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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Kā apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2010. gadam — un turpmāk
(2006/2233(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kā apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos 
līdz 2010. gadam — un turpmāk. Ilgtspējīgi ekosistēmu pakalpojumi cilvēka labklājībai” 
(COM(2006)0216),

– ņemot vērā tā 1998. gada 20. oktobra rezolūciju par Komisijas paziņojumu Padomei un 
Eiropas Parlamentam par Eiropas Kopienas stratēģiju bioloģiskās daudzveidības jomā1,

– ņemot vērā tā 2002. gada 14. marta rezolūciju par Komisijas paziņojumu Padomei un 
Eiropas Parlamentam par rīcības plāniem attiecībā uz bioloģisko daudzveidību dabas 
resursu saglabāšanas, lauksaimniecības, zivsaimniecības un attīstības, kā arī ekonomiskās 
sadarbības jomās2,

– ņemot vērā 1993. gada 25. jūnija nostāju par priekšlikumu Padomes lēmumam par 
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību parakstīšanu3, 

– ņemot vērā Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību (Putnu direktīva)4 un tā 2001. gada 17. janvāra rezolūciju par Direktīvas 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu aizsardzību (Dzīvotņu direktīva)5 īstenošanu,   

– ņemot vērā 2001. gada 31. maija nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes lēmumam par Kopienas Sestās rīcības programmas attiecībā uz vidi izveidi 
(2001-2010) 6,

– ņemot vērā pārskatu par ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju — atjaunotu stratēģiju7,

– ņemot vērā Konvencijas par bioloģisko daudzveidību astotās Pušu konferences (COP 8) 
rezultātus un Kartahenas Protokola par bioloģisko drošību Pušu trešās sanāksmes 
(MOP 3) rezultātus,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Zivsaimniecības komitejas 
atzinumus (A6-0000/2006),

A. tā kā pašreizējie biedējošie bioloģiskās daudzveidības zaudēšanas tempi visticamāk tikai 
  

1 OV C 341, 9.11.1998., 41.lpp
2 OV C 047, 27.02.2003, 0575. lpp.,
3 OV C 194, 19.7.1993., 401. lpp.
4 OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.
5 OV C 262, 18.9.2001., 132. lpp.
6 OV C 47 E, 21.2.2002, 113. lpp.
7 Padomes dokuments 10117/06, 9.6.2006.
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pieaugs un turpināsies, ja netiks veikti vērienīgi pasākumi; 

B. tā kā vēl nav pieejami nekādi atbilstīgi indikatori, lai efektīvi noteiktu, cik lielā mērā 
prasības attiecībā uz bioloģisko daudzveidību tiek pildītas, īstenojot dažādus politikas 
virzienus; 

C. tā kā bioloģiskajai daudzveidībai ir izšķiroša nozīme dzīvības un iztikas uzturēšanā, 
ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, cilvēku labklājībā, kā arī 2015. gada Tūkstošgades 
attīstības mērķu sasniegšanā;

D. tā kā saskaņā ar ANO 2005. gada Tūkstošgades ekosistēmas novērtējumu kopš 60. gadu 
sākuma  2/3 no visām ekosistēmām ir novērota samazināšanās;

E. tā kā ir steidzami nepieciešami intensificēti un saskaņoti centieni, lai vēlākais 2010. gadā 
apturētu bioloģiskās daudzveidības zaudēšanu;

1. atzinīgi vērtē komisijas paziņojumu „Kā apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos 
līdz 2010. gadam — un turpmāk. Ilgtspējīgi ekosistēmu pakalpojumi cilvēka labklājībai” 
par tajā pausto konceptuālo pieeju, prioritārajiem mērķiem 2007-2008, kā arī galvenajiem 
atbalsta pasākumiem;

2. pauž vislielākās bažas par notiekošo bioloģiskās daudzveidības zaudēšanu un ar to saistīto 
ekosistēmu pakalpojumu samazināšanos; 

3. izprot bioloģiskās daudzveidības absolūto vērtību un veselīgu ekosistēmu nozīmību 
pārticībai un labklājībai ES un visā pasaulē;

4. uzsver to, ka bioloģiskās daudzveidības zaudēšana ir tikpat svarīga problēma kā klimata 
pārmaiņas;  uzsver, ka klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības zaudēšana ir cieši 
saistītas; 

5. atkārtoti apstiprina, ka centieni izpildīt saistības (kas tika pieņemtas Gēteborgas 
Eiropadomē 2001. gadā, Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Sestajā Vides rīcības 
programmā), lai apturētu bioloģiskās daudzveidības zaudēšanu ES līdz 2010. gadam, ir 
nepieciešami steidzami; uzsver steidzami nepieciešami pastiprināti un saskaņoti centieni, 
lai apturēto notiekošo, jo īpaši, ņemot vērā, ka saistību izpildei līdz 2010. gadam, ir atlicis 
ļoti maz laika; 

