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Kaip teigia Greta Thunberg, mūsų namai dega! Ar ketiname likti prie valgomojo stalo, 

ragindami vaikus tiesiog šiek tiek skubiau valgyti, tikėdamiesi, kad vakarienė baigsis 

greičiau, nei mes sudegsime? Ši tragiška analogija yra nūdienos atspindys, nes mūsų 

planeta dega.

Gamta ir klimatas – dvi to paties medalio pusės – patiria krizę. Todėl ir mūsų planeta, 

mūsų namai, atsidūrė krizėje. Mokslininkai vienareikšmiškai teigia, kad turime labai mažai 

galimybių imtis veiksmų, jei norime išgelbėti žmoniją ir visuomenę nuo žlugimo.

Europos gerovė, galia ir įtaka bei nežabotas vartojimas įpareigoja mus vadovauti kovai ir 

imtis visapusiškų ir integruotų priemonių visuose visuomenės sluoksniuose, kad atkakliai 

kovodami turėtume galimybių išgyventi.

Džiugu, kad šį kartą, kai valdžią perima nauja ES politinė vadovybė, jaučiamas tvirtas 

įsipareigojimas pagaliau imtis veiksmų. Piliečiai, visų pirma jaunimas, po to – vyresni 

asmenys, kuriems pritaria visų sričių mokslininkai, garsiai išreiškia tokius reikalavimus 

visame pasaulyje. Tačiau veiksmai, kurių jie imasi, turi būti daug reikšmingesni nei 

nuotraukos, madingi žodžiai ar „geros savijautos“ strategijos, kurios įprastomis 

aplinkybėmis leidžia užmaskuoti tai kaip pokyčius.

Nepadarykite klaidos! Mokslininkai iš tiesų skambina pavojaus varpais, siekdami pažadinti 

mus iš snaudulio. Daugiau kaip milijonui rūšių – labiau nei bet kada anksčiau – gresia 

išnykimas. Septyniasdešimt penki procentai visos sausumos ir beveik pusė visų jūrų ir 

vandens ekosistemų patyrė itin didelį neigiamą žmonių poveikį. Vien Europos Sąjungoje 

dėl netvaraus žemės ūkio ir žuvininkystės intensyvinimo tik 23 % saugomų rūšių ir 16 % 

saugomų buveinių tebėra tinkamai apsaugotos, taigi ir tvarios būklės. Šie mokslininkai 

teigia, jog liko vos 11 metų apriboti visuotinį atšilimą, kad jis neviršytų 1,5 °C, nes greitai ši 

misija taps neįmanoma. Tikimybė tai padaryti – 50 %.

Visos šios grėsmės yra tik sparčiai tirpstančio ledkalnio viršūnė, todėl turime veikti 

nedelsdami. Nėra laiko atidėlioti, nes bandymas įgyvendinti „realiai pasiekiamus“ tikslus – 

žaidimas, pasmerkiantis mus nesėkmei.

Dabartinis ES teisinis pagrindas yra labai stiprus – jis apima tiek Buveinių ir Paukščių 

direktyvas, žinomas kaip „gamtines direktyvas“, tiek palankiai vertinamą Bendrąją vandens 

politikos direktyvą. Jų tinkamas vykdymas ir įgyvendinimas, visapusiškai saugant „Natura 

2000“ teritorijas, – greitos sėkmės garantas. Kadangi per pastaruosius du dešimtmečius 

trūko drąsos tai daryti, dabar matome katastrofišką biologinės įvairovės nykimą. Nebūtina 

išradinėti dviračio – tereikia gerai pripūsti padangas. Tačiau dėlionė dar nesudėta. Visų 

pirma neturime jokios griežtos politikos, kuria būtų skatinamas aktyvus didelio masto 

ekosistemų atkūrimas ir mažinamas didžiulis mūsų netausaus vartojimo pasaulinis pėdsakas.

„BirdLife Europe and Central Asia“ parengė šias integruotas tarpsektorines veiksmų gaires 

– jose pristatomos pozicijos ir priemonės, skirtos mūsų jūroms, žemei, vandeniui, gamtai 

ir jos rūšims bei biologinei įvairovei gelbėti. Dabar Europa turi prisiimti moralinio, politinio 

ir ekonominio lyderio vaidmenį pasauliniu mastu. Jei šios idėjos taptų Europos Sąjungos 

strategijos dalimi, o vėliau būtų įgyvendintos, tai turėtų būti tinkama pradžia siekiant 

užgesinti pragaro ugnį, kuri grasina pasiglemžti mūsų namus kartu su mumis.

Santrauka
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Kontekstas
Gamta atsidūrė pavojuje. Ji glaudžiai susijusi su žmonija – žmonės turi gilias sąsajas 

su ekosistemomis, kuriose gyvena, nes jos yra mūsų gyvavimo pamatas – derlingas 

dirvožemis ir jūros, gėlas vanduo, stabilus klimatas – visa tai padėjo mums kuriant kultūrinį 

pagrindą. Žinome, kad tebesitęsiantis rūšių nykimas ir prastėjanti buveinių būklė kelia 

grėsmę mūsų gerovei ir galiausiai žmonijos išlikimui. Todėl žmoniją ištiko krizė.

Naujausios svarbios tarpvyriausybinės pasaulinės ataskaitos1 rodo, kad mes keičiame savo 

planetą neatpažįstamai. Dėl žmonių veiklos Žemė vos geba tinkamai funkcionuoti. Žmonės 

iš esmės pakeitė 75 % visų žemės ir beveik pusę visų jūrų ir vandens ekosistemų. Dėl šio 

poveikio daugelio rūšių populiacijos nyksta – daugiau nei milijonui rūšių gresia išnykimas. 

Tai pats aukščiausias rodiklis visoje žmonijos istorijoje.

Europos Sąjungoje (ES) padėtis panaši. Nepakankamas jau galiojančių teisės aktų vykdymo 

užtikrinimas ir įgyvendinimas, neribotas gamybos priemonių intensyvinimas žemės ūkio ir 

žuvininkystės srityje lėmė tai, kad tik 23 % saugomų rūšių ir 16 % saugomų buveinių būklių 

apsauga yra gera.

Pernai garsiausi pasaulio klimato srities mokslininkai įspėjo, kad per ateinančius 11 metų 

galime sumažinti visuotinį atšilimą daugiausia 1,5 °C. Tokia tikimybė siekia 50 %. Viršiję 

šią ribą susidursime su pražūtingu poveikiu žmonėms ir biologinei įvairovei. Klimato kaita 

glaudžiai susijusi su šiuo katastrofišku biologinės įvairovės nykimu ir jį dar labiau spartina. 

Todėl gamta atlieka ypač svarbų vaidmenį padedant švelninti klimato kaitą ir prie jos 

prisitaikyti. Kadangi šie klausimai iš esmės susiję, juos reikia nagrinėti išvien.

Buveinių būklės blogėjimas, kurį lėmė žemės ir vandenynų išteklių valdymas, yra 

pagrindinė biologinės įvairovės nykimo priežastis ir vienas iš pagrindinių klimato kaitos 

veiksnių2. Žemės naudojimo keitimo poveikis apima miškų naikinimą ir durpynų degradaciją 

– vien tai lemia 10–15 % viso išmetamo CO2 kiekio3. Gamta yra kovos su klimato kaita 

sprendimo dalis – tokios svarbios buveinės kaip miškai, pievos, rudadumblių sąžalynai, 

pakrančių šlapynės ir durpynai kaupia ir „suriša“ anglies dioksidą; iš įrodymų matyti, kad 

biologine įvairove pasižyminčios ekosistemos tai daro geriau, taip pat teikia kitokios 

naudos žmonėms. Norint užtikrinti šių vietovių apsaugą ir atkūrimą, būtų galima trečdaliu 

sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir padidinti kaupiamo anglies dioksido kiekį – to reikia 

siekiant išlaikyti atšilimą žemiau 1,5 °C lygio, taip pat atkuriant gamtą ir biologinę įvairovę4.

Suvokdami grėsmę, turime veikti dabar. Ateityje tai nebebus problema. Populiarių protestų 

banga vilnija per visą Europą ir pasaulį. Jų priešakyje – jaunimas, raginantis griebtis 

veiksmų. Turime klausyti, ką sako jis ir mokslininkai. Gamta atsidūrė pavojuje: susiduriame 

su sudėtingomis ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ekologine suirute. Atėjo laikas imtis 

veiksmų ir siekti plataus užmojo tikslų.

Todėl negalime tikėtis veiksmų, kurie būtų „realiai atliekami“, esant įprastoms sąlygoms. 

Toliau pateikiamos rekomendacijos grindžiamos tuo, ko reikia, mėginant išgelbėti 

visuomenę nuo žlugimo. Jos turėtų padėti įgyvendinti esminius pokyčius5.

1 IPBES visuotinis vertinimas, 2019 m. https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
2 Žr. „BirdLife International“ gamtinių sprendimų poziciją: www.birdlife.org/post2020
3 https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-page/
4 https://www.pnas.org/content/114/44/11645
5 Žr. „BirdLife International“ informacinį pranešimą apie esminius pokyčius: www.birdlife.org/post2020
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Kodėl mums anksčiau nepavyko?
Nepaisant stiprios teisinės sistemos – ES Paukščių ir Buveinių direktyvų arba gamtinių 

direktyvų – Europos pastangos sustabdyti ir pažaboti biologinės įvairovės nykimą 

per pastaruosius du dešimtmečius buvo itin nesėkmingos. 2016 m. atlikus išsamų šių 

direktyvų vertinimą prieita prie išvados, kad jos atitinka paskirtį. Tačiau direktyvų vykdymo 

užtikrinimas nacionaliniu lygmeniu yra silpnas, o daugelis teisės aktus pažeidžiančių 

veiksmų lieka nekontroliuojami ir už juos nebaudžiama.

2011 m. priimta ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.1, kuria siekiama sustabdyti 

biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų būklės blogėjimą, taip pat nustatomas ES indėlis 

užkertant kelią biologinės įvairovės nykimui pasauliniu mastu. Šeši jos tikslai apima ES 

gamtos teisės aktus, ekosistemas ir jų paslaugas, žemės ūkį ir miškininkystę, jūrų aplinką, 

invazines svetimžemes rūšis ir biologinės įvairovės nykimą pasauliniu mastu. Be šių tikslų, 

nustatyti veiksmai, kurių turi aktyviai imtis Europos Komisija (EK) ir ES valstybės narės.

Naujausiame dabartinės Biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. vertinime nurodoma, 

kad, likus dvejiems metams iki galutinio įgyvendinimo termino, ES toli gražu nesustabdė 

biologinės įvairovės nykimo savo teritorijoje. Įgyvendinant keturis iš šešių tikslų padaryta 

menka pažanga, o biologinės įvairovės padėtis žemės ūkio srityje ir miškų ekosistemose 

nuo 2010 m. pablogėjo. Įgyvendinant daugelį veiksmų taip pat pasiekta mažai arba jie 

neatnešė jokių rezultatų.

Taip atsitiko visų pirma dėl prastos strategijos koncepcijos, dviprasmiškų tikslų, 

nacionalinės atskaitomybės ir nepakankamo įsipareigojimo pakeisti esamą padėtį – 

tai priežastys, dėl kurių naikinama gamta. Nepriklausomi rodikliai yra labai svarbūs 

apibūdinant gamtinę padėtį, tačiau jų iš esmės nebuvo ankstesnėse strategijose. Naujų 

būtinų teisės aktų kūrimas, taip pat esamų teisės aktų finansavimas ir įgyvendinimas 

arba jų vykdymo užtikrinimas buvo nepakankamas. Tai rodo aukšto lygio politinių 

įsipareigojimų stoką.

Apskritai trūko politikos 

suderinamumo su kitais sektoriais. 

Be to, tuose sektoriuose, kuriuose 

biologinės įvairovės integravimas 

ypač svarbus, neprisiimta 

atsakomybė už strategijos 

tikslų įgyvendinimą, tarkime, ES 

nesugebėjo išspręsti vartojimo 

modelių problemos ir palaipsniui 

atsisakyti žalingų subsidijų2.

1 https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/eu_biodiversity_strategy_2020_birdlife_report.pdf
2 Žr. „BirdLife International“ poziciją dėl integravimo: www.birdlife.org/post2020

Šeldės upės slėnis
© Yves Adams, Vilda
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poveikio daugelio rūšių populiacijos nyksta – daugiau nei milijonui rūšių gresia išnykimas. 

Tai pats aukščiausias rodiklis visoje žmonijos istorijoje.

Europos Sąjungoje (ES) padėtis panaši. Nepakankamas jau galiojančių teisės aktų vykdymo 

užtikrinimas ir įgyvendinimas, neribotas gamybos priemonių intensyvinimas žemės ūkio ir 

žuvininkystės srityje lėmė tai, kad tik 23 % saugomų rūšių ir 16 % saugomų buveinių būklių 

apsauga yra gera.

Pernai garsiausi pasaulio klimato srities mokslininkai įspėjo, kad per ateinančius 11 metų 

galime sumažinti visuotinį atšilimą daugiausia 1,5 °C. Tokia tikimybė siekia 50 %. Viršiję 

šią ribą susidursime su pražūtingu poveikiu žmonėms ir biologinei įvairovei. Klimato kaita 

glaudžiai susijusi su šiuo katastrofišku biologinės įvairovės nykimu ir jį dar labiau spartina. 

Todėl gamta atlieka ypač svarbų vaidmenį padedant švelninti klimato kaitą ir prie jos 

prisitaikyti. Kadangi šie klausimai iš esmės susiję, juos reikia nagrinėti išvien.

Buveinių būklės blogėjimas, kurį lėmė žemės ir vandenynų išteklių valdymas, yra 

pagrindinė biologinės įvairovės nykimo priežastis ir vienas iš pagrindinių klimato kaitos 

veiksnių2. Žemės naudojimo keitimo poveikis apima miškų naikinimą ir durpynų degradaciją 

– vien tai lemia 10–15 % viso išmetamo CO2 kiekio3. Gamta yra kovos su klimato kaita 

sprendimo dalis – tokios svarbios buveinės kaip miškai, pievos, rudadumblių sąžalynai, 

pakrančių šlapynės ir durpynai kaupia ir „suriša“ anglies dioksidą; iš įrodymų matyti, kad 

biologine įvairove pasižyminčios ekosistemos tai daro geriau, taip pat teikia kitokios 

naudos žmonėms. Norint užtikrinti šių vietovių apsaugą ir atkūrimą, būtų galima trečdaliu 

sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir padidinti kaupiamo anglies dioksido kiekį – to reikia 

siekiant išlaikyti atšilimą žemiau 1,5 °C lygio, taip pat atkuriant gamtą ir biologinę įvairovę4.

Suvokdami grėsmę, turime veikti dabar. Ateityje tai nebebus problema. Populiarių protestų 

banga vilnija per visą Europą ir pasaulį. Jų priešakyje – jaunimas, raginantis griebtis 

veiksmų. Turime klausyti, ką sako jis ir mokslininkai. Gamta atsidūrė pavojuje: susiduriame 

su sudėtingomis ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ekologine suirute. Atėjo laikas imtis 

veiksmų ir siekti plataus užmojo tikslų.

