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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o preskúmaní stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici trvania 

(2015/2137(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Hodnotenie v polovici trvania stratégie EÚ v 

oblasti biodiverzity do roku 2020 (COM(2015)0478), 

 

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Stav prírody v Európskej únii Správa o stave a 

trendoch typov biotopov a druhov, na ktoré sa vzťahuje smernica o biotopoch a 

smernica o vtákoch za obdobie rokov 2007 – 2012 podľa článku 17 smernice o 

biotopoch a článku 12 smernice o vtákoch (COM(2015)0219), 

 

– so zreteľom na správu Komisie Verejná konzultácia ako súčasť kontroly vhodnosti 

právnych predpisov EÚ o prírode (smernica o vtákoch, smernica o biotopoch),  

 

– so zreteľom na prieskum Eurobarometra zverejnený v októbri 2015 o postoji európskej 

verejnosti k biodiverzite (Osobitný prieskum Eurobarometra č. 436), 

 

– so zreteľom na správu Európskej agentúry pre životné prostredie s názvom Európske 

životné prostredie – stav a výhľad 2015 (SOER 2015), 

 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o prístupe EÚ k 

boju proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (COM(2014)064), 

 

– so zreteľom na záverečnú správu skupiny expertov programu Horizont 2020 Nature 

Based Solutions and Re-Naturing Cities (Prírode blízke riešenia v mestách) s názvom 

Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions and 

Re-Naturing Cities (Na ceste k agende EÚ pre politiku v oblasti výskumu a pre skupinu 

Nature Based Solutions and Re-Naturing Cities) zverejnenú v roku 2015, 

 

– so zreteľom na nástroj na financovanie prírodného kapitálu (NCFF), ktorý je súčasťou 

finančného nástroja LIFE pre opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy; 

 

– so zreteľom na konzultácie Komisie o budúcej iniciatíve EÚ pod heslom Nulová čistá 

strata biodiverzity a ekosystémových služieb, 

 

– so zreteľom na výsledky 12. konferencie zmluvných strán (COP 12) Dohovoru ÓSN o 

biologickej diverzite (DBD), najmä na preskúmanie pokroku pri vykonávaní 

strategického plánu na podporu biodiverzity pre obdobie rokov 2011 – 2020 v polovici 

trvania vrátane publikácie Global Biodiversity Outlook a na opatrenia zamerané na lepšie 

vykonávanie, 

 

– so zreteľom na správu sekretariátu Dohovoru o biologickej diverzite (DBD) a Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom Connecting Global Priorities: Biodiversity 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52015DC0219&qid=1446571332838&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52015DC0219&qid=1446571332838&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52015DC0219&qid=1446571332838&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52015DC0219&qid=1446571332838&rid=1
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and Human Health, a State of Knowledge Review (Prepájanie globálnych priorít: 

Biologická diverzita a ľudské zdravie, preskúmanie stavu poznatkov), 

 

– so zreteľom na návrh uznesení, ktorý bol predložený na 69. zasadaní Valného 

zhromaždenia OSN na schválenie rozvojovej agendy pre obdobie po roku 2015 

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Premena 

nášho sveta: Agenda pre udržateľný rozvoj 2030), 

 

– so zreteľom na správy o hospodárskych aspektoch ekosystémov a biologickej diverzite 

(The economics of ecosystems and biodiversity – TEEB), čo je celosvetová iniciatíva 

zameraná na zviditeľnenie prírodných hodnôt, 

 

– so zreteľom na Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a Dohovor o ochrane sťahovavých druhoch voľne 

žijúcich živočíchov (CMS), 

 

– so zreteľom na Červený zoznam ohrozených druhov zvierat Medzinárodnej únie na 

ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN), 

 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 

z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych 

nepôvodných druhov1, 

 

– so zreteľom na spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2013 a najmä na nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá 

priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej 

poľnohospodárskej politiky, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), 

 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 

z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady 

(ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 

a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES2, 

 

– so zreteľom na viacročný finančný rámec na obdobie rokov 2014 – 2020, 

 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. apríla 2012 o téme Naše životné poistenie, náš 

prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 20203, 

 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2013 o zelenej infraštruktúre – 

zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy4, 

 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2015 o novej stratégii lesného hospodárstva 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35.  
2  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22. 
3  Prijaté texty, P7_TA(2012)0146. 
4  Prijaté texty, P7_TA(2013)0600. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R1143&qid=1446583882585&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R1143&qid=1446583882585&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R1143&qid=1446583882585&rid=1
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EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva1, 

