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Pasaules Dabas Fonda analīze par Bioloģiskās daudzveidības un “No lauka 
līdz galdam” stratēģijām 

 
Galvenie punkti, kurus Pasaules Dabas Fonds (PDF) vēlējās redzēt ES Bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā 
 

1) Apņemties saglabāt spēcīgu esošo vides politiku un stimulēt Putnu un dzīvotņu 
direktīvas, Ūdens pamatdirektīvas, Jūras stratēģijas pamatdirektīvas, ES Kokmateriālu 
regulas un Invazīvo svešzemju sugu regulas izpildi un īstenošanu. 

 
PDF pozitīvi vērtē, ka tiek pievērsta uzmanība nepieciešamībai paātrināt galveno vides tiesību 
aktu īstenošanu un izpildi. Pasaules Dabas Fonds aicina Komisiju skaidri apņemties neveikt 
Ūdens pamatdirektīvas pārskatīšanu, kas vēl vairāk kavētu tās īstenošanu. 
 

2) Apņemties izveidot efektīvi pārvaldītu un savienotu aizsargājamo teritoriju tīklu, kas 
aptver vismaz 30% ES sauszemes un jūras teritorijas, un ieviest juridiski saistošu 
dabas teritoriju atjaunošanas mērķi, ko atbalsta jauns ES likums. 

 
PDF īpaši atbalsta vērienīgos mērķus aizsargājamām teritorijām un aizsargājamām jūras 
teritorijām, apņemoties aizsargāt vismaz 30% no ES sauszemes un jūras, papildu veicot 
stingrus aizsardzības pasākumus trešdaļai šo teritoriju, ieskaitot atlikušos primāros un vecos 
mežus. Šis mērķis pieprasīs stingru uzraudzību visām aizsargājamām teritorijām, lai izvairītos 
no tā, ka tās kļūst par ‘papīra parkiem’.  
 
PDF arī īpaši atbalsta Komisijas paziņojumu 2021. gadā iesniegt juridiski saistošus ES 
atjaunošanas mērķus, lai atjaunotu degradētās ekosistēmas, it īpaši tās, kurām ir vislielākās 
iespējas piesaistīt un uzglabāt oglekli, kā arī novērst un samazināt dabas katastrofu ietekmi. 
PDF uzskata, ka būtu jāatjauno vismaz 15% no ES sauszemes (aptuveni 650 000 km2) un 
jūras (aptuveni 1 000 000 km2). 
 
2021. gadā tiks publicēts ierosinātais rīcības plāns zivsaimniecības resursu saglabāšanai un 
jūras ekosistēmu aizsardzībai. Turpmākajās nedēļās ir jāveic konkrēti soļi tā attīstībā, nosakot 
skaidrus termiņus un izmērāmus mērķus, lai spētu novērtēt ES progresu šajā jomā. 
 

3) Risināt jautājumus par neilgtspējīgām lauksaimniecības praksēm, zivsaimniecību, 
bioenerģētiku un ūdens apsaimniekošanu, lai novērstu galvenos bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanas virzītājus. 

 
Komisija ir izvirzījusi vērienīgus kvantitatīvos mērķus, lai attīstītu bioloģisko lauksaimniecību 
(25%) un ainavas ar augstu bioloģisko daudzveidību (10%), kā arī samazinātu pesticīdus (50%), 
barības vielu noplūdes (50%) un mēslojumu (20%). 
 
PDF pauž nožēlu par to, ka stratēģijā nav noteiktas saistības pilnībā aizliegt grunts tralēšanu no 
visjutīgākajām jūras aizsargājamām teritorijām. 
 
PDF pozitīvi vērtē apņemšanos atjaunot 25 000 km brīvi plūstošu upju, izjaucot barjeras, un cer 
sadarboties ar Eiropas Komisiju šī mērķa īstenošanā. 
 
PDF novērtē pozīciju, ka koku un lauksaimniecības kultūru dedzināšana enerģijas iegūšanai 
nav vēlama, un apņemšanos pārskatīt politikas virzienus šajā jomā. ES bioenerģijas noteikumu 
radikāla reforma jāveic bija jau sen.  
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4) Ieguldīt dabā un pakāpeniski atteikties no konfliktējoša finansējuma. 
 