Todėl negalime tikėtis veiksmų, kurie būtų „realiai atliekami“, esant įprastoms sąlygoms. 

Toliau pateikiamos rekomendacijos grindžiamos tuo, ko reikia, mėginant išgelbėti 

visuomenę nuo žlugimo. Jos turėtų padėti įgyvendinti esminius pokyčius5.

1 IPBES visuotinis vertinimas, 2019 m. https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
2 Žr. „BirdLife International“ gamtinių sprendimų poziciją: www.birdlife.org/post2020
3 https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-page/
4 https://www.pnas.org/content/114/44/11645
5 Žr. „BirdLife International“ informacinį pranešimą apie esminius pokyčius: www.birdlife.org/post2020
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Kodėl mums anksčiau nepavyko?
Nepaisant stiprios teisinės sistemos – ES Paukščių ir Buveinių direktyvų arba gamtinių 

direktyvų – Europos pastangos sustabdyti ir pažaboti biologinės įvairovės nykimą 

per pastaruosius du dešimtmečius buvo itin nesėkmingos. 2016 m. atlikus išsamų šių 

direktyvų vertinimą prieita prie išvados, kad jos atitinka paskirtį. Tačiau direktyvų vykdymo 

užtikrinimas nacionaliniu lygmeniu yra silpnas, o daugelis teisės aktus pažeidžiančių 

veiksmų lieka nekontroliuojami ir už juos nebaudžiama.

2011 m. priimta ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.1, kuria siekiama sustabdyti 

biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų būklės blogėjimą, taip pat nustatomas ES indėlis 

užkertant kelią biologinės įvairovės nykimui pasauliniu mastu. Šeši jos tikslai apima ES 

gamtos teisės aktus, ekosistemas ir jų paslaugas, žemės ūkį ir miškininkystę, jūrų aplinką, 

invazines svetimžemes rūšis ir biologinės įvairovės nykimą pasauliniu mastu. Be šių tikslų, 

nustatyti veiksmai, kurių turi aktyviai imtis Europos Komisija (EK) ir ES valstybės narės.

Naujausiame dabartinės Biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. vertinime nurodoma, 

kad, likus dvejiems metams iki galutinio įgyvendinimo termino, ES toli gražu nesustabdė 

biologinės įvairovės nykimo savo teritorijoje. Įgyvendinant keturis iš šešių tikslų padaryta 

menka pažanga, o biologinės įvairovės padėtis žemės ūkio srityje ir miškų ekosistemose 

nuo 2010 m. pablogėjo. Įgyvendinant daugelį veiksmų taip pat pasiekta mažai arba jie 

neatnešė jokių rezultatų.

Taip atsitiko visų pirma dėl prastos strategijos koncepcijos, dviprasmiškų tikslų, 

nacionalinės atskaitomybės ir nepakankamo įsipareigojimo pakeisti esamą padėtį – 

tai priežastys, dėl kurių naikinama gamta. Nepriklausomi rodikliai yra labai svarbūs 

apibūdinant gamtinę padėtį, tačiau jų iš esmės nebuvo ankstesnėse strategijose. Naujų 

būtinų teisės aktų kūrimas, taip pat esamų teisės aktų finansavimas ir įgyvendinimas 

arba jų vykdymo užtikrinimas buvo nepakankamas. Tai rodo aukšto lygio politinių 

įsipareigojimų stoką.

Apskritai trūko politikos 

suderinamumo su kitais sektoriais. 

Be to, tuose sektoriuose, kuriuose 

biologinės įvairovės integravimas 

ypač svarbus, neprisiimta 

atsakomybė už strategijos 

tikslų įgyvendinimą, tarkime, ES 

nesugebėjo išspręsti vartojimo 

modelių problemos ir palaipsniui 

atsisakyti žalingų subsidijų2.

1 https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/eu_biodiversity_strategy_2020_birdlife_report.pdf
2 Žr. „BirdLife International“ poziciją dėl integravimo: www.birdlife.org/post2020

Šeldės upės slėnis
© Yves Adams, Vilda
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Europos žaliasis kursas. 
Vienintelė kartos galimybė

Biologinės įvairovės išsaugojimas reiškia rūšių, jų buveinių ir jų sąveikos išsaugojimą. 

Kad galėtume pasipriešinti dabartinėms klimato kaitos prognozėms, turime sudaryti 

sąlygas gamtai ir natūraliems anglies dioksido absorbentams atsigauti, o ekosistemoms 

– tapti atsparioms. ES stiprėja politinis aspektas. Siekiant susidoroti su mus ištikusia 

ekologine katastrofa, naujai paskirta Komisijos narių kolegija gavo kelis įgaliojamuosius 

raštus, kurie iš esmės nutraukė pastaruosius 15 metų trukusį paralyžių. Naujoji Komisijos 

pirmininkė Ursula von der Leyen pažadėjo per pirmąsias 100 naujosios Komisijos darbo 

dienų paskelbti Europos žaliąjį kursą, kurio svarbiausias komponentas bus ES biologinės 

įvairovės strategija. Naujoji Komisijos pirmininkė pareiškė norinti, kad ES pirmautų šioje 

srityje pasauliniu mastu.

2020 m. spalio mėn. Kunminge (Kinija) vyksiančioje Biologinės įvairovės konvencijos šalių 

konferencijoje (COP 15) bus parengta pasaulinė biologinės įvairovės sistema po 2020 m. 

ES ir jos valstybės narės yra konvencijos šalys, tad turės pateikti atnaujintus nacionalinius 

biologinės įvairovės strateginius veiksmų planus.

Kadangi jos balsuoja kaip blokas, yra svarbios diskusijų dalyvės. Kad ir koks būtų užmojis (ar 

jo nebūtų) – ES parengė Europos žaliąjį kursą ir pristatys jį Biologinės įvairovės konvencijos 

šalių konferencijoje (COP 15) – tikėtina, kad jis paskatins kitus pasaulinio masto veikėjus 

siekti užsibrėžtų tikslų ir bus pagrindas, kuriuo remdamiesi, jie turės įsipareigoti imtis 

veiksmų savo šalyje. ES patikimumas pirmauti biologinės įvairovės veiksmų srityje priklausys 

nuo tikrai plataus užmojo veiksmų ES teritorijoje.

Iš didžiulio ES biudžeto būtų galima pradėti finansuoti esminius sisteminius pokyčius 

visuomenėje, kurioje gerbiama teisinė valstybė ir gamta. Šiuo metu neveiksmingos 

paskatos ir investicijos ES veda mus gamtos naikinimo link. Turime kovoti su klimato ir 

biologinės įvairovės krizėmis patikimai įgyvendindami plataus užmojo tikslus. Nebegalime 

sau leisti taikstytis su dabartine padėtimi. Šis esminis pokytis turės įveikti ekonomikos 

augimo paradigmą. Pokyčiai privalės užtikrinti socialinį teisingumą ir socialinį bei 

ekonominį sąžiningumą1.

Kad šie poslinkiai įvyktų, valstybės narės turės visapusiškai įgyvendinti aplinkos acquis. Jo 

vykdymą svarbu užtikrinti visoje ES. Šiuo tikslu teks perskirstyti dideles ES biudžeto dalis. Tai 

bus pasiekta tik tada, kai biologinės įvairovės poreikiai bus veiksmingai integruoti į visas ES 

politikos sritis ir ekonomikos sektorius. ES tinkle pasaulio ekosistemų ekologinis pėdsakas 

turi būti teigiamas: ES vartojimo ir gamybos, paramos vystymuisi, prekybos politikos 

ir finansinių taisyklių derinys apskritai privalo padėti skatinti gerinti biologinę įvairovę 

pasauliniu mastu ir sudaryti jai palankias sąlygas, o ne bloginti jos būklę.

1 Žr. „BirdLife International“ informacinį pranešimą apie esminius pokyčius: www.birdlife.org/post2020
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Biologinės įvairovės ir klimato 
krizių sąsajų svarba

Po Paryžiaus susitarimo Europos Komisija jau padidino savo užmojus, susijusius su 

veiksmais klimato kaitos srityje, ir ragina iki 2050 m. užtikrinti nulinį grynąjį išmetamą CO₂ 

kiekį. Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijoje (COP 15) ES turi parodyti tokį 

patį užmojį, kokio ji siekė pasirašydama Paryžiaus susitarimą.

Siekdami išsaugoti gamtą ir žinodami, kad biologinės įvairovės nykimas yra kitas tos pačios 

krizės aspektas, turime drauge spręsti klimato kaitos ir ekologinės suirutės problemas. Šiuo 

tikslu naująją ES biologinės įvairovės strategiją ir „neutralaus poveikio klimatui ES“ viziją 

reikės suderinti pagal šiuos principus:

1. „Surišant“ anglies dioksidą visada turėtų būti prisidedama prie ekosistemų ir 

biologinės įvairovės būklės ir atsparumo.

2. Įgyvendinant prisitaikymo prie klimato kaitos politiką, pirmenybė turėtų būti teikiama 

gamtiniams sprendimams, svarstomas poveikis biologinei įvairovei ir jo vengiama, 

didinamas atsparumas ir skatinama sąveika su ekosistemų atkūrimu.

3. Privalome smarkiai sumažinti vartojimą ir padidinti energijos, gamtos išteklių ir 

žuvies, mėsos, pieno produktų vartojimo efektyvumą. Turime pakeisti augimo 

paradigmą, kad žmonės gyventų darniai su gamta ir neperžengtų planetos ribų.

4. Atsinaujinančioji energija ir su ja susijusios infrastruktūros turi būti plėtojamos 

biologinei įvairovei kuo palankesniu būdu, be kita ko, užtikrinant kruopštų teritorijų 

planavimą, kuo mažesnį techninį poveikį ir atsakingą technologijų taikymą, 

atsižvelgiant į ekologinius pajėgumus.

5. Reikia užtikrinti ekosistemų ir rūšių atsparumą klimato kaitai sprendžiant klausimus, 

susijusius su kitais streso veiksniais (pvz., erdvės prieinamumu, maisto pakankamumu 

ir vandens prieinamumu, invazinių svetimžemių rūšių poveikiu), taip pat taikant 

konkrečias prisitaikymo prie biologinės įvairovės priemones, kuriomis siekiama 

optimizuoti gamtą ir numatyti klimato kaitos poveikį.

Kilnusis erelis (Aquila chrysaetos) and Red Fox (Vulpes vulpes) © Yves Adams, Vilda
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Europos žaliasis kursas. 
Vienintelė kartos galimybė

Biologinės įvairovės išsaugojimas reiškia rūšių, jų buveinių ir jų sąveikos išsaugojimą. 

Kad galėtume pasipriešinti dabartinėms klimato kaitos prognozėms, turime sudaryti 

sąlygas gamtai ir natūraliems anglies dioksido absorbentams atsigauti, o ekosistemoms 

– tapti atsparioms. ES stiprėja politinis aspektas. Siekiant susidoroti su mus ištikusia 

ekologine katastrofa, naujai paskirta Komisijos narių kolegija gavo kelis įgaliojamuosius 

raštus, kurie iš esmės nutraukė pastaruosius 15 metų trukusį paralyžių. Naujoji Komisijos 

pirmininkė Ursula von der Leyen pažadėjo per pirmąsias 100 naujosios Komisijos darbo 

dienų paskelbti Europos žaliąjį kursą, kurio svarbiausias komponentas bus ES biologinės 

įvairovės strategija. Naujoji Komisijos pirmininkė pareiškė norinti, kad ES pirmautų šioje 

srityje pasauliniu mastu.

2020 m. spalio mėn. Kunminge (Kinija) vyksiančioje Biologinės įvairovės konvencijos šalių 

konferencijoje (COP 15) bus parengta pasaulinė biologinės įvairovės sistema po 2020 m. 

ES ir jos valstybės narės yra konvencijos šalys, tad turės pateikti atnaujintus nacionalinius 

biologinės įvairovės strateginius veiksmų planus.

Kadangi jos balsuoja kaip blokas, yra svarbios diskusijų dalyvės. Kad ir koks būtų užmojis (ar 

jo nebūtų) – ES parengė Europos žaliąjį kursą ir pristatys jį Biologinės įvairovės konvencijos 

šalių konferencijoje (COP 15) – tikėtina, kad jis paskatins kitus pasaulinio masto veikėjus 

siekti užsibrėžtų tikslų ir bus pagrindas, kuriuo remdamiesi, jie turės įsipareigoti imtis 

veiksmų savo šalyje. ES patikimumas pirmauti biologinės įvairovės veiksmų srityje priklausys 

nuo tikrai plataus užmojo veiksmų ES teritorijoje.

Iš didžiulio ES biudžeto būtų galima pradėti finansuoti esminius sisteminius pokyčius 

visuomenėje, kurioje gerbiama teisinė valstybė ir gamta. Šiuo metu neveiksmingos 

paskatos ir investicijos ES veda mus gamtos naikinimo link. Turime kovoti su klimato ir 

biologinės įvairovės krizėmis patikimai įgyvendindami plataus užmojo tikslus. Nebegalime 

sau leisti taikstytis su dabartine padėtimi. Šis esminis pokytis turės įveikti ekonomikos 

augimo paradigmą. Pokyčiai privalės užtikrinti socialinį teisingumą ir socialinį bei 

ekonominį sąžiningumą1.

Kad šie poslinkiai įvyktų, valstybės narės turės visapusiškai įgyvendinti aplinkos acquis. Jo 

vykdymą svarbu užtikrinti visoje ES. Šiuo tikslu teks perskirstyti dideles ES biudžeto dalis. Tai 

bus pasiekta tik tada, kai biologinės įvairovės poreikiai bus veiksmingai integruoti į visas ES 

politikos sritis ir ekonomikos sektorius. ES tinkle pasaulio ekosistemų ekologinis pėdsakas 

turi būti teigiamas: ES vartojimo ir gamybos, paramos vystymuisi, prekybos politikos 

ir finansinių taisyklių derinys apskritai privalo padėti skatinti gerinti biologinę įvairovę 

pasauliniu mastu ir sudaryti jai palankias sąlygas, o ne bloginti jos būklę.

1 Žr. „BirdLife International“ informacinį pranešimą apie esminius pokyčius: www.birdlife.org/post2020
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Biologinės įvairovės ir klimato 
krizių sąsajų svarba

Po Paryžiaus susitarimo Europos Komisija jau padidino savo užmojus, susijusius su 

veiksmais klimato kaitos srityje, ir ragina iki 2050 m. užtikrinti nulinį grynąjį išmetamą CO₂ 

kiekį. Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijoje (COP 15) ES turi parodyti tokį 

patį užmojį, kokio ji siekė pasirašydama Paryžiaus susitarimą.

Siekdami išsaugoti gamtą ir žinodami, kad biologinės įvairovės nykimas yra kitas tos pačios 

krizės aspektas, turime drauge spręsti klimato kaitos ir ekologinės suirutės problemas. Šiuo 

tikslu naująją ES biologinės įvairovės strategiją ir „neutralaus poveikio klimatui ES“ viziją 

reikės suderinti pagal šiuos principus:

1. „Surišant“ anglies dioksidą visada turėtų būti prisidedama prie ekosistemų ir 

biologinės įvairovės būklės ir atsparumo.