 

– so zreteľom na štúdiu výskumnej služby z apríla 2015 s názvom Safeguarding biological 

diversity – EU policy and international agreements (Zachovanie biologickej diverzity – 

politika EÚ a medzinárodné dohody)2, 

 

 

– so zreteľom na štúdiu, ktorú vypracovala tematická sekcia C Európskeho parlamentu 

(práva občanov a ústavné veci) v roku 2009 s názvom National legislation and practices 

regarding the implementation of Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the 

conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, in particular Article 6 

(Vnútroštátne právne predpisy a postupy týkajúce sa vykonávania smernice Rady 

92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 

živočíchov a rastlín, najmä na jej článok 6)3, 

 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov prijaté na 115. plenárnom zasadnutí, ktoré sa 

konalo 3. a 4. decembra 2015 s názvom Príspevok ku kontrole vhodnosti smernice o 

ochrane vtáctva a smernice o biotopoch a voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách, 

 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0000/2015), 

 

A. keďže biodiverzita je jedinečnou rôznorodosťou ekosystémov, biotopov, druhov a 

génov na Zemi, od ktorých je človek značne závislý; 

 

B. keďže biodiverzita v sebe skrýva okrem neobyčajnej vnútornej hodnoty aj nesmiernu 

spoločenskú a ekonomickú hodnotu; 

 

C. keďže biodiverzita je celosvetovo pod veľkým tlakom, čo spôsobuje nezvratné zmeny, 

ktoré majú zničujúce dôsledky pre prírodu, spoločnosť aj hospodárstvo; 

 

D. keďže prinajmenšom 80 % občanov EÚ považuje stratu biodiverzity za závažnú vec a 

keďže 552 470 občanov sa zúčastnilo na verejnej konzultácii o kontrole vhodnosti 

smerníc o ochrane prírody; 

 

 

Všeobecné pripomienky 
 

1. víta preskúmanie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici trvania, stav prírody a 

SOER 2015; zdôrazňuje strategický význam týchto správ pre uskutočnenie cieľov EÚ v 

oblasti biodiverzity; 

 

2. konštatuje, že všeobecný trend, pokiaľ ide o biodiverzitu, je aj naďalej absolútne 

                                                 
1  Prijaté texty, P8_TA(2015)0109. 
2  PE 554.175. 
3  PE 410.698. 



 

PE569.794v02-00 6/12 PR\1077047SK.doc 

SK 

alarmujúci a že ciele plánované na rok 2020 nebude možné dosiahnuť bez značného 

dodatočného úsilia; zároveň poznamenáva, že cielené snahy účinne prinášajú výsledky, 

a že preto existuje veľký potenciál na zlepšenie; 

 

3. zastáva názor, že politická vôľa, vykonávanie, udržiavanie a ďalšia integrácia 

biodiverzity do ďalších oblastí politiky majú zásadný význam; 

 

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa opäť silno prejavuje rozpor medzi prírodou a 

hospodárskym vývojom; je presvedčený o tom, že je potrebné zabezpečiť prírode väčší 

priestor v spoločnosti, hospodárstve a podnikaní; 

 

5. domnieva sa, že je nevyhnutné uznať, že investície do biodiverzity ponúkajú možnosti, 

ktoré aj zo sociálno-hospodárskeho hľadiska dávajú zmysel a sú potrebné; víta metódy 

hospodárskeho zhodnotenia, ako aj ekonomiku ekosystémov a biodiverzity (TEEB); 

domnieva sa, že tieto nástroje môžu napriek svojim prípadným nedostatkom prispieť k 

zvýšeniu informovanosti, k lepšiemu využitiu dostupných prostriedkov a k prijímaniu 

informovanejších rozhodnutí; 

 

Preskúmanie stratégie v oblasti biodiverzity v polovici trvania  

 

 

Hlavný cieľ 

 

