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Globális és európai vezetők nem teljesítik a természet védelme
érdekében tett saját célkitűzéseiket
Válságtalálkozó “sürgős és hatékony intézkedések” érdekében
Phjongcshang, 2014. október 6. – A kormányok nem teljesítik a természet és az
ökoszisztémák 2020-ig történő helyreállítása érdekében tett ígéreteiket a Föld
Barátai Európa és a CEEweb új tanulmánya szerint, miközben ma ENSZ szintű
megbeszélés kezdődik Dél-Koreában. [1]
A találkozó a 2020-as céldátum felénél van, de kiderül majd belőle, hogy a nemzetek nem abba
az irányba haladnak, hogy teljesíteni tudják vállalásaikat a biológiai sokféleség hanyatlásának
visszafordításáért. Ha a következő pár évben nem történnek összehangolt erőfeszítések, a
kormányok le fogják késni a saját határidejüket. [2]
Friedrich Wulf, a Föld Barátai Európa biodiverzitás szakértője elmondta, hogy
“Négy évvel ezelőtt a kormányok Japánban találkoztak, hogy megvitassák, miért nem
sikerült teljesíteni a 2010-re kitűzött biodiverzitás céljaikat. Ma a megbeszélések hasonlóan
lesújtóak; négy év elteltével kevés olyan dolog történt, ami azt sugallná, hogy a kormányok
komolyan vennék a kötelezettségvállalásaik teljesítését és a természettel szembeni
kötelezettségeiket.”
Az ENSZ 2020-as célok megvalósítása felé tett előrehaladás saját félidős értékelése szintén
elismeri a tétlenség szintjét és előrelépést sürget.
Az értékelés előzetes példánya szerint „a végrehajtás jelenlegi üteme nem elegendő ahhoz,
hogy elérjük a célokat, hacsak további sürgős és hatékony intézkedések nem történnek a
biodiverzitásra
nehezedő
nyomás
csökkentése
és
folyamatos
hanyatlásának
megakadályozása érdekében.” [3]
A probléma különösen súlyos Európában a Föld Barátai Európa és a CEEweb új tanulmánya
alapján, amit 20 országra végeztek el.
- Még egy ország sem tiltotta be a biológiai sokféleségre hátrányosan ható támogatásokat, és a
legtöbb még nem is azonosította mindet.
- A védett területek és a biodiverzitás támogatása általánosan elégtelen. A biodiverzitással
kapcsolatos kiköltések mindenütt az országok költségvetésének 0,1%-a alatt vannak
Norvégián és Svájcon kívül.
- Magyarországon kívül egyik felmérésbe bevont ország sem fejezte be a Natura 2000
területek kijelölési folyamatát – elengedhetetlen lépés a védett területek létrehozásához az
EU-ban.
- A mezőgazdasági területek kevesebb, mint 1%-át használják fenntartható biogazdaságként a
keleti nem EU-s országokban, ellentétben Svájccal (12%) és Észtországgal (15%).
- A megőrzési erőfeszítések ellenére az élőhelyek állapota nem javult 2007 óta, még mindig
csak 16% van kedvező védettségi helyzetben. Romániában és Észtországban a legjobbak az
állapotok (ahol a Natura 2000 élőhelyek 63% és 51%-a élvez kedvező védettségi helyzetet),
és a legrosszabb az Egyesült Királyságban (7%).

Ezek a kiábrándító eredmények egy olyan időszakban jelentkeznek, amikor az EU olyan
ellentmondásos „biológiai sokféleséget ellensúlyozó” intézkedésekről gondolkozik jogszabályt
alkotni, ami lehetővé tenné az ökoszisztémák pusztulását valahol, hogy aztán mások fokozott
védelemben részesülve „ellensúlyozva” legyenek máshol. [4]
Friedrich Wulf folytatta: “Rendkívül aggasztó, hogy az európai kormányok, ahelyett, hogy
cselekednének a vállalásaik érdekében, áruként kezelik a természetet, és olyan nem
bizonyított kezdeményezések népszerűsítésére áldoznak időt és pénzt, mint a biodiverzitás
ellensúlyozása. Ez magával hozná az „engedélyt a tönkretételre”, ami természetvédelmi
katasztrófa lenne.” [5]
A nem megfelelő előrehaladás miatt a találkozó valószínűleg megújult erőfeszítéseket fog
sürgetni a felzárkózás érdekében, és a nemzeteket rátereli a 2020-as célok eléréséhez vezető
útra. A Föld Barátai Európa felszólítja a kormányokat, hogy kövessék a „sürgős és hatékony
intézkedések”-re való felhívást, lépjenek fel a biológiai sokféleség megőrzésének közpénzekből
történő finanszírozásáért, vessék el az olyan hamis megoldásokat, mint a biodiverzitás
ellensúlyozása, és a természetet helyezzék előtérbe.
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