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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o téme Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity 
do roku 2020
(2011/2307(INI))

Európsky parlament

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: 
stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (COM(2011)0244),

– so zreteľom na závery Rady pre životné prostredie z 21. júna 2011 o stratégii EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020,

– so zreteľom na víziu na rok 2050 a hlavný cieľ na rok 2020, ktorý prijali najvyšší štátni 
a vládni predstavitelia EÚ v marci 2010, 

– so zreteľom na výsledky desiatej konferencie zmluvných strán (COP 10) Dohovoru OSN 
o biologickej diverzite (CBD), najmä na strategický plán v oblasti biodiverzity na roky 
2011 – 2020 a ciele z Aichi, Protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a 
spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich využitia 
a na stratégiu na mobilizáciu zdrojov v prospech biodiverzity v celosvetovom meradle,

– so zreteľom na štúdiu s názvom Ekonomika ekosystémov a biodiverzity (TEEB) 
(http://www.teebweb.org),

– keďže Organizácia Spojených národov vyhlásila roky 2010 – 2020 za dekádu 
biodiverzity;

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a na stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru 
pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru 
pre rybné hospodárstvo (A7-0000/2011);

A. keďže EÚ nedosiahla svoj cieľ v oblasti biodiverzity stanovený na rok 2010; 

B. keďže biodiverzita je nevyhnutná pre existenciu ľudského života a dobré životné 
podmienky spoločností, a to priamo aj nepriamo prostredníctvom ekosystémových 
služieb, ktoré poskytuje;

C. keďže v súčasnosti strata biodiverzity každoročne spôsobuje zníženie celosvetového HDP 
o 3 %;

Všeobecné poznámky

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ nedosiahla svoj cieľ v oblasti biodiverzity 
stanovený na rok 2010; 
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2. víta a podporuje stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 vrátane jej cieľov 
a opatrení; domnieva sa však, že niektoré opatrenia by sa mali posilniť;

3. zdôrazňuje naliehavú potrebu prijať opatrenia a potrebu uprednostniť biodoverzitu 
z politického hľadiska s cieľom dosiahnuť hlavný cieľ EÚ týkajúci sa biodiverzity 
stanovený na rok 2020 a celosvetové záväzky v oblasti biodiverzity; zdôrazňuje, že 
pomocou primeraných zdrojov a politickej vôle sa dajú nájsť nástroje na zastavenie straty 
biodiverzity; 

Ciele –- začlenenie biodiverzity do všetkých politík EÚ

4. zdôrazňuje, že je dôležité začleniť ochranu biodiverzity do všetkých politík EÚ;

5. zdôrazňuje, že ochrana, ocenenie a obnova biodiverzity a ekosystémových služieb sú 
veľmi dôležité na dosiahnutie cieľov EÚ týkajúcich sa efektívneho využívania zdrojov;

Ochrana a obnova prírody

6. zdôrazňuje potrebu zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, na ktoré sa 
vzťahujú právne predpisy EÚ týkajúce sa ochrany prírody, a dosiahnuť výrazné 
a merateľné zlepšenie ich stavu; zdôrazňuje, že by sa to malo dosiahnuť formou zlepšenia 
aspoň jedného z parametrov ochrany stavu definovaných v článku 1 smernice o biotopoch 
bez toho, aby to spôsobilo akékoľvek zhoršenie ďalších parametrov;

7. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili ukončenie procesu označovania lokalít 
sústavy Natura 2000 do roku 2012; vyjadruje hlboké poľutovanie nad omeškaním 
v označovaní morských lokalít; 

8. vyzýva členské štáty, aby stanovili rok 2015 za konečný termín na vypracovanie plánov 
riadenia alebo rovnocenných nástrojov pre všetky lokality sústavy Natura 2000;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili primerané financovanie lokalít sústavy 
Natura 2000; vyzýva členské štáty, aby predovšetkým vypracovali záväzné vnútroštátne 
nástroje, prostredníctvom ktorých budú definovať prioritné ochranné opatrenia a súvisiace 
plánované zdroje financovania (z finančných zdrojov EÚ a vlastných rozpočtov členských 
štátov); 

Zachovať a obnoviť ekosystémy a ich služby

10. berie na vedomie požiadavku v súlade s Dohovorom o biologickej biodiverzite (CBD) 
obnoviť 15 % zdegradovaných ekosystémov do roku 2020; domnieva sa však, že je to 
minimálna požiadavka a že EÚ by mala mať vlastný, ambicióznejší cieľ a dlhodobú 
predstavu; vyzýva preto EÚ, aby si za cieľ do roku 2020 stanovila obnovu 30 % 
zdegradovaných ekosystémov, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby jasne definovala význam 
termínu „zdegradované ekosystémy “a stanovila základné kritérium, podľa ktorého by sa 
dal merať pokrok;

