Kopsavilkums sabiedrībai
ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2020. gadam

Kāda ir lietas būtība?

•

Bioloģiskā daudzveidība — mums līdzās pastāvošā izcilā ekosistēmu, sugu un gēnu
dažādība — ir apdraudēta ES un citur pasaulē:
o sugu izzušanas tempi ir ārkārtīgi augsti, — tās šobrīd izzūd 100 līdz 1000
reizes ātrāk, nekā tas notiktu dabiskā ceļā;
o tikai 17 % biotopu un sugu un 11 % ES aizsargāto ekosistēmu ir labā stāvoklī.

•

Tas, ka izzūd bioloģiskā daudzveidība un priekšrocības, ko no tās gūst cilvēki
(ekosistēmu pakalpojumi), ietekmē vidi, ekonomiku un sabiedrību kopumā. Līdztekus
klimata pārmaiņām runa ir par visnopietnāko vides apdraudējumu, ar ko saskaras mūsu
planēta.

•

Pērn ES izvirzīja mērķi līdz 2020. gadam ES apturēt bioloģiskās daudzveidības
izzušanu un ekosistēmu pakalpojumu degradēšanos, atjaunot tos, ciktāl reāli
iespējams, un gādāt par aktīvāku ES dalību bioloģiskās daudzveidības zuduma novēršanā
pasaulē.

•

ES uzņēmusies arī vairākas svarīgas starptautiskas saistības ANO bioloģiskās
daudzveidības konvencijas ietvaros, tostarp 2020. gadam izvirzīto mērķu kopumu.

Ko piedāvā ES?

Jaunu līdz 2020. gadam īstenojamu stratēģiju par labu bioloģiskajai daudzveidībai, lai
saglabātu un vairotu dabas resursus un apsaimniekotu tos ilgtspējīgi, gādājot par to, lai daba
varētu sniegt mums nepieciešamo.
Tiek sagaidīts, ka šī stratēģija sekmēs sugu un biotopu aizsardzību, palīdzēs mums cīņā pret
klimata pārmaiņām un centienos pielāgoties sekām, ko izraisa šīs pārmaiņas, kā arī palīdzēs
sasniegt mērķus, kas izvirzīti atbilstīgi iniciatīvai “Resursu ziņā efektīva Eiropa”.
Atšķirībā no iepriekšējās pieejas, kura nebija pietiekami mērķtiecīga un efektīva, jaunā
stratēģija koncentrējas uz sešiem prioritārajiem mērķiem (un atbilstošajiem pasākumiem),
kuri paredz:
•

pastiprināt pūliņus, lai aizsargātu sugas un biotopus;

•

saglabāt un atjaunot ekosistēmas un ar tām saistītos pakalpojumus;

•

bioloģiskās daudzveidības jomā izvirzītos mērķus iekļaut vissvarīgākajās ES politikas
jomās, proti, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā;

•

cīnīties pret eksotiskām un invazīvām sugām;

•

gādāt, lai ES aktīvāk piedalītos sugu daudzveidības zuduma apturēšanā visā pasaulē.

Kas būs ieguvēji, un kāds būs ieguvums?

•

Eiropieši, kas ir nodarbināti tautsaimniecības sektoros, kuri ir atkarīgi no bioloģiskās
daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumiem.

•

Visi Eiropas iedzīvotāji, jo mēs visi izmantojam priekšrocības, ko sniedz ar dabu tieši
saistītas preces un pakalpojumi.

•

Ārpus ES dzīvojošie cilvēki, pateicoties pasākumiem, kurus ES veic, lai novērstu
bioloģiskās daudzveidības izzušanu visā pasaulē.

Kāpēc jārīkojas ES līmenī?

•

Neviena valsts nošķirti no citām valstīm nevar apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu
un ekosistēmu pakalpojumu degradēšanos.

•

Valstis, sadarbojoties ES līmenī, varēs labāk saskaņot savas darbības, lai atrisinātu šo
kopīgo problēmu.

TURPMĀKIE PASĀKUMI

•

Stratēģiju nosūtīs Eiropas Parlamentam un ES Padomei izskatīšanai un pieņemšanai.