2. Įgyvendinant prisitaikymo prie klimato kaitos politiką, pirmenybė turėtų būti teikiama 

gamtiniams sprendimams, svarstomas poveikis biologinei įvairovei ir jo vengiama, 

didinamas atsparumas ir skatinama sąveika su ekosistemų atkūrimu.

3. Privalome smarkiai sumažinti vartojimą ir padidinti energijos, gamtos išteklių ir 

žuvies, mėsos, pieno produktų vartojimo efektyvumą. Turime pakeisti augimo 

paradigmą, kad žmonės gyventų darniai su gamta ir neperžengtų planetos ribų.

4. Atsinaujinančioji energija ir su ja susijusios infrastruktūros turi būti plėtojamos 

biologinei įvairovei kuo palankesniu būdu, be kita ko, užtikrinant kruopštų teritorijų 

planavimą, kuo mažesnį techninį poveikį ir atsakingą technologijų taikymą, 

atsižvelgiant į ekologinius pajėgumus.

5. Reikia užtikrinti ekosistemų ir rūšių atsparumą klimato kaitai sprendžiant klausimus, 

susijusius su kitais streso veiksniais (pvz., erdvės prieinamumu, maisto pakankamumu 

ir vandens prieinamumu, invazinių svetimžemių rūšių poveikiu), taip pat taikant 

konkrečias prisitaikymo prie biologinės įvairovės priemones, kuriomis siekiama 

optimizuoti gamtą ir numatyti klimato kaitos poveikį.

Kilnusis erelis (Aquila chrysaetos) and Red Fox (Vulpes vulpes) © Yves Adams, Vilda
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Toliau nurodomi misijos tikslai, skirti krizės mastui aprėpti ir atitinkantys pirmiau nustatytus 

kriterijus. Tikslai yra plataus užmojo, rodo lyderystę ir juos galima išmatuoti. Pagal 

šiuos tikslus nustatoma 2050 m. vizija, paliekant pakankamai laiko gamtai atkurti ir jos 

ekosistemoms funkcionuoti. Pagal juos nustatytas plataus užmojo 2030 m. tarpinis etapas, 

skatinantis visus suinteresuotuosius subjektus imtis veiksmų.

Misijos tikslai

• 2050 m. visoms pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas Europos Sąjungoje 

saugomoms rūšims ir buveinėms bus suteiktas geras apsaugos statusas1, o ES 

vykdoma veikla nebus laikoma nykimo ir ekosistemų praradimo už jos teritorijos 

ribų priežastimi2.

• Iki 2030 m. 30 % ES sausumos ir jūrų teritorijų pirmiausia bus tvarkomos gamtos 

atkūrimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo tikslais3.

• Iki 2030 m. ES bent 50 % pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas saugomų rūšių ir 

buveinių apsaugos būklė bus gera, nė vienos rūšies ar buveinės būklė, palyginti su 

2020 m., nesuprastės, taip pat bus žinoma apie visų rūšių būklę ir joms būdingas 

tendencijas.

• Iki 2030 m. ES bent 75 % Paukščių direktyvoje nurodytų rūšių bus suteiktas 

saugios būklės4 statusas, nė vienos rūšies būklė, palyginti su 2020 m., nepablogės, 

ir bus žinoma apie visų rūšių būklę ir joms būdingas tendencijas.

• Iki 2030 m. ES bus pakeitusi neigiamas įprastų rūšių tendencijas, vertinamas 

pagal atitinkamus rodiklius, pvz., taikomus įprastoms paukščių ir drugių rūšims5. 

Visoje Europoje bus įvesta griežta stebėsena ir parengti rodikliai papildomoms 

pagrindinėms taksonominėms grupėms.

1 Dabar ES turi naudotis „gera apsaugos būkle“ kaip sistema, pagal kurią vertinama, ar tos rūšys pasiekė tinkamą 
populiacijų dydį, ar jos užima savo istorinį paplitimo arealą ir ar jos naudojasi visomis to arealo buveinėmis. Tai 
turėtų apimti visas rūšis, ypač visas paukščių rūšis, neatsižvelgiant į jų statusą priede. Žr. „BirdLife Europe“ poziciją 
dėl paukščių apsaugos tikslų nustatymo: https://www.birdlife.org/sites/ default/files/bhdtf_position_2013_setting_
conservation_objectives_for_birds.pdf

2 Tai atitinka Biologinės įvairovės konvencijos tikslą iki 2050 m. visame pasaulyje atkurti visas rūšis.
3 „Prioritetinis gamtos ir biologinės įvairovės valdymas“ reiškia, kad pagrindinis bet kokios veiklos tikslas, jei reikia, yra 

leisti vykti natūraliems procesams. Tai apima gamtai suteikiamas galimybes pačiai atsikurti, valdymą pasitelkiant 
žemės ūkį ir susijusią veiklą, kurios pagrindinis tikslas yra gamta, o ne ekonominė nauda. Siekiant šio tikslo būtų 
prisidedama prie tinklo „Natura 2000“ ir šiuo tikslu tvarkomų nacionalinių saugomų teritorijų.

4 Paukščių rūšys turi saugios būklės statusą, kai neįvykdomas nė vienas iš Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos 
(IUCN) raudonosios knygos kriterijų, taikomų ES lygmeniu gresiančioms išnykti rūšims (sparčiai nykstančioms, 
nykstančioms ir pažeidžiamos (angl. Critically Endangered, Endangered and Vulnerable) arba nesaugios būklės 
statusą turinčioms rūšims (arti nykimo ribos, mažėjančioms ir sunykusioms (angl. Near Threatened, Declining 
and Depleted). Priežastis, dėl kurios siūlomi du skirtingi geros apsaugos būklės ir saugios būklės tikslai, yra ta, kad 
„saugios būklės“ rūšies apsaugos būklė yra prastesnė nei geros apsaugos būklės atveju.

5 Įprastų paukščių ir drugių rūšių rodikliai jau yra nusistovėję visoje Europoje arba juos rengiant jau gerokai pažengta.
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Pagrindiniai tikslai
Toliau nurodyti pagrindiniai tikslai yra nuoseklus veiksmų, kurių reikia imtis norint įvykdyti 

plataus užmojo misiją, rinkinys. Jie susiję su šešiomis kryptimis:

1. Galiojančių teisės aktų vykdymo užtikrinimu.
2. Natūralios gamtinės aplinkos atkūrimu.
3. Biologinės įvairovės nykimą skatinančių veiksnių šalinimu visoje 

prekybos grandinėje.
4. Sąlygų taikyti vartojimo modelius, kuriais grindžiama biologinės 

įvairovės apsaugos politika, sudarymu.
5. Biologinės įvairovės poreikiams patenkinti reikalingu finansavimu.
6. Valdymo ypatumais, reikalingais šiai strategijai įgyvendinti.

Jei data nėra aiškiai paminėta toliau pateikiamame tekste, laikoma, kad įgyvendinimo data 

yra strategijos įgyvendinimo pabaiga 2030 m.

Tais atvejais, kai veiksmų rezultatų strategijai įgyvendinti reikia gerokai anksčiau nei 

strategijos įgyvendinimo pabaiga, nurodoma ankstesnė data.

Nepaisant nominalios apsaugos, Europos Sąjungoje (ES) saugomos teritorijos yra nuolat 

neatpažįstamai naikinamos. ES privalo užkirsti kelią aplinkos vandalizmui. Pernelyg ilgai 

valstybės narės ir Europos Komisija (EK) toleravo daugelį įvairių suinteresuotųjų subjektų 

aplinkos naikinimo atvejų Europos Sąjungoje. Kai kurie ES galiojantys aplinkos apsaugos 

teisės aktai yra vieni geriausių pasaulyje; ne kartą buvo įrodyta, kad tinkamai įgyvendinti jie 

atitinka paskirtį. Jei ES nori pirmauti pasauliniu mastu, ji turės imtis griežtų priemonių savo 

teritorijoje ir užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų. Toliau nurodyti tarpiniai tikslai leis EK 

vykdyti savo įgaliojimus.

1.1 Paukščių ir Buveinių direktyvų vykdymo užtikrinimas. 
Visapusiška tinklo „Natura 2000“ ir rūšių apsauga

EK privalo imtis aktyvesnių veiksmų prieš įstatymus pažeidusius asmenis. Valstybės 

narės pernelyg ilgai naudojosi reglamentavimo panaikinimo darbotvarke, pagal kurią 

pastaruosius du dešimtmečius vyravo „švelnaus įgyvendinimo“ taktika, biologinei įvairovei 

skiriant mažai dėmesio. Atsižvelgdama į precedento neturinčią biologinės įvairovės krizės 

svarbą, EK savo atitinkamoms tarnyboms turės skirti reikiamų išteklių. EK teisės užtikrinimo 

grupėms reikės suteikti įgaliojimų imtis paspartintų vykdymo užtikrinimo veiksmų dėl visų 

gamtinių direktyvų pažeidimų.

1. Galiojančių teisės aktų vykdymo užtikrinimas
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Toliau nurodomi misijos tikslai, skirti krizės mastui aprėpti ir atitinkantys pirmiau nustatytus 
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Visų „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų ir valdymo planų 

nustatymas iki 2021 m.

Valstybės narės neįgyvendina šio tikslo, kuris buvo numatytas pasiekti jau 2020 m. Iki šiol 

tik 23 % Paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) ir tik 46 % Buveinių apsaugai svarbių 

teritorijų (BAST) turi parengtus valdymo planus ar kitas lygiavertes priemones. Akivaizdu, 

kad tai nepriimtina, nes šioms teritorijoms „Natura 2000“ statusas suteiktas dėl didelės 

biologinės įvairovės vertės. Tai, kad ES ir jos valstybės narės neskiria išteklių, būtinų net 

biologinės įvairovės valdymui planuoti, yra svarbus rodiklis, kodėl biologinė įvairovė nyksta 

tokiu precedento neturinčiu tempu. Iki 2021 m. turėtų būti parengti veiksmingi valdymo 

planai, kuriuose būtų numatyti 3 pagrindiniai elementai: apsaugos tikslai visoms esamoms 

rūšims, priemonės (ir ištekliai) tiems tikslams pasiekti ir stebėsenos sistemos, skirtos 

atitinkamų apsaugos priemonių pažangai įvertinti. Jų įgyvendinimas turi būti užtikrinamas, 

kaip nurodyta pirmiau.

„Natura 2000“ stebėsenos sistemos įdiegimas iki 2025 m.

Iki 2025 m. EK turi įdiegti viešai prieinamą nuotolinio stebėjimo sistemą, pagal kurią 

neteisėtas žemės naudojimo keitimas būtų nustatomas beveik realiuoju laiku. Tokia sistema 

padėtų valstybėms narėms ir EK gerinti vykdymo užtikrinimą, kartu mažinant su didelių 

žemės plotų kontrole ir tikrinimu susijusias išlaidas.

1.2 Visiška saugomų buveinių1 apsauga ES ir už jos ribų

Buveinių direktyvoje pateikiamas saugomų buveinių tipų sąrašas ir nurodomas išskirtų 

„Natura 2000“ teritorijų apsaugos statusas. „Natura 2000“ teritorijos nuolat niokojamos, o ką 

jau kalbėti apie saugomas buveines, esančias už tinklo „Natura 2000“ teritorijų ribų; kalbant 

apie pastarąsias, kai kurios valstybės narės teigia, jog negali imtis jokių priemonių norėdamos 

užkirsti kelią jų naikinimui. Jei ES nori imtis veiksmų pasauliniu mastu ir pasisakyti už tai, kad 

atogrąžų šalyse miškai nebūtų naikinami, turime parodyti ryžtą savo šalyje.

Siekdama šio tikslo, ES turėtų užtikrinti, kad:

- saugomų tipų miškuose nebūtų vykdomi plynieji kirtimai;

- seni brandūs miškai būtų apsaugoti nuo bet kokios ūkinės veiklos;

- saugomų tipų pievose2 nebūtų leidžiama arti;

- saugomos šlapynės nebūtų nusausinamos.

Tačiau, siekiant biologinės įvairovės atkūrimo tikslų, valstybėms narėms turėtų būti 

leidžiama pašalinti augaliją saugomų teritorijų išsaugojimo tikslais. Pavyzdžiui, siekiant 

atkurti pirmines buveines, reikėtų leisti iškirsti eukaliptų plantacijomis apsodintą „Natura 

2000“ teritoriją.

Turėtų būti užtikrintas tinkamas atsakomybės už aplinkos apsaugą prisiėmimas ir numatyti 

atitinkami veiksmai, leidžiantys panaikinti bet kokį neteisėtą buveinių pakeitimą, – atkūrimo 

išlaidas padengtų atsakingas asmuo arba subjektas.

1 „Saugomos buveinės“ reiškia tiek buveines, išvardytas Buveinių direktyvos priede, tiek kitas buveines, esančias „Natura 
2000“ teritorijose, kur gyvena rūšys, kurioms tos teritorijos buvo įkurtos.

2 Pievos apima visas žoline danga padengtas buveines ir buveines, kuriose auga mažai medžių ar krūmų arba visai jų 
nėra, taip pat viržynus, ganyklas ir t. t.
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Visiškas neteisėto laukinės gamtos persekiojimo netoleravimas ES ir už 

jos ribų

Visoje ES laukiniai gyvūnai yra neteisėtai žudomi ir persekiojami, o tai pažeidžia ES teisę 

ir teismų praktiką. Valstybės narės turi skirti daugiau dėmesio nusikaltimams aplinkai bei 

laukinei gamtai ir nustatyti baudas, kurios veiksmingai atgrasytų nuo tokių nusikaltimų. 

Siekdamos užkirsti kelią piktnaudžiavimui, valstybės narės privalo laikytis teisės aktuose 

nustatytų griežtų kontrolės priemonių. EK metas atsisakyti valstybės „nesikišimo“ politikos, 

dešimtmečius taikomos neteisėtoms nuo gamtinių direktyvų leidžiančioms nukrypti 

nuostatoms. Ji taip pat turi sukurti patikimą kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad leidžiančių 

nukrypti nuostatų taikymo padariniai neprieštarautų gamtinių direktyvų tikslams. ES taip pat 

privalo užtikrinti, kad laukinės gamtos persekiojimas nebūtų vykdomas ir už jos ribų.

Visapusiškas su biologine įvairove susijusio Bendrijos acquis 

įgyvendinimas

Valstybės narės turi visapusiškai įgyvendinti direktyvas, tiesiogiai susijusias su biologine 

įvairove, atsižvelgdamos į jose jau nustatytus 

terminus. Tai apima Bendrąją vandens politikos 

direktyvą, Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, 

Bendros žuvininkystės politikos reglamentus, 

Jūrinių teritorijų planavimo direktyvą, Poveikio 

aplinkai vertinimo direktyvą, Strateginio poveikio 

aplinkai vertinimo direktyvą, Direktyvą dėl 

atsakomybės už aplinkos apsaugą ir Nusikaltimų 

aplinkai direktyvą, bet jomis neapsiribojant. EK 

pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūras 

prieš bet kurią valstybę narę, kuri nevykdo savo 

įsipareigojimų. EK taip pat turėtų užtikrinti, kad 

būtų įgyvendintas aplinkosaugos reikalavimų 

laikymosi ir aplinkos valdymo veiksmų planas.
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biologinės įvairovės valdymui planuoti, yra svarbus rodiklis, kodėl biologinė įvairovė nyksta 

tokiu precedento neturinčiu tempu. Iki 2021 m. turėtų būti parengti veiksmingi valdymo 

planai, kuriuose būtų numatyti 3 pagrindiniai elementai: apsaugos tikslai visoms esamoms 

rūšims, priemonės (ir ištekliai) tiems tikslams pasiekti ir stebėsenos sistemos, skirtos 

atitinkamų apsaugos priemonių pažangai įvertinti. Jų įgyvendinimas turi būti užtikrinamas, 
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žemės plotų kontrole ir tikrinimu susijusias išlaidas.

