
PR\631243HU.doc PE 378.721v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

IDEIGLENES
2006/2233(INI)

18.1.2007

JELENTÉSTERVEZET
a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 2010-ig 
(2006/2233(INI))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Adamos Adamou



PE 378.721v01-00 2/15 PR\631243HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ......................................................................................................................13



PR\631243HU.doc 3/15 PE 378.721v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 2010-ig 
(2006/2233(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 2010-ig — és azon túl: az 
ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása az emberi jólét érdekében (COM(2006)0216)” 
című bizottsági közleményre,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, az Európai 
Közösség biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiájáról szóló, 1998. október 20-i
állásfoglalására1,

– tekintettel a természeti erőforrások megőrzése, a mezőgazdaság, a halászat, valamint a 
fejlesztés és gazdasági együttműködés területén alkalmazandó biológiai sokféleségre 
vonatkozó cselekvési tervekről szóló, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett 
bizottsági közleményről szóló 2002. március 14-i állásfoglalására2,

– tekintettel a biológiai sokféleségről szóló egyezmény megkötésével kapcsolatos tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról szóló 1993. június 25-i véleményére3, 

– tekintettel a vadmadarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi 
irányelvre (Madárvédelmi Irányelv)4, és a természetes élőhelyek megőrzéséről szóló 

92/43/EGK irányelv végrehajtásáról szóló 2001. január 17-i állásfoglalására5, 

– tekintettel a hatodik környezetvédelmi közösségi cselekvési terv (2001–2010) 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozattal kapcsolatos 2001. május 
31-i álláspontjára6,

– tekintettel az „Az EU fenntartható fejlődési stratégiájának (EU SDS) felülvizsgálata – A 
megújult stratégia” című dokumentumra7

– tekintettel a biológiai sokféleségről szóló egyezmény aláíró feleinek nyolcadik 
konferenciájára (COP 8), valamint a biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyv 
aláírói feleinek harmadik konferenciájára (MOP 3),

  
1 HL C 341., 1998.11.9., 41.o.
2 HL C 047., 2003.02.27., 575.o.
3 HL C 194., 1993.7.19., 401. o.
4 HL L 103., 1979.4.25., 1. o.
5 HL C 262., 2001.9.18., 132.o.
6 HL C 47. E, 2002.2.21., 113. o.
7 10117/06. sz. tanácsi dokumentum , 2006.6.9.
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– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, valamint a Halászati 
Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

A. mivel a biológiai sokféleség jelenlegi aggasztó mértékű csökkenése jelentősebb 
intézkedések hiányában valószínűleg egyre gyorsul és folytatódik majd; 

B. mivel még nem állnak rendelkezésre megfelelő mutatók annak hatékony mérésére, hogy a 
különböző politikák végrehajtása során milyen mértékben vették figyelembe a biológiai 
sokféleség által megkövetelt szempontokat; 

C. mivel a biológiai sokféleség létfontosságú szerepet játszik az élet és az életkörülmények, a 
gazdasági és társadalmi fejlődés és az emberek jóléte fenntartásában, valamint a 2015-ös 
Milleniumi Fejlesztési Célok elérésében,

D. mivel, az ENSZ 2005-ös Millenniumi ökoszisztéma-felmérése szerint az 1960-as évek 
kezdete óta az összes ökoszisztéma kétharmada hanyatlik,

E. mivel sürgősen intenzív és összehangolt erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy 
legkésőbb 2010-ig megállítható legyen a biológiai sokféleség csökkenése,

1. üdvözli a Bizottság „A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 2010-ig — és azon 
túl: az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása az emberi jólét érdekében” című 
közleményét annak koncepcionális megközelítése, 2007–2008-ra szóló prioritási 
célkitűzései és az abban foglalt kulcsfontosságú támogató intézkedések okán;

2. mély aggodalmát fejezi ki a biológiai sokféleség folyamatos csökkenése és az 
ökoszisztémák azzal kapcsolatos visszaszorulása miatt;

3. elismeri a biológiai sokféleség belső értékét és az egészséges ökoszisztémák kiemelkedő 
fontosságát az EU és az egész világ jóléte és egészsége vonatkozásában;

4. hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleség csökkenése ugyanolyan fontos, mint az 
éghajlatváltozás; hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség 
csökkenése szoros kapcsolatban állnak egymással;

5. megerősíti, hogy sürgős erőfeszítésekre van szükség a biológiai sokféleség csökkenésének 
2010-ig történő megállítására vonatkozó (a 2001. évi göteborgi Európai Tanács, a 
Fenntartható Fejlődési Stratégia és a 6. Környezetvédelmi Cselekvési Program által tett) 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez; kiemeli, hogy intenzívebb és összehangolt 
erőfeszítésekre van szükség e folyamat megállítására, különösen a kötelezettségvállalások 
2010-ig való teljesítésére rendelkezésre álló idő rövidségének fényében;

