Резюме за гражданите
Стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2020 г.

ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС?

•

Биоразнообразието – разнообразието от екосистеми, видове и гени около нас – е
застрашено в ЕС и в световен мащаб:
o темповете на изчезване на видовете са изключително високи – между 100
и 1000 пъти над естествения темп на изчезване.
o едва 17 % от видовете и местообитанията и 11 % от защитените от ЕС
екосистеми са в добро състояние.

•

Загубата на биоразнообразие и на ползите, които хората извличат от него
(екосистемни услуги), засягат околната среда, икономиката и обществото като
цяло. Заедно с изменението на климата това е най-голямото предизвикателство по
отношение на околната среда, пред което светът е изправен.

•

Миналата година ЕС си постави за цел да спре загубата на биоразнообразие и
влошаването на екосистемните услуги в ЕС до 2020 г., да ги възстанови,
доколкото това е възможно, и да увеличи приноса си за избягване на загубата на
биоразнообразие в световен мащаб.

•

ЕС също така се включи в серия важни международни ангажименти в рамките на
Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, включително за постигането
на набор от цели в световен мащаб до 2020 г.

КАКВО ПРЕДЛАГА ЕС?

Нова стратегия за биоразнообразието до 2020 г. – за опазване и увеличаване на
природните богатства и тяхното устойчиво управление, гарантирайки, че природата ни
предоставя това, от което се нуждаем.
Това би трябвало да доведе до опазване на видовете и техните местообитания, да ни
помогне в борбата с изменението на климата и адаптирането към последиците от него,
както и да допринесе за постигане на целите на инициативата на ЕС за ефективно
използване на ресурсите в Европа.
За разлика от предишния подход, който бе твърде широкомащабен и не достатъчно
ефективен, новата стратегия е насочена по-тясно към 6 приоритетни цели (и
съответните мерки):
•

повишаване на усилията за опазване на видовете и местообитанията

•

поддържане и възстановяване на екосистемите и екосистемните услуги

•

включване на целите относно биоразнообразието в най-подходящите за целта
области от политиката на ЕС: земеделие, горско стопанство и рибарство

•

борба с инвазивните чужди видове

•

увеличаване на приноса на ЕС за избягване на загуба на биоразнообразие в
световен мащаб.

КОЙ ЩЕ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА И КАК?

•

Европейците, които работят в сектори, зависещи от биоразнообразието и
екосистемните услуги.

•

Всички европейски граждани – тъй като всички пряко или косвено се
възползваме от стоки и услуги, предоставяни от природата.

•

Хората извън ЕС – тъй като ЕС помага за избягване на загубата на
биоразнообразие в световен мащаб.

ЗАЩО СА НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ НА РАВНИЩЕ ЕС?

•

Нито една страна не може да се справи сама със загубата на биоразнообразие и
екосистемни услуги.

•

Като работят заедно на равнище ЕС, правителствата могат по-добре да координират
действията в отговор на този общ проблем.

КАКВО СЛЕДВА?

•

Стратегията ще бъде изпратена на Европейския парламент и Съвета на ЕС за
обсъждане и приемане.

