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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaustavitvi izgube raznovrstnosti do leta 2010
(2006/2233(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti 
do leta 2010 in pozneje: Ohranjanje storitev ekosistemov za blaginjo ljudi 
(KOM(2006)0216),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 1998 o sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu o strategiji Evropske skupnosti o biotski raznovrstnosti1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2002 o sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu o akcijskih načrtih za biotsko raznovrstnost na področjih 
ohranjanja naravnih virov, kmetijstva, ribištva ter razvoja in gospodarskega sodelovanja,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. junija 1993 o predlogu sklepa Sveta o zaključkih 
konvencije o biološki raznovrstnosti 2, 

– ob upoštevanju Direktive Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju 
prostoživečih ptic (direktiva o pticah)3 ter svoje resolucije z dne 17. januarja 2001 o 
izvajanju Direktive 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov (direktiva o habitatih)4, 

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 31. maja 2001 o predlogu sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta o določitvi šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti (2001–
2010)5,

– ob upoštevanju Pregleda strategije EU za trajnostni razvoj – prenovljena strategija6,

– ob upoštevanju zaključkov 8. zasedanja konference pogodbenic (COP 8) Konvencije o 
biološki raznovrstnosti ter tretjega srečanja pogodbenic (MOP 3) Kartagenskega 
protokola o biološki varnosti,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Odbora za ribištvo (A6-0000/2006),

A. ker se bo sedanje zaskrbljujoče hitro izgubljanje biotske raznovrstnosti verjetno še 
pospešilo in nadaljevalo, če ne bo obsežnih ukrepov, 

  
1 UL C 341, 9.11.1998, str. 41.
2 UL C 194, 19.7.1993, str. 401.
3 UL L 103, 25.4.1979, str. 1.
4 UL C 262, 18.9.2001, str. 132.
5 UL C 47 E, 21.2.2002, str. 113.
6 Dokument Sveta 10117/06, 9.6.2006.
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B. ker še ni na voljo ustreznih kazalnikov, s katerimi bi učinkovito izmerili, v kolikšni meri 
se pri izvedbi različnih politik upoštevajo zahteve biotske raznovrstnosti, 

C. ker ima biotska raznovrstnost bistveno vlogo pri ohranjanju življenja in preživljanja, 
gospodarskega in socialnega razvoja, blaginje ljudi ter pri uresničevanju razvojnih ciljev 
tisočletja do leta 2015,

D. ker po navedbah ZN v presoji ekosistemov tisočletja iz leta 2005 od začetka 60-ih let dve 
tretjini vseh ekosistemov nazadujeta;

E. ker so nujno potrebni okrepljeni in usklajeni napori, da se najkasneje do leta 2010 ustavi 
izgubljanje biotske raznovrstnosti,

1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom Zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti do 
leta 2010 in pozneje: ohranjanje storitev ekosistemov za blaginjo ljudi, in sicer zaradi 
njegovega konceptualnega pristopa, prednostnih ciljev za leti 2007 in 2008 ter ključnih 
podpornih ukrepov;

2. izraža globoko zaskrbljenost zaradi nadaljnjega izgubljanja biotske raznovrstnosti ter s 
tem povezanega propadanja ekosistemskih storitev;

3. priznava stvarno vrednost biotske raznovrstnosti in velik pomen zdravih ekosistemov za 
blaginjo in dobrobit v EU in po svetu;

4. poudarja, da je izguba biotske raznovrstnosti enako pomembna kot podnebne spremembe; 
poudarja, da so podnebne spremembe in izguba biotske raznovrstnosti tesno povezane;

5. ponovno poudarja, da si je nujno treba prizadevati za izpolnitev obveznosti, da se do leta 
2010 ustavi izgubljanje biotske raznovrstnosti v EU (obveznosti Evropskega sveta v 
Göteborgu leta 2001, strategije trajnostnega razvoja in šestega okoljskega akcijskega 
programa); poudarja, da so nujno potrebni okrepljeni in usklajeni napori za zaustavitev 
tega trenda, zlasti glede na to, da je za izpolnitev obveznosti do leta 2010 ostalo malo 
časa;

6. se zaveda kritičnega pomena nastajajočega koncepta ekosistemskih storitev, kot ga navaja 
sporočilo Komisije, ter predlaga, naj ohranjanje ekosistemskih storitev postane temeljni 
cilj vseh horizontalnih in sektorskih politik EU;