6. atzīst jaunā jēdziena „ekosistēmu pakalpojumi" izšķirošo nozīmību, kā tas popularizēts 
Komisijas paziņojumā, un ierosina, ka ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai jākļūst par 
nozīmīgu mērķi ES visos horizontālajos un nozaru politikas virzienos; 

7. atzinīgi vērtē ES Rīcības plānu līdz 2010. gadam un turpmāk, kā arī atzīst, ka tas ir 
nozīmīgs līdzeklis un pēdējā iespēja sapulcināt kopā iesaistītās puses Kopienas un 
dalībvalstu līmenī izšķirīgai rīcībai, lai izpildītu 2010. gada saistības;  bet ņemot vērā to, 
ka laika īstenošanai ir atlicis maz, mudina Komisiju nodrošināt, lai būtu pieejamas 
nepieciešamās struktūras tā nekavējošai un efektīvai īstenošanai Kopienas un dalībvalstu 
līmenī;
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8. atzīst to, ka ar Rīcības plānu vien nepietiks, lai ilgtermiņā saglabātu bioloģisko 
daudzveidību un uzturētu ekosistēmu pakalpojumus; atzinīgi vērtē visus priekšlikumus ES 
debašu uzsākšanai par ilgāka termiņa redzējumu, kā pamatu ilgtermiņa politikai; aicina 
Komisiju uzsākt ES ilgtermiņā redzējuma bioloģiskajai daudzveidībai izstrādāšanas 
procesu, kā pamatu tālākai politikas izstrādei; 

1. POLITIKAS JOMA – ES BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA

Svarīgākās dzīvotnes un sugas (1. mērķis)

9. uzsver Putnu un Dzīvotņu direktīvu nozīmību, aizsargājot ES bioloģisko daudzveidību, 
atzīst, cik nozīmīgi ir pabeigt Natura 2000 tīkla izveidi uz sauszemes un jūrā, šo tīklu 
atbilstīgi pārvaldīt un finansēt, plānojot zemes lietošanu rēķināties ar šo tīklu, stiprināt 
tīkla saskaņotību, sasaisti un viengabalainību, jo īpaši ņemot vērā klimata pārmaiņas;

10. uzsver, cik nozīmīgi ir apdraudētajām sugām paredzētie papildu pasākumi un atzīst, ka 
šajā sakarā ir vērtīgi paplašināt sugu rīcības plānu izmantošanu; 

11. uzsver attālāko reģionu augstās bioloģiskās daudzveidības nozīmību un aicina uz tām 
attiecināt dabas direktīvu pasākumus, lai šo daudzveidību saglabātu un ilgtspējīgi 
izmantotu;

Plašākās lauku teritorijās un plašāk jūras vidē (2. un 3. mērķis)

12. atzīst, ka zemes lietošanas plānošana un savvaļas sugu izmantošana (medībām un zvejai) 
ir galvenie faktori, kas apdraud bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumus; jo 
īpaši uzsver apdraudējumu augstas dabas vērtības lauksaimniecības zemēm un mežiem, 
pārāk intensīvi tos izmantojot vai pametot novārtā; izprot to, ka neilgtspējīgu zvejniecības 
metožu, arī nelegālas zvejas dēļ ir apdraudēti zivju krājumi, blakus sugas un jūras 
dzīvotnes; 

13. mudina dalībvalstis izmantot visas KLP un KZP piedāvātās iespējas, lai atbalstītu 
bioloģiskās daudzveidības mērķus plašākās lauku teritorijās un jūras vidē (t.i. ārpus 
Natura 2000 tīkla teritorijām); aicina vairāk integrēt ar bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmu pakalpojumiem saistītos apsvērumus KLP un KZP un īpaši izmantot iespēju, 
ko šajā sakarā sniegs 2008.– 2009. gada budžeta pārskatīšana;

14. uzsver, cik nozīmīgi ir savlaicīgi un efektīvi īstenot Ūdens Pamatdirektīvu, lai sasniegtu 
labu saldūdens ekoloģisko stāvokli, kā arī īstenot Integrētos piekrastes zonas 
apsaimniekošanas ieteikumus; uzsver, cik nozīmīgi ir pieņemt ambiciozo Jūras 
Pamatdirektīvu, lai panāktu jūras vides labu ekoloģisko stāvokli; uzsver nozīmību, kādu 
topošā Jūras stratēģija piešķir bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu 
uzturēšanai, kā galvenajam virsuzdevumam;