Fakts, ka Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā pirmo reizi tiek minēts konkrēts skaitlis (vismaz 
20 miljardi eiro gadā, kas būtu jāizlieto dabas saglabāšanai), ir pozitīvs, bet tas ir jāpadara 
konkrētāks ar saistošiem tēriņu mērķiem. Balstoties uz “Dalībvalstu prioritārām rīcības 
shēmām”, nosakot ieguldījumu prioritātes galvenokārt Natura 2000 tīkla pārvaldībai, tiek lēsts, 
ka vajadzīgās investīcijas jau būs aptuveni 15 miljardi eiro gadā. 
 
Steidzamā nepieciešamība atcelt bioloģiskajai daudzveidībai kaitīgās subsīdijas, piemēram, 
subsīdijas, kas attiecas uz hidroenerģijas projektiem, kas iznīcina mūsu upes, nav pieminēta 
tekstā, un tā ir stratēģijas nepilnība, jo ir Eiropas Zaļais kurss paredz piemērot “nenodari 
kaitējumu” principu visiem pasākumiem. 
 
Kaut arī stratēģijā ir minēta pakāpeniska kaitīgo zivsaimniecības subsīdiju atcelšana, subsīdiju 
objekti nav identificēti. 
 

5) Uzņemties vadošo lomu visā pasaulē, samazinot ES ekoloģisko pēdu un iestājoties par 
vērienīgu globālo bioloģiskās daudzveidības satvaru līdz 2030. gadam. 

 
ES apņēmība parādīt vadošo lomu bioloģiskās daudzveidības Pušu konferences 15. sanāksmē 
(COP15), stādot priekšā savas apņemšanās, ir skaidra un pozitīva atsauce uz to, ka globālajiem 
mērķiem 2030. gadā ir jāpievēršas bioloģiskās daudzveidības samazināšanās virzītājiem, un 
liela uzmanība jāpievērš nepieciešamībai stiprināt globālās bioloģiskās daudzveidības sistēmas 
ieviešanu. Tomēr ir novērojami svarīgi trūkumi galvenajos globālajos mērķos līdz 2030. gadam, 
ko ES vajadzētu atbalstīt, piemēram, samazinot patēriņa un ražošanas ekoloģiskās pēdas uz 
pusi. 2030. gada mērķiem jābūt vērstiem uz to, lai līdz 2030. gadam apturētu bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos un arī uzlabotos. Cilvēku izraisītas sugu izzušanas mērķim 
vajadzētu būt uz 2030. gadu, nevis 2050. gadu. 
 
Paziņojums par tiesību akta priekšlikumu 2021. gadā, lai novērstu vai samazinātu tādu produktu 
palaišanu ES tirgū, kas saistīti ar mežu izciršanu vai mežu degradāciju, ir atzinīgi vērtējams 
lēmums pēc NVO ilgstoša pieprasījuma. Tomēr teksts attiecas tikai uz mežu pārveidošanu vai 
degradāciju, un tas jāpaplašina, lai ietvertu arī citas ekosistēmas un cilvēktiesību pārkāpumus. 
 
 
Galvenie punkti, kurus Pasaules Dabas Fonds (PDF) vēlējās redzēt ES stratēģijā “No 
lauka līdz galdam” 
 

1) Balstoties uz ilgtermiņa redzējumu, ir vajadzība izvirzīt tālejošus kvantitatīvos mērķus 
2030. gadam attiecībā uz galvenajiem parametriem, piemēram, bioloģiskā un augstas 
dabas vērtības lauksaimniecība, agroķīmisko vielu izmantošana, SEG emisiju 
samazināšana, kā arī lauksaimniecības zemes bioloģiskā daudzveidība. 

 
Komisija ir izvirzījusi tālejošus kvantitatīvos mērķus, lai palielinātu bioloģisko lauksaimniecību 
(25%) un ainavu daudzveidību (10%), kā arī samazinātu pesticīdus (50%), lauksaimniecības 
dzīvniekiem piemērotos antibiotiskos līdzekļus (50%), barības vielu noplūdi ( 50%) un 
mēslošanas līdzekļus (20%). 
 