7. pozdravlja Akcijski načrt EU do leta 2010 in pozneje ter priznava, da je to nujno orodje in 
zadnja priložnost, da se pri ključnih ukrepih za izpolnitev obveznosti do leta 2010 združijo 
udeleženci na ravni Skupnosti in držav članic; vendar glede na omejen čas, preostal za 
izvajanje, poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo pripravljene potrebne strukture za 
njegovo takojšnje in učinkovito izvajanje na ravni Skupnosti in držav članic;

8. priznava, da akcijski načrt dolgoročno ne bo zadostoval za ohranitev biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev; pozdravlja vse predloge za začetek razprave v 
EU o dolgoročni viziji kot okviru za dolgoročno politiko; poziva Komisijo, naj začne 
postopek za oblikovanje dolgoročne vizije EU o biotski raznovrstnosti kot okvira za 
nadaljnji razvoj politike;



PR\631243SL.doc 5/13 PE 378.721v01-00

SL

1. PODROČJE POLITIKE – BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN EU

Najpomembnejši habitati in vrste (Cilj 1)

9. poudarja pomembno vlogo, ki jo imata direktivi o pticah in habitatih pri varovanju biotske 
raznovrstnosti EU, priznava pomen dokončanja omrežja Natura 2000 na kopnem in morju, 
pomen njegovega učinkovitega upravljanja in zadostnega financiranja, upoštevanja 
omrežja pri načrtovanju rabe zemljišč ter pomen krepitve celovitosti, povezljivosti in 
odpornosti omrežja, zlasti v luči podnebnih sprememb;

10. poudarja pomen dodatnih ukrepov, osredotočenih na ogrožene vrste, ter priznava vrednost 
širjenja uporabe akcijskih načrtov za obnovitev vrst v tem pogledu;

11. poudarja pomen velike biotske raznovrstnosti v najbolj oddaljenih regijah ter poziva, naj 
se za njeno ohranjanje in trajnostno rabo sprejmejo ukrepi, kot sta direktivi o naravi;

Širše podeželje in širše morsko okolje (Cilja 2 in 3)

12. priznava, da sta načrtovanje rabe zemljišč in izkoriščanje prostoživečih vrst (z lovom in 
ribolovom) ključna dejavnika, ki vplivata na biotsko raznovrstnost in storitve 
ekosistemov; zlasti poudarja nevarnost, ki jih za kmetijska zemljišča z visoko naravno 
vrednostjo in gozdove pomenita intenzifikacija in opuščanje; priznava nevarnosti, ki jih za 
ribje staleže, neciljne vrste in morske habitate pomenijo ekološko nesprejemljive 
ribolovne prakse, skupaj z nezakonitim ribolovom; 

13. poziva države članice, naj izkoristijo vse razpoložljive možnosti v okviru skupne 
kmetijske politike in skupne ribiške politike, da podprejo cilje biotske raznovrstnosti na 
širšem podeželju in v širšem morskem okolju (npr. območja izven Nature 2000); poziva k 
nadaljnjemu vključevanju biotske raznovrstnosti in vprašanj ekosistemskih storitev v 
skupno kmetijsko politiko in skupno ribiško politiko ter opredelitev zlasti priložnosti, ki jo 
v tem pogledu ponuja revizija proračuna 2008–09;

14. poudarja pomen pravočasnega in učinkovitega izvajanja okvirne direktive o vodah, da se 
doseže "dobro ekološko stanje" sladke vode, ter priporočila o celostnem upravljanju 
obalnih območij; poudarja, kako pomembno je sprejetje ambiciozne okvirne morske 
direktive, da se dosežejo "dobre okoljske razmere" morskega okolja; poudarja, kako 
pomembno je, da je v predvideni morski strategiji kot ključni nadrejeni cilj zastavljeno 
ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev;

15. priznava veliko škodo, ki jo ekosistemom EU povzročajo onesnaževala, zlasti razpršena 
onensnaževala, ki povzročajo zakisljevanje in evtrofikacijo, vključno z amonijem iz 
kmetijskih virov; poudarja, kako pomembno je zmanjšati obremenitev s temi 
onesnaževali, zlasti na območjih Nature 2000 in okrog njih ter na drugih območjih z 
visoko naravno vrednostjo; opozarja na priložnost za obravnavo teh vprašanj pri 
predvideni reviziji direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij ter pri pravočasnem 
izvajanju tematske strategije o kakovosti zraka;