15. atzīst milzīgo kaitējumu, kādu ES ekosistēmām nodarījušas piesārņojošās vielas, jo īpaši 
paskābinošas un eitrofikāciju izraisošas vielas, tostarp amonjaks no lauksaimnieciskas 
darbības; uzsver, cik nozīmīgi ir samazināt šo piesārņojošo vielu izraisīto slodzi, jo īpaši 
Natura 2000 teritorijās un ap tām, kā arī citās augstas dabas vērtības teritorijās; vērš 
uzmanību uz iespēju risināt šīs problēmas, izmantojot nākamo Valstīm noteikto maksimāli 
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pieļaujamo emisiju direktīvas pārskatīšanu, kā arī savlaicīgi īstenojot Gaisa kvalitātes 
tematisko stratēģiju;

16. izprot apdraudējumu, kuru ekosistēmām izraisa noteikti pesticīdi, liesmas slāpētāji un 
citas noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas; uzsver, cik šajā sakarā nozīmīgi ir 
efektīvi īstenot Pesticīdu ilgtspējīgas izmantošanas tematisko stratēģiju, kā arī REACH; 
uzsver, ka nepieciešams šādu piesārņojošo vielu monitorings sauszemes, saldūdens un 
jūras vides plēsoņu populācijās;

Reģionālā un teritoriālā attīstība (4. mērķis)

17. atzīst pieaugošo ekosistēmu fragmentāciju infrastruktūras, rūpniecības un mājokļu 
būvniecības ekspansijas rezultātā; apliecina, ka plānošanu veicot rūpīgi, kaitējumu 
ekosistēmām varētu nozīmīgi samazināt, kā arī būtu iespējams tās atbalstīt; mudina 
dalībvalstis nodrošināt, lai projekti, kas finansēti no kohēzijas un strukturālajiem fondiem, 
nekaitētu bioloģiskajai daudzveidībai un ekosistēmu pakalpojumiem, bet optimizētu 
atbalstu bioloģiskajai daudzveidībai; mudina dalībvalstis teritorijas plānošanā valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī piešķirt prioritāti bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
pakalpojumu uzturēšanai un atjaunošanai; kā arī nodrošināt atbilstīgas rūpes par 
bioloģisko daudzveidību stratēģiskajos vides novērtējumos un ietekmes uz vidi 
novērtējumos;

Invazīvas svešzemju sugas un svešzemju genotipi (5. mērķis)

18. atzīst, ka invazīvās svešzemju sugas ir viens no galvenajiem draudiem bioloģiskajai 
daudzveidībai un to izplatīšanos pastiprina pieaugošā cilvēku un preču pārvietošanās;  
mudina izstrādāt visaptverošus kopienas pasākumus, lai risinātu šo problēmu, tostarp arī 
agrās brīdināšanas sistēmu, nepilnību novēršanu juridiskajā sistēmā, kā arī izstrādājot ES 
stratēģiju attiecībā uz invazīvajām svešzemju sugām;

19. mudina dalībvalstis īstenot SJO Starptautisko Konvenciju par kuģu balasta ūdeņu un
nogulšņu apsaimniekošanu; 

20. uzsver, cik nozīmīgi ir pilnībā īstenot ES tiesisko regulējumu par ģenētiski modificētiem 
organismiem;

2. POLITIKAS JOMA – ES UN PASAULES BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA

Starptautiskā pārvaldība (6. mērķis)

21. visnotaļ atbalsta efektīvu Konvencijas par bioloģisko daudzveidību īstenošanu un mudina 
šajā jomā ES vadību; uzsver cik nozīmīgi ir īstenot Konvencijas darba programmas, 
tostarp arī attiecībā uz aizsargājamām teritorijām; uzsver, ka nepieciešams pabeigt darbu 
pie starptautiskā piekļuves režīma ģenētiskajiem resursiem un gūto labumu sadales;

22. atzīst apdraudējumu bioloģiskajai daudzveidībai starptautiskajos ūdeņos; mudina panākt 
nolīgumu par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību starptautiskajos ūdeņos saskaņā ar 
ANO Jūras tiesību konvenciju;  mudina ES turpināt savu vadošo lomu šajā procesā;
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23. uzsver apdraudējumu bioloģiskajai daudzveidībai no dziļūdens grunts tralēšanas; atzīmē 
ANO Ģenerālās asamblejas neseno lēmumu šajā jautājumā; mudina Komisiju iespējami 
īsā laikā iesniegt likumdošanas priekšlikumus par grunts tralēšanu starptautiskajos un ES 
ūdeņos;  mudina Komisiju strādāt sadarbībā ar ANO, lai steidzami īstenotu pasākumus 
nozīmīgu dziļūdens dzīvotņu aizsardzībai starptautiskajos ūdeņos no grunts tralēšanas;