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby realizáciu cieľov na rok 2020 urýchlene zaradili 

medzi politické priority; vyzýva na prijatie prístupu, ktorý zahŕňa viac zúčastnených 

strán, a zdôrazňuje pritom zásadnú úlohu regionálnych a miestnych subjektov; 

zdôrazňuje, že väčšia informovanosť verejnosti a podpora biodiverzity má v tejto 

súvislosti rozhodujúci význam; 

 

Cieľ 1  

 

7. zdôrazňuje, že vykonávanie v smerníc o prírode v plnom rozsahu a bez výnimiek je 

nevyhnutné pre stratégiu ako celok, a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa o to v 

maximálnej miere zasadili; 

 

8. vyzýva Komisiu, aby zlepšila usmernenia, ktorých úlohou je uľahčiť optimálne 

vykonávanie smerníc, a to v súlade s existujúcou judikatúrou; vyzýva Komisiu, aby sa 

viac zasadila o dialóg s členskými štátmi a lepšie stimulovala výmenu osvedčených 

postupov; 

 

9. naliehavo žiada členské štáty, aby dokončili označenie lokalít sústavy Natura 2000 a 

vypracovali plány riadenia; 

 

10. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby naďalej pozorne dohliadali na 

dodržiavanie smerníc o ochrane prírody; v tejto súvislosti vyzýva na vyvinutie 

ďalšieho úsilia s cieľom zastaviť nezákonný lov chránených vtákov; 

 

Cieľ 2 
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11. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila návrh rozvoja transeurópskej siete pre 

zelenú infraštruktúru (TEN-G); 

 

12. vyzýva členské štáty, aby uprednostnili cieľ obnoviť do roku 2020 15 % poškodených 

ekosystémov a využili prostriedky, ktoré sú pre tento cieľ k dispozícii v rámci 

viacročného finančného rámca; 

 

Cieľ 3 

 

13. s poľutovaním konštatuje, že nedošlo k nijakému merateľnému zlepšeniu stavu 

biodiverzity v poľnohospodárstve; nabáda Komisiu a členské štáty, aby sledovali, 

hodnotili a zvýšili účinnosť opatrení zameraných na ekologizáciu a ďalších nástrojov 

na rozvoj vidieka v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP); vyzýva 

Komisiu, aby venovala pozornosť svojim zisteniam, čo sa týka preskúmania SPP v 

polovici trvania; 

 

Cieľ 4 

 

14. nabáda Komisiu a členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie s cieľom správne a 

včas vykonať reformovanú spoločnú rybársku politiku (SRP), aby sa realizovala 

zásada maximálneho udržateľného výnosu; 

 

Cieľ 5 

  

15. žiada Komisiu, aby zostavila presný zoznam nepôvodných invazívnych druhov, ktoré 

sú z pohľadu Únie znepokojujúce; zdôrazňuje význam priebežnej aktualizácie tohto 

zoznamu a ďalších posúdení rizík druhov, aby právne predpisy týkajúce sa pôvodných 

invazívnych druhov mohli fungovať ako silná hybná páka; 

 

Cieľ 6 

 

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby odstránili dotácie, ktoré majú negatívny vplyv na 

životné prostredie; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby sa úplne stotožnili s 

prechodom na obehové hospodárstvo a podporovali ho; vyzýva Komisiu, aby 

predložila ambiciózny akčný plán boja proti nezákonnému obchodovaniu s voľne 

žijúcimi živočíchmi a divo rastúcimi rastlinami; 

 

Kontrola vhodnosti právnych predpisov o prírode  

 

17. zdôrazňuje, že smernice o prírode predstavujú míľniky pre politiku v oblasti ochrany 

prírody nielen na úrovni EÚ, ale aj na medzinárodnej úrovni; zastáva názor, že je 

možné tieto smernice o prírode vďaka ich zovretej forme, súdržnosti a konzistentnosti 

považovať za svojho druhu inteligentnú reguláciu avant la lettre; 

 

18. zdôrazňuje, že sieť Natura 2000 je stále pomerne novou sieťou, ktorej potenciál sa ešte 

zďaleka nedosiahol; zastáva názor, že smernice o prírode sú ešte stále relevantné a že 

osvedčené postupy týkajúce sa realizácie naznačujú ich účinnosť; 

 

