversity Target 

The EU has made significant declarations in this regard. EU Heads of State or Government 
agreed in 2001 “to halt the decline of biodiversity [in the EU] by 2010”2 and to “restore 
habitats and natural systems”3. In 2002, they joined some 130 world leaders in agreeing “to 
significantly reduce the rate of biodiversity loss [globally] by 2010”4.

The goal of halting the loss of biodiversity by 2010 is the subject of several key international 

  
1 Article 2, CBD.
2 Presidency Conclusions, Göteborg European Council 15 and 16 June 2001.
3 COM(2001)0264.
4 World Summit for Sustainable Development, Plan of Implementation.
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agreements. Each recognises the rapid degradation of ecosystems and habitats, the increasing 
threat to many species populations and the urgent need to take action that will halt the decline 
in irreplaceable natural resources.

For the first time, an overall conservation target has been adopted rather than generally 
formulated objectives that may or may not have the desired conservation effect. However, 
given the current rapid decline in biodiversity, both in Europe and worldwide, and the ever-
increasing extent and intensity of many human activities, the objective of halting the decline 
in biodiversity by 2010 will require unprecedented efforts in adapting our activities to the 
needs of natural systems.

The Position of the Rapporteur

The Rapporteur stresses that the 2010 biodiversity target is just around the corner. There’s an 
emerging consensus about what needs to be done to save biodiversity within the next years: 

1. Species and ecosystems need space to develop and recover. The maintenance of 
ecosystem services - as promoted by the Commission Communication- should become 
a fundamental goal of all EU horizontal and sectoral policies.

2. 75% of all fisheries are fully exploited or over-fished. Species like cod, haddock and 
halibut are already threatened. If we do not move towards sustainable use, there will 
be no fish left for our grandchildren. The Rapporteur thus recognises the threats posed 
to fish stocks, non-target species and marine habitats caused by ecologically 
unsustainable fishing practices including illegal fishing;

3. Roads, factories and housing destroy habitats for animals and plants. If urban and rural 
development continues to ignore nature, our surroundings will be dominated by 
concrete and pollution. 

4. Climate change is considered to be the greatest challenge for humanity. With changing 
conditions, ecosystems and habitats will change as well. The Rapporteur stresses the 
vital importance of an ecosystem approach for adaptation to climate change, in 
particular in relation to policies which affect land, water and marine use. It is an 
obligation to fight climate change and make sure that species can migrate or adapt to 
new surroundings. 

5. If you release a species outside its usual habitat, it might simply die. In other cases, the 
so-called alien invasive species have thrived and destroyed local flora and fauna. As 
you never know how things turn out, reducing these invasions is crucial. In this regard 
the Rapporteur stresses that the spread of IAS is exacerbated by the increasing 
movement of people and goods and urges for the development of a comprehensive 
community response to the problem, including an early warning system, measures to 
fill in the gaps in the legislative framework, including the development of an EU 
Strategy on IAS. 

6. Biodiversity is the foundation for sustainable development. Its ecosystem services 
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provide the basis for all economic activity. Biodiversity concerns need thus be 
integrated into all areas of policy-making. Measures include market incentives, 
development assistance, biodiversity-friendly trade and international governance 
processes.

7. Member States must take up all available opportunities under CAP, CFP, Cohesion 
and Structural Funds, LIFE+ and Seventh Framework Programme in order to support 
the biodiversity targets and to allocate national resources. Moreover greater 
consideration must be given to financial needs in the 2008-09 budget review, during 
which there should be an assessment of the sufficiency and availability of EU 
financing for biodiversity, especially for Natura 2000.

8. Lastly but not least, the Rapporteur recognises that the EU Action Plan to 2010 and 
Beyond is a vital tool and last opportunity to bring together actors at Community and 
MS levels on key actions to meet the 2010 commitments. However given the limited 
time remaining for implementation the Commission must ensure that the necessary 
structures are in place for its immediate and effective implementation at Community 
and MS levels. 