24. pilnībā atbalsta „vēstījumu no Parīzes” — Parīzes (2006. gada 19.-21. septembra) 
konferences par bioloģisko daudzveidību Eiropas attīstības sadarbībā secinājumus; 
mudina Komisiju un attiecīgās dalībvalstis nodrošināt atbilstīgu finansējumu vides un 
bioloģiskās daudzveidības jautājumiem ES aizjūras zemēs un teritorijās, kā arī uzlabot 
vietējo struktūru un NVO piekļuvi Eiropas programmām sadarbībā ar vietējām varas 
iestādēm;

Ārējā palīdzība (7. mērķis)

25. ir vienisprātis ar Revīzijas palātas paustajām bažām par vides jomas integrāciju attīstības 
sadarbībā un ES bioloģiskā daudzveidības politikas pārskatā (2004) secināto par 
Bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna ekonomiskajai un attīstības sadarbībai 
nepietiekamo īstenošanas līmeni;  atzinīgi vērtē  Eiropas konsensa par attīstību aicinājumu 
vairāk līdzekļu piešķirt bioloģiskās daudzveidības jomai un vairāk uzsvērt bioloģisko 
daudzveidību attīstības sadarbībā;

26. atzīmē, ka par spīti šiem centieniem, ļoti maz līdzekļu ir piešķirts bioloģiskās 
daudzveidības jomai Kopienas un dalībvalstu ārējās palīdzības programmās; atzinīgi vērtē 
Pasaules Vides fonda 4. papildinājumu, bet pauž nožēlu par to, ka šis papildinājums 
reālajā izteiksmē nepalielinās finansējumu bioloģiskās daudzveidības jomai; pauž to, cik 
izšķirīgi nozīmīgi ir piešķirt vismaz ierobežotus līdzekļus bioloģiskās daudzveidības 
prioritātēm trešās valstīs;  

27. uzsver, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir efektīvi iekļaut bioloģiskās daudzveidības jautājumus 
Kopienas un dalībvalstu ārējās palīdzības programmās (tostarp arī budžeta palīdzības 
pasākumos), lai nodrošinātu, ka to dēļ netiek kaitēts bioloģiskajai daudzveidībai un 
ekosistēmu pakalpojumiem; šajā sakarā uzsver, cik nozīmīgi ir palielināt resursus 
saņēmējvalstīs, lai integrētu bioloģiskās daudzveidības jautājumus valstu attīstības 
stratēģijās (tostarp arī nabadzības novēršanas stratēģijās);

28. pauž nopietnas bažas par to, ka par spīti centieniem politikas jomās, praksē pastāv liels 
risks, ka jaunajos valstu un reģionālajos stratēģijas dokumentos arī turpmāk nebūs ņemtas 
vērā nepieciešamības bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai, ja vien Komisija aktīvi 
neiesaistīsies šī jautājuma risināšanā attiecībā uz saņēmējvalstīm;

Tirdzniecība (8. mērķis)

29. atzīst ekoloģiskās pēdas nospiedumu trešo valstu bioloģiskajai daudzveidībai un 
ekosistēmu pakalpojumiem, kas rodas ES tirdzniecības dēļ; mudina Komisiju un 
dalībvalstis noteikt galvenos tirdzniecības ietekmes veidus uz bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmu pakalpojumiem, jo īpaši izmantojot ilgtspējības ietekmes novērtējumus; 
uzsver, ka svarīgi ir veikt pasākumus, lai samazinātu globalizācijas ekoloģisko ietekmi 
saistībā ar daudzpusējiem, reģionāliem un divpusējiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem;
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30. pauž dziļas bažas ES preču importu, tostarp koksnes, palmu eļļas un sojas pupu importu, 
kuru dēļ tiek iznīcināti tropu meži; pauž bažas par to, ka pieaugošā nepieciešamība pēc 
biodegvielas arī var apdraudēt tropu mežus; aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt 
pasākumus, lai novērstu vai mazinātu šādas tirdzniecības negatīvo ietekmi uz tropu 
mežiem, tostarp noslēdzot divpusējus nolīgumus saskaņā ar Rīcības plānu par tiesību aktu 
izpildi, pārvaldību un tirdzniecību mežu nozarē (FLEGT); mudina Komisiju pēc iespējas 
īsākā laikā iesniegt iespēju analīzi turpmākiem tiesību aktiem, lai izskaustu nelegāli 
iegūtas koksnes importu;

31. aicina dalībvalstis pastiprināt centienus, lai izskaustu CITES sarakstā uzskaitīto sugu 
nelegālo tirdzniecību, un aicina dalībvalstis un Komisiju pastiprināt koordinētu rīcību un 
pasākumus CITES īstenošanai; 

