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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

na téma „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2020“
(2011/2307(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „ Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: 
strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ (KOM(2011)0244),

– s ohledem na závěry Rady pro životní prostředí ze dne 21. června 2011 o „strategii EU v 
oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“,

– s ohledem na vizi pro rok 2050 a hlavní cíl pro rok 2020, které přijaly hlavy států a vlád 
Evropské unie v březnu 2010, 

– s ohledem na výsledek desáté konference stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti, 
zejména na strategický plán pro biologickou rozmanitost pro období 2011–2020 a cíle 
z Aiči, Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a vyváženém 
sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání a na strategii na mobilizaci zdrojů pro 
celosvětovou biologickou rozmanitost,

– s ohledem na studii nazvanou Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti (TEEB) 
(http://www.teebweb.org),

– vzhledem k tomu, že Organizace spojených národů prohlásila období 2010–2020 za 
desetiletí věnované biologické rozmanitosti,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro regionální rozvoj, 
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro rybolov (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie nesplnila svůj cíl v oblasti biologické rozmanitosti 
pro rok 2010; 

B. vzhledem k tomu, že biologická rozmanitost je pro existenci lidského života a blaho 
společností nezbytná jak přímo, tak i nepřímo prostřednictvím ekosystémových služeb, 
které poskytuje;

C. vzhledem k tomu, že úbytek biologické rozmanitosti v současné době snižuje náš HDP o 
3 % ročně,

Obecné poznámky

1. lituje skutečnosti, že Evropská unie nesplnila svůj cíl v oblasti biologické rozmanitosti pro 
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rok 2010; 

2. vítá a podporuje strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, včetně jejích 
cílů a akcí; domnívá se nicméně, že některé akce by měly být posíleny;  

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí urychleně jednat a přisoudit vyšší politickou prioritu 
biologické rozmanitosti, aby byl splněn hlavní cíl EU 2020 v souvislosti s biologickou 
rozmanitostí a globální závazky týkající se biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že budou-
li odpovídající zdroje a politická vůle, existují nástroje na zastavení úbytku biologické 
rozmanitosti; 

Cíle – Začleňování biologické rozmanitosti do všech politik Evropské unie

4. zdůrazňuje, že je důležité začlenit ochranu biologické rozmanitosti do všech politik EU; 

5. zdůrazňuje, že ochrana, oceňování a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémových 
služeb je nezbytná pro splnění cílů Evropské unie v oblasti účinného využívání zdrojů; 

Zachovávání a obnova přírody

6. zdůrazňuje, že je nutné zastavit zhoršování stavu všech druhů a stanovišť, na které se 
vztahují právní předpisy EU upravující ochranu přírody, a dosáhnout významného a 
měřitelného zlepšení jejich stavu; zdůrazňuje, že by se tak mělo dít prostřednictvím 
zlepšení přinejmenším jednoho parametru pro stav ochrany, definovaného v článku 1 
směrnice o stanovištích, aniž by došlo ke zhoršení v kterémkoli jiném parametru;

7. vyzývá členské státy k tomu, aby zajistily, že proces vyhlášení lokalit spadajících pod síť 
Natura 2000 bude dokončen do roku 2012; vyjadřuje hlubokou lítost nad prodlevou při 
vyhlašování mořských lokalit; 

8. vybízí členské státy, aby stanovily rok 2015 za uzávěrku pro rozvoj plánů řízení nebo 
odpovídajících nástrojů pro všechny lokality spadající pod síť Natura 2000;

9. vyzývá Komisi a členské státy k tomu, aby pro lokality spadající pod síť Natura 2000 
zajistily náležité finanční prostředky; zejména vyzývá členské státy k tomu, aby vyvinuly 
závazné vnitrostátní nástroje, s jejichž pomocí definují prioritní ochranná opatření a 
související plánovaný zdroj financování (jak z fondů Evropské unie, tak z vlastních 
rozpočtů členských států); 

Zachování a obnova ekosystémů a jejich služeb

10. bere na vědomí požadavek Úmluvy o biologické rozmanitosti na obnovu 15 % 
poškozených ekosystémů do roku 2020; domnívá se však, že jde o minimum a že by 
Evropská unie měla mít vlastní, ambicióznější cíl a dlouhodobou vizi; vyzývá proto 
Evropskou unii k tomu, aby si jako cíl do roku 2020 stanovila obnovu 30 % poškozených 
ekosystémů, a vyzývá Komisi k tomu, aby jasně vymezila, co znamenají „poškozené 
ekosystémy“, a stanovila základ, podle něhož bude možné poměřovat pokrok;

11. vyzývá Komisi k tomu, aby nejpozději do roku 2012 přijala specifickou strategii 
ekologické infrastruktury, jejímž primárním cílem bude ochrana biologické rozmanitosti; 
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12. vyzývá Komisi k tomu, aby přednostně vypracovala iniciativu „Nulová čistá ztráta“ a 
čerpala přitom také z norem, které tvoří součást programu vyrovnávání obchodu a 
biologické rozmanitosti;