19. je presvedčený o tom, že problém nespočíva v samotných právnych predpisoch, ale 
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predovšetkým v ich neúplnom a nesprávnom vykonávaní; stavia sa proti prípadnej 

revízii smerníc o prírode, ktorá by ohrozila realizáciu stratégie v oblasti biodiverzity, 

zapríčinila dlhé obdobie právnej neistoty a mohla by viesť k oslabeniu právnych 

predpisov; 

 

Ďalší postup: ďalšie opatrenia 

 

20. považuje stratu biodiverzity mimo chránených prírodných oblastí za nedostatok celej 

stratégie; nabáda Komisiu, aby vytvorila vhodný rámec s cieľom predchádzať čistým 

stratám v oblasti biodiverzity a ekosystémových služieb; 

 

21. nabáda členské štáty, aby prostredníctvom iniciatív týkajúcich sa územného 

plánovania zabezpečili primeranú ochranu siete Natura 2000, ochranu verejného 

priestoru a realizáciu súdržnej siete modro-zelenej infraštruktúry z vidieka do miest a 

zároveň zabezpečili potrebnú právnu istotu v oblasti hospodárskej činnosti; žiada 

Komisiu, aby v tejto oblasti spísala osvedčené postupy; 

 

22. domnieva sa, že na účinnejšie a cielenejšie využívanie dostupných prostriedkov je 

nevyhnutné, aby Komisia vypracovala špecifické kritériá pre nástroj na financovanie 

prírodného kapitálu, aby bolo možné zabezpečiť, že projekty budú mať preukázateľné 

pozitívne účinky na biodiverzitu; 

 

23. zdôrazňuje význam výskumu a vývoja a nabáda pritom Komisiu a členské štáty, aby sa 

sústredili predovšetkým na väzby medzi biodiverzitou a zdravím; 

 

24. žiada Komisiu a členské štáty, aby vytvorili iniciatívu týkajúcu sa opeľovačov; 

 

25. je pevne presvedčený, že životné prostredie a inovácie sa môžu dopĺňať, a odkazuje 

najmä na „prírode blízke riešenia“, ktoré prinášajú ekonomicky aj ekologicky 

inteligentné riešenia problémov v oblasti okrem iného zmeny klímy, nedostatku 

surovín a znečistenia; vyzýva členské štáty, aby takéto riešenia čo najviac rozvíjali v 

rámci programu Horizont 2020; 

 

26. zdôrazňuje neoddeliteľné prepojenie otázok v oblasti biodiverzity, zmeny klímy a 

nedostatku surovín; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby túto skutočnosť zohľadnili v 

ďalších diskusiách týkajúcich sa novej medzinárodnej dohody o klíme; 

 

27. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a 

parlamentom členských štátov. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Strata biodiverzity predstavuje stratu pre prírodu, človeka aj hospodárstvo 

 

Biodiverzita, jedinečná rôznorodosť ekosystémov, biotopov, druhov a génov na Zemi, 

ktorých súčasťou je aj človek, má neobyčajnú vnútornú hodnotu. Človek je od biodiverzity 

navyše mimoriadne závislý pre rad ekosystémových služieb, medzi ktoré patrí okrem iného 

čisté ovzdušie, čistá voda, suroviny, opeľovače rastlín či ochrana pred povodňami. 

Biodiverzita teda tvorí nevyhnutný základ pre naše zdravie a blahobyt, ako aj našu 

hospodársku prosperitu. 

 

Biodiverzita je pod veľkým tlakom na globálnej, ako aj európskej úrovni. Druhy vymierajú 

závratným tempom. Deje sa tak v dôsledku ľudskej činnosti. Premeny biotopov, znečistenie, 

nadmerné využívanie zdrojov, nepôvodné invazívne druhy a zmena klímy patria medzi hlavné 

príčiny straty biodiverzity. 

 

Strata biodiverzity je mimoriadne zničujúca a predstavuje stratu pre prírodu, človeka aj 

hospodárstvo: ohrozuje poskytovanie nevyhnutných ekosystémových služieb a oslabuje 

prirodzenú odolnosť krajiny v reakcii na nové problémy. V rámci prieskumu Global risks 

perception survey 2014 (Prieskum vnímania celosvetových rizík – 2014) zaradilo Svetové 

ekonomické fórum stratu biodiverzity a zrútenie ekosystémov do prvej desiatky. Došlo 

k prekročeniu hraníc a kapacity našej planéty, čo má za následok nezvratné zmeny. Strata 

biodiverzity sa preto neoddeliteľne spája so záležitosťami v oblasti zmeny klímy a nedostatku 

surovín, čo sa jasne odráža v novej Agende pre udržateľný rozvoj 2030. 