6. elismeri a Bizottság közleményében szereplő „ökoszisztéma-szolgáltatások” elterjedőben 
lévő koncepciójának kiemelkedő fontosságát, és javasolja, hogy az ökoszisztéma-
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szolgáltatások fenntartását tegyék az EU horizontális és ágazati politikáinak alapvető 
céljává;

7. üdvözli az EU 2010-ig és azután érvényes cselekvési tervét, és elismeri, hogy az EU 
2010-ig és az után érvényes cselekvési terve fontos eszközt és utolsó lehetőséget jelent az 
érintettek egy asztalhoz ültetésére közösségi és a tagállami szinten a 2010-es 
kötelezettségvállalások teljesítése érdekében; a végrehajtáshoz hátralévő idő 
korlátozottsága miatt sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa a szükséges struktúrákat a 
cselekvési terv közösségi és tagállami szinten való azonnali és hatékony végrehajtásához;

8. elismeri, hogy a cselekvési terv nem lesz elegendő a biológiai sokféleség megőrzéséhez és 
az ökoszisztéma-szolgáltatások hosszú távú fenntartásához; üdvözli az arra vonatkozó 
javaslatokat, hogy a hosszú távú politika kereteként induljon vita az EU-ban a hosszú távú 
elképzelésekkel kapcsolatban; felhívja a Bizottságot, hogy a politika további 
kidolgozásának kereteként kezdje meg az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos hosszú 
távú elképzeléseinek kidolgozását;

1. POLITIKATERÜLET: BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG AZ EU-BAN

Az EU legfontosabb élőhelyeinek és fajainak védelme (1. célkitűzés)

9. hangsúlyozza, hogy a madárvédelmi és az élőhelyek védelméről szóló irányelv fontos 
szerepet játszik az EU biológiai sokféleségének védelme szempontjából, elismeri a Natura 
2000 hálózat szárazföldön és tengeren való kiépítésének, a hálózat hatékony irányításának 
és megfelelő finanszírozásának, a hálózatot figyelembe vevő területhasználati tervezésnek, 
valamint a hálózat koherenciájának, rugalmasságának és csatlakoztathatóságának 
fontosságát, különösen az éghajlatváltozás fényében;

10. hangsúlyozza a veszélyeztetett fajokra összpontosító további intézkedések fontosságát, és 
e tekintetben elismeri az egyes fajokra vonatkozó cselekvési tervek alkalmazásának 
kiterjesztésében rejlő értékeket;

11. hangsúlyozza a legkülső régiók gazdag biológiai sokféleségének fontosságát, és felhívást 
intéz arra vonatkozólag, hogy szülessenek a természetvédelmi irányelvekhez hasonló 
intézkedések annak megőrzésére és fenntartható kiaknázására;

Az EU tágabb vidéki tájai és tágabb tengeri környezete (2. és 3. célkitűzés)

12. elismeri, hogy a területhasználati tervezés és a vadon élő fajok kiaknázása (vadászat és 
halászat segítségével) kulcsfontosságú hatást gyakorolnak a biológiai sokféleségre és az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra; különösképpen hangsúlyozza azokat a veszélyeket, 
amelyek a nagy természeti értéket képviselő mezőgazdasági földterületeket és az erdőket 
fenyegetik az intenzív használat vagy a művelés alól való kivonás következtében; elismeri 
a halállományokat, a nem célfajokat és a tengeri élőhelyeket a gazdaságilag 
fenntarthatatlan halászati gyakorlatok, például az illegális halászat következtében 
fenyegető veszélyeket; 

13. sürgeti a tagállamokat, hogy használják ki a KAP és a KHP keretein belül rendelkezésre 
álló összes lehetőséget a biológiai sokféleségre vonatkozó célok támogatására a tágabb 
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vidéki tájakon és a tágabb tengeri környezetben (azaz a Natura 2000 területeken kívül); 
felhívást intéz arra vonatkozólag, hogy a biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal kapcsolatos megfontolásokat építsék be a KAP-ba és a KHP-ba, és hogy 
a költségvetés 2008–2009-es felülvizsgálata során azonosítsák különösen az ezzel 
kapcsolatban felmerülő lehetőségeket;

14. hangsúlyozza a vízügyi keretirányelv a tengerparti zónák integrált kezeléséről szóló 
ajánlás időben történő és hatékony végrehajtásának fontosságát az édesvizek jó ökológiai 
állapotának biztosítása érdekében; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy szülessen 
ambiciózus tengeri keretirányelv a tengeri környezet jó környezetvédelmi állapotának 
elérése érdekében; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a kidolgozás alatt álló tengeri 
stratégia egyik kulcsfontosságú célja a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-
szolgáltatások fenntartása legyen;