1.2 Visiška saugomų buveinių1 apsauga ES ir už jos ribų

Buveinių direktyvoje pateikiamas saugomų buveinių tipų sąrašas ir nurodomas išskirtų 

„Natura 2000“ teritorijų apsaugos statusas. „Natura 2000“ teritorijos nuolat niokojamos, o ką 

jau kalbėti apie saugomas buveines, esančias už tinklo „Natura 2000“ teritorijų ribų; kalbant 

apie pastarąsias, kai kurios valstybės narės teigia, jog negali imtis jokių priemonių norėdamos 

užkirsti kelią jų naikinimui. Jei ES nori imtis veiksmų pasauliniu mastu ir pasisakyti už tai, kad 

atogrąžų šalyse miškai nebūtų naikinami, turime parodyti ryžtą savo šalyje.

Siekdama šio tikslo, ES turėtų užtikrinti, kad:

- saugomų tipų miškuose nebūtų vykdomi plynieji kirtimai;

- seni brandūs miškai būtų apsaugoti nuo bet kokios ūkinės veiklos;

- saugomų tipų pievose2 nebūtų leidžiama arti;

- saugomos šlapynės nebūtų nusausinamos.

Tačiau, siekiant biologinės įvairovės atkūrimo tikslų, valstybėms narėms turėtų būti 

leidžiama pašalinti augaliją saugomų teritorijų išsaugojimo tikslais. Pavyzdžiui, siekiant 

atkurti pirmines buveines, reikėtų leisti iškirsti eukaliptų plantacijomis apsodintą „Natura 

2000“ teritoriją.

Turėtų būti užtikrintas tinkamas atsakomybės už aplinkos apsaugą prisiėmimas ir numatyti 

atitinkami veiksmai, leidžiantys panaikinti bet kokį neteisėtą buveinių pakeitimą, – atkūrimo 

išlaidas padengtų atsakingas asmuo arba subjektas.

1 „Saugomos buveinės“ reiškia tiek buveines, išvardytas Buveinių direktyvos priede, tiek kitas buveines, esančias „Natura 
2000“ teritorijose, kur gyvena rūšys, kurioms tos teritorijos buvo įkurtos.

2 Pievos apima visas žoline danga padengtas buveines ir buveines, kuriose auga mažai medžių ar krūmų arba visai jų 
nėra, taip pat viržynus, ganyklas ir t. t.
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Visiškas neteisėto laukinės gamtos persekiojimo netoleravimas ES ir už 

jos ribų

Visoje ES laukiniai gyvūnai yra neteisėtai žudomi ir persekiojami, o tai pažeidžia ES teisę 

ir teismų praktiką. Valstybės narės turi skirti daugiau dėmesio nusikaltimams aplinkai bei 

laukinei gamtai ir nustatyti baudas, kurios veiksmingai atgrasytų nuo tokių nusikaltimų. 

Siekdamos užkirsti kelią piktnaudžiavimui, valstybės narės privalo laikytis teisės aktuose 

nustatytų griežtų kontrolės priemonių. EK metas atsisakyti valstybės „nesikišimo“ politikos, 

dešimtmečius taikomos neteisėtoms nuo gamtinių direktyvų leidžiančioms nukrypti 

nuostatoms. Ji taip pat turi sukurti patikimą kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad leidžiančių 

nukrypti nuostatų taikymo padariniai neprieštarautų gamtinių direktyvų tikslams. ES taip pat 

privalo užtikrinti, kad laukinės gamtos persekiojimas nebūtų vykdomas ir už jos ribų.

Visapusiškas su biologine įvairove susijusio Bendrijos acquis 

įgyvendinimas

Valstybės narės turi visapusiškai įgyvendinti direktyvas, tiesiogiai susijusias su biologine 

įvairove, atsižvelgdamos į jose jau nustatytus 

terminus. Tai apima Bendrąją vandens politikos 

direktyvą, Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, 

Bendros žuvininkystės politikos reglamentus, 

Jūrinių teritorijų planavimo direktyvą, Poveikio 

aplinkai vertinimo direktyvą, Strateginio poveikio 

aplinkai vertinimo direktyvą, Direktyvą dėl 

atsakomybės už aplinkos apsaugą ir Nusikaltimų 

aplinkai direktyvą, bet jomis neapsiribojant. EK 

pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūras 

prieš bet kurią valstybę narę, kuri nevykdo savo 

įsipareigojimų. EK taip pat turėtų užtikrinti, kad 

būtų įgyvendintas aplinkosaugos reikalavimų 

laikymosi ir aplinkos valdymo veiksmų planas.
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ES valstybės narės jau įsipareigojo iki 2020 m. atkurti 15 % nualintų ekosistemų1. Šis 2020 

m. Biologinės įvairovės strategijos tikslas nebus pasiektas. Iš tiesų beveik nepradėti jokie 

didelio masto atkūrimo darbai ir beveik nė viena valstybė narė net neparengė atkūrimo 

planų. Išsamesni moksliniai tyrimai liudija, kad padėtis tampa vis sudėtingesnė. Reikia 

masiškai telkti visuomenę ir imtis neatidėliotinų veiksmų. Negalime prarasti daugiau laiko – 

turime nedelsdami pradėti atkūrimo darbus. Atsižvelgiant į klimatą ir ekstremalią biologinės 

įvairovės padėtį, taip pat į tai, jog buveinių atkūrimas gali užtrukti kelerius metus, darbus 

teks pradėti jau 2021–2023 m. Tik tokiu atveju poveikio tikslai bus pasiekti iki 2030 m.

Siekiant sėkmingai įgyvendinti pirmiau minėtus tikslus, užtikrinti galiojančių gamtos teisės 

aktų vykdymą, taip pat ES kovos su klimato kaita įsipareigojimų2 įgyvendinimą, „BirdLife 

Europe“ nuomone, į ES biologinės įvairovės strategiją turi būti įtrauktas kompleksinis 

teisiškai privalomas tikslas, susijęs su esminiu teigiamu jūrų ir žemės naudojimo keitimu, 

kad valstybės narės atkurtų dar bent 15 % savo teritorijos, matuojant hektarais3. Kiekviena 

valstybė narė privalo atkurti dalį savo teritorijos ir užtikrinti jos ilgalaikę apsaugą. Visos 

valstybės narės yra atsakingos už ekosistemų funkcijų atkūrimą – beveik nepaliestose 

vietovėse, labai nualintuose žemės ūkio kraštovaizdžiuose arba sunaikintose jūros dugno 

buveinėse. Ši teisinė priemonė turi būti taikoma kaip pagalbinė, kad būtų pasiektas pirmiau 

nurodytas 30 % natūralių ES teritorijų atkūrimo misijos tikslas.

Ateityje gamtos atkūrimas turėtų būti suprantamas ir planuojamas atsižvelgiant į 

numatomas klimato kaitos perspektyvas44. Įgyvendinant tokius gamtinius sprendimus, 

kaip likusių nepaliestų natūralių ekosistemų apsauga ir intensyvesnės ekosistemų atkūrimo 

pastangos, bus lengviau prisiderinti prie biologinės įvairovės pokyčių, taip pat švelninti 

klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti5. Kalbant konkrečiai, atkuriant gamtą, būtų prisidedama 

prie ES anglies dioksido absorbentų kiekio dvigubinimo iki 2030 m.

1 https://www.cbd.int/nbsap/about/targets/eu
2 Neseniai paskelbtame mokslo politikos dokumente pabrėžiama būtinybė, siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, 

tvarkyti teritorijas, vadinamąsias klimato stabilizavimo zonas, nepriklausančias (30 %) pasauliniam saugomų teritorijų 
tinklui. Dokumente siūlomos klimato kaitos stabilizavimo zonos, apimančios 20 % sausumos ir jūrų teritorijų: A global 
Deal for Nature: Guiding principles, milestones and targets. E. Dinerstein et al., 2019 m. https:// advances.sciencemag.
org/content/5/4/eaaw2869

3 Šis tikslas turi būti pasiektas remiantis 2020 m. būklės baziniu lygiu.
4 Iki 2040 m. pasaulyje temperatūra vidutiniškai padidės 2 °C.
5 Galimybių pašalinti anglies dioksidą ES taikant gamtinius metodus analizė yra ribota, tačiau atlikti tyrimai rodo, 

kad dabartinis ES absorbentas iki 2030 m. gali padvigubėti: Griscom et al.: https://www.pnas.org/content/
pnas/114/44/11645.full.pdf;  Öko-Institut – Forest vision for Germany: https://www.green- peace.de/sites/www.
greenpeace.de/files/publications/20180228-greenpeace-oekoinstitut-forest-vision-methods-results.pdf; „Climact“ atlikta 
Europos klimato fondo analizė: https://stakeholder.netzero2050.eu/?view=ghg_emis- sions&code

2. Gamtinės aplinkos atkūrimas

Paprastasis griciukas (Limosa limosa) © Yves Adams, Vilda
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ir didinamas atsparumas klimato kaitos poveikiui. Siekiant užtikrinti geriausią kainos ir kokybės 

santykį, tai gali padėti rasti socialiai priimtinų sprendimų, įskaitant apsaugą nuo potvynių ir 

vandens kaupimą bei gryninimą, geresnę oro kokybę ir naudą sveikatai. Siekiant užtikrinti 

nuoseklumą, ES nacionaliniu lygmeniu nustatyti įpareigojantys veiksmai pagal Jungtinių Tautų 

bendrąją klimato kaitos konvenciją biologinės įvairovės ir kovos su klimato kaita srityje turi būti 

plataus užmojo. Esama vis daugiau įrodymų6, kad gyvybingos ir biologiniu požiūriu įvairios 

ekosistemos veiksmingesnės kaupiant anglies dioksidą, be to, jos mažiau pažeidžiamos 

praradus anglies dioksidą, pvz., dėl gaisrų, kenkėjų protrūkių ir audrų padarytos žalos.

Prioritetinės ES atkūrimo teritorijos privalo pasižymėti dviem vienas kitą papildančiais 

kriterijais. Atkurtos teritorijos turėtų:

a) pagerinti tinklo „Natura 2000“ tarpusavio sąsajas tiek tinklo „Natura 2000“ teritorijose, 

tiek šiam tinklui nepriklausančiose teritorijose (pvz., gamtiniuose koridoriuose ir 

buferinėse zonose) iš esmės teigiamai keičiant žemės ir jūrų naudojimą. Pagrindinį 

dėmesį vertėtų skirti natūraliems procesams atkurti. Iš esmės šių kraštovaizdžių turėtų 

nepaliesti žmogaus ranka7 arba prireikus jie turėtų būti tvarkomi pirmiausia biologinės 

įvairovės išsaugojimo tikslais. Gerai sujungtas ir nuoseklus „Natura 2000“ teritorijų 

tinklas yra atsparesnis, todėl rūšys gali geriau prisitaikyti ir susidoroti su klimato kaitos 

poveikiu ir pasekmėmis;

b) sutelkti dėmesį į ekologiniu atžvilgiu nualintas buveines, kurios turi didelį klimato 

kaitos švelninimo (dėl anglies dioksido absorbentų ir (arba) saugyklų) ir prisitaikymo 

(daugiausia dėl vandens sulaikymo) potencialą. Būtina išnaudoti visas anglies 

dioksido „surišimo“ galimybes, todėl ES derėtų skirti ypatingą dėmesį ekosistemoms, 

turinčioms didžiausią „klimato potencialą“, atkurti.

Įgyvendinant bet kokią atkūrimo iniciatyvą, svarbu užtikrinti atkurtų buveinių kokybę ir 

sutelkti dėmesį į ekologinį funkcionalumą ir tarpusavio sąsajas. Ne visus patobulinimus 

tikslinga laikyti „atkūrimu“. Gera apsaugos būklė, kaip numatyta Buveinių direktyvoje, turi 

lemti buveinių atkūrimo kokybę.

ES privalo užtikrinti, kad dauguma piliečių turėtų sąlyčio su gamta galimybę. Tais atvejais, 

kai ES politika aktyviai trukdoma atkurti buveines, taigi ir siekti kovos su klimato kaita bei 

biologinės įvairovės tikslų, pvz., ES paskatomis auginti bioenergetinius kultūrinius augalus 

arba rinkti miškų biomasę subsidijoms už energiją ir vykdomą žuvininkystę gauti, ji turėtų 

būti skubiai persvarstyta.

6 Hicks, C., et al., 2014 m. Biologinės įvairovės, anglies dioksido saugojimo ir kitų ekosistemų paslaugų teikimo ryšys: 
Kritinė Tarptautinio klimato fondo miškininkystės komponento apžvalga. Kembridžas, JK. https://assets. publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/331581/biodiversity-forests-ecosys- tem-
services.pdf; https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eap.1749

7 Išskyrus tvarios rekreacinės ir turizmo infrastruktūros kūrimą, kad būtų galima panaudoti šių kraštovaizdžių potencialą 
švietimo ir rekreaciniais tikslais.
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lemti buveinių atkūrimo kokybę.

ES privalo užtikrinti, kad dauguma piliečių turėtų sąlyčio su gamta galimybę. Tais atvejais, 

kai ES politika aktyviai trukdoma atkurti buveines, taigi ir siekti kovos su klimato kaita bei 

biologinės įvairovės tikslų, pvz., ES paskatomis auginti bioenergetinius kultūrinius augalus 

arba rinkti miškų biomasę subsidijoms už energiją ir vykdomą žuvininkystę gauti, ji turėtų 

būti skubiai persvarstyta.

6 Hicks, C., et al., 2014 m. Biologinės įvairovės, anglies dioksido saugojimo ir kitų ekosistemų paslaugų teikimo ryšys: 
Kritinė Tarptautinio klimato fondo miškininkystės komponento apžvalga. Kembridžas, JK. https://assets. publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/331581/biodiversity-forests-ecosys- tem-
services.pdf; https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eap.1749

7 Išskyrus tvarios rekreacinės ir turizmo infrastruktūros kūrimą, kad būtų galima panaudoti šių kraštovaizdžių potencialą 
švietimo ir rekreaciniais tikslais.
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Todėl ES turėtų siekti šių tikslų:

1. 67 mln. hektarų natūralių buveinių8 atkūrimas ES sausumos teritorijoje biologinės 
įvairovės požiūriu, užtikrinant didelį anglies dioksido „surišimo“ ir vandens 
sulaikymo potencialą.
Daugėja įrodymų9, kad sausumoje galima atkurti natūralias buveines, kurios sugeria ir 

kaupia didelius anglies dioksido kiekius; svarbiausios iš jų yra durpynai, taip pat seni 

brandūs miškai, daugiametės pievos, šlapynės, jūros žolių sąžalynai ir rudadumblių 

sąžalynai10. Siekdamos didžiausios naudos biologinės įvairovės ir klimato kaitos 

švelninimo bei prisitaikymo prie jos atžvilgiu, valstybės narės privalo atkurti įvairių tipų 

buveines, turinčias „didelį klimato kaitos potencialą“, ir užtikrinti gerą jų būklę.