 

Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 

 

Európska snaha o zastavenie poklesu biodiverzity skončila v roku 2010 neúspešne. EÚ preto 

následne v roku 2011 vypracovala novú stratégiu. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád 

stanovili ako hlavný cieľ zastaviť stratu biodiverzity a úpadku ekosystémových služieb, 

obnoviť ich do maximálnej možnej miery do roku 2020 a pomôcť stratu biodiverzity na 

celosvetovej úrovni zvrátiť. 

 

Stratégia bola potom vybudovaná okolo šiestich cieľov, s ktorými sa vždy spájali konkrétne 

opatrenia: 1) úplné vykonávanie smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch 

(smernice o prírode); 2) zachovanie a obnova ekosystémov a ekosystémových služieb; 3) 

zvýšenie podielu poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na ochranu a posilnenie 

biodiverzity; 4) zabezpečenie trvalo udržateľného využívania zdrojov rybolovu; 5) boj s 

nepôvodnými invazívnymi druhmi a 6) väčšia účasť EÚ v rámci snáh o zastavenie straty 

biodiverzity na celosvetovej úrovni. 

 

Prieskum v polovici trvania: do polovice našej cesty je ešte ďaleko 

 

V roku 2015 je verdikt jasný: bez značného dodatočného úsilia EÚ svoje dohodnuté ciele v 

roku 2020 opäť nesplní. Čísla hovoria samy za seba. Ekologická stopa európskej 

dvadsaťosmičky je v porovnaní s biologickou kapacitou Európy dvojnásobná. Sotva 23 % 

druhov a 16 % biotopov sa nachádza v dobrom stave. Z hľadiska uskutočnenia hlavného cieľa 
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sa dosiahol zúfalo malý pokrok. Len v prípade dvoch cieľov bol zaznamenaný významnejší 

pokrok (v prípade cieľa 4 – rybolov a cieľa 5 – nepôvodné invazívne druhy), výsledky v 

prípade ostatných cieľov sú veľmi nedostatočné, najviac znepokojujúce sú v oblasti 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. 

 

Celkovo sa teda situácia naďalej vyvíja obzvlášť pesimisticky a znepokojivo. Preskúmanie v 

polovici trvania potvrdzujú predchádzajúce zistenia správ SOER 2015 a „Stav prírody“. Aj 

medzinárodný obraz, ktorý prináša správa Global Biodiversity Outlook Report 2014, sa nesie 

v podobnom duchu: napriek značnému úsiliu a pokroku v čiastkových oblastiach sa 

pravdepodobne väčšina cieľov z Aichi do roku 2020 nedosiahne bez vyvinutia značného 

dodatočného úsilia. 

 

Zároveň je povzbudivé a motivujúce, že cielené snahy a investície do prírody a biodiverzity 

skutočne prinášajú úspech. Jasným dôkazom je návrat niektorých druhov. Spravodajca 

odporúča využiť najlepšie postupy ako katalyzátor zmeny. Lebo hoci úspechy zatiaľ 

nevyvažujú všeobecne negatívny vývoj, dokazujú, že súčasné právne predpisy fungujú, že 

ciele na rok 2020 sú reálne a že je tu ešte obrovský priestor na zlepšenie. 

 

Politická vôľa na vykonávanie, presadzovanie a integráciu 

 

Spravodajca žiada o väčšiu politickú vôľu na to, aby sa strata biodiverzity skutočne vnímala 

ako politická priorita, a považuje za potrebné využiť prístup zahŕňajúci viac zúčastnených 

strán, v ktorom budú osobitnú úlohu zohrávať regionálne a miestne subjekty. 

 

Za kľúčové pojmy vedúce k pokroku považuje spravodajca lepšie vykonávanie 

a presadzovanie existujúcich právnych predpisov. 

 

Na prvom mieste v tomto smere stoja smernice o prírode: úplné vykonávanie smernice o 

ochrane vtáctva a smernice o biotopoch je absolútne nevyhnutným predpokladom na 

uskutočnenie celej stratégie v oblasti biodiverzity. Smernice o prírode predstavujú míľniky 

pre európsku politiku v oblasti ochrany prírody a vďaka svojej zovretej forme, súdržnosti a 

konzistentnosti ich možno považovať za svojho druhu inteligentnú reguláciu avant la lettre. 