15. elismeri, hogy a szennyező anyagok, különösen a diffúz savasító és eutrofizáló anyagok –
például a mezőgazdaságból származó ammónium – óriási károkat okoznak az EU 
ökoszisztémáiban; hangsúlyozza a fent említett szennyező anyagok jelentette terhelés 
csökkentésének fontosságát, különösen a Natura 2000, valamint egyéb nagy természeti 
értékekkel bíró területeken és azok környékén; kiemeli, hogy a nemzeti kibocsátási 
határértékekről szóló irányelv közeljövőbeli felülvizsgálata során, és a levegő 
minőségével kapcsolatos tematikus stratégia időben történő végrehajtása segítségével 
lehetőség nyílik majd a fenti aggodalmak megválaszolására;

16. elismeri, hogy bizonyos növényvédőszerek, gyulladásgátló anyagok és egyéb perzisztens, 
biológiailag felhalmozódó és mérgező vegyszerek fenyegetést jelentenek az 
ökoszisztémákra nézve; hangsúlyozza ebben az összefüggésben a növényvédőszerek 
fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia és a REACH hatékony 
végrehajtásának fontosságát; hangsúlyozza, hogy szükség van az ilyen szennyező anyagok 
biológiai felhalmozódásának megfigyelésére a szárazföldi, édesvízi és tengeri környezetek 
csúcsragadozóinak vizsgálatával;

Regionális és területfejlesztési politika (4. célkitűzés)

17. elismeri, hogy az ökoszisztémák az infrastruktúrák, az ipar és a lakóövezetek 
terjeszkedése következtében széttöredeznek; hangsúlyozza, hogy óvatos tervezéssel 
nagymértékben csökkenthetők az ökoszisztémákban bekövetkező károk, és azonosíthatók 
az ökoszisztémák javításának lehetőségei; sürgeti a tagállamokat annak biztosítására, hogy 
a kohéziós és strukturális alapokból finanszírozott projektek ne okozzanak kárt a biológiai 
sokféleségben és az ökoszisztéma-szolgáltatásokban, hanem optimalizálják a biológiai 
sokféleség javításának lehetőségeit; sürgeti a tagállamokat, hogy a területrendezések során 
adjanak prioritást a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartásának 
és helyreállításának nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt; valamint biztosítsák a 
biológiai sokféleség szempontjainak figyelembe vételét a stratégiai környezeti értékelések 
és a környezeti hatásvizsgálatok során;

Invazív idegen fajok és genotípusok (5. célkitűzés)

18. elismeri, hogy a biológiai sokféleség szempontjából a legkomolyabb fenyegetést az 
invazív idegen fajok jelentik, és hogy az említett fajok terjedését súlyosbítja a személyek 
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és az áruk növekvő mozgása; sürgeti, hogy dolgozzanak ki olyan átfogó közösségi választ 
erre a problémára, amely kiterjed egy korai figyelmeztető rendszer létrehozására és a 
jogalkotási hézagok megszüntetésére, az EU invazív idegen fajokkal kapcsolatos 
stratégiájának kidolgozását is beleértve;

19. sürgeti a tagállamokat, hogy hajtsák végre a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet égisze 
alatt elfogadott, a hajók ballasztvizének és az üledékeknek az ellenőrzéséről és kezeléséről 
szóló nemzetközi egyezményt;

20. hangsúlyozza az EU genetikailag módosított organizmusokról szóló jogalkotási kerete 
teljes mértékű végrehajtásának fontosságát;

2. POLITIKATERÜLET: AZ EU ÉS A VILÁG BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGE

Nemzetközi kormányzás (6. célkitűzés)

21. erőteljesen támogatja a biológiai sokféleségről szóló egyezmény végrehajtását és sürgeti, 
hogy az EU vállaljon vezető szerepet e téren; hangsúlyozza a biológiai sokféleségről szóló 
egyezmény munkaprogramjai végrehajtásának fontosságát, a védett területekre vonatkozó 
munkaprogramokat is beleértve; hangsúlyozza, hogy szükség van a genetikai
erőforrásokhoz való hozzáférést és az azokból származó előnyök megosztását irányító 
nemzetközi rendszer létrehozására;

22. elismeri, hogy a nyílt tengerek biológiai sokfélesége veszélyben forog; sürgeti, hogy az 
ENSZ Tengerjogi Egyezménye keretében szülessen megállapodás a nyílt tengerek 
biológiai sokféleségének védelméről; sürgeti az EU-t, hogy továbbra is vállaljon vezető 
szerepet e téren;

23. kiemeli, hogy a mélytengeri fenékhálós halászat veszélyt jelent a biológiai sokféleségre 
nézve; tudomásul veszi az ENSZ főtitkárának közelmúltbéli határozatát ezzel 
kapcsolatban; sürgeti a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő jogalkotási 
javaslatokat a nyílt tengeren és az EU vizein történő fenékhálós halászatról; sürgeti a 
Bizottságot, hogy működjön együtt az ENSZ-szel a fontos mélytengeri élőhelyeknek a 
fenékhálós halászattól való megóvását célzó intézkedések sürgős végrehajtásában;