16. se zaveda nevarnosti, ki jo za ekosisteme pomenijo nekateri pesticidi, zaviralci gorenja in 
druge obstojne, bioakumulativne in strupene kemikalije; glede tega poudarja pomen 
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učinkovitega izvajanja tematske strategije o trajnostni rabi pesticidov ter uredbe REACH; 
poudarja, da je treba s pomočjo plenilcev na vrhu prehranske piramide v kopenskem, 
sladkovodnem in morskem okolju spremljati bioakumulacijo teh onesnaževal;

Regionalni razvoj (Cilj 4)

17. se zaveda vse večje fragmentacije ekosistemov, ki je posledica širjenja infrastrukture, 
industrije in stanovanjskih objektov; trdi, da je mogoče s skrbnim načrtovanjem močno 
zmanjšati škodo na ekosistemih ter najti možnosti, ki jim bodo koristile; poziva države 
članice, naj zagotovijo, da projekti, financirani iz kohezijskih in strukturnih skladov, ne 
škodujejo biotski raznovrstnosti in ekosistemskim storitvam, ampak biotski raznovrstnosti 
še bolj koristijo; poziva države članice, naj pri prostorskem načrtovanju na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni dajejo prednost ohranjanju in obnavljanju biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev ter naj zagotovijo ustrezno vključitev biotske 
raznovrstnosti v strateške presoje okolja in presoje vplivov na okolje;

Invazivne tuje vrste in tuji genotipi (Cilj 5)

18. priznava, da biotsko raznovrstnost najbolj ogrožajo invazivne tuje vrste, njihovo širjenje 
pa se povečuje zaradi naraščajočega pretoka ljudi in blaga; poziva k oblikovanju 
celostnega odziva Skupnosti na ta problem, skupaj s sistemom zgodnjega opozarjanja, ter 
k zapolnitvi vrzeli v zakonodajnem okviru, skupaj z oblikovanjem strategije EU o 
invazivnih tujih vrstah;

19. poziva države članice, naj izvajajo Mednarodno konvencijo o nadzoru in upravljanju 
balastne vode ladij in sedimentov v okviru Mednarodne pomorske organizacije (IMO);

20. poudarja pomen izvajanja zakonodajnega okvira EU o gensko spremenjenih organizmih v 
celoti; 

2. PODROČJE POLITIKE – EU IN SVETOVNA BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

Mednarodno upravljanje (Cilj 6)

21. močno podpira učinkovito izvajanje konvencije o biološki raznovrstnosti in ter k temu 
spodbuja voditelje EU; poudarja pomen izvajanja delovnih programov konvencije o 
biološki raznovrstnosti, tudi na zaščitenih območjih; poudarja, da je treba dokončati 
mednarodni sistem dostopa do genetskih virov in porazdelitve koristi;

22. se zaveda ogroženosti biotske raznovrstnosti na odprtem morju; poziva k sprejetju 
dogovora o zaščiti biotske raznovrstnosti na odprtem morju v okviru konvencije ZN o 
pomorskem pravu; poziva EU, naj ima pri tem še naprej vodilno vlogo;

23. opozarja, da biotsko raznovrstnost ogroža ribolov z globokomorskimi pridnenimi vlečnimi 
mrežami; je seznanjen z nedavnim sklepom generalne skupščine ZN o tem vprašanju; 
poziva Komisijo, naj čim prej predloži zakonodajne predloge o ribolovu s pridnenimi 
vlečnimi mrežami na odprtem morju in v vodah EU; poziva Komisijo, naj si skupaj z ZN 
prizadeva za takojšnje izvajanje ukrepov za zaščito pomembnih globokomorskih habitatov 
na odprtem morju pred ribolovom s pridnenimi vlečnimi mrežami;
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24. v celoti podpira sklepe konference v Parizu (od 19. do 21. septembra 2006) o biotski 
raznovrstnosti v evropskem razvojnem sodelovanju (tako imenovano sporočilo iz Pariza); 
poziva Komisijo in zadevne države članice, naj zagotovijo ustrezna sredstva okoljskim 
projektom in projektom biotske raznovrstnosti v čezmorskih državah in ozemljih EU ter 
boljši dostop do evropskih programov za lokalne organe in nevladne organizacije v 
usklajevanju z lokalnimi oblastmi;