Valstybės narės turės pateikti planą ir pažymėti, kur jos ketina atkurti sausumos 

teritoriją, ir per vienus metus nuo šios strategijos priėmimo pateikti savo prioritetų 

nustatymo planą. Šiuos planus reikėtų pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip 2022 m. Kad 

pasiektų šį tikslą, visoms valstybėms narėms teks atkurti 15 % savo sausumos teritorijos. 

2025 m. bus įvertinta, ar buvo įgyvendinta 30 % šio 15 % susijusio su biologine įvairove 

misijos tikslo.

2. Atkuriant sausumos teritorijas pirmenybė turėtų būti teikiama:
a) seniems brandiems miškams: valstybės narės turėtų nesiimti jokių priemonių 

miškuose ir leisti jiems tapti senais brandžiais miškais11;

b) biologinės įvairovės požiūriu turtingoms pievoms (krūmynams, Viduržemio jūros 

regiono krūmynams, viržynams ir t. t.);

c) durpynams;

d) šlapynėms, visų pirma užliejamoms pievoms ir pakrančių zonoms.

3. 15 % ES valstybių narių jūrų teritorijų atkūrimas, priskiriant jas nuolatinėms zonoms, 
kuriose draudžiama bet kokia gavybos veikla (angl. no take zones), užtikrinant 
reguliuojamą prieigą12, natūralios jūrų aplinkos atkūrimo ir atgaivinimo tikslais
Taip pat daugėja įrodymų, kokią naudą jūrose gali teikti jūrų dugno buveinių ir vandens 

storymės atkūrimas biologinei įvairovei13 ir kovai su klimato kaita14. Turi būti aktyviai 

siekiama atkurti jūros dugno buveines ten, kur istoriškai gausu daug anglies turinčių 

ekosistemų (t. y. Posidonia sąžalynų, jūrinių bestuburių rifų ir t. t.). Tačiau, siekdama 

užtikrinti, kad jos būtų atkurtos ir kad aktyvios atkūrimo pastangos nebūtų bevaisės, 

ES reikėtų uždrausti žalingą veiklą 15 % valstybių narių išskirtų ekonominių zonų, t. y. 

375 mln. hektarų jūros teritorijos. Pirmenybė turi būti teikiama žuvų išteklių atkūrimo 

zonoms ir jauniklių auginimo vietoms. Konkretūs veiksmai, kuriais siekiama kuo labiau 

sumažinti žuvininkystės poveikį vandenynams, aptariami tolesniame skyriuje apie 

gavybą jūrų teritorijose15.

8 15 % 4 479 968 km² ES sausumos ploto. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ 
ee.html

9 Pavyzdžiui, naujausiame RSPB parengtame žemėlapyje ir „BirdLife UK“ analizėje iš dalies sutampa biologine 
įvairove pasižyminčios sritys ir anglies sankaupos: https://rspb.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.
html?appid=2b383eee459f4de18026002ae648f7b7

10 Apskaičiuota, kad, atkūrus žemę, sumažinus žemės degradaciją ir jos vengiant, sukauptos anglies kiekiai didėja arba 
yra išvengiama šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo pasaulio miškuose, šlapynėse, pievose ir pasėliuose – iki 
2030 m. būtų galima įvykdyti daugiau nei trečdalį ekonomiškai efektyviausios šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo veiklos, kurios reikia imtis, kad visuotinis atšilimas neviršytų 2 °C. IPBES (2018 m.): Summary for policymakers 
of the assessment report on land degradation and restoration of the Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

11 Kai kurios valdymo priemonės gali būti reikalingos ankstyvame planų įgyvendinimo etape, visų pirma siekiant kovoti su 
invazinėmis svetimžemėmis rūšimis arba monokultūros plantacijas paversti natūraliai paplitusiais Europos miškais.

12 Išskyrus žvejybą, vėjo jėgainių parkus jūroje, inkaravimą, gavybą jūroje ir t. t.
13 https://www.nature.com/articles/nature13022
14 https://www.pnas.org/content/114/24/6167
15 https://science.sciencemag.org/content/362/6421/1403
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4. 15 % viso upių ilgio atkūrimas, grąžinant natūralią upių tėkmę
Upėms turi būti priskiriamas atskiras atkūrimo tikslas, kadangi ekologinio atkūrimo 

būdai, numatyti taikyti sausumoje ir jūroje, neatspindi ekologinio natūralios upės vagos 

funkcionalumo. Visos ES upės privalo būti atgaivintos, pradedant didelį potencialą 

turinčiomis ekosistemomis (pvz., Dunojaus delta), baigiant jau ir taip smarkiai pakeistomis 

upėmis, pvz., Belgijoje. Todėl „BirdLife Europe“ ragina valstybes nares atkurti 15 % savo upių 

ilgio grąžinant natūralią upių tėkmę, kaip numatyta vandens baseinų lygmeniu pagal 2020 

m. bazinio lygio scenarijų. Kiek įmanoma, valstybėms narėms derėtų teikti pirmenybę visam 

vandens baseinų sąsajų atkūrimui, visų pirma jūrų ir gėlo vandens tarpusavio sąsajoms16.

16 https://www.nature.com/articles/s41586-019-1111-9

Žinomi pagrindiniai biologinės įvairovės nykimo veiksniai – intensyvi maisto ir žemės ūkio 

produktų gamyba, netvari jūros produktų gavyba ir neatsekami prekybos keliai – kenkia 

Europos ir pasaulio aplinkai. ES turi galimybę spręsti šiuos klausimus apskritai, o mes žinome, 

kad biologinė įvairovė turi būti visapusiškai integruota į nuostolius patiriančius sektorius. 

Negalime sau leisti prarasti dar dešimtmečio, jei norime, mūsų žiniomis, reikalingų pokyčių. 

Todėl Biologinės įvairovės strategijoje svarbu atsižvelgti į toliau nurodytus aspektus.

3.1 ES žemės ūkio gamybos suderinimas su biologine įvairove 
pasižyminčia žeme

ES privalo užtikrinti, kad žemės ūkio paskirties žemėje, kuri sudaro 48 % jos teritorijos1, 

būtų taikomos kovos su biologinės įvairovės krize priemonės. Ji turi pasirūpinti, kad 

ūkininkams būtų teikiama parama pereinant nuo dabartinės intensyvios gamybos prie 

ekstensyvios ir įvairios gamybos praktikos.

Daugiau galimybių gamtai: ne mažiau kaip 10 % žaliųjų infrastruktūrų 

privalomų ūkių lygmeniu

Dabartiniais žemės ūkio gamybos metodais žemė ES alinama2. Augalų apdulkintojų mažėja, o 

anksčiau kaimo vietovėse paplitę paukščiai nyksta. ES pareiga yra užtikrinti, kad visose kaimo 

vietovėse būtų įdiegta ūkių lygmens žalioji infrastruktūra (tokie kraštovaizdžio elementai kaip 

medžiai, gyvatvorių juostos, gėlių lysvės). Taip būtų sukurta labai reikalinga erdvė, kurioje 

galėtų klestėti biologinė įvairovė. EK privalo užtikrinti, kad ši priemonė būtų įgyvendinama, 

nustatydama ją kaip sąlygą ES išmokoms. Taisyklėse reikėtų apibrėžti sąvoką „ūkių lygmuo“, 

kad 10 % žaliosios infrastruktūros būtų naudojama tokiu mastu, kuris būtų prasmingas 

funkcinės žemės ūkio biologinės įvairovės požiūriu3. Šiuose 10 % neturėtų būti naudojama 

pesticidų ir trąšų; siekiant kuo didesnės naudos biologinės įvairovės požiūriu, šiose vietovėse 

turi būti nustatytas mechaninės augalijos kontrolės4 laikas.

1 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/facts-figures/land-cover-use.pdf
2 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065250416300204?via%3Dihub
3 Visoje Europoje atlikti tyrimai rodo, kad jei ne mažiau kaip 10–14 % žemės ūkio paskirties žemės būtų neproduktyvi, 

tikėtina, kad paukščiai, taigi ir kiti laukiniai gyvūnai, atsigautų. https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/
themen/landwirtschaft/flaechenstilllegung_langfassung.pdf; https://www. sciencedirect.com/science/article/pii/
S0167880914001261; Kaip ir kraštovaizdžio lygmeniu, kraštovaizdžio lygiui atkurti gali reikėti mažiausiai 26–33 %. 
https://zslpublications. onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/acv.12386

4 https://www.nature.com/articles/s41598-019-45854-0

3. Biologinės įvairovės nykimą skatinančių 
veiksnių šalinimas visoje prekybos grandinėje
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9 Pavyzdžiui, naujausiame RSPB parengtame žemėlapyje ir „BirdLife UK“ analizėje iš dalies sutampa biologine 
įvairove pasižyminčios sritys ir anglies sankaupos: https://rspb.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.
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10 Apskaičiuota, kad, atkūrus žemę, sumažinus žemės degradaciją ir jos vengiant, sukauptos anglies kiekiai didėja arba 
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11 Kai kurios valdymo priemonės gali būti reikalingos ankstyvame planų įgyvendinimo etape, visų pirma siekiant kovoti su 
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12 Išskyrus žvejybą, vėjo jėgainių parkus jūroje, inkaravimą, gavybą jūroje ir t. t.
13 https://www.nature.com/articles/nature13022
14 https://www.pnas.org/content/114/24/6167
15 https://science.sciencemag.org/content/362/6421/1403
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4 https://www.nature.com/articles/s41598-019-45854-0
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30 % ekologinės žemės ūkio gamybos

Ekologinė gamyba, jei tinkamai vykdoma, gali būti naudinga biologinės įvairovės atžvilgiu5 

ir yra vienintelė „tvarios“ gamybos rūšis, kuriai taikomi ES teisės aktai. ES turi nustatyti 

aiškų tikslą ir pagrindines politikos kryptis, kad jis būtų pasiektas, taip pat skatinti tvaraus 

ekologinio ūkininkavimo metodų taikymą. EK privalės užtikrinti, kad būtų vykdoma 

konkrečių jos diegimo aspektų kontrolė, nes tam tikra intensyvi ekologinė gamyba 

netinkamose vietose gali būti tokia pat žalinga biologinei įvairovei kaip ir tradicinė 

intensyvaus ūkininkavimo praktika.

Nulinė dirvožemio erozija ir degradacija žemės ūkio paskirties žemėje

Valstybės narės parodė, kad joms labai trūksta politinės valios dirvožemio erozijos 

problemai spręsti. Atsižvelgdama į tai, jog klimato kaita padidins šią riziką, ir į tai, jog reikia 

nedelsiant kovoti su dabartine biologinės įvairovės krize, ES turėtų nustatyti įpareigojimus 

valstybėms narėms saugoti savo dirvožemį, kad su dirvožemiu susiję klausimai būtų įtraukti 

į ES aplinkos acquis, BŽŪP sąlygas ir nacionalines teisines sistemas.

Teisės aktų, kuriais būtų užtikrintas nulinis žemės sandarinimas (angl. 

zero-net-land sealing), priėmimas

ES reikia teisės aktų, kuriais būtų užtikrinta, kad žemė būtų veiksmingai naudojama ir 

kad urbanistinės dykros būtų pertvarkytos pakartotinio naudojimo tikslais arba atkurtos į 

natūralias buveines.

5 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0216009#pone-0216009-t001
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3.2 ES žuvies ir jūrų gėrybių gavybos suderinimo su natūralia 
jūrų aplinka užtikrinimas

Destruktyvios žvejybos praktikos draudimas

Kad atkurtų ir atgaivintų vandenynus, ES privalo įsipareigoti taikyti tokią žvejybos praktiką, 

kuri nekenktų biologinei įvairovei6. Todėl ES turėtų nustatyti šiuos tikslus:

a) okios nykstančių rūšių, rūšių, kurioms gresia išnykimas, ir saugomų žuvų rūšių 

priegaudos – taikoma visiems ES žvejybos laivams, taip pat ir už ES ribų. Tai apima 

rūšis, saugomas pagal tarptautines konvencijas ir ES teisės aktus7;

b) neselektyvių žvejybos įrankių (įskaitant žvejybą dugniniais tralais ir giliavandenių 

žuvų žvejybą tralais) draudimas. Tai svarbu siekiant užkirsti kelią netikslinių rūšių žuvų 

priegaudai ir užtikrinti, kad būtų atkurtos žuvų populiacijos ir jūros dugnas8;

c) nežvejojami moksliškai neįvertinti žuvų ištekliai;

d) visiškai „skaidri“ žvejybos veikla vykdant 100 % visų žvejybos laivų stebėseną ir 

kontrolę (įskaitant nuotolinę elektroninę stebėseną, pvz., kameromis, GPS duomenų 

kaupikliais); automatinis žvejybos laivų konfiskavimas ir žvejybos licencijos 

praradimas, vykdant veiklą be įjungto GPS arba be galiojančio leidimo.

Sužvejojamų pašarinių žuvų kiekis negali viršyti 2/3 ilgalaikės didžiausios 

pašarinių žuvų biomasės

Moksliniai tyrimai rodo, jog apskritai, siekiant užtikrinti, kad jūrų paukščių populiacijos 

išliktų stabilios, kasmet paukščiams turėtų būti palikta trečdalis didžiausio galimo ilgalaikio 

pašarinių žuvų išteklių dydžio. Maisto grandinės apačioje esančioms rūšims nustatytas 

didžiausias tausią žvejybą užtikrinantis sužvejotų žuvų kiekis dažnai yra mažesnis nei 

trečdalis visos žuvų populiacijos ir todėl jo nepakanka, norint išlaikyti aukščiau mitybos 

6 https://ipbes.net/models-drivers-biodiversity-ecosystem-change#exploitation
7 https://www.researchgate.net/profile/Oliver_Yates/publication/268176873_Global_seabird_bycatch_in_longline_

fisher- ies/links/54a1532c0cf256bf8baf6745/Global-seabird-bycatch-in-longline-fisheries.pdf
8 https://www.int-res.com/articles/esr2009/9/n009p049.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ 

S0006320709001001; http://www.fao.org/3/a-bh048e.pdf

Pievinė lingė (Circus pygargus) © Yves Adam, Vilda



18 | Pozicijos dokumentas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2030 m.

30 % ekologinės žemės ūkio gamybos

Ekologinė gamyba, jei tinkamai vykdoma, gali būti naudinga biologinės įvairovės atžvilgiu5 

ir yra vienintelė „tvarios“ gamybos rūšis, kuriai taikomi ES teisės aktai. ES turi nustatyti 

aiškų tikslą ir pagrindines politikos kryptis, kad jis būtų pasiektas, taip pat skatinti tvaraus 

ekologinio ūkininkavimo metodų taikymą. EK privalės užtikrinti, kad būtų vykdoma 

konkrečių jos diegimo aspektų kontrolė, nes tam tikra intensyvi ekologinė gamyba 

netinkamose vietose gali būti tokia pat žalinga biologinei įvairovei kaip ir tradicinė 

intensyvaus ūkininkavimo praktika.