24. teljes mértékben támogatja a biológiai sokféleségnek az európai fejlesztési 
együttműködésben játszott szerepéről szóló párizsi konferencia (2006. szeptember 19–21.) 
„párizsi üzenetét”; sürgeti a Bizottságot és az érintett tagállamokat, hogy biztosítsanak 
megfelelő finanszírozást a környezetvédelmi és biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
kérdések számára az EU tengeren túli országaiban és területein, valamint jobb hozzáférést 
az európai programokhoz a helyi szervek és nem kormányzati szervezetek számára, a 
helyi hatóságokkal együttműködve;

Külső segítségnyújtás (7. célkitűzés)

25. osztja a Számvevőszéknek a környezetvédelmi szempontok fejlesztési együttműködésbe 
történő integrációjáról szóló jelentésében és az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
politikája felülvizsgálatának (2004) következtetéseiben a gazdasági és fejlesztési 
együttműködésre vonatkozó, biológiai sokféleséggel kapcsolatos cselekvési terv gyenge 
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végrehajtásával kapcsolatban megfogalmazott komoly aggodalmait; üdvözli az EU 
fejlesztési konszenzusában megfogalmazott felhívást, amely jelentősebb forrásokat kér a 
biológiai sokféleség céljaira és annak erőteljesebb megjelenítésére a fejlesztési 
együttműködés során;

26. rámutat, hogy a fenti törekvések ellenére nagyon korlátozott forrásokat különítettek el a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatban a Közösség és a tagállamok külső segítségnyújtási 
programjaiban; üdvözli a Globális Környezetvédelmi Alap közelmúltbéli negyedik 
feltöltését, ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a valóságban ez nem jelenti a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatban igénybe vehető források növekedését; úgy véli, hogy 
létfontosságú lenne korlátozott forrásokat rendelni a biológiai sokféleség prioritásai 
számára harmadik országokban;

27. hangsúlyozza, hogy létfontosságú a biológiai sokféleséggel kapcsolatos aggodalmak 
hatékony megjelenítése a Közösség és a tagállamok külső segítségnyújtási programjaiban 
(ideértve a költségvetési támogató intézkedéseket is) annak biztosítására, hogy azok nem 
okoznak kárt a biológiai sokféleségben és az ökoszisztéma-szolgáltatásokban; 
hangsúlyozza ebben a tekintetben annak fontosságát, hogy a kedvezményezett 
országokban kiépüljenek azok a kapacitások, amelyek lehetővé teszik a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos aggodalmak beépítését a nemzeti fejlesztési stratégiákba 
(köztük a szegénység csökkentését célzó stratégiába);

28. komoly aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy – a politikai törekvések ellenére – a valóságban 
fennáll a veszélye annak, hogy az országos és regionális stratégiai dokumentumok új 
generációja továbbra sem veszi figyelembe a biológiai sokféleség igényeit, a Bizottság 
pedig e vonatkozásban nem lép proaktívabb kapcsolatba a kedvezményezett országokkal;

Kereskedelem (8. célkitűzés)

29. elismeri, hogy az EU kereskedelme ökológiai lábnyomot hagy a harmadik országok 
biológiai sokféleségén és ökoszisztéma-szolgáltatásain; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy azonosítsák a kereskedelem által a biológiai sokféleségre és 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra tett főbb hatásokat, különösen fenntarthatósági 
hatáselemzések segítségével; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a többoldalú, 
regionális és kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások összefüggésében szülessenek 
intézkedések a globalizáció ökológiai hatásainak csökkentésére;

30. mélységes aggodalmát fejezi ki az olyan áruk (például fa, pálmaolaj és szójabab) EU-ba 
történő behozatala miatt, amelyek hozzájárulnak a trópusi erdők pusztulásához; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a bioüzemanyagok iránti növekvő igény súlyosbíthatja a 
trópusi erdőkre nehezedő terhelést; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
sürgősen fogadjanak el intézkedéseket az ilyen kereskedelem trópusi erdőkre gyakorolt 
negatív hatásainak megelőzésére vagy csökkentésére, beleértve az erdészeti jogszabályok 
végrehajtására, irányításra és kereskedelemre vonatkozó program (FLEGT) keretében 
kötött kétoldalú megállapodásokat; sürgeti a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb 
készítse el az illegálisan kivágott faanyagok behozatalának leállítását lehetővé tevő 
további jogszabályok lehetőségeinek elemzését;

31. felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék meg erőfeszítéseiket a CITES listáján szereplő 
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fajok illegális kereskedelme ellen, és felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a CITES 
végrehajtásával kapcsolatos összehangolt válaszlépéseket és intézkedéseket;

32. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a múltban kötött halászati megállapodások 
súlyosbították egyes harmadik országok halállományának, nem célfajainak és tengeri 
élőhelyeinek terhelését; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a halászati partnerségi 
megállapodások biztosítsák a halállomány olyan szinten való fenntartását, amely 
támogatja a maximális fenntartható fogást, és minimálisra csökkenti a nem célfajokra és a 
tengeri élőhelyekre gyakorolt hatásokat; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az EU halászflottái az említett megállapodásokkal összhangban 
működjenek;

3. POLITIKATERÜLET: BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS

Éghajlatváltozás (9. célkitűzés)

33. elismeri, hogy az elkerülhetetlen éghajlatváltozás ideje elkezdődött, és ez számottevő 
hatást gyakorol az EU és a világ ökoszisztémáira; hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás 
emberi társadalmakra gyakorolt hatásainak egy részét az ökoszisztémák változásain 
keresztül érezzük majd; elismeri, hogy az ökoszisztémák változása és az egyes fajokra 
gyakorolt hatások már ma is észlelhetők; hangsúlyozza ezért, hogy létfontosságú lenne 
egy, az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó ökoszisztéma-megközelítés kidolgozása, 
különösen a föld-, víz- és tengerhasználatot érintő politikák vonatkozásában; emellett 
fontos, hogy az EU továbbra is vállaljon erős vezető szerepet a globális üvegházgáz-
kibocsátás csökkentésében;

34. hangsúlyozza az éghajlatváltozás enyhítését célzó intézkedések, például a megújuló 
energiaforrások fejlesztése értékelésének fontosságát annak érdekében, hogy azok 
megfelelően vegyék figyelembe a biológiai sokféleségre gyakorolt lehetséges negatív 
hatásokat, és hogy ezeket a hatásokat meg lehessen előzni vagy minimálisra lehessen 
csökkenteni – nevezetesen a szélerőművekkel és bioüzemanyagokkal kapcsolatban;

35. elismeri, hogy az éghajlatváltozás komoly további terhet ró majd az EU ökoszisztémáira; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a védett területek nagy és összefüggő hálózatot 
alkossanak (pl. Natura 2000 területek), és egy egészséges szélesebb környezet jöjjön létre 
annak érdekében, hogy az ökoszisztémák rugalmasabban reagálhassanak az 
éghajlatváltozásra; hangsúlyozza ezért, hogy az ökoszisztémákra nehezedő 
„hagyományos” terhelés (széttöredezettség, túlzott kiaknázás, szennyezés, invazív idegen 
fajok) csökkentésére van szükség;  emellett további, az éghajlatváltozás okozta különös 
terhelés kezelésére kidolgozott intézkedésekre, valamint az éghajlatváltozás által 
fenyegetett legveszélyeztetettebb élőhelyek és fajok sürgős értékelésére van szükség;

4. POLITIKATERÜLET – A TUDÁSALAP

Tudás (10. célkitűzés)

36. elismeri, hogy a biológiai sokféleség megértésének szükségessége óriási kihívást jelent; 
komoly aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a biológiai sokféleséggel és az 
ökoszisztémákkal kapcsolatos kutatásokra fordított források szintje messze nem elégséges, 
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figyelembe véve a kérdés fontosságát az emberi jólét és egészség szempontjából; sürgeti, 
hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kutatások kapjanak magasabb prioritást a 
közösségi (FP7) és nemzeti kutatási programokban;

37. elismeri, hogy hatékonyabb mechanizmusokra van szükség, amelyek segítségével a 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos bizonyítékok 
hatást gyakorolhatnak a politikákra közösségi, tagállami és nemzetközi szinten egyaránt; 
támogatja az arra vonatkozó javaslatot, hogy e célra a meglévő rendelkezéseket 
megfelelően figyelembe vevő, független és mértékadó új tanácsadási mechanizmusokat 
hozzanak létre az EU-ban;

TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK

Finanszírozás

38. komoly aggodalmát fejezi ki a pénzügyi tervekről szóló határozatokból eredő, a Natura 
2000 és egyéb, a biológiai sokféleséggel kapcsolatos fellépés támogatását érintő pénzügyi 
korlátozások miatt;

39. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak minden, a KAP, a KHP, a kohéziós és strukturális 
alapok, a LIFE+ és a 7. keretprogram keretében rendelkezésre álló lehetőséget meg kell 
ragadniuk, és nemzeti erőforrásokat kell hozzárendelniük e fellépésekhez; sürgeti, hogy 
nagyobb mértékben vegyék figyelembe az ezzel kapcsolatos pénzügyi igényeket a 
költségvetés 2008–2009-es felülvizsgálata során, amikor is értékelni kell a biológiai 
sokféleség, különösen pedig a Natura 2000 céljaira szolgáló EU-források elégséges voltát 
és rendelkezésre állását;