Zunanja pomoč (Cilj 7)

25. izraža veliko zaskrbljenost zaradi slabega izvajanja akcijskega načrta za ohranitev biotske 
raznovrstnosti v okviru gospodarskega in razvojnega sodelovanja, kar je izraženo tudi v 
poročilu Računskega sodišča o okoljskih vidikih v razvojnem sodelovanju ter v 
ugotovitvah revizije politike EU o biotski raznovrstnosti (2004); pozdravlja poziv, izražen 
v Evropskem soglasju o razvoju, da je treba več sredstev nameniti biotski raznovrstnosti 
ter jo bolj vključiti v razvojno sodelovanje;

26. poudarja, da je biotski raznovrstnosti v programih zunanje pomoči Komisije in držav 
članic kljub tem prizadevanjem namenjenih zelo malo sredstev; pozdravlja četrto zbiranje 
sredstev Svetovnega sklada za okolje, vendar obžaluje, da to dejansko ne pomeni 
povečanja sredstev za biotsko raznovrstnost; meni, da je izredno pomembno, da se 
prednostnim nalogam pri biotski raznovrstnosti v tretjih državah namenijo omejena 
namenska sredstva;

27. poudarja velik pomen, ki ga ima učinkovito vključevanje vprašanj biotske raznovrstnosti v 
programe zunanje pomoči Skupnosti in držav članic (skupaj s podpornimi proračunskimi 
ukrepi), da se zagotovi, da ti programi ne škodujejo biotski raznovrstnosti in 
ekosistemskim storitvam; glede tega poudarja, kako pomembno je razvijanje zmogljivosti 
v državah prejemnicah, da se vprašanja biotske raznovrstnosti vključijo v nacionalne 
razvojne strategije (tudi v strategije za zmanjševanje revščine)

28. izraža veliko zaskrbljenost, da kljub političnim prizadevanjem dejansko zelo verjetno, da 
v novi generaciji državnih in regionalnih strateških dokumentov še vedno ne bodo 
upoštevane potrebe biotske raznovrstnosti ter da Komisija v tem pogledu ne bo dejavneje 
sodelovala z državami prejemnicami;

Trgovina (Cilj 8)

29. priznava "ekološko sled", ki jo trgovina EU pušča na biotski raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitvah v tretjih državah; poziva Komisijo in države članice, naj 
opredelijo najpomembnejše učinke trgovine na biotsko raznovrstnost in ekosistemske 
storitve, zlasti pri trajnostnih presojah vplivov; poudarja pomen sprejetja ukrepov za 
zmanjšanje vpliva globalizacije na okolje v okviru večstranskih, regionalnih in 
dvostranskih sporazumov o prosti trgovini;

30. izraža globoko zaskrbljenost zaradi uvoza blaga v EU, skupaj z lesom, palmovim oljem in 
sojo, kar pospešuje krčenje tropskih gozdov; izraža zaskrbljenost, da bo razvijajoči se 
trend biogoriv še povečal pritisk na tropske gozdove; poziva Komisijo in države članice, 
naj nujno sprejmejo ukrepe za preprečevanje ali zmanjšanje negativnih učinkov take 
trgovine na tropske gozdove, med njimi tudi dvostranske sporazume v okviru programa za 
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uveljavljanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov; poziva Komisijo, 
naj čim prej predloži analizo možnosti za dodatno zakonodajo, s katero bi omejili uvoz 
nezakonito posekanega lesa;

31. poziva države članice, naj okrepijo prizadevanja za boj proti nezakoniti trgovini z vrstami, 
ki jih ščiti Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami, države članice in Komisijo pa, naj bolje uskladijo svoj odziv in 
ojačajo ukrepe za izvajanje te konvencije;

32. izraža zaskrbljenost zaradi pritiska na stalež rib, neciljne vrste in morske habitate v vodah 
tretjih držav, ki se je s partnerskimi sporazumi o ribolovu v preteklosti še povečal; 
poudarja, da je ključnega pomena s partnerskimi sporazumi o ribolovu zagotoviti 
ohranjanje staleža rib na ravni, ki podpira čim večjo trajnost ulova, in čim bolj zmanjšati 
vpliv na neciljne vrste in morske habitate; poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo ribolovne flote EU delovale v skladu s temi sporazumi.