Zemědělství

13. s připomínkou, že více než polovina zemí Evropy je spravována zemědělci a že 
financování společné zemědělské politiky (SZP) představuje největší položku rozpočtu 
Evropské unie, zdůrazňuje, že SZP je naprosto klíčovým nástrojem biologické 
rozmanitosti; vyzývá proto k tomu, aby se SZP výrazně přeorientovala na poskytování 
veřejných statků; 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování biologické rozmanitosti v širší zemědělské krajině, 
zlepšení spojení a přizpůsobení se dopadům změny klimatu; vítá návrh Komise na 
reformu SZP, která přináší ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % prvního pilíře na 
balíček hodnotných, základních osvědčených postupů uplatňovaných na úrovni 
zemědělských podniků, které by měly zahrnovat i střídání plodin a diverzifikaci, stálé 
pastviny a minimální „plochy využívané v ekologickém zájmu“; zastává však názor, že 
minimální „plocha využívaná v ekologickém zájmu“ by měla představovat 10 % 
zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak navrhuje Komise;

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby SZP opíraly o pevná pravidla podmíněnosti, která 
budou zahrnovat rámcovou směrnici o vodě, právní předpisy o pesticidech a směrnice o 
ochraně ptáků a směrnice o ochraně stanovišť; 

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a k výraznému zlepšení jeho environmentálního zaměření 
a účinnosti jeho agroenvironmentálních opatření, a to i prostřednictvím minimálních 
povinných výdajů na environmentální opatření; 

17. požaduje, aby Komise i členské státy využily fenoménu opouštění půdy v různých částech 
Evropy k obnově velkých částí krajiny jako oblastí volné přírody, a tím poskytly nové 
socioekonomické možnosti pro rozvoj venkova a přitom v Evropě zachovaly biologickou 
rozmanitost;

Rybolov

18. vítá návrhy Komise týkající se reformy společné rybářské politiky (SRP), která by měla 
zajistit, že bude uplatňován ekosystémový přístup a že budou využívány aktualizované 
vědecké informace, jež budou sloužit jako základ pro dlouhodobé plány řízení týkající se 
všech komerčně využívaných druhů ryb; klade důraz na to, že pouze udržitelný rybolov 
představuje budoucnost celého odvětví rybolovu;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby společnými silami zřídily „evropskou pobřežní stráž“, 
aby se posílila společná schopnost kontroly a inspekce a zajistilo se vymáhání příslušných
právních předpisů;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzivnily své snahy a zajistily, aby počty 
vylovených ryb byly do roku 2015 pod hranicí maximálního udržitelného výnosu, a 
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začlenily ekologické úvahy do definice maximálního udržitelného výnosu;

21. zdůrazňuje, že společná rybářská politika by si rovněž měla vzít za cíl odstranění výmětů 
a vedlejších úlovků chráněných necílových druhů ryb a neprodleně tento cíl realizovat;  

Invazivní nepůvodní druhy

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že podniknutá opatření zabrání jak vstupu 
nových invazivních nepůvodních druhů na území EU, tak rozšíření již zjištěných 
invazivních nepůvodních druhů do nových oblastí; 

23. žádá Komisi, aby v roce 2012 předložila legislativní návrh, v němž bude uplatněn celostní 
přístup k problému invazivních nepůvodních druhů;

Mezinárodní rozměr

24. vybízí Komisi, aby navrhla právní předpisy k provedení Nagojského protokolu, aby EU 
mohla co nejdříve protokol ratifikovat;

Financování

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby identifikovaly všechny stávající dotace, které 
poškozují životní prostředí, a vybízí Komisi, aby do roku 2012 zveřejnila akční plán, 
kterým by tyto dotace do roku 2020 postupně zrušila v souladu se závazkem přijatým v 
rámci Nagojského protokolu;

26. zdůrazňuje význam mobilizace jak evropských, tak vnitrostátních finančních prostředků 
ze všech možných zdrojů a důležitost rozvoje inovativních finančních mechanismů 
k zajištění dostatečné podpory pro biologickou rozmanitost;

27. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné zajistit, aby příští víceletý finanční rámec (2014–2020) 
podporoval dosažení šesti cílů stanovených ve strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti;  

28. s ohledem na zajištění nezbytných finančních prostředků pro síť Natura 2000 vyzývá 
Komisi a členské státy, aby se postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i členských států 
bude ročně poskytnuto nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že příslušné finanční prostředky budou k dispozici prostřednictvím fondů SZP,
Evropského námořního a rybářského fondu, fondů soudržnosti a fondu LIFE+ ; 

°
° °

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V průběhu Mezinárodního roku biologické rozmanitosti (2010) jsme slyšeli překrásná 
prohlášení politických vůdců z celého světa o tom, jak obrovský význam biologická 
rozmanitost má a jak důležitou roli hraje pro lidstvo. Avšak zatímco oni hovořili, strategie 
Evropské unie pro zastavení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2010 zcela selhala. 
Zatímco hovořili, druhy ubývaly stonásobně až tisícinásobně rychleji, než je přirozené. 
Zatímco hovořili, selhávalo veškeré jejich úsilí shodnout se na opatřeních pro boj proti změně 
klimatu. 