A döntéshozatal megerősítése

40. üdvözli az arra vonatkozó javaslatot, hogy politika keretként induljon vita az EU-ban a 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos hosszú távú 
elképzelésekkel kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy ennek a vitának nyíltan kapcsolódnia 
kell az Európa jövőjéről szóló vitához; hangsúlyozza, hogy a vitába a lehető legtöbb 
résztvevőt kell bevonni, és különösen a régiókban kell lefolytatni őket; sürgeti, hogy a 
természettel (az EU-ban és világszerte) kapcsolatos európai értékeket építsék be a német 
elnökség alatt elfogadandó, az európai értékekről szóló nyilatkozat tervezetébe;

41. elismeri a közösségi környezetvédelmi kezdeményezésekről készült politikai 
hatáselemzések kiváló minőségét; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a más területeken 
indított politikai kezdeményezésekről készült hatáselemzések környezeti dimenziója 
gyakran gyenge; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a biológiai sokféleségre 
gyakorolt lehetséges negatív hatások felderítése érdekében vizsgálják meg az összes új 
politikai kezdeményezésüket, és ahol ilyen lehetséges negatív hatásokat azonosítanak, ott 
a hatáselemzés során biztosítsák a biológiai sokféleséggel kapcsolatos megfontolások 
megfelelő kezelését, beleértve az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatásokat is;

42. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a közösségi és tagállami szinten tett fellépések 
kiegészítsék egymást; elismeri az EU 2010-ig és azon túl érvényes cselekvési tervének 
fontosságát, a kiegészítő jelleg javításának egyik eszközeként; sürgeti ezért a tagállamokat, 
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hogy hangolják össze fellépéseiket a cselekvési tervvel; sürgeti a tagállamokat, hogy a 
fellépések összehangolását terjesszék ki regionális és helyi szintre is;

43. hangsúlyozza a területrendezés fontosságát a biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal kapcsolatban; sürgeti a tagállamokat, hogy regionális és helyi szinten 
erősítsék meg megközelítéseiket és módszereiket a biológiai sokféleség és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása érdekében, többek között a Natura 2000 
kiegészítő alkalmazása, a folyómedrek kezelésének megtervezése és vidékfejlesztési 
intézkedések, valamint a tengerek vonatkozásában az ökoszisztémákra vonatkozó, a 
tengeri stratégiáról szóló irányelvben lefektetett megközelítés végrehajtása révén;

Partnerségek

44. üdvözli a biológiai sokféleséggel kapcsolatos érdekek és az érintettek legfontosabb 
csoportjai közötti partnerségek megerősítésére vonatkozó felhívást; hangsúlyozza a föld, a 
víz és a tengeri erőforrások legfontosabb tulajdonosaival és használóival való 
partnerségek fontosságát; különösen támogatja a vadászokkal, halászokkal, 
gazdálkodókkal és erdészekkel, valamint az üzleti és pénzügyi ágazatokkal való 
partnerségeket; elismeri, hogy a Visszaszámlálás 2010 elnevezésű kezdeményezés fontos 
szerepet játszik e vonatkozásban;

Oktatás, tudatosság és részvétel 

45. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megértessük a közvéleménnyel a biológiai 
sokféleség és az ökoszisztémák fontosságát a jólét és az egészség szempontjából; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy jelentős mértékben erősítsék meg a közvélemény 
képzését és tájékoztatását célzó programokat, követeljenek intézkedéseket a politika 
szintjén és erősítsék meg a közvélemény aktív részvételét a természetmegőrzési 
intézkedésekben; hangsúlyozza, hogy e tekintetben fontos az információkhoz és az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés;

FELÜGYELET, ÉRTÉKELÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT

46. hangsúlyozza a mutatók fontosságát a közvélemény és a döntéshozók előrehaladással 
kapcsolatos tájékoztatása szempontjából; üdvözli a biológiai sokféleségre vonatkozó 
javasolt fő mutatókat; sürgeti, hogy fogadjanak el és tartsanak meg olyan, a biológiai 
sokféleségre vonatkozó mutatókat, amelyeket strukturális, illetve a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó mutatóként lehet alkalmazni;

47. rámutat, hogy a mutatók támogatása és a biológiai sokféleség állapotával, a rá nehezedő 
terheléssel és a politikai válaszadás hatékonyságával kapcsolatos információk forrásainak 
kiszélesítése szempontjából rendkívül fontos a hosszú távú ellenőrzési képességek és 
módszerek megerősítése; hangsúlyozza, hogy ezeket az információkat széles körben 
elérhetővé kell tenni egy közös tájékoztatási rendszer segítségével;

48. üdvözli a Bizottság középtávú (2008 végéig benyújtandó) és végleges (2010 végéig, 
illetve 2013 végéig benyújtandó) értékelésekre vonatkozó javaslatát, amelyek célja a 
Bizottságnak a Tanácshoz és a Parlamenthez intézett, a cselekvési tervről szóló 
közleményében meghatározott célkitűzések irányába tett előrelépés vizsgálata; 
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hangsúlyozza, hogy az értékelések eredményének a szélesebb politikai és költségvetési 
felülvizsgálati eljárások alapját kell képezniük, beleértve a 2008–2009. évi költségvetési 
felülvizsgálatot, valamint a 2013 utáni időszakra vonatkozó politikai és költségvetési 
felülvizsgálati eljárásokat;

49. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Mi a biológiai sokféleség?