32. pauž bažas par to, ka partnerības nolīgumi zivsaimniecības jomā pagātnē ir pastiprinājuši 
draudus zivju krājumiem, blakussugām un jūras dzīvotnēm trešo valstu ūdeņos; uzsver, ka 
ir kritiski nozīmīgi nodrošināt, ka zivsaimniecības partnerības nolīgumi nodrošina zivju 
krājumu uzturēšanu tādā līmenī, kas nodrošina maksimāli ilgtspējīgu nozveju un samazina 
ietekmi uz blakussugām un jūras dzīvotnēm; mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, 
lai ES zvejas flotes rīkotos saskaņā ar šiem nolīgumiem;

3. POLITIKAS JOMA – BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA UN KLIMATA 
PĀRMAIŅAS

Klimata pārmaiņas (9. mērķis)

33. atzīst to, ka sācies neizbēgamu klimata pārmaiņu laiks, kam būs nozīmīga ietekme uz ES 
un globālām ekosistēmām; uzsver, ka daudzas no klimata pārmaiņu ietekmēm uz cilvēku 
sabiedrībām un ekonomiskajām sistēmām izpaudīsies tieši caur ekosistēmu pārmaiņām; 
atzīst, ka pārmaiņas ekosistēmās un ietekme uz sugām jau ir novērojama; tāpēc uzsver 
ekosistēmiskās pieejas ārkārtīgo nozīmību, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, jo īpaši 
attiecībā uz politikas virzieniem, kas skar zemes, ūdens un jūras izmantošanu;  kā arī ir 
svarīgi, lai ES saglabātu savu stingro starptautisko vadību darbā pie siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanas; 

34. uzsver, ka nodrošinot klimata pārmaiņu ierobežošanas pasākumus, piemēram, 
atjaunojamo enerģijas avotu attīstīšana, ir nozīmīgi tos novērtēt, lai nodrošinātu, ka tiek 
ņemta vērā potenciālā negatīvā ietekme uz bioloģisko daudzveidību, un lai šādu ietekmi 
novērstu vai mazinātu — īpaši attiecībā uz vēja enerģiju un biodegvielu;

35. atzīst, ka klimata pārmaiņas uzliks ES ekosistēmām smagu papildu slodzi; uzsver, ka 
ārkārtīgi svarīgs ir liels, saskaņots aizsargājamo teritoriju tīkls (jo īpaši Natura 2000 
teritoriju), kā arī nozīmīga ir veselīga plašāka vide, lai stiprinātu ekosistēmu pretošanās 
spēju klimata pārmaiņām; tāpēc uzsver nepieciešamību samazināt „parasto” slodzi uz 
ekosistēmām (fragmentācija, pārekspluatācija, piesārņojums, invazīvās svešzemju sugas);  
uzsver arī nepieciešamību veikt papildu pasākumus, kas piemēroti, lai palīdzētu atvieglot 
klimata pārmaiņu uzlikto papildu slodzi; kā arī steidzami veikt to dzīvotņu un sugu 
novērtējumu, kas ir klimata pārmaiņu visvairāk apdraudētas;

4. POLITIKAS JOMA – ZINĀŠANU BĀZE
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Zināšanas (10. mērķis)

36. atzīst, ka tie uzdevumi, kurus uzliek nepieciešamība izprast bioloģisko daudzveidību, ir 
sarežģīti; pauž nopietnas bažas par to, ka bioloģiskās daudzveidības izpētei piešķirto 
resursu līmenis ir pārāk zems, ņemot vērā šī jautājuma kritisko nozīmību iepretim mūsu 
pārticībai un labklājībai; mudina piešķirt bioloģiskās daudzveidības pētniecībai augstāku 
prioritāti Kopienā (7. Pamatprogramma), kā arī valstu pētniecības programmās;

37. atzīst nepieciešamību pēc daudz efektīvākiem mehānismiem, lai bioloģiskās 
daudzveidības zinātnisko liecību bāze būtu piemērotāka politikas virzienu izstrādei 
Kopienas, dalībvalstu un starptautiskā līmenī; saistībā ar šo mērķi atbalsta priekšlikumu 
izveidot jaunu ES mehānismu neatkarīgām, uzticamām konsultācijām, ņemot vērā jau 
esošo nodrošinājumu;

ATBALSTA PASĀKUMI

Finansēšana

38. pauž nopietnas bažas par finansiālajiem ierobežojumiem Natura 2000 atbalstam, kā arī 
citiem bioloģiskās daudzveidības pasākumiem ES Rīcības plānā 2010. gadam un turpmāk, 
ko noteica lēmumi par finanšu plānu;