3. PODROČJE POLITIKE – BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN PODNEBNE 
SPREMEMBE

Podnebne spremembe (Cilj 9)

33. se zaveda, da se je začelo obdobje podnebnih sprememb, ki so neizogibne in bodo imele 
velik vpliv na EU in svetovne ekosisteme; poudarja, da se bodo številni vplivi podnebnih 
sprememb na človeške družbe in gospodarstva odražali prek sprememb ekosistemov; se 
zaveda, da so že zdaj opazne spremembe ekosistemov in vplivi na nekatere vrste; 
poudarja, da je ekosistemski pristop zato bistvenega pomena za prilagajanje podnebnim 
spremembam, zlasti v zvezi z ukrepi, ki vplivajo na uporabo tal, vode in morja; meni, da 
je za EU pomembno, da še naprej ohrani vodilno vlogo pri mednarodnih prizadevanjih za 
zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih plinov;

34. poudarja, da je treba z oceno ukrepov za zmanjšanje učinkov podnebnih sprememb, kot je 
razvoj obnovljivih energetskih virov, zagotoviti, da bodo ti ustrezno upoštevali morebitne 
škodljive vplive na biotsko raznovrstnost, in da je treba takšne vplive preprečevati ali 
zmanjšati zlasti v povezavi z vetrnimi elektrarnami in biogorivi;

35. se zaveda, da se bo s podnebnimi spremembami še povečal pritisk na ekosisteme EU; 
poudarja, da sta velika in enotna mreža zaščitenih območij (zlasti območja Nature 2000) 
ter zdravo širše okolje ključnega pomena za krepitev odpornosti ekosistemov na podnebne 
spremembe; poudarja, da je treba zato zmanjšati „ustaljeni” pritisk na ekosisteme (s 
fragmentacijo, prekomernim izkoriščanjem, onesnaževanjem ali invazivnimi tujimi 
vrstami),  izoblikovati nove prilagojene ukrepe proti povečanemu pritisku podnebnih 
sprememb ter nujno oceniti, kateri habitati in vrste so zaradi podnebnih sprememb najbolj 
ogroženi.

4. PODROČJE POLITIKE - BAZA ZNANJA

Znanje (Cilj 10)

36. se zaveda, da je potreba po razumevanju biotske raznovrstnosti izjemen izziv; je močno 
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zaskrbljen zaradi višine sredstev, namenjenih raziskavam biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov, ki je glede na odločilni pomen tega vprašanja za našo blaginjo in dobrobit, 
bistveno premajhna; poziva k temu, da bi v raziskovalnih programih Skupnosti (sedmem 
okvirnem raziskovalnem programu) in nacionalnih raziskovalnih programih dajali večjo 
prednost financiranju raziskav biotske raznovrstnosti;

37. se zaveda potrebe po učinkovitejših mehanizmih, da bi znanstveni dokazi v zvezi z 
biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami dobili večjo težo v politiki na ravni 
Skupnosti, držav članic in na mednarodni ravni; podpira predlog, da bi v ta namen 
vzpostavili nov mehanizem EU za neodvisno in verodostojno svetovanje, ki bi upošteval 
veljavne določbe.

PODPORNI UKREPI

Financiranje

38. je močno zaskrbljen zaradi finančnih omejitev pri podpori Nature 2000 in drugih 
dejavnosti v prid biotski raznovrstnosti v Akcijskem načrtu EU do leta 2010 in pozneje, ki 
izvirajo iz odločitev glede finančne perspektive;

39. poudarja, da so države članice dolžne uporabiti vse možnosti, ki so dane v okviru skupne 
kmetijske in skupne ribiške politike, kohezijskih in strukturnih skladov in programa Life+ 
ter sedmega okvirnega programa, ter dodeliti nacionalna sredstva; poziva k temu, da bi pri 
reviziji proračuna 2008-09 namenili večjo pozornost finančnim potrebam in pri tem 
ocenili primernost in razpoložljivost sredstev, ki jih EU namenja biotski raznovrstnosti, 
zlasti Naturi 2000.