Ez az átfogó elnevezés az élet sokszínűségét és a Föld természeti folyamatait takarja.

A biológiai sokféleségről szóló egyezmény szerint „a különféle forrásokból származó élő 
szervezetek közötti változatosság […] ide tartozik a fajokon belüli, valamint a fajok és az 
ökoszisztémák közötti változatosság”1.

Tények és adatok

Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődéshez – amely óriási előnyöket hozott az 
emberiség számára – a természeti rendszerek változatosságának és méretének, tehát a 
biológiai sokféleségnek a hanyatlása társult. A biológiai sokféleség ilyen jellegű csökkenése 
az ökoszisztémák, a fajok és a gének szintjén nemcsak a természet jelentős önmagáért való 
értéke miatt ad okot aggodalomra, hanem mert a természeti rendszerek által nyújtott 
„ökoszisztéma-szolgáltatások” csökkenését is eredményezi. E szolgáltatások közé tartoznak 
az élelmiszerek, a tüzelőanyag, a rostanyagok és a gyógyszerek előállítása, a víz, a levegő és 
az éghajlat szabályozása, a talaj termékenységének fenntartása, valamint a tápanyagok 
körforgása.

Amint azt az ökoszisztémák 2005 márciusában megjelent milleniumi értékelésében 
olvashatjuk, az emberi tevékenység jelentős kihalási hullám szélére juttatta bolygónkat, amely 
tovább veszélyezteti saját egészségünket. A fajok kihalásának jelenlegi üteme becslések 
szerint 100–1000-szeresen meghaladja a természetes háttérszintet. A milleniumi értékelés 
különleges hangsúlyt fektet arra, hogy az ökoszisztéma-szolgáltatások miként járulnak hozzá 
az emberi egészséghez és arra a következtetésre jut, hogy az emberiség jövője az egészséges 
ökoszisztémáktól függ.

Néhány adat ennek alátámasztására:

– 1970 és 2000 között a fajok gazdagsága 40%-kal csökkent. 
– 2000 óta évente 36 hektárnyi elsődleges erdőterület tűnik el a Földről. 
– A karib-tengeri régióban a kemény korallok által borított területek mérete 80%-kal csökkent. 
– 20 év alatt elveszítettük a mangroveterületek 35%-át. 

A biológiai sokféleségre vonatkozó 2010-es célkitűzés 

Az EU e tekintetben jelentős nyilatkozatokat tett. Az EU állam-, illetve kormányfői 2001-ben 
megállapodtak abban, hogy 2010-re megállítják a biológiai sokféleség hanyatlását [az EU-
ban]2 és helyreállítják az élőhelyeket és a természeti rendszereket3. 2002-ben a világ mintegy 

  
1 A biológiai sokféleségről szóló egyezmény 2. cikke
2 Elnökségi következtetések, göteborgi Európai Tanács, 2001. június 15. és 16.
3 COM(2001)0264.
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130 vezetőjéhez csatlakozva megegyeztek abban, hogy [világszinten] jelentősen mérséklik a 
biológiai sokféleség csökkenésének sebességét 2010-re1.

A biológiai sokféleség csökkenésének 2010-re történő megállítására vonatkozó célkitűzés 
több nemzetközi megállapodás tárgyát képezi. Mindegyik megállapodás elismeri az 
ökoszisztémák és élőhelyek gyors csökkenését, a bizonyos fajok populációit fenyegető 
növekvő veszélyeket, és azt, hogy sürgős intézkedésre van szükség a pótolhatatlan természeti 
erőforrások pusztulásának megállítására.

Általános célkitűzések helyett – amelyek vagy elérték a kívánt hatást, vagy nem – először 
átfogó környezetmegóvási célkitűzést fogadtak el. Ugyanakkor a biológiai sokféleség 
Európában és világszerte bekövetkező jelenlegi gyors csökkenése és a folyamatosan bővülő 
és intenzívebbé váló emberi tevékenységek fényében a biológiai sokféleség csökkenésének 
2010-re történő megállítása soha nem látott erőfeszítéseket követel majd tevékenységeinknek 
a természetes rendszerekhez való igazítása terén.