39. uzsver dalībvalstu atbildību izmantot visas pieejamās iespējas, ko piedāvā KLP, KZP, 
kohēzijas un struktūrfondi, kā arī Life+ un 7. Pamatprogramma, un atvēlēt tam valstu 
resursus; mudina veltīt lielāku uzmanību finanšu vajadzībām, pārskatot 2008.-2009. gada 
budžetu, kura laikā jāveic novērtējums par ES finansējuma bioloģiskajai daudzveidībai  
pietiekamību un pieejamību, jo īpaši attiecībā uz Natura 2000 tīklu; 

Lēmumu pieņemšanas sistēmas pilnveidošana

40. atzinīgi vērtē priekšlikumu ES debašu uzsākšanai par ilgāka termiņa redzējumu 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā, kā pamatu politikas 
izstrādei; uzsver, ka šīm debatēm jābūt tieši saistītām ar debatēm par Eiropas nākotni; 
mudina panākt, lai šīs debates būtu cik vien iespējams iesaistošas, jo īpaši attiecībā uz 
reģioniem; mudina nodrošināt, lai Eiropas vērtības attiecībā uz vidi (gan ES, gan pasaulē) 
būtu uzskatāma daļa no Vācijas prezidentūras laikā iecerētās Eiropas Vērtību deklarācijas;

41. atzīst ar Kopienas politikas vides politikas virzieniem saistīto politikas ietekmes 
novērtējumu augsto kvalitāti; pauž nožēlu par to, ka citu nozaru politikas ietekmes 
novērtējumos vides dimensija bieži vien ir nepilnīga; mudina Komisiju un dalībvalstis 
pārbaudīt visas jaunās politiku iniciatīvas attiecībā uz iespējamu negatīvu ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību un nodrošināt, ka šāda iespējama ietekme tiek atklāta, ietekmes 
novērtējumu procesā bioloģiskās daudzveidības jautājumi tiek atbilstīgi risināti, tostarp 
attiecībā uz ietekmi uz ekosistēmu pakalpojumiem;

42. uzver, cik nozīmīga ir Kopienas līmeņa un dalībvalstu līmeņa darbību savstarpējā 
papildināmība; atzīst ES Rīcības plāna 2010. gadam un turpmāk unikālo vērtību, lai 
veicinātu šo papildināmību; mudina dalībvalstis saskaņot savas darbības ar Rīcības plānā 
paredzētajām; mudina dalībvalstis panākt šo saskaņotību arī reģionālā un vietējā līmenī;
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43. uzsver zemes izmantošanas plānošanas nozīmību attiecībā uz bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmu pakalpojumiem; mudina dalībvalstis uzlabot pieeju un metodes reģionālā un 
vietējā līmenī, lai uzturētu bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumus 
savstarpēji papildinot Natura 2000, upju baseinu pārvaldības plānošanu un lauku attīstības 
pasākumus, kā arī jūrā īstenojot ekosistēmisko pieeju, kā tā izklāstīta jūras vides 
stratēģijas direktīvā;

Partnerības

44. atzinīgi vērtē aicinājumu stiprināt partnerību starp bioloģiskās daudzveidības interesēm un 
galvenajām ieinteresēto personu grupām; uzsver, cik nozīmīga ir partnerība ar 
galvenajiem zemes, ūdens un jūras vides resursu īpašniekiem un izmantotājiem; jo īpaši 
atbalsta partnerību ar medniekiem, zvejniekiem, lauksaimniekiem un mežziņiem, kā arī ar 
uzņēmējdarbības un finanšu nozarēm; šajā sakarā atzīst Countdown 2010 nozīmību; 

Izglītošana, informētība un līdzdalība 

45. uzsver, cik svarīga ir sabiedrības izpratnes veicināšana par bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu nozīmību pārticībai un labklājībai; mudina Komisiju un dalībvalstis būtiski 
izvērst programmas un kampaņas, lai izglītotu un informētu plašu sabiedrību, izveidotu 
politisko pieprasījumu pēc rīcības un veicinātu plašas sabiedrības aktīvu līdzdalību vides 
saglabāšanas pasākumos; šajā sakarā uzsver informācijas pieejamības un tiesiskuma 
nozīmību;

MONITORINGS, NOVĒRTĒŠANA UN PĀRSKATĪŠANA

46. uzsver, ka indikatori ir ļoti nozīmīgi, lai varētu informēt sabiedrību un lēmumu 
pieņēmējus par sasniegto; atzinīgi vērtē ierosināto bioloģiskās daudzveidības galveno 
indikatoru kopumu; mudina pieņemt un saglabāt bioloģiskās daudzveidības indikatoru kā 
strukturālo indikatoru un ilgtspējīgas attīstības indikatoru;