Vďaka smerniciam o prírode má EÚ jedinečnú sieť Natura 2000, ktorá s počtom 26 000 

chránených prírodných oblastí tvorí 18 % zemského povrchu na súši a 6 % morského 

prostredia. Spravodajca uvádza, že sieť Natura 2000 je stále pomerne novou sieťou, ktorej 

potenciál sa ešte zďaleka dosiahol. 

 

Spravodajca sa jednoznačne stavia proti prípadnej revízii smerníc o prírode, ktorá by ohrozila 

samotnú stratégiu v oblasti biodiverzity, zapríčinila by dlhé obdobie právnej neistoty a mohla 

by viesť k oslabeniu právnych predpisov. Spravodajca je navyše presvedčený, že problém 

nespočíva v samotných právnych predpisoch, ale predovšetkým v ich neúplnom a 

nesprávnom vykonávaní a presadzovaní. Spravodajca sa preto domnieva, že bude oveľa 

účinnejšie, ak budú Komisia aj príslušné orgány v členských štátoch vo vzájomnom dialógu 

pracovať na lepšom vykonávaní. Kľúčové sú pritom zlepšené pokyny, ich striktné 

dodržiavanie a výmena najlepších postupov. 

 

Problematický je naďalej aj kolektívny a prierezový prístup, ktorý je potrebný na účinné 

zastavenie straty biodiverzity. Ako výzvu je pritom potrebné vnímať najmä začlenenie 

biodiverzity do spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Spravodajca odporúča sledovať, 
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hodnotiť a zvýšiť účinnosť opatrení zameraných na ekologizáciu a ďalších nástrojov na 

rozvoj vidieka. 

 

Investície do prírody a biodiverzity sú nevyhnutné zo spoločenského aj hospodárskeho 

hľadiska 

 

Spravodajca sa stotožňuje s morálnym argumentom, že biodiverzitu treba chrániť pre jej 

veľkú vnútornú hodnotu, ako aj preto, aby sme našu planétu zachovali pre budúce generácie 

čo najmenej poškodenú. Ďalej je spravodajca pevne presvedčený, že investície do biodiverzity 

ponúkajú možnosti, ktoré aj zo sociálno-hospodárskeho hľadiska dávajú zmysel a sú 

potrebné. V tejto súvislosti spravodajca vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa opäť silno 

prejavuje rozpor medzi prírodou a hospodárskym vývojom. Je potrebné zmeniť spôsob 

uvažovania. Užitočnú úlohu pri tom môžu napriek prípadným nedostatkom zohrať metódy 

hospodárskeho zhodnotenia ako „ekonomika ekosystémov a biodiverzity“ (TEEB), a môžu 

tak prispieť k zvýšeniu informovanosti, k lepšiemu využívaniu dostupných prostriedkov a k 

prijímaniu informovanejších rozhodnutí. 

 

Nesmierny sociálno-hospodársky vplyv biodiverzity ilustrujú nasledujúce údaje: 

 neexistencia politiky spôsobuje ročnú stratu ekosystémových služieb v hodnote 7 % 

celosvetového HDP; 

 sociálno-hospodárske náklady príležitostí pri nesplnení cieľov pre rok 2020 sa 

odhadujú na 50 miliárd EUR ročne; 

 jedna šestina pracovných miest v EÚ určitým spôsobom závisí od prírody; 4,5 

milióna pracovných miest v EÚ je závislých od ekosystémov, ktoré chráni sieť 

Natura 2000; 

 hodnota opeľovacej činnosti, ktorú vykonáva hmyz, sa odhaduje na 15 miliárd EUR 

ročne; 

 škody spôsobené nepôvodnými inváznymi druhmi v EÚ sa odhadujú na 12 miliárd 

EUR ročne; 

 náklady na riadenie siete Natura 2000 (5,8 miliardy EUR ročne) sú 

niekoľkonásobne nižšie ako pridaná hodnota, ktorú sieť Natura 2000 prináša (200 – 

300 miliárd EUR). 

