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PIELIKUMS
Visi šajā rīcības plānā iekļautie pasākumi tiek vai tiks tālāk virzīti saskaņā ar labāka regulējuma
principiem, attiecīgā gadījumā veicot arī izvērtēšanu un ietekmes novērtēšanu.

Galvenās plānotās Komisijas darbības

Orientējošs izpildes laiks

VIENOTS AIZSARGĀJAMO TERITORIJU TĪKLS
Kritēriji un norādījumi par to, kā apzināt un noteikt papildu aizsargājamās 2020
teritorijas un ekoloģiskos koridorus, par pienācīgu pārvaldības plānošanu un
par to, kā vēl citi iedarbīgi konkrētai teritorijai paredzēti saglabāšanas
pasākumi un pilsētvides zaļināšana var palīdzēt sasniegt ES 2030. gada dabas
aizsardzības mērķrādītājus
Novērtējums par to, kā rit ES virzība uz 2030. gada aizsargājamo teritoriju Līdz 2024. gadam
mērķrādītāju sasniegšanu, un to, vai vajadzīgi vēl citi leģislatīvi vai
neleģislatīvi pasākumi
ES DABAS ATJAUNOŠANAS PLĀNS
Priekšlikums, ar ko tiks noteikti ES dabas atjaunošanas mērķrādītāji

2021

Norādījumi, kā sugas un biotopus izvēlēties tā, lai vismaz 30 % aizsargājamo 2020
sugu un biotopu, kuru stāvoklis pašlaik nav labvēlīgs, līdz 2030. gadam šajā
kategorijā nonāktu vai vismaz uzrādītu ļoti pozitīvu virzību uz to
Pārskatīt Ilgtspējīgas pesticīdu lietošanas direktīvu un pastiprināt integrētās 2022
augu aizsardzības noteikumus
Izskatīt un, iespējams, pārskatīt ES Apputeksnētāju iniciatīvu

2020

Pasākumi ar mērķi panākt, lai dalībvalstu KLP stratēģiskajos plānos būtu No 2020. gada
noteiktas skaidras relevanto Biodaudzveidības stratēģijas un stratēģijas “No
lauka līdz galdam” mērķrādītāju nacionālās vērtības, ko citu starpā atbalstītu
KLP instrumenti un Biotopu direktīvas īstenošana
2021.–2026. gada bioloģiskās lauksaimniecības rīcības plāns

2020

Pārskatīt Augsnes aizsardzības tematisko stratēģiju

2021

Jauna ES Meža stratēģija, kurā būs arī ceļvedis, kā ES līdz 2030. gadam 2021
papildus iestādīt vēl vismaz 3 miljardus koku
Turpināt Eiropas Meža informācijas sistēmas izstrādi

No 2020. gada

Vadlīnijas par biodaudzveidībai labvēlīgu apmežošanu un meža atjaunošanu,
kā arī dabai tuvāku mežsaimniecības praksi

2021

Novērtēt biomasas pieprasījumu un piedāvājumu un ar to saistīto ilgtspēju Jau notiek
gan ES, gan pasaules mērogā
Pētījums par meža biomasas enerģētiskās izmantošanas ilgtspēju
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2020

Operacionāli norādījumi par jaunajiem enerģētiskām
izmantojamās meža biomasas ilgtspējas kritērijiem

vajadzībām 2021

Izskatīt datus par biodegvielām ar lielu netiešas zemes izmantojuma maiņas 2021
risku un sagatavot trajektoriju, kādā līdz 2030. gadam no tām pakāpeniski
atteikties
Jauns zvejas resursu saglabāšanas un jūras ekosistēmu aizsardzības rīcības
plāns

2021

Norādījumi un palīdzība dalībvalstīm objektu apzināšanā un palīdzība 2021
finansējuma mobilizēšanā nolūkā 25 000 km upju atjaunot tā, lai tās būtu
brīvi plūstošas
Tehniskie norādījumi dalībvalstīm par pārskatīto upju baseinu 2023
apsaimniekošanas plānu pasākumiem ūdens ieguves un uzkrāšanas atļauju
izskatīšanai un ekoloģiskā caurplūduma atjaunošanai
Saskaņā ar jaunu Zaļo pilsētu vienošanos, ko slēdz ar pilsētām un pilsētu 2021
galvām, izveidot ES pilsētu zaļināšanas platformu
Tehniskie norādījumi par pilsētu zaļināšanu un palīdzību dalībvalstīm, 2021
vietējām un reģionālajām iestādēm finansējuma mobilizēšanā un spēju
veidošanā, arī pilsētu zaļināšanas plānu izstrādes vajadzībām
Integrētas barības vielu pārvaldības plāns

2022

AUGSNE TRANSFORMATĪVĀM PĀRMAIŅĀM
Novērtēt, cik iedarbīgs ir jaunais sadarbībā balstītais biodaudzveidības
pārvaldības satvars un vai vajadzīga pamatīgāka (iespējams, juridiski
saistoša) pieeja biodaudzveidības pārvaldībai

2023

Izskatīt un, iespējams, pārskatīt Vides krimināltiesiskās aizsardzības 2021
direktīvu
Jauna ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības iniciatīva, kuras fokusā būs
cilvēktiesības, vidiskās gādības pienākums un pienācīgas rūpības prasība, kas
jāievēro visās ekonomiskās vērtības ķēdēs

2021

Palīdzēt izveidot ES biodaudzveidībai labvēlīgas uzņēmējdarbības kustību

No 2020. gada

Atjaunināta ilgtspējīga finansējuma stratēģija

2020

No Taksonomijas regulas izrietošs deleģētais akts, ar ko tiks izveidota kopēja 2021
to saimniecisko darbību klasifikācija, kuras būtiski veicina biodaudzveidības
un ekosistēmu aizsardzību un atjaunošanu
Metodes, kritēriji un standarti, kas ļaus biodaudzveidības apsvērumus visos
līmeņos pilnīgāk integrēt publiskajā un uzņēmumu lēmumu pieņemšanā un
izmērīt produktu un organizāciju vidisko pēdu

2021

Virzīt starptautisku dabas kapitāla uzskaites iniciatīvu

2021

Izveidot jaunu Biodaudzveidības zināšanu centru

2020
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Priekšlikums Padomes ieteikumam par sadarbības veicināšanu vidisko
ilgtspēju (arī biodaudzveidību) sekmējošas izglītības jomā

2021

EIROPAS SAVIENĪBA — PAR TĀLEJOŠU GLOBĀLU BIODAUDZVEIDĪBAS
DARBAKĀRTĪBU
Biodaudzveidības konvencijas 15. Pušu konferencē panākt vienošanos par 2020–2021
tālejošu biodaudzveidības satvaru laikam pēc 2020. gada
Panākt vērienīgu vienošanos par jūras biodaudzveidību teritorijās, kas ir No 2020. gada
ārpus valstu jurisdikcijas, un par trīs plašu aizsargājamo jūras teritoriju
noteikšanu Dienvidu okeānā
Novērtēt, kā biodaudzveidību ietekmē tirdzniecības nolīgumi, vajadzības No 2020. gada
gadījumā veicot sekojumpasākumus
Pasākumi ar mērķi novērst vai minimalizēt tādu produktu laišanu ES tirgū, 2021
kas saistīti ar atmežošanu vai meža degradāciju
Pārskatīt ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas
tirdzniecības apkarošanai

2021

Ierosināt vēl stingrākus ES ziloņkaula tirdzniecības noteikumus

2020

Dzīvās dabas un galveno ekosistēmu aizsardzības iniciatīva NaturAfrica

No 2021. gada
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