Nulinė dirvožemio erozija ir degradacija žemės ūkio paskirties žemėje

Valstybės narės parodė, kad joms labai trūksta politinės valios dirvožemio erozijos 

problemai spręsti. Atsižvelgdama į tai, jog klimato kaita padidins šią riziką, ir į tai, jog reikia 

nedelsiant kovoti su dabartine biologinės įvairovės krize, ES turėtų nustatyti įpareigojimus 

valstybėms narėms saugoti savo dirvožemį, kad su dirvožemiu susiję klausimai būtų įtraukti 

į ES aplinkos acquis, BŽŪP sąlygas ir nacionalines teisines sistemas.

Teisės aktų, kuriais būtų užtikrintas nulinis žemės sandarinimas (angl. 

zero-net-land sealing), priėmimas

ES reikia teisės aktų, kuriais būtų užtikrinta, kad žemė būtų veiksmingai naudojama ir 

kad urbanistinės dykros būtų pertvarkytos pakartotinio naudojimo tikslais arba atkurtos į 

natūralias buveines.

5 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0216009#pone-0216009-t001

Pozicijos dokumentas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2030 m. | 19

3.2 ES žuvies ir jūrų gėrybių gavybos suderinimo su natūralia 
jūrų aplinka užtikrinimas

Destruktyvios žvejybos praktikos draudimas

Kad atkurtų ir atgaivintų vandenynus, ES privalo įsipareigoti taikyti tokią žvejybos praktiką, 

kuri nekenktų biologinei įvairovei6. Todėl ES turėtų nustatyti šiuos tikslus:

a) okios nykstančių rūšių, rūšių, kurioms gresia išnykimas, ir saugomų žuvų rūšių 

priegaudos – taikoma visiems ES žvejybos laivams, taip pat ir už ES ribų. Tai apima 

rūšis, saugomas pagal tarptautines konvencijas ir ES teisės aktus7;

b) neselektyvių žvejybos įrankių (įskaitant žvejybą dugniniais tralais ir giliavandenių 

žuvų žvejybą tralais) draudimas. Tai svarbu siekiant užkirsti kelią netikslinių rūšių žuvų 

priegaudai ir užtikrinti, kad būtų atkurtos žuvų populiacijos ir jūros dugnas8;

c) nežvejojami moksliškai neįvertinti žuvų ištekliai;

d) visiškai „skaidri“ žvejybos veikla vykdant 100 % visų žvejybos laivų stebėseną ir 

kontrolę (įskaitant nuotolinę elektroninę stebėseną, pvz., kameromis, GPS duomenų 

kaupikliais); automatinis žvejybos laivų konfiskavimas ir žvejybos licencijos 

praradimas, vykdant veiklą be įjungto GPS arba be galiojančio leidimo.

Sužvejojamų pašarinių žuvų kiekis negali viršyti 2/3 ilgalaikės didžiausios 

pašarinių žuvų biomasės

Moksliniai tyrimai rodo, jog apskritai, siekiant užtikrinti, kad jūrų paukščių populiacijos 

išliktų stabilios, kasmet paukščiams turėtų būti palikta trečdalis didžiausio galimo ilgalaikio 

pašarinių žuvų išteklių dydžio. Maisto grandinės apačioje esančioms rūšims nustatytas 

didžiausias tausią žvejybą užtikrinantis sužvejotų žuvų kiekis dažnai yra mažesnis nei 

trečdalis visos žuvų populiacijos ir todėl jo nepakanka, norint išlaikyti aukščiau mitybos 

6 https://ipbes.net/models-drivers-biodiversity-ecosystem-change#exploitation
7 https://www.researchgate.net/profile/Oliver_Yates/publication/268176873_Global_seabird_bycatch_in_longline_

fisher- ies/links/54a1532c0cf256bf8baf6745/Global-seabird-bycatch-in-longline-fisheries.pdf
8 https://www.int-res.com/articles/esr2009/9/n009p049.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ 

S0006320709001001; http://www.fao.org/3/a-bh048e.pdf

Pievinė lingė (Circus pygargus) © Yves Adam, Vilda



20 | Pozicijos dokumentas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2030 m.

grandinėje esančių plėšrūnų populiacijas, įskaitant jūrų paukščius9. „BirdLife“ ragina 

ES nustatyti tokį tikslą, kad bent trečdalis pašarinių žuvų jūroje būtų paliekama jūrų 

plėšrūnams.

Istorinio pagrindinių plėšrūnų, įskaitant jūrų paukščius, kaip jūrų maisto 

grandinių atkūrimo rodiklių, arealo atkūrimas

Pagrindiniai plėšrūnai, pvz., jūrų paukščiai, ieškantys maisto dideliuose jūrų plotuose ir 

besimaitinantys įvairiomis jūrų maisto grandinėms priklausančiomis rūšimis, yra svarbi 

jūrų ekosistemų sudedamoji dalis. Esama įrodymų, kad pagrindinių plėšrūnų populiacijos 

ir dauginimasis priklauso nuo aplinkos veiksnių, ypač nuo grobio gausos. Pagrindinių 

plėšrūnų, ypač tų, kurie yra specializuoti ir todėl labai priklausomi nuo konkrečių rūšių, 

kuriomis jie minta, populiacijos arealas ir pokyčiai gali atskleisti tokių veiksnių kaip klimato 

kaita ar peržvejojimas daromą poveikį. Veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti pagrindinius 

plėšrūnus, kaip antai skėtines rūšis, yra naudingi platesnės jūrų biologinės įvairovės 

požiūriu. Jūrų paukščiai gali būti itin geras vandenynų būklės rodiklis, nes paprastai jie yra 

labiau matomi ir todėl juos lengviau tirti nei kitus pagrindinius jūrų plėšrūnus.

Giliavandenės kasybos moratoriumo įkūrimas

Giliavandenė kasyba yra veikla, kelianti neįvertinamą riziką jūros aplinkai, todėl ji 

nesuderinama su atsargumo principu. Tyrėjai nesiginčija, kad jos gavybos metodai daro 

didelę, tikėtina, nepataisomą žalą pažeidžiamoms giliavandenėms ekosistemoms. Todėl 

ES, siekdama kovoti su visame pasaulyje didėjančiomis pastangomis naudoti giliavandenius 

jūrų išteklius, turėtų įkurti giliavandenės kasybos moratoriumą.

3.3 Tausios ir nepriklausomos nuo sugautų laukinių žuvų ES 
akvakultūros užtikrinimas

ES akvakultūros produkcija privalės būti tausi ir nepriklausyti nuo sugautų laukinių žuvų. 

Valstybėms narėms reikės kruopščiai planuoti akvakultūros plėtrą, visų pirma saugomose 

jūrų teritorijose, taip pat plėtojant kitą jūrinę veiklą (pvz., laivybą, jūros energiją ir t. t.), 

vykdant kruopštų teritorijų planavimą. Pirmenybė turėtų būti teikiama ekstensyvios 

akvakultūros plėtojimui žemyninėse šlapynėse, nes pripažinta, kad šios produkcijos rūšys 

yra naudingos biologinės įvairovės požiūriu.

ES pareiga yra užtikrinti, kad akvakultūros produkcija būtų nepriklausoma nuo pašarinių 

rūšių natūralioje aplinkoje. ES turėtų nustatyti tikslą, kad jokios akvakultūros būdu 

išaugintos žuvys niekada nebūtų šeriamos sugautomis laukinėmis žuvimis: priimtinos 

alternatyvos yra augalinė medžiaga, maisto atliekos, vabzdžiai arba tarpiniai akvakultūros 

produktai. Šiuo požiūriu ES derėtų investuoti į tvaresnę akvakultūrą, įskaitant integruotą 

daugiatrofinę akvakultūrą10.

9 Moksliniai tyrimai rodo, jog apskritai, siekiant užtikrinti, kad jūrų paukščių populiacijos išliktų stabilios, kasmet paukščiams 
turėtų būti paliktas trečdalis didžiausių galimų ilgalaikių pašarinių žuvų išteklių. https://science.sciencemag.org/con- 
tent/334/6063/1703

10 Integruota daugiatrofinė akvakultūra apima integruotą šeriamų rūšių auginimą kartu su ekstrahuojamomis rūšimis 
(jūriniais bestuburiais ir (arba) dumbliais), kurios maitinasi šeriamų rūšių liekanomis. Šis kietųjų dalelių atliekų ir ištirpusių 
atliekų pavertimas antrinėmis žaliavomis padeda spręsti pagrindines su atviro vandens sistemomis susijusias poveikio 
aplinkai problemas
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3.4 Nulinės taršos ES tikslas

Kai kurie aplinkos teršalai ypač kenkia biologinei įvairovei. Įgyvendinant Biologinės įvairovės 

strategiją turėtų būti sprendžiami toliau nurodyti klausimai.

1. Esminis pesticidų naudojimo žemės ūkio kraštovaizdžiuose sumažinimas
ES jau yra priėmusi teisės aktą, kuriuo siekiama sumažinti riziką ir neigiamą poveikį, 

susijusį su pesticidų naudojimu, – Tausiojo naudojimo direktyvą. Ši direktyva dažniausiai 

netaikoma, tad EK turi pradėti imtis jos vykdymo užtikrinimo veiksmų visose srityse. 

„BirdLife Europe“ siūlo konkrečius tikslus:

• iki 2030 m. sumažinti vidutinį 

pesticidų naudojimo vienam hektarui 

atvejų skaičių ir suderinto rizikos 

rodiklio lygį bent 30 %, palyginti su 

2020 m. baziniu lygiu11;

• užtikrinti griežtą išankstinį pesticidų 

bandymų procedūrų, taikomų 

laukiniams gyvūnams, įskaitant 

paukščius ir apdulkintojus vabzdžius, 

patvirtinimą;

• užtikrinti, kad ne mažiau nei 10 % 

kiekvieno ūkio nebūtų naudojami 

pesticidai kaip priemonė paremti 

3.1.1 dalyje minimų ūkių, kuriuose 

nenaudojami pesticidai, žaliąsias 

infrastruktūras;

• uždrausti ES registruotiems 

subjektams prekiauti pesticidais, 

licencijomis ir patentais, susijusiais 

su ES uždraustomis cheminėmis 

medžiagomis, kad niekas negalėtų 

gauti naudos iš biologinei įvairovei 

daromos žalos tose šalyse, 

kuriose pesticidų naudojimas 

reguliuojamas netinkamai arba išvis 

nereguliuojamas.

2. Visiškos maisto medžiagų pusiausvyros 
užtikrinimas ūkių lygmeniu
Excess in nutrient loads in the environment 

are a big problem for biodiversity on land 

and water ecosystems. The EU needs to put 

in place a system that halts the discharge of 

sources of eutrophication. For this, the EU 

needs to put in place a system of controls 

that ensures that there are no excess 

nutrients leaking outside of the farm system.

11 ES vis dar rengia suderintą rizikos rodiklį, tačiau šiuo tikslu turėtų būti užtikrinama, kad būtų sumažintas ir pesticidų 
naudojimo atvejų skaičius, ir jų toksiškumas. Tyrimai rodo, kad dėl tokio sumažinimo derlius nesumenktų: https://www.
nature.com/articles/nplants20178

© Yves Adam, Rollin Verlinde, Vilda
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3.4 Nulinės taršos ES tikslas

Kai kurie aplinkos teršalai ypač kenkia biologinei įvairovei. Įgyvendinant Biologinės įvairovės 

strategiją turėtų būti sprendžiami toliau nurodyti klausimai.

1. Esminis pesticidų naudojimo žemės ūkio kraštovaizdžiuose sumažinimas
ES jau yra priėmusi teisės aktą, kuriuo siekiama sumažinti riziką ir neigiamą poveikį, 

susijusį su pesticidų naudojimu, – T ausiojo naudojimo direktyvą. Ši direktyva dažniausiai 

netaikoma, tad EK turi pradėti imtis jos vykdymo užtikrinimo veiksmų visose srityse.

„BirdLife Europe“ siūlo konkrečius tikslus:

• iki 2030 m. sumažinti vidutinį

pesticidų naudojimo vienam hektarui

atvejų skaičių ir suderinto rizikos

rodiklio lygį bent 30 %, palyginti su

2020 m. baziniu lygiu11;

• užtikrinti griežtą išankstinį pesticidų

bandymų procedūrų, taikomų

laukiniams gyvūnams, įskaitant

paukščius ir apdulkintojus vabzdžius,

patvirtinimą;

• užtikrinti, kad ne mažiau nei 10 %

kiekvieno ūkio nebūtų naudojami

pesticidai kaip priemonė paremti

3.1.1 dalyje minimų ūkių, kuriuose

nenaudojami pesticidai, žaliąsias

infrastruktūras;

• uždrausti ES registruotiems

subjektams prekiauti pesticidais,

licencijomis ir patentais, susijusiais

su ES uždraustomis cheminėmis

medžiagomis, kad niekas negalėtų

gauti naudos iš biologinei įvairovei

daromos žalos tose šalyse,

kuriose pesticidų naudojimas

reguliuojamas netinkamai arba išvis

nereguliuojamas.

2. Visiškos maisto medžiagų pusiausvyros
užtikrinimas ūkių lygmeniu
Per didelis maisto medžiagų kiekis aplinkoje

yra didelė biologinės įvairovės sausumos

ir vandens ekosistemose problema. ES

turi įdiegti sistemą, kurią taikant būtų

sustabdytas nuotėkis iš eutrofikacijos

šaltinių. Šiuo tikslu ES privalo įdiegti

kontrolės sistemą, kuria būtų išvengiama

maisto medžiagų, išsiskiriančių už ūkių

sistemos ribų, pertekliaus.

11 ES vis dar rengia suderintą rizikos rodiklį, tačiau šiuo tikslu turėtų būti užtikrinama, kad būtų sumažintas ir pesticidų 
naudojimo atvejų skaičius, ir jų toksiškumas. Tyrimai rodo, kad dėl tokio sumažinimo derlius nesumenktų: https://www.
nature.com/articles/nplants20178

© Yves Adam, Rollin Verlinde, Vilda
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3. Jokio ES indėlio į jūros taršą atliekomis12

Nors dauguma į jūrą išmetamų šiukšlių šaltinių yra sausumoje, šiuo atžvilgiu laivybai taip 

pat tenka svarbus vaidmuo. Plastiko atliekos jūroje, susidarančios dėl krovinio praradimo jį 

vežant, laivų keleiviai ir įgula, komercinė ir mėgėjų žvejyba (pvz., prarasti žvejybos įrankiai)13 

kenkia biologinei įvairovei: paukščiai ir kiti jūrų gyvūnai įsipina į senus tinklus, minta plastiku 

ir nugaišta iš bado14. ES turėtų pasirūpinti, kad būtų taikomos esamos priemonės, kuriomis 

siekiama spręsti laivybos atliekų problemą, o spragų turinčiose srityse būtų priimami teisės 

aktai, užtikrinantys, kad ES visiškai neprisidėtų prie jūros taršos atliekomis.

3.5 Jokios žalos gamtai plėtojant ES prekybą

ES privalo užtikrinti, kad jos prekyba nedarytų žalos gamtai.