Všechna krásná slova o tom, jak je biologická rozmanitost důležitá, se neproměnila v silná 
politická opatření. Statistiky však hovoří samy za sebe. 60 % všech světových ekosystémů je 
znehodnocováno nebo neudržitelně využíváno (Organizace OSN pro výživu a zemědělství, 
2010); 90 % našich rybích populací je využíváno nadměrně a 25 % všech evropských druhů 
hrozí vyhynutí. Podle studie OSN s názvem Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti 
(TEEB, 2010) přicházíme ročně o 3 % HDP kvůli úbytku biologické rozmanitosti. Cena za 
nečinnost je mnohem vyšší než investice, které nyní potřebujeme. Potřeba urychleně zavést 
určitá opatření se zdá být jednoznačná.

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 nám dává možnost podniknout 
nezbytná opatření, abychom zachovali přírodu a ekosystémové služby pro další generace. 
Potřebujeme pouze politické přesvědčení, odvahu a závazek vyhnout se dalšímu selhání. 

Hlavní výzvou je začlenit biologickou rozmanitost do všech ostatních oblastí politiky. Teď je 
k tomu vhodná doba. Všechny významné evropské politiky se v současné době 
přezkoumávají. Společná zemědělská politika, politika soudržnosti, společná rybářská politika 
a evropské plány pro energii, dopravu, účinné využívání zdrojů se budou převádět do 
právních předpisů. Je vhodná doba dokázat, že krásná slova o biologické rozmanitosti jsou 
více než jen pouhá krásná slova a projeví se v konkrétních politických opatřeních. 

Financování biologické rozmanitosti

Klíčové bude budoucí financování. Je jasné, že veřejné finanční prostředky nikdy nebudou 
jediným řešením, jak zastavit ubývání biologické rozmanitosti. Nicméně by mělo být 
v příštím víceletém finančním rámci k dispozici dostatečné financování. Hodnota biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb musí být začleněna do našich ekonomik. Teprve pak se 
jejich výhody a náklady na ně projeví v cenách našich produktů. Členské státy proto musí 
začlenit přírodní kapitál do svých národních účtů. Také bychom však ve spolupráci 
s podnikatelským sektorem měli vypracovat inovativní nástroje financování, např. 
Mechanismus zeleného rozvoje. 
Kromě toho musíme změnit způsob našeho myšlení. Neměli bychom omezovat přírodu na 
určité vymezené oblasti, ale snažit se vnášet ji všude, podél dálnic, železnic, do měst, 
průmyslových lokalit apod. 

Provádění

Pro biologickou rozmanitost je rovněž klíčové přísné a urychlené provádění celé 
environmentální politiky. Změna klimatu, kvalita ovzduší, půdy i vody má na biologickou 
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rozmanitost obrovský vliv. Totéž platí i pro síť Natura 2000, směrnice o ochraně ptáků a 
směrnice o ochraně stanovišť. Pro mořský život je minimálním požadavkem společná 
rybářská politika, zakládající se přinejmenším na dosažení maximálního udržitelného výnosu 
spolu s přísnějšími vynucovacími opatřeními.

Mezinárodní rozměr

Evropa rovněž významně ovlivňuje biologickou rozmanitost v ostatních částech světa. Stopa, 
kterou po sobě zanecháváme, je obrovská. Následkem toho, jaké dřevo používáme, jaké 
pohonné hmoty spotřebováváme, jaké jídlo jíme a jaké oblečení nosíme, neseme odpovědnost 
za velkou část ztráty biologické rozmanitosti ve světě. Je třeba naši stopu zmenšit, a proto 
bychom měli dále vyvíjet nástroje, jak tuto stopu měřit.
Na mezinárodní úrovni by Evropská unie měla i nadále hrát svou vlivnou úlohu a vystupovat 
jednotně. 

Závěr

Dosáhnout cílů stanovených ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 je 
možné. Vše, co potřebujeme, je, aby se politická podpora biologické rozmanitosti, kterou 
vyjadřuje mnoho světových vedoucích představitelů, proměnila v konkrétní politická opatření. 
„Na světě je dostatek pro lidské potřeby, ne však pro lidskou nenasytnost.“ ~Móhandás K. 
Gándhí


