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Az EU új Bológiai Sokféleség Stratégiája: tanulhatunk a múlt hibáiból a
jövő generációi és a természet javára?
A biológiai sokféleség globális válsága a klmíaváltozás mellett korunk egyik fő környezeti
problémája. A fajok kihalása ezerszeresére-tízezerszeresére gyorsult, és csak az európai
kontinensen az emlősök egyhatodát, míg a kétéltűek egyötödét a kihalás fenyegeti.
Mindekeznek a társadalomra nézve is kézzel fogható, mérhető negatív hatásai vannak. A
biológiai sokféleség, mint az ökoszisztéma szolgáltatások alappillére nagyban hozzájárul az
emberi jóléthez, gondoljunk csak a természettől kapott élelmiszerekre, a vízre, az ásványi
nyersanyagokra, a faanyagra, a stabil klímára, a természeti katasztrófák elleni védelemre,
vagy az élő környezet nyújtotta kikapcsolódási lehetőségre és többek között annak spirituális
értékeire.
Az egyre növekvő kihívásokra, illetve a blobális és uniós kötelezettségvállalásokra válaszul az
Európai Bizottság életre hívta az EU új Biodiverzitás Stratégiáját „Életbiztosításunk a
természeti tőkénk: Az EU Biodiverzitás Stratégiája 2020-ig” elnevezéssel, mely egyben a
2010-ben lezárult korábbi stratégia folytatása is. Az új stratégia hat fő célkitűzést tartalmaz,
melyeket több lépésen keresztül kíván megvalósítani.
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért ezúton üdvözli az új stratégiát és úgy véli, a stratégia
fontos eszköze lehet a korábbi kötelezettségvállalások megvalósításának. A stratégia célul
tűzte ki ugyanis többek között a Natura2000 hálózat létrehozását és EU-s jogszabályok
szerinti kezelését, illetve a természetes vagy ahhoz közeli területek összeköttetésével letrejövő
zöld infrastruktúra kialakítását.
Hiányzik belőle azonban az a politikai törekvés, amely a biodiverzitás csökkenésének fő
mozgatúrugóira reagálna, és amelynek köszönhetően a fajok és ökoszisztémák jelenlegi
állapota jelentősen javulhatna.
Míg a stratégia hatékonysága nagyban függ az EU mezőgazdaságot, halászatot és erőforráshasználatot érintő jövőbeni politikai reformjaitól és az új, 2014-2021 közötti időszakra szóló
költségvetéstől, addig alig érinti a biológiai sokféleség csökkenése mögötti hajtóerőket, és
nem szorgalmazza kellőképpen azokat a reformokat és kezdeményezéseket, amelyeken
keresztül el lehetne érni a kívánatos eredményeket.
A CEEweb ezért mind az Európai Parlamentet, a tagállamokat, valamint a soros EU
elnökséget adó magyar képviseletet kéri arra, hogy nyíltan vitassák meg, melyek a
biodiverzitás csökkenésének fő okai és azokat a reformokat támogassák, amelyek valóban a
probléma forrásait célozzák meg.
Hajdu Klára, a CEEweb főtitkára szerint, „Ha valóban meg szeretnénk őrizni az élővilág
sokféleségét, el kell kerülnünk az előző stratégia kelepcéit. Csökkentenünk kell az erőforrásés földhasználatunkat, valamint törekednünk kell bárminemű fejlesztés tervezésénél az
ökoszisztéma szolgáltatások fenntartására”.
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