1. Aiškių importuotojų, perdirbėjų ir mažmenininkų atsakomybės už švarias žemės ūkio 
prekių tiekimo grandines taisyklių nustatymas teisės aktais
Aiškios atsakomybės taisyklės, panašios į nustatytąsias Medienos reglamente, turėtų būti 

taikomos ir visoms žemės ūkio prekėms, siekiant užkirsti kelią natūralių buveinių, pvz., 

atogrąžų miškų, naikinimui ES ir už jos ribų. Jomis turėtų būti užtikrinama:

a) visiškas visų žemės ūkio prekių tiekimo grandinės teisėtumas ir skaidrumas;

b) jokio didelio anglies dioksido kiekio ir didelės biologinės įvairovės buveinių 

pertvarkymo;

c) jokio integruotų buveinių tvarkymo;

d) jokių peržvejotų ES nepriklausančių šalių išteklių ES rinkoje;

e) importuojamiems maisto produktams ir žemės ūkio prekėms taikomi tokie patys 

arba geresni gamybos standartai nei ES.

12 Daugiau informacijos pateikiama organizacijos „BirdLife Europe“ pozicijoje „Kova su jūras teršiančiomis šiukšlėmis 
siekiant apsaugoti vandenynus“, 2019 m. rugsėjo mėn.

13 https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-marine-010816-060409
14 http://www.marineornithology.org/PDF/32_2/32_2_187-189.pd
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2. Jokios neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais Europos Sąjungoje
ES parengė 2020 m. kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų 

planą. ES biologinės įvairovės strategija turi užtikrinti, kad vykdant bet kokius tolesnius su 

planu susijusius veiksmus būtų veiksmingai užkirstas kelias neteisėtai prekybai laukiniais 

augalais ir gyvūnais ES viduje ir tarp ES ir ES nepriklausančių šalių.

ES taip pat svarbu siekti peržiūrėti CITES mechanizmus, laiduojančius, kad bet kokia teisėta 

prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais būtų tiksliai apibrėžta ir būtų griežtai laikomasi jų 

reikalavimų. ES privalėtų užtikrinti, kad, taikant CITES mechanizmus, būtų vengiama pernelyg 

didelės gavybos ir spaudimo laukiniams augalams ir gyvūnams jų natūraliose buveinėse. ES 

turėtų pritarti gamtos išteklių, įskaitant laukinius augalus ir gyvūnus, naudojimui ne gavybos 

tikslais, o skatinant socialinį ir ekonominį vietos bendruomenių vystymąsi.

3. Pavojingiausių invazinių svetimžemių rūšių juodasis sąrašas ir veiksminga jų 
kontrolė
ES pasiekė savo tikslą spręsti invazinių svetimžemių rūšių problemą priimdama teisės aktus, 

kuriais draudžiama į sąrašą įtrauktoms rūšims patekti į ES. Pradiniai procesai įgyvendinant 

reglamentą rodo, kad pastangos nededamos tokiu mastu, kokio reikia norint šią problemą 

spręsti. ES turi įsipareigoti itin paspartinti mokslininkų nustatytų potencialiai žalingų rūšių 

įtraukimą į sąrašą15. Todėl iki 2025 m. ES turėtų į juodąjį sąrašą įtraukti 600 pavojingiausių 

invazinių svetimžemių rūšių, o iki strategijos įgyvendinimo pabaigos – 900 pavojingiausių 

rūšių. Valstybėse narėse privalėtų būti taikomos visos priemonės, būtinos reglamentui 

įgyvendinti iki 2030 m. pabaigos.

3.6 Tarptautinės prekybos taisyklių pertvarka atsižvelgiant į 
aplinkos apsaugos reikalavimus

ES turėtų siekti, kad PPO taisyklės būtų suderinamos su biologinės įvairovės ir klimato 

krizių sprendimu. ES taip pat reikėtų nustatyti būdus, kaip geriau įvertinti prekybos 

susitarimų poveikį biologinei įvairovei ir geriau visapusiškai bei sistemingai integruoti 

vertinimo išvadas16.

15 Carboneras et al.: 2018 m. https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12997
16 Europos aplinkosaugos politikos instituto parengtame dokumente „Prekybos liberalizavimas ir biologinė įvairovė“ (angl. 

Trade Liberalisation and Biodiversity), 2018 m., apžvelgiama esama ES poveikio darniam vystymuisi vertinimo metodika, 
taikoma vertinant prekybos poveikį biologinei įvairovei. https://ieep.eu/publications/trade-liberalisation-and-biodiversity
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e) importuojamiems maisto produktams ir žemės ūkio prekėms taikomi tokie patys 
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12 Daugiau informacijos pateikiama organizacijos „BirdLife Europe“ pozicijoje „Kova su jūras teršiančiomis šiukšlėmis 
siekiant apsaugoti vandenynus“, 2019 m. rugsėjo mėn.

13 https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-marine-010816-060409
14 http://www.marineornithology.org/PDF/32_2/32_2_187-189.pd
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15 Carboneras et al.: 2018 m. https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12997
16 Europos aplinkosaugos politikos instituto parengtame dokumente „Prekybos liberalizavimas ir biologinė įvairovė“ (angl. 

Trade Liberalisation and Biodiversity), 2018 m., apžvelgiama esama ES poveikio darniam vystymuisi vertinimo metodika, 
taikoma vertinant prekybos poveikį biologinei įvairovei. https://ieep.eu/publications/trade-liberalisation-and-biodiversity
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4. Sąlygų taikyti vartojimo modelius, kuriais 
grindžiama biologinės įvairovės apsaugos 
politika, sudarymas

Daugumą pirmiau nurodytų tikslų bus labai sunku pasiekti, jei ES nesiims spręsti vartojimo 

modelių klausimo. Medžiagų vartojimui taikoma Žiedinės ekonomikos strategija, o energijos 

vartojimui – klimato ir energetikos politika. Dabar ES reikėtų sutelkti dėmesį ir į biologinių 

išteklių vartojimą, kurio klausimas šiuo metu nėra sprendžiamas ir daro ypač didelį neigiamą 

poveikį biologinei įvairovei1. Gyvūninių produktų vartojimas lemia žemės ūkio bei žuvininkystės 

intensyvinimą. Visų rūšių gyvūnų suvartojamas kiekis turi būti mažinamas lygiagrečiai, kad būtų 

išvengta nuotėkio, o tai reiškia, jog reikia mažinti tiek sausumoje, tiek jūroje mintančių gyvūnų 

vartojimą. Reikalinga politika, kuria būtų skatinamas mažesnis ir racionalesnis vartojimas. 

Bet kokiu varomuoju veiksniu, dėl kurio keičiasi vartojimo modeliai, privalėtų būti užtikrintas 

teisingumas ir sveika mityba visiems ES piliečiams. Neturėtų būti siekiama įgyvendinti šį 

pakeitimą draudžiant vartoti tam tikrų rūšių maisto produktus arba juos tiesiogiai apmokestinant 

– tai turėtų būti daroma, pvz., vykdant politiką, reformuojant subsidijas, taikant ženklinimo 

taisykles, vykdant žaliuosius viešuosius pirkimus, plėtojant švietimą, reglamentuojant reklamą ir 

kt., siekiant sukurti palankesnes sąlygas pereiti prie geresnės mitybos.

50 % maisto atliekų sumažinimas
Dėl dabartinės pasaulinės maisto sistemos susidaro milžiniškas atliekų kiekis, o ES apie 20 

% arba 47 mln. tonų pagaminto maisto prarandama arba išmetama2. ES derėtų įsipareigoti 

vykdyti privalomą tikslą iki 2025 m. 30 % sumažinti maisto atliekų kiekį, o iki 2030 m. – 

50 % „nuo lauko iki stalo“ valstybių narių lygmeniu. Tai reiškia, kad tai turėtų apimti ne tik 

mažmenininkų ir vartotojų maisto atliekas, bet ir pirminės gamybos, gamybos bei platinimo 

metu išmetamą maistą3. Užtikrinus, kad pagamintas maistas nebūtų švaistomas, būtų 

tausojama žemė4, vanduo ir kiti ištekliai, būtų išvengta 3,3 mlrd. tonų į planetos atmosferą 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.

50 % mėsos ir pieno produktų vartojimo ES sumažinimas
Vartojimas yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių biologinės įvairovės nykimą5. Visų 

pirma tai, ką ir kokiais kiekiais valgome ar vartojame, turi tiesioginės įtakos tam, ko ir kiek 

gaminama. Intensyvi gyvulininkystė daro didžiulį poveikį aplinkai biologinės įvairovės atžvilgiu, 

turint omenyje žemės ir vandens naudojimo rodiklį, išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekį ir kitus teršalus6. Neseniai atlikus tyrimus prieita prie išvados, kad reikia iš esmės 

sumažinti suvartojamos mėsos ir pieno produktų kiekį, atsižvelgiant į planetos pajėgumus7.

1 https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/birdlife_europe_consumption_paper_atf_adopted_may_2019_ 
final.pdf

2 https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/stop_en
3 Neseniai atlikus tyrimus prieita prie išvados, kad reikia iš esmės sumažinti suvartojamos mėsos ir pieno produktų kiekį, 

atsižvelgiant į planetos pajėgumus.
4 Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) apskaičiavo, kad iššvaistomam ar išmetamam maistui gauti naudojamas 

didesnis plotas už Kinijos teritoriją: https://champi- ons123.org/wp-content/uploads/2018/09/18_WP_Champions_
ProgressUpdate_final.pdf

 Europoje iki 2030 m. 60 % sumažinus maisto atliekų kiekį, Europos žemės naudojimo našta sumažėtų didesne nei 
Kroatijos teritorija. https://eeb.org/publications/151/fact-sheets/93275/fs9_reducing-food-waste_finaleu.pdf

5 https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/birdlife_europe_consumption_paper_atf_adopted_may_2019_ 
final.pdf

6 2019 m. „BirdLife Europe“ pozicijos dokumentas. Feeding the world whilst saving biodiversity—policy asks on diet, 
bioenergy and food waste.

7 http://www.risefoundation.eu/images/files/2018/2018_RISE_LIVESTOCK_FULL.pdf; https://eatforum.org/eat-lancet-
commission/eat-lancet-commission-summary-report/; https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/15/
europe-meat-dairy-production-2050-expert-warns.

 Be to, žurnalo „Maisto politika“ 2016 m. leidinyje teigiama, kad, norint pasiekti ES klimato tikslus, teks 50 % sumažinti 
suvartojamos jautienos (ir avienos) kiekį.
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40 % žuvies ir jūrų gėrybių vartojimo ES sumažinimas
Reikia sumažinti visų rūšių baltymų, be kita ko, gaunamų iš žuvies ir jūrų gėrybių, vartojimą 

iki tvaraus ir sveiko lygio. Siekiant sveikos ir subalansuotos mitybos, daugelyje valstybių 

narių vienam gyventojui rekomenduojama suvartoti apie 300 g žuvies per savaitę. Šiuo 

metu vienas ES gyventojas per savaitę vidutiniškai suvalgo beveik 500 g žuvies ir jūrų 

gėrybių. Todėl raginame ES nustatyti tikslą suvartoti 40 % mažiau žuvies ir jūrų gėrybių, 

skatinant vykdyti politiką, kuria būtų sudaromos sąlygos pasiekti šį tikslą8.

30 % ekologijos principu pagrįsto vartojimo ES
ES privalo užtikrinti, kad paklausa atitiktų padidėjusią pasiūlą kaip paramos priemonę 

tvaraus ekologinio ūkininkavimo tikslui įgyvendinti. Todėl ES turėtų įsipareigoti siekti tikslo, 

pagal kurį ekologijos principu grindžiamas vartojimas sudarytų 30 %, ir šiuo tikslu taikyti 

politiką, kuria jam sudaromos sąlygos..

8 Daugelyje valstybių narių vienam gyventojui rekomenduojama suvartoti ~ 300 g žuvies per savaitę arba 15,6 kg per 
metus: https://ec.europa.eu/ jrc/en/health-knowledge-gateway/promotion-prevention/nutrition/food-based-dietary-
guidelines
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4. Sąlygų taikyti vartojimo modelius, kuriais 
grindžiama biologinės įvairovės apsaugos 
politika, sudarymas

Daugumą pirmiau nurodytų tikslų bus labai sunku pasiekti, jei ES nesiims spręsti vartojimo 
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teisingumas ir sveika mityba visiems ES piliečiams. Neturėtų būti siekiama įgyvendinti šį 
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taisykles, vykdant žaliuosius viešuosius pirkimus, plėtojant švietimą, reglamentuojant reklamą ir 

kt., siekiant sukurti palankesnes sąlygas pereiti prie geresnės mitybos.

50 % maisto atliekų sumažinimas
Dėl dabartinės pasaulinės maisto sistemos susidaro milžiniškas atliekų kiekis, o ES apie 20 

% arba 47 mln. tonų pagaminto maisto prarandama arba išmetama2. ES derėtų įsipareigoti 
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tausojama žemė4, vanduo ir kiti ištekliai, būtų išvengta 3,3 mlrd. tonų į planetos atmosferą 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.

50 % mėsos ir pieno produktų vartojimo ES sumažinimas
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dujų kiekį ir kitus teršalus6. Neseniai atlikus tyrimus prieita prie išvados, kad reikia iš esmės 

sumažinti suvartojamos mėsos ir pieno produktų kiekį, atsižvelgiant į planetos pajėgumus7.

1 https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/birdlife_europe_consumption_paper_atf_adopted_may_2019_ 
final.pdf

2 https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/stop_en
3 Neseniai atlikus tyrimus prieita prie išvados, kad reikia iš esmės sumažinti suvartojamos mėsos ir pieno produktų kiekį, 

atsižvelgiant į planetos pajėgumus.
4 Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) apskaičiavo, kad iššvaistomam ar išmetamam maistui gauti naudojamas 

didesnis plotas už Kinijos teritoriją: https://champi- ons123.org/wp-content/uploads/2018/09/18_WP_Champions_
ProgressUpdate_final.pdf

 Europoje iki 2030 m. 60 % sumažinus maisto atliekų kiekį, Europos žemės naudojimo našta sumažėtų didesne nei 
Kroatijos teritorija. https://eeb.org/publications/151/fact-sheets/93275/fs9_reducing-food-waste_finaleu.pdf

5 https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/birdlife_europe_consumption_paper_atf_adopted_may_2019_ 
final.pdf

6 2019 m. „BirdLife Europe“ pozicijos dokumentas. Feeding the world whilst saving biodiversity—policy asks on diet, 
bioenergy and food waste.

7 http://www.risefoundation.eu/images/files/2018/2018_RISE_LIVESTOCK_FULL.pdf; https://eatforum.org/eat-lancet-
commission/eat-lancet-commission-summary-report/; https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/15/
europe-meat-dairy-production-2050-expert-warns.

 Be to, žurnalo „Maisto politika“ 2016 m. leidinyje teigiama, kad, norint pasiekti ES klimato tikslus, teks 50 % sumažinti 
suvartojamos jautienos (ir avienos) kiekį.
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40 % žuvies ir jūrų gėrybių vartojimo ES sumažinimas
Reikia sumažinti visų rūšių baltymų, be kita ko, gaunamų iš žuvies ir jūrų gėrybių, vartojimą 

iki tvaraus ir sveiko lygio. Siekiant sveikos ir subalansuotos mitybos, daugelyje valstybių 

narių vienam gyventojui rekomenduojama suvartoti apie 300 g žuvies per savaitę. Šiuo 

metu vienas ES gyventojas per savaitę vidutiniškai suvalgo beveik 500 g žuvies ir jūrų 

gėrybių. Todėl raginame ES nustatyti tikslą suvartoti 40 % mažiau žuvies ir jūrų gėrybių, 

skatinant vykdyti politiką, kuria būtų sudaromos sąlygos pasiekti šį tikslą8.