 

Investície do prírody a biodiverzity pochopiteľne vyžadujú finančné prostriedky. Tie sú však 

vyvážené pridanou hodnotou, ktorú ponúka príroda a biodiverzita, a tým, že nedôjde k strate, 

ktorá by inak vznikla pre neexistenciu politiky. 

 

Hlas občanov  

 

Podľa občanov sú príroda a biodiverzita dôležité. Podľa prieskumu Eurobarometra (436) o 

biodiverzite považuje vplyv straty biodiverzity najmenej 80 % občanov EÚ za závažný. 

Občania sa tiež jasne ozvali počas nedávnej verejnej internetovej konzultácie na tému 

kontroly vhodnosti smerníc o prírode. Táto konzultácia predstavuje so svojimi 552 470 

účastníkmi nevídaný rekord (pre porovnanie: ide o trojnásobný počet odpovedí ako v prípade 

transatlantického obchodného a investičného partnerstva). Rozhodujúcu úlohu pritom zohrala 

kampaň Klenoty prírody v ohrození (Nature Alert). 

 

Na druhej strane z prieskumu Eurobarometra vyplýva, že občania chcú o strate biodiverzity 
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vedieť viac a že väčšine občanov nie je sieť Natura 2000 známa. Čo je neznáme, nemôže 

vzbudiť záujem. Na to, aby sa investície do prírody a biodiverzity dočkali širšej verejnej 

podpory, je podľa spravodajcu kľúčové zvýšiť v tomto ohľade u občanov vedomostnú 

základňu. Na tento účel je potrebné objasniť sociálno-hospodársku hodnotu biodiverzity a 

vplyv straty biodiverzity na zdravie, blahobyt a prosperitu. V tomto bode musia dôležitú 

úlohu zohrať tvorcovia politík na všetkých úrovniach. 

 

Ďalšie opatrenia sú nevyhnutné 

 

Spravodajca sa domnieva, že na zastavenie straty biodiverzity sú nevyhnutné ďalšie, 

inovatívne riešenia, a predkladá na tento účel niekoľko konkrétnych návrhov: 

 konkrétna realizácia transeurópskej siete pre zelenú infraštruktúru (TEN-G) môže 

viesť k situácii, ktorá je výhodná tak pre prírodu, ako aj pre hospodárstvo; 

 prírodou sa nesmie rozumieť len príroda v chránených prírodných oblastiach; 

nevyhnutnosť zabezpečiť základnú úroveň kvality prírody a predchádzať strate 

biodiverzity mimo chránených prírodných oblastí v súčasnej stratégii chýba; tejto 

požiadavke by mohol vyhovieť rámec, ktorého cieľom je predchádzať čistým 

stratám v oblasti biodiverzity a ekosystémových služieb; 

 na účinnejšie a cielenejšie využívanie dostupných prostriedkov sú potrebné 

osobitné kritériá pre nástroj na financovanie prírodného kapitálu, aby bolo možné 

zabezpečiť, že projekty budú mať preukázateľné pozitívne účinky na biodiverzitu; 

 je naďalej nevyhnutné zhromažďovať spoľahlivé a porovnateľné údaje: najmä 

súvislosť medzi zdravím a biodiverzitou a pokles opeľovačov si vyžadujú ďalší 

výskum a opatrenia; 

 „prírode blízke riešenia“ môžu byť významným príspevkom pri riešení výziev napr. 

v oblasti zmeny klímy; cielený plán priviesť do miest viac zelene sa tak môže v 

mestách postarať o výrazné zníženie teploty; spravodajca sa domnieva, že je 

zásadné, aby aj jednotliví občania mohli niečím prispieť – ako príklad možno 

uviesť obnovenú popularitu záhradkárčenia alebo myšlienku tzv. živých záhrad, 

ktorá si získava stále väčšiu odozvu. 

 

Záver 

 

Príroda volá o pomoc. Otázkou je, či vás jej výkrik preberie a pohne do ďalšej činnosti. 

Spravodajca je presvedčený o tom, že biodiverzita a príroda musia byť v centre inteligentnej, 

udržateľnej a inkluzívnej Európy, a žiada väčšiu politickú vôľu stratu biodiverzity skutočne 

zastaviť. Je to potrebné pre prírodu samotnú, ako aj pre zdravie, blahobyt a prosperitu našich 

detí a vnúčat. 