Krepitev odločanja

40. pozdravlja predlog za razpravo EU o dolgoročni viziji biotske raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitev kot okvira politike; poudarja, da bi morala biti razprava izrecno 
povezana z razpravo o prihodnosti Evrope; poziva k temu, da bi razprava vključevala čim 
več udeležencev in bi jo vodili zlasti v regijah; poziva k temu, da bi evropske vrednote, ki 
so povezane z naravo (v EU in po vsem svetu), v času nemškega predsedovanja izrecno 
navedli v predlagani deklaraciji o evropskih vrednotah;

41. se zaveda visoke kakovosti presoj vpliva političnih ukrepov, povezanih s pobudami 
okoljske politike Skupnosti; obžaluje, da je okoljska razsežnost presoj vpliva ukrepov, 
povezanih s političnimi pobudami na drugih področjih, pogosto šibka; poziva Komisijo in 
države članice, naj pregledajo vse nove politične pobude, da se prepričajo, da te nimajo 
občutnih škodljivih vplivov na biotsko raznovrstnost, če pa se ti izkažejo, naj zagotovijo, 
da bodo v postopku presoj vpliva ustrezno upoštevana vprašanja biotske raznovrstnosti, 
kar velja tudi za vplive na ekosistemske storitve;

42. poudarja, kako pomembno je, da se ukrepi na ravni Skupnosti in na ravni držav članic 
medsebojno dopolnjujejo; meni, da ima Akcijski načrt EU do leta 2010 in pozneje kot 
sredstvo za izboljšanje medsebojnega dopolnjevanja neprecenljivo vrednost; zato poziva 
države članice, naj svoje ukrepe uskladijo s tistimi v akcijskem načrtu; odločno poziva 
države članice, naj usklajevanje razširijo tudi na regionalno in lokalno raven;
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43. poudarja pomen prostorskega načrtovanja v povezavi z biotsko raznovrstnostjo in 
ekosistemskimi storitvami; poziva države članice, naj regionalne in lokalne pristope in 
metode, ki se uporabljajo za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, 
okrepijo tudi z dopolnilno uporabo Nature 2000, načrtovanjem upravljanja povodij in 
ukrepi za razvoj podeželja, na morju pa z izvajanjem ekosistemskega pristopa, kot je 
določen v direktivi o morski strategiji.

Partnerstva

44. pozdravlja poziv h krepitvi skladnosti med interesi biotske raznovrstnosti in ključnih 
interesnih skupin; poudarja pomen partnerstev s ključnimi lastniki in uporabniki tal, vode 
in morskih virov; podpira zlasti partnerstva z lovci, ribiči, kmeti in gozdarji ter 
podjetniškim in finančnim sektorjem; meni, da igra pobuda "odštevanja do 2010" 
(Countdown 2010) v tem pogledu pomembno vlogo.

Izobraževanje, ozaveščenost in sodelovanje 

45. poudarja, da je pomembno pomagati javnosti k boljšemu razumevanju pomena biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov za blaginjo in dobrobit; poziva Komisijo in države članice, 
naj občutno razširijo programe in kampanje, namenjene izobraževanju in obveščanju širše 
javnosti, oblikovanju političnih zahtev po ukrepih in krepitvi aktivnega sodelovanja širše 
javnosti pri ukrepih ohranjanja narave; poudarja, da je v tem pogledu pomemben dostop 
do informacij in pravnega varstva.

SPREMLJANJE, OCENA IN PREGLED

46. poudarja, da so kazalci pomembni za obveščanje javnosti in nosilcev odločanja o 
napredku; pozdravlja niz glavnih kazalcev biotske raznovrstnosti, ki je bil predlagan; 
poziva k sprejetju in ohranitvi indeksa biotske raznovrstnosti kot strukturnega kazalnika in 
kazalnika trajnostnega razvoja;

47. poudarja, da ima krepitev dolgoročnih zmogljivosti in načinov spremljanja ključni pomen 
pri podpori predlaganega niza kazalcev in zagotavljanju širšega vira informacij o stanju 
biotske raznovrstnosti, pritisku, ki se nanjo izvaja, ter učinkovitosti političnih odzivov; 
poudarja, da morajo te informacije postati širše dostopne prek skupnega informacijskega 
sistema;

48. pozdravlja predlog, da bo Komisija Svetu in Parlamentu predložila srednjeročno oceno 
(do konca leta 2008) in končni oceni (do konca 2010 in do konca 2013) napredka pri 
doseganju ciljev iz akcijskega načrta Komisije; poudarja, da je treba rezultate teh ocen 
vključiti v postopke revizij politike in proračuna, tudi v revizijo proračuna 2008-09 in 
revizije politike in proračuna po preteku obdobja do leta 2013;

49. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Kaj je biotska raznovrstnost?