47. uzsver, cik ļoti nozīmīgi ir stiprināt ilgtermiņa monitoringa spējas un metodes, lai 
atbalstītu indikatoru kopuma izmantojamību un nodrošinātu plašākus informācijas avotus 
par bioloģiskās daudzveidības stāvokli, spiedienu uz to un politikas virzienu piedāvāto 
risinājumu efektivitāti; uzsver to, ka informācijai jābūt plaši pieejamai  kopīgā 
informācijas sistēmā;

48. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu iesniegt Parlamentam un Padomei vidusposma 
(2008. gada beigas) un nobeiguma (2010. gada beigas un 2013. gada beigas) progresa 
novērtējumus attiecībā uz Komisijas paziņojumu un Rīcības plānu; uzsver, ka ar šī 
novērtējuma atklājumiem jārēķinās plašākos politikas virzienu un budžeta pārskata 
procesos, tostarp 2008.-2009. gada budžeta pārskatā un politikas virzienu un budžeta 
pārskatos pēc 2013.gada;

49. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Kas ir bioloģiskā daudzveidība?

Šis ir visaptverošs termins, ar ko raksturo visu dzīvības un dabas procesu daudzveidību uz 
zemes.

Konvencijā par bioloģisko daudzveidību tās definīcija ir „dažādas izcelsmes dzīvu organismu 
daudzveidība [...] tas ietver sugu dažādību, dažādību starp sugām un ekosistēmu dažādību”1

Fakti un skaitļi

Attīstība, no kuras cilvēce pēdējās desmitgadēs ir guvusi labumu, saistās ar dabas sistēmu 
dažādības un izplatības samazināšanos — cieš bioloģiskā daudzveidība. Bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās ekosistēmu, sugu un gēnu mērogā uztrauc ne vien tāpēc, ka mēs 
zaudējam patiesu dabas vērtību, bet arī tāpēc, ka mazāk pieejami kļūst dabas sistēmu sniegtie 
„ekosistēmu pakalpojumi”. Pie šiem pakalpojumiem pieder pārtikas, degvielas, šķiedru un 
zāļu ražošana, ūdens, gaisa un klimata regulēšana, augsnes auglības saglabāšana, barības vielu 
cikls.

Kā norādīts Tūkstošgades ekosistēmas izvērtējumā (MA), kas nāca klajā 2005. gada martā, 
cilvēku darbības planētu ir pietuvinājušas sugu masveida izzušanas vilnim, kas nākotnē 
apdraud mūsu pašu labklājību. Piemēram, pašreizējie aprēķinātie bioloģiskās samazināšanās 
rādītāji 100 līdz 1000 reizes pārsniedz dabisko līmeni Tūkstošgades izvērtējumā īpaši uzsvērts 
tas, kā ekosistēmu pakalpojumi dod labumu cilvēku labklājībai, un izdarīti secinājumi, ka 
cilvēces nākotne ir atkarīga no veselīgām ekosistēmām.

Daži atsevišķi dati:

- Sugu izplatība laikā starp 1970. un 2000. gadu ir samazinājusies par 40 %.
- Kopš 2000. gada ik gadus tiek zaudēti 36 miljoni hektāru primārā meža. 
- Karību reģionā cietie koraļļi ir samazinājušies par 80 %. 
- 20 gadu laikā ir zaudēti 35 % mangrovju audžu. 

Bioloģiskās daudzveidības mērķis 2010. gadam

Šajā sakarā ES ir sniegusi nozīmīgus paziņojumus. Dalībvalstu vadītāji 2001. gadā vienojās
līdz 2010. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos ES2 un atjaunot biotopus 
un dabas sistēmas3. 2002. gadā ES valstis kopā ar apmēram 130 pasaules valstu vadītājiem 
nolēma līdz 2010. gadam būtiski ierobežot bioloģiskās daudzveidības samazināšanās tendenci 
pasaulē4.

Mērķis apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2010. gadam ir vairāku svarīgu 
  

1 Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) 2. pants.
2 2001. gada 15. un 16. jūnija Gēteborgas Eiropadome, prezidentūras secinājumi.
3 COM(2001)0264.
4 Pasaules sammits par ilgtspējīgu attīstību, īstenošanas plāns.
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starptautisko nolīgumu priekšmets. Tajos atzīta ekosistēmu un biotopu strauja pasliktināšanās, 
draudu palielināšanās sugu populācijām un vajadzība pēc iespējas drīz veikt pasākumus, kas 
apturēs neaizstājamo dabas resursu samazināšanu.

Pirmo reizi ir noteikts vispārējs saglabāšanas mērķis, nevis vispārēji formulēti uzdevumi, kas 
var dot un var nedot gaidīto saglabāšanas rezultātu. Tomēr, ņemot vērā pašreizējo straujo 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos gan Eiropā, gan pasaulē, kā arī aizvien pieaugošo 
cilvēka darbību intensitāti, mērķis pārtraukt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 
2010. gadam prasīs nepieredzētus pūliņus mūsu darbību pielāgošanai dabas sistēmu 
vajadzībām.