30 % ekologijos principu pagrįsto vartojimo ES
ES privalo užtikrinti, kad paklausa atitiktų padidėjusią pasiūlą kaip paramos priemonę 

tvaraus ekologinio ūkininkavimo tikslui įgyvendinti. Todėl ES turėtų įsipareigoti siekti tikslo, 

pagal kurį ekologijos principu grindžiamas vartojimas sudarytų 30 %, ir šiuo tikslu taikyti 

politiką, kuria jam sudaromos sąlygos..

8 Daugelyje valstybių narių vienam gyventojui rekomenduojama suvartoti ~ 300 g žuvies per savaitę arba 15,6 kg per 
metus: https://ec.europa.eu/ jrc/en/health-knowledge-gateway/promotion-prevention/nutrition/food-based-dietary-
guidelines
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5. Biologinės įvairovės poreikiams patenkinti 
reikalingas finansavimas

Pasiekėme tokį lygį, kai pasaulio sveikatai ir jo gebėjimui įprastai funkcionuoti iškilo 

pavojus. Todėl dabar ES turėtų imtis veiksmų ir sutelkti pakankamai lėšų krizei įveikti. 

Siekdami įgyvendinti pirmiau išdėstytus biologinės įvairovės tikslus, raginame ES:

5.1. Panaudoti 21 mlrd. Eur per metus esamam „Natura 2000“ tinklui valdyti

ES privalės užtikrinti, kad iš ES biudžeto esamam „Natura 2000“ tinklui valdyti būtų 

nedelsiant skirta 21 mlrd. Eur per metus.

Kad būtų galima valdyti esamą tinklą, atsižvelgiant į infliaciją, 2030 m. ši suma turėtų būti 

padidinta iki 30 mlrd. Eur per metus ir proporcingai pritaikyta prie išplėsto tinklo „Natura 

2000“ jūroje valdymo poreikių. Dabartinėmis sąlygomis šią sumą reikėtų paskirstyti taip:

a) 15 mlrd. Eur per metus iš ES biudžeto sausumos tinklui N2000 valdyti1;

b) valstybės narės iš savo nacionalinių biudžetų turėtų skirti po 5 mlrd. Eur sausumos 

tinklui N2000 valdyti;

c) 1 mlrd. Eur per metus iš ES biudžeto jūriniam tinklui N2000 valdyti.

5.2. Sutelkti bent 150 mlrd. Eur biologinei įvairovei atkurti per 10 metų 

iki 2030 m.

Siekdama pradėti taikyti gamtinius sprendimus, kuriais grindžiamas biologinės įvairovės 

atkūrimas ir anglies dioksido bei vandens saugojimas, ES privalo įsipareigoti iki 2030 m. 

– per 10 strategijos įgyvendinimo metų – sutelkti 150 mlrd. Eur2. Šios lėšos turėtų būti 

renkamos tiek iš viešųjų, tiek iš privačių šaltinių. Pradinis finansavimas iš viešųjų šaltinių 

turės būti teikiamas pačioje strategijos įgyvendinimo pradžioje, siekiant užtikrinti, kad taip 

pat būtų skiriama pakankamai privačių lėšų. Galimi šaltiniai gali būti ES ir valstybių narių 

finansavimas, taip pat draudimas, „EU Invest“, lėšos, surinktos iš apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemų, ir anglies dioksido mokesčiai. Atkūrimas gali vykti įvairiais būdais – 

darant rimtas intervencijas arba tiesiog leidžiant vykti natūraliems procesams. Daugeliu 

atvejų reikės imtis tam tikrų veiksmų tiems natūraliems procesams paspartinti. Todėl 

siūloma, kad ši suma būtų mažiausia suma, reikiama 15 % ES sausumos teritorijai atkurti.

5.3. Užtikrinti, kad 50 % išorės finansavimo priemonių būtų naudojamos 

pasauliniams aplinkos poreikiams tenkinti
ES turi prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo ir atkurti teritorijas už savo ribų, 

atsižvelgdama į savo Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. Tik tokiu būdu ES gali 

sėkmingai spręsti su biologine įvairove ir klimatu susijusius uždavinius ir skatinti darnų 

Europos ir jos šalių partnerių vystymąsi. ES, kaip pasaulinio masto veikėjai, tenka atsakomybė 

imtis veiksmų ir prisidėti keičiant šias tendencijas. Todėl rekomenduojame, kad ES skirtų 

pusę savo būsimų išorės finansavimo priemonių su biologine įvairove ir klimatu susijusiems 

uždaviniams spręsti3. Ateityje įgyvendinant geografines programas, taip pat teikiant tikslinę 

teminę paramą, turėtų būti aiškiai remiami su biologine įvairove ir klimatu susiję prioritetai.

1 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-life-swd_en.pdf
2 Tai apskaičiuota vertinant 67 mln. ha x 2 500 Eur (pusė vidutinės ES kainos už hektarą). Šiuo atveju laikomasi nuomonės, 

kad jei žemė bus perkama siekiant ją atkurti, pirmoji žemė, kuri bus nupirkta, bus pigi.
3 Paremta http://awsassets.panda.org/downloads/why_nature_matters_mff_joint_statement_25_04_2018.pdf
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5.4. Užtikrinti, kad Europos Komisija ir valstybės narės neskirtų viešųjų 

subsidijų ir investicijų biologinės įvairovės požiūriu kenksmingai veiklai

Kaip jau minėta, kovai su aplinkos krize, su kuria susiduriame, reikės skirti didelį 

finansavimą, jei norime spręsti dabartines su biologine įvairove ir klimato kaitos pokyčiais 

susijusias problemas4. Negalime leisti, kad tokias pastangas nustelbtų gamtai žalą daranti 

veikla. Todėl ES privalo užtikrinti, kad nei viešosios subsidijos, nei investicijos nekenktų 

biologinei įvairovei. Tai turėtų apimti netinkamų paskatų, pvz., dabartinės bendros žemės 

ūkio politikos (BŽŪP) ir bioenergetikos politikos, panaikinimą.

5.5. Nustatyti, kad biologinės įvairovės ataskaitos būtų privalomos dėl 

visų viešai skelbiamų privačių lėšų

4 Žr. „BirdLife International“ poziciją dėl integravimo: www.birdlife.org/post2020

Rudasis lokys (Ursus arctos),
Suomija © Yves Adams, Vilda
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Panašiai viešai skelbiamomis privačiomis lėšomis turi būti sąžiningai prisidedama prie 

tinkamo gyventi pasaulio kūrimo. Todėl visos biržinės įmonės ir fondai privalėtų pranešti 

apie savo investicijų riziką biologinei įvairovei. ES turėtų į juodąjį sąrašą įtraukti investicijas, 

kurios laikomos keliančiomis didelę riziką, pvz., žemės ūkio ir miškininkystės gamybos 

neseniai pakeistose natūraliose buveinėse srityje.

6. Valdymo ypatumai, reikalingi šiai strategijai 
įgyvendinti

ES nori vadovauti pasaulinio masto veiksmams sprendžiant biologinės įvairovės ir klimato 

krizių problemas. Todėl ji turi užtikrinti, kad būtų naudojamos valdymo struktūros, 

reikalingos tam, kad pasaulis galėtų pereiti prie tikrai tvaraus modelio. Siekdamos užtikrinti, 

kad būtų sukurta tvirta valdymo sistema, visos dalyvaujančios institucijos – visa ES, 

valstybės narės, Europos Parlamentas ir Europos Komisija – privalės veikti išvien. Kad ES 

galėtų imtis lyderės vaidmens pasauliniu mastu, ji turės:

1. 1. Užtikrinti, kad būsimos Biologinės įvairovės strategijos tikslai būtų 

teisiškai privalomi

Kaskart, kai ES bandė daryti pažangą sukurdama „švelnias“ struktūras, skirtas aplinkos 

nykimo problemai spręsti, ji nesugebėjo pasiekti savo tikslų. Norėdamos parodyti, jog yra

įsipareigojusios, ir užtikrinti, kad šįkart ES bus pasirengusi rimtai kovoti su krizėmis ir griebti 

jautį už ragų, valstybės narės turės būti teisiškai įpareigotos įgyvendinti šiuos plataus 

užmojo tikslus. Lygiai taip pat, kaip ES pasiekė susitarimą ir įsipareigojo dėl klimato teisės, 

dabar mums reikia panašaus įsipareigojimo dėl „Biologinės įvairovės teisės“. Reikės išsamiai 

išanalizuoti, kaip paskirstyti pastangas ir jomis dalytis, kad būtų pasiekti čia nurodyti tikslai. 

Bet kuriuo atveju jie turėtų būti teisėtai vykdytini valstybės narės lygmeniu.

2. Nustatyti perspektyvas ir orientyrus numatytiems tikslams pasiekti

EK ir jos valstybėms narėms svarbu pasimokyti iš ankstesnių nesėkmių. ES negali leisti, kad 

būsima Biologinės įvairovės strategija iki 2030 m. patektų į tokius pat spąstus, dėl kurių 

strategijų įgyvendinimas ne kartą strigo. Siekiant biologinės įvairovės tikslų, reikia nustatyti 

aiškias perspektyvas ir orientyrus.

3. Užtikrinti, kad visos Komisijos tarnybos būtų atsakingos už strategijos 

įgyvendinimą

Nors tokios strategijos pristatomos kaip priklausančios visai EK, iš tiesų labai dažnai 

vadovaujančio padalinio nustatytų tikslų visiškai nepaiso kiti atitinkami EK padaliniai. Dėl 

to dažnai sukuriama nenuosekli politikos sistema, trukdanti siekti iškeltų uždavinių. EK turi 

sukurti mechanizmą, pagal kurį visiems padaliniams tektų vienoda atsakomybė už tikslų 

įgyvendinimą.
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4. Didinti šios strategijos svarbą ES politinėse institucijose

Norėdamos užtikrinti, kad ES darytų pažangą siekdama šių tikslų, ir siekdamos laiduoti 

proceso skaidrumą ES institucijos turi toliau dalyvauti vertinant pažangą:

a) užtikrinant, kad Europos Komisija pateiktų Europos Parlamentui metinę pažangos 

ataskaitą apie šios strategijos įgyvendinimą, kaip šiuo metu yra energetikos sąjungos 

atveju. Turėtų būti rengiamos kasmetinės diskusijos apie padarytą pažangą;

b) Komisija taip pat privalėtų pateikti savo metinę ataskaitą Europos Vadovų Tarybai, o ši 

turėtų surengti diskusijas valstybių vadovų lygmeniu;

c) Europos aplinkos agentūra (EAA) privalėtų nuolat teikti informaciją realiuoju laiku 

apie žemės naudojimo keitimą nuotolinio stebėjimo priemonėmis.

5. Įtvirtinti tikslų siekimo mechanizmą

Valstybės narės ir Europos Komisija turėtų įsipareigoti padidinti strategijos užmojį, jei 

manys, kad siūlomi tikslai nėra pakankamai greitai pasiekiami. Kai tik bus nustatytos 

įgyvendinimo spragos, atsižvelgdama į pirmiau minėtas kasmetines diskusijas, EK turėtų 

pateikti pasiūlymų dėl geresnio įgyvendinimo arba griežtesnių tikslų.

6. Užtikrinti atitinkamus pajėgumus EK ir valstybių narių lygmeniu 

gamtos teisės aktų vykdymo tikslais

Kad įvykdytų pirmiau nustatytus vykdymo užtikrinimo reikalavimus ir užtikrintų dabartinių 

ir būsimų strategijų įgyvendinimą bei ES gamtos teisės aktų vykdymą, EK ir valstybės narės 

turi skubiai imtis veiksmų atitinkamai gamtos apsaugos įstaigų ir institucijų darbuotojų 

skaičiui ir finansiniams pajėgumams padidinti.

7. Užtikrinti, kad biologinės įvairovės stebėsenai būtų skiriamas ES 

mokslinių tyrimų finansavimas

Plačiai suprantama, kad stebėsenos svarba yra labai didelė, – jei valstybės narės nežinos, 

kokių tikslų jos turi siekti biologinės įvairovės srityje ir kas keičiasi, jos nežinos, ar jų 

įgyvendinama politika yra veiksminga. Tačiau stebėsenos poreikiai ES nėra tinkami visoje 

ES. Valstybės narės dažnai neįtraukia biologinės įvairovės stebėsenos poreikių į savo 

tęstinius biudžetus, todėl vargsta ieškodamos reikiamų išteklių net ir tam, kad įvykdytų 

savo ataskaitų teikimo prievoles. Valstybės narės turėtų įsipareigoti skirti pakankamai 

nacionalinio finansavimo savo ataskaitų teikimo prievolėms įvykdyti, įskaitant pakankamas 

lėšas biologinės įvairovės stebėsenos programoms įgyvendinti.

8. Suteikti galių pilietinės visuomenės organizacijoms

ES turėtų suteikti galių savo pilietinei visuomenei kaip pagrindinei klestinčios demokratijos 

atstovei. Būsimoje Biologinės įvairovės strategijoje svarbu aiškiai paminėti teigiamą 

pilietinės visuomenės vaidmenį, kurį ji atlieka kaip veiksminga stebėtoja, siekiant strategijos 

tikslų ir užtikrinant jos įgyvendinimo skaidrumą. ES svarbu garantuoti, kad pilietinei 

visuomenei būtų sistemingai teikiamas finansavimas šiam vaidmeniui atlikti.

ES privalo visiems užtikrinti teisę į informaciją, dalyvavimą ir teisingumą. Todėl ES turi liautis 

nevykdžiusi Orhuso konvencijos ir pradėti parengiamuosius darbus, susijusius su pasiūlymu 

dėl naujos direktyvos, kuria suteikiama teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 

nacionaliniuose teismuose.
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9. Siekti plataus užmojo tikslų pasauliniuose forumuose

9.1 Tvirta sutartis dėl tarptautinių vandenų
Norėdama suderinti pasauliniu mastu dedamas pastangas dėl tvaraus vandenyno ir, 

be kitų tikslų, užtikrinti, kad ES vandenyse sumažintas žvejybos intensyvumas būtų 

taikytinas ne tik tarptautiniuose vandenyse, ES turėtų imtis plataus užmojo veiksmų 

Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos taikymo srityje. Reikia skubiai sukurti teismų 

sistemą, pagal kurią būtų reglamentuoti įstatymai tarptautiniuose vandenyse ir 

numatytas reikiamas finansavimo mechanizmas.

9.2 Tvirtas ES susitarimas dėl Biologinės įvairovės konvencijos
ES turėtų siekti tvirto susitarimo dėl Biologinės įvairovės konvencijos, į kurį, kaip 

numatyta šiame dokumente, būtų įtraukta kuo daugiau galimų ES strategijos tikslų. 

Tvirtas plataus užmojo ES strategijos pamatas – paskata pasaulio bendruomenei 

imantis lyderės vaidmens aplinkosaugos srityje.
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