Biotska raznovrstnost je vseobsegajoč pojem, ki opisuje raznolikost vseh življenjskih in 
naravnih procesov na Zemlji.

V konvenciji o biološki raznovrstnosti je opredeljena kot "raznolikost živih organizmov iz 
vseh virov [...]; to vključuje raznovrstnost znotraj samih vrst, med vrstami in raznovrstnost 
ekosistemov."1

Dejstva in številčni podatki

Z razvojem, ki je človeštvu v preteklem desetletju prinašal koristi, je povezana izguba 
raznolikosti in razširjenosti naravnih sistemov, torej biotske raznovrstnosti. Izguba biotske 
raznovrstnosti na ravneh ekosistemov, vrst in genov ni zaskrbljujoča samo zaradi velike 
vrednosti, ki jo ima narava, ampak tudi zato, ker povzroča upad „ekosistemskih storitev“, ki 
jih zagotavljajo naravni sistemi. Te storitve vključujejo proizvodnjo hrane, goriva, vlaken in 
zdravil, regulacijo voda, zraka in podnebja, ohranjanje rodovitnosti tal in kroženje hranilnih 
snovi.

Kot je zapisano v presoji ekosistemov tisočletja, objavljeni v marcu 2005, so človekove 
dejavnosti privedle planet na rob množičnega izumiranja vrst in še naprej ogrožajo našo 
dobrobit. Po trenutnih ocenah so na primer stopnje izgub stokrat do tisočkrat višje kot v 
naravnih pogojih. V presoji tisočletja je posebej poudarjeno, da ekosistemske storitve 
prispevajo k dobrobiti ljudi, in naveden zaključek, da je prihodnost človeštva odvisna od 
zdravih ekosistemov.

Naj navedemo nekaj številčnih podatkov:

- Med leti 1970 in 2000 je številčnost vrst upadla za 40 odstotkov. 
- Od leta 2000 se je prvotni gozd vsako leto zmanjšal za 36 milijonov hektarjev. 
- V karibski regiji se je površina kamenih koral zmanjšala za 80%. 
- V samo 20 letih je izginilo 35 odstotkov mangrov. 

Cilj biotske raznovrstnosti do leta 2010 

EU je dala v zvezi s temi cilji nekaj pomembnih izjav. Voditelji držav ali vlad EU so se leta 
2001 dogovorili, da bodo „do leta 2010 zaustavili izgubo biotske raznovrstnosti [v EU]“2 ter 
„obnovili življenjske prostore in naravne sisteme“3. Leta 2002 so se pridružili približno 130
svetovnim voditeljem, ki so sklenili, da je treba „znatno zmanjšati stopnjo izgube biotske 
raznovrstnosti [na svetovni ravni] do leta 2010“4.

  
1 Člen 2 Konvencije o biološki raznovrstnosti.
2 Sklepi predsedstva, Evropski Svet v Göteborgu, 15. in 16. junija 2001.
3 KOM(2001)0264.
4 Svetovni vrh o trajnostnem razvoju, načrt izvajanja.
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Cilj zaustavitve izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010 je predmet številnih pomembnih 
mednarodnih sporazumov. V vsakem je zabeležena ugotovitev, da se stanje ekosistemov in 
habitatov hitro poslabšuje, da so mnoge vrste in populacije vse bolj ogrožene in da je treba 
nujno sprejeti ukrepe, s katerimi bo mogoče zaustaviti upad nenadomestljivih naravnih virov.

Prvič je bil namesto splošnih ciljev, ki ne zagotavljajo želenega učinka ohranitve, sprejet 
skupni ohranitveni cilj. Zaradi trenutnega hitrega upada biotske raznovrstnosti v Evropi in po 
svetu ter vse večjega obsega in intenzivnosti številnih človekovih dejavnosti, pa bo cilj, da se 
zaustavi izguba biotske raznovrstnosti do leta 2010, pri prilagajanju naših dejavnosti 
potrebam naravnih sistemov zahteval napore brez primere.