Referenta nostāja

Referents uzsver, ka bioloģiskās daudzveidības mērķis 2010. gadam vairs nav aiz kalniem. 
Vērojama aizvien lielāka vienprātība par to, kas jāpaveic, lai saglabātu bioloģisko 
daudzveidību turpmākajos gados: 

1. Sugām un ekosistēmām ir nepieciešama telpa, kur attīstīties un atjaunoties. Ekosistēmu 
pakalpojumu saglabāšanai – kā tas paredzēts Komisijas paziņojumā – ir jākļūst par visu 
ES horizontālo un nozares politiku pamatmērķi.

2. 75% no visām zivsaimniecībām tiek izmantotas pilnībā vai arī tajās notiek pārzveja. 
Tādas sugas kā mencas, pikšas un paltusi jau ir apdraudētas. Ja mēs izmantošanu 
nepadarīsim ilgtspējīgāku, tad mūsu mazbērniem zivju vairs nebūs. Tādējādi referents 
atzīst, ka ir apdraudēti zivju krājumi, citas sugas, kā arī jūras biotopi, un šos draudus 
rada ekoloģiski neilgtspējīgas zvejas prakses, tostarp nelegālā zveja.

3. Ceļi, fabrikas un dzīvokļu celtniecība izposta dzīvnieku un augu biotopus. Ja pilsētu un 
lauku attīstībā arī turpmāk tiks ignorēta daba, mūsu apkārtnē dominēs betons un 
piesārņojums. 

4. Klimata pārmaiņas uzskatāmas par cilvēces lielāko problēmu. Mainoties apstākļiem, 
mainīsies arī ekosistēmas un biotopi. Referents uzsver ekosistēmas pieejas būtisko 
nozīmīgumu pielāgošanai klimata pārmaiņām, jo īpaši saistībā ar politikām, kas ietekmē 
zemes, ūdeņu un jūras izmantošanu.  Ir pienākums cīnīties pret klimata pārmaiņām un 
pārliecināties par to, ka sugas var migrēt vai pielāgoties jaunai videi. 

5. Liedzot sugai dzīvot tās pierastajā biotopā, tā var izmirt. Vai arī var savairoties tā 
dēvētās invazīvās svešzemju sugas un sagraut vietējo floru un faunu. Tā kā šādu lietu 
attīstība nekad nav paredzama, šo invāziju samazināšanai ir izšķiroša nozīme. Šajā 
sakarā referents uzsver, ka invazīvu svešzemju sugu izplatību saasina cilvēku un preču 
pieaugošā kustība, un mudina izstrādāt vispusīgu kopienas reakciju šai problēmai, 
tostarp agrīnās brīdināšanas sistēmu, pasākumus trūkumu novēršanai tiesiskajā sistēmā, 
ietverot ES stratēģijas par invazīvu svešzemju sugu izplatību izstrādāšanu. 

6. Bioloģiskā daudzveidība ir ilgtspējīgas attīstības pamats. Tās ekosistēmu pakalpojumi ir 
visu saimniecisko darbību pamatā. Tādēļ rūpes par bioloģisko daudzveidību ir jāiekļauj 
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visās politikas veidošanas jomās. Pasākumi ietver tirgus stimulus, attīstības atbalsta 
pasākumus, bioloģiskai daudzveidībai labvēlīgu tirdzniecību un starptautiskās pārvaldes 
procesus. 

7. Dalībvalstīm ir jāizmanto visas iespējas, ko paredz KLP, KZP, Kohēzijas fonds un 
struktūrfondi, LIFE+, kā arī Septītā Pamatprogramma, lai atbalstītu bioloģiskās 
daudzveidības mērķus, un arī jāpiešķir valstu līdzekļi. Turklāt, pārskatot budžetu 2008.–
2009. gadam, rūpīgāk ir jāapsver finansiālās vajadzības, izvērtējot ES finansējuma 
pietiekamību un pieejamību bioloģiskās daudzveidības vajadzībām, jo īpaši programmai 
Natura 2000.

8. Visbeidzot, taču ne mazāk svarīgi, referents atzīst, ka ES Rīcības plāns līdz 2010. gadam 
un turpmāk ir nozīmīgs instruments un pēdējā iespēja apvienot dalībniekus Kopienas un 
dalībvalstu līmenī svarīgākajiem pasākumiem, lai izpildītu 2010. gada saistības. Tomēr, 
ņemot vērā ierobežoto laiku, kas atlicis īstenošanai, Komisijai ir jānodrošina, lai 
nepieciešamās struktūras būtu gatavas tūlītējai un efektīvai tā īstenošanai Kopienas un 
dalībvalstu l