Stratēģijā nav iekļauti nekādi lauksaimniecības mērķi attiecībā uz SEG emisiju samazināšanu, 
un tā ir pilnībā palaidusi garām to, cik liela nozīme lauksaimniecībai ir bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai. 
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2) Ir vajadzība apņemieties pārorientēt Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un tās šī 
brīža reformu. 

 
Eiropas Komisija nav pietiekami veikusi grozījumus KLP regulās, bet Komisijas analīze par KLP 
savienojamību ar Eiropas Zaļo kursu sniedz likumdevējiem skaidru orientāciju, tikai dažus 
mēnešus pirms sarunu noslēgšanās Eiropas Parlamentā un Padomē. 
 
Īpaši svarīgi ir tas, ka Komisija atbalsta aizsardzības finansējumu KLP eko shēmām, kaut arī 
bez konkrēta skaitļa, un lūgs dalībvalstīm pārveidot KLP stratēģiskajos plānos mērķus, kas 
minēti “No lauka līdz galdam” un Bioloģiskās daudzveidības stratēģijās. 
 

3) Pārliecināties, ka zivsaimniecības kontrole ir labi piemērota un ES zivsaimniecība un 
jūras produktu imports ir pilnībā pārredzami un izsekojami. 

 
PDF ir vīlies, ka “No lauka līdz galdam” stratēģijā nav paustas jaunas rīcības, kas īpaši saistītas 
ar zivsaimniecību un jūras produktiem. Lai arī tiek pieminētas ilgtspējības, pārredzamības un 
labākas zivsaimniecības un jūras produktu kontroles iespējas, rezolūciju atrašana būs atkarīga 
no notiekošās regulu pārskatīšanas (piemēram, Zivsaimniecības kontroles regulas) un 
pašreizējo ES noteikumu labākas ieviešanas. 
 
Aļģes tiek pieminētas kā svarīgs alternatīvas barības avots mājlopiem, un tiek pasniegta kā 
vienkārša esošo barības sastāvdaļu aizstāšana vai papildināšana, neieņemot sistemātiskāku 
skatījumu vai pievēršoties vajadzībai samazināt pārmērīgu patēriņu (īpaši dzīvnieku 
olbaltumvielas) ES. 
 

4) Izstrādāt un īstenot skaidrus noteikumus, lai nodrošinātu, ka lauksaimniecības 
produktu piegādes ķēdes nav saistītas ar mežu izciršanu, citu ekosistēmu 
iznīcināšanu un cilvēktiesību pārkāpumiem. 

 
Paziņojums par tiesību akta priekšlikumu 2021. gadā, lai novērstu vai samazinātu tādu produktu 
būšanu ES tirgū, kas saistīti ar mežu izciršanu vai mežu degradāciju, ir atzinīgi vērtējams 
lēmums pēc NVO ilgstoša pieprasījuma. Tomēr teksts attiecas tikai uz mežu pārveidošanu vai 
degradāciju, un darbības joma jāpaplašina, lai ietvertu arī citas ekosistēmas un cilvēktiesību 
pārkāpumus. 
 

5) Samazināt pārtikas ražošanu un patēriņu, kas rada lielu ekoloģisko pēdu, 
piemēram, veicinot pasākumus, kas paātrina pāreju uz veselīgu un ilgtspējīgu uzturu, 
ieviešot rīcības plānu olbaltumvielām pārejai no industriālās dzīvnieku audzēšanas. 

 
Šis ir viens no “No lauka līdz galdam” stratēģijas vājākajiem punktiem. Kaut arī stratēģijā tiek 
atzīts problēmas svarīgums, ierosinātās darbības lielākoties aprobežojas ar marķēšanu un 
publisko iepirkumu, neņemot vērā zinātniskos pierādījumus un ieteikumus, kas uzsver 
nepieciešamos pasākumus, lai mainītu pārtikas patēriņu un paātrinātu pāreju uz veselīgāku 
uzturu. 
 
Apgalvojumi par olbaltumvielām un lopkopību stratēģijā nerezultējas ar ietekmīgu rīcību. Tās 
vietā tiek ierosināti vienkāršoti, ierasti risinājumi, piemēram, piedevas dzīvnieku barībai vai 
atstāt dalībvalstu ziņā mainīt PVN likmes, ja tās vēlas dot priekšroku augļiem, dārzeņiem vai 
bioloģiskai pārtikai. 
 
 
 