Stališče poročevalca

Poročevalec poudarja, da cilj biotske raznovrstnosti 2010 ni več daleč. Obstaja vse večje 
soglasje o tem, kaj je treba storiti, da se bo biotska raznovrstnost v naslednjih letih ohranila: 

1. Vrste in ekosistemi potrebujejo prostor za svoj razvoj in obnavljanje. Ohranjanje 
ekosistemskih storitev, kot ga spodbuja sporočilo Komisije, bi moralo postati temeljni 
cilj vseh horizontalnih in sektorskih politik EU.

2. Pri 75 odstotkih skupnega ribjega staleža se dosega najvišja stopnja izkoriščanja ali 
prelov. Vrste, kot so trska, vahnja in navadni jezik so že zdaj ogrožene. Če ne bomo 
prešli na trajnostno uporabo, bo za naše vnuke zmanjkalo rib. Poročevalec se zaveda 
nevarnosti, ki jih za ribje staleže, neciljne vrste in morske habitate pomenijo ekološko 
nesprejemljive ribolovne prakse, skupaj z nezakonitim ribolovom.

3. Ceste, tovarne in stanovanjski objekti uničujejo življenjski prostor živali in rastlin. Če 
pri urbanem in podeželskem razvoju narava tudi v prihodnje ne bo upoštevana, bosta v 
naši okolici prevladovala beton in onesnaževanje. 

4. Podnebne spremembe veljajo kot največji izziv za človeštvo. V spremenjenih pogojih 
se bodo spremenili tudi ekosistemi in življenjski prostori. Poročevalec poudarja, da je 
ekosistemski pristop ključnega pomena za prilagajanje podnebnim spremembam, 
zlasti v zvezi z ukrepi, ki vplivajo na uporabo tal, vode in morja. Proti podnebnim 
spremembam se moramo boriti in zagotoviti, da se bodo vrste lahko selile ali se 
prilagodile novim razmeram. 

5. Vrsta, naseljena zunaj svojega običajnega življenjskega prostora, lahko preprosto 
umre. Po drugi strani so se razvile tako imenovanje invazivne tuje vrste, ki so uničile 
lokalno rastlinstvo in živalstvo. Ker ni mogoče predvideti, kako se bo to končalo, je 
pomembno zmanjšati te invazije. Glede na to poročevalec poudarja, da se širjenje 
invazivnih tujih vrst zaostruje z vse večjim pretokom ljudi in blaga ter poziva k 
oblikovanju celostnega odziva Skupnosti na ta problem, vključno s sistemom 
zgodnjega opozarjanja, ukrepi za zapolnitev vrzeli v zakonodajnem okviru ter 
razvojem strategije EU za boj proti invazivnim tujim vrstam.

6. Biotska raznovrstnost je temelj trajnostnega razvoja. Njene ekosistemske storitve 
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tvorijo osnovo vseh gospodarskih dejavnosti. Vprašanja biotske raznovrstnosti je treba 
upoštevati na vseh področjih oblikovanja politike. K ukrepom spadajo tržne spodbude, 
razvojna pomoč, biotski raznovrstnosti prijazna trgovina in mednarodni postopki 
upravljanja. 

7. Države članice so dolžne uporabiti vse možnosti, ki so dane v okviru skupne kmetijske 
in skupne ribiške politike, kohezijskih in strukturnih skladov, programa Life+ ter 
sedmega okvirnega programa, zato da podprejo cilje v zvezi z biotsko raznovrstnostjo, 
ter dodeliti nacionalna sredstva. Poleg tega je treba pri reviziji proračuna 2008-09 
nameniti večjo pozornost finančnim potrebam in pri tem oceniti primernost in 
razpoložljivost sredstev, ki jih EU namenja biotski raznovrstnosti, zlasti Naturi 2000.

8. Naposled poročevalec pozdravlja Akcijski načrt EU do leta 2010 in pozneje ter se 
zaveda, da je to nujno potrebno orodje in zadnja priložnost, da se pri ključnih ukrepih 
za izpolnitev obveznosti do leta 2010 združijo udeleženci na ravni Skupnosti in držav 
članic. Glede na omejeni čas, ki ostaja za izvajanje, pa mora Komisija zagotoviti, da 
bodo pripravljene potrebne strukture za njegovo takojšnje in učinkovito izvajanje na
ravni Skupnosti in držav članic. 
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