Az előadó álláspontja

Az előadó hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleségre vonatkozó 2010-es célkitűzésekre már 
nem áll rendelkezésre sok idő. Egyre nagyobb az egyetértés abban, hogy az elkövetkező 
években mit kellene tenni a biológiai sokféleség megőrzése érdekében: 

1. A fajoknak és ökoszisztémáknak helyet kell biztosítani a fejlődéshez és a 
regenerációhoz. Az ökoszisztéma-szolgáltatásoknak a Bizottság közleményében 
ösztönzött fenntartását az EU horizontális és ágazati politikáinak alapvető céljává kell 
tenni.

2. A halászati területek 75%-a teljesen kimerült vagy túlhalászott. Egyes fajok, például a 
közönséges tőkehal, a foltos tőkehal és az óriási laposhal már ma is veszélyben vannak. 
Ha nem teszünk lépéseket a fenntartható felhasználás irányába, unokáinknak nem 
marad hal. Az előadó tehát elismeri a halállományokat, a nem célfajokat és a tengeri 
élőhelyeket a gazdaságilag fenntarthatatlan halászati gyakorlatok, például az illegális 
halászat következtében fenyegető veszélyeket.

3. Az utak, gyárak és lakott területek tönkreteszik az állatok és növények élőhelyeit. Ha a 
városi és vidékfejlődés továbbra sem veszi figyelembe a természetet, környezetünket 
beton és szennyezettség uralja majd. 

4. Az éghajlatváltozás az emberiség előtt álló legnagyobb kihívás. A körülmények 
változásával az ökoszisztémák és az élőhelyek is megváltoznak. Az előadó 
hangsúlyozza, hogy létfontosságú lenne egy, az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó 
ökoszisztéma-megközelítés kidolgozása, különösen a föld-, víz- és tengerhasználatot 

  
1 A fenntartható fejlődéssel foglalkozó világ-csúcstalálkozó, végrehajtási terv
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érintő politikák vonatkozásában. Kötelességünk harcolni az éghajlatváltozás ellen és 
biztosítani, hogy a fajok képesek legyenek vándorolni vagy alkalmazkodni az új 
környezetükhöz. 

5. Ha egy állatot megszokott élőhelyén kívül szabadon engedünk, akkor egyszerűen 
elpusztul. Más esetekben az úgynevezett „invazív idegen fajok” elterjedése tette 
tönkre a helyi állat- és növényvilágot. Mivel soha nem tudhatjuk, hogy a dolgok 
hogyan alakulnak, e behatolások csökkentése létfontosságú. E tekintetben az előadó 
hangsúlyozza, hogy az invazív idegen fajok elterjedését súlyosbítja a személyek és az 
áruk növekvő mozgása, és sürgeti, hogy dolgozzanak ki olyan átfogó közösségi 
választ erre a problémára, amely kiterjed egy korai figyelmeztető rendszer 
létrehozására és a jogalkotási hézagok megszüntetésére, az EU invazív idegen fajokkal 
kapcsolatos stratégiájának kidolgozását is beleértve. 

6. A biológiai sokféleség a fenntartható fejlődés alapja. Az összes gazdasági tevékenység 
alapját az ökoszisztéma-szolgáltatások képezik. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
aggodalmakat ezért minden területen be kell építeni a politikák kialakításába. Az 
intézkedések magukban foglalják a piaci ösztönzőket, a fejlesztési támogatásokat, a 
biológiai sokféleséget nem károsító kereskedelmet és nemzetközi kormányzási 
eljárásokat. 

7. A tagállamoknak minden, a KAP, a KHP, a kohéziós és strukturális alapok, a LIFE+ 
és a 7. keretprogram keretében rendelkezésre álló lehetőséget meg kell ragadniuk a 
biológiai sokféleségre vonatkozó célkitűzések támogatására, és nemzeti erőforrásokat 
kell hozzárendelniük e fellépésekhez. Továbbá nagyobb mértékben kell figyelembe 
venni az ezzel kapcsolatos pénzügyi igényeket a költségvetés 2008–2009-es 
felülvizsgálata során, amikor is értékelni kell a biológiai sokféleség, különösen pedig a 
Natura 2000 céljaira szolgáló EU-források elégséges voltát és rendelkezésre állását.

8. Végül, de nem utolsó sorban az előadó elismeri, hogy az EU 2010-ig és az után 
érvényes cselekvési terve fontos eszközt és utolsó lehetőséget jelent az érintettek egy 
asztalhoz ültetésére közösségi és a tagállami szinten a 2010-es kötelezettségvállalások 
teljesítése érdekében. Ugyanakkor a végrehajtáshoz hátralévő idő korlátozottsága 
miatt a Bizottságnak biztosítania kell a szükséges struktúrákat a cselekvési terv 
közösségi és tagállami szinten való azonnali és hatékony végrehajtásához. 