11. naliehavo vyzýva Komisiu, aby najneskôr do roku 2012 prijala osobitnú stratégiu 
pre zelenú infraštruktúru a ochranu biodiverzity ako svoj prioritný cieľ;
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12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predovšetkým vypracovala iniciatívu na zachovanie 
biodiverzity bez strát a využívala pritom aj normy, ktoré sú súčasťou programu 
pre podniky a vyrovnanie biodiverzity;

Poľnohospodárstvo

13. pripomína, že na viac ako na polovici územia Európy hospodária poľnohospodári a že 
financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) tvorí najväčšiu časť rozpočtu 
EÚ; zdôrazňuje, že SPP je absolútne nevyhnutným nástrojom pre biodiverzitu; požaduje 
preto, aby sa SPP dôrazne preorientovala na dodávanie verejných statkov;

14. požaduje ekologizáciu prvého piliera s cieľom uzákoniť podporu príjmov 
poľnohospodárov zaistením zachovania biodiverzity v širšej poľnohospodárskej krajine, 
zlepšením prepojenia medzi ekosystémami a prispôsobením sa účinkom zmeny klímy; 
víta návrh Komisie týkajúci sa reformy SPP, ktorý zabezpečuje ekologizáciu SPP 
pridelením 30 % platieb z prvého piliera do balíka významných základných osvedčených 
postupov uplatňovaných na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ktoré by mali zahŕňať 
striedanie plodín a diverzifikáciu, trvalé pastviny a minimálnu „oblasť ekologického 
záujmu“; zastáva však názor, že minimálna „oblasť ekologického záujmu“ by mala tvoriť 
10 % poľnohospodárskej pôdy a nie 7 %, ako navrhuje Komisia;

15. požaduje, aby sa všetky platby v rámci SPP zakladali na prísnych pravidlách krížového 
plnenia, ktoré sú platné pre rámcovú smernicu o vode, právne predpisy týkajúce sa 
pesticídov a smernicu o vtákoch, ako aj smernicu o biotopoch; 

16. požaduje posilnenie druhého piliera a žiada, aby sa v rámci tohto piliera venovala zvýšená 
pozornosť životnému prostrediu a účinnosti jeho agro-environmentálnych opatrení, a to 
okrem iného prostredníctvom minimálnych povinných výdavkov na opatrenia týkajúce sa 
životného prostredia; 

17. žiada Komisiu a členské štáty, aby využili jav opúšťania poľnohospodárskej pôdy 
v rôznych častiach Európy na obnovu voľnej prírody veľkých častí krajiny ako hlavných 
oblastí voľnej prírody a poskytli nové sociálno-ekonomické príležitosti na rozvoj vidieka 
pri súčasnom zachovaní biodiverzity Európy;

Rybné hospodárstvo

18. víta návrhy Komisie na reformu spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SRP), 
ktoré by mali zaručiť vykonávanie prístupu zameraného na ekosystémy a uplatňovanie 
aktualizovaných vedeckých informácií slúžiacich ako základ pre dlhodobé hospodárske 
plány týkajúce sa všetkých druhov rýb, ktoré sa využívajú na obchodné účely; zdôrazňuje, 
že len trvalo udržateľný rybolov poskytuje budúcnosť odvetviu rybného hospodárstva;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty na spoluprácu pri vytvorení „európskej pobrežnej stráže“ 
s cieľom podporiť spoločné monitorovanie a možnosti kontroly a zabezpečiť 
presadzovanie práva;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty na zvýšenie úsilia s cieľom zaistiť, aby úlovky do roku 
2015 klesli pod úroveň maximálne udržateľného výnosu (MSY) a aby sa do vymedzenia 
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pojmu MSY začlenili ekologické aspekty;

21. zdôrazňuje, že cieľ zníženia odvrhnutých úlovkov a vedľajších nežiaducich úlovkov 
chránených druhov by sa mal začleniť do spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva a naliehavo vykonávať; 

Invazívne cudzie druhy

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že prijaté opatrenia zabránia prístupu 
nových invazívnych cudzích druhov do EÚ a rozširovaniu invazívnych cudzích druhov, 
ktoré sú v súčasnosti potvrdené, do nových oblastí; 

23. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v roku 2012 predložila legislatívny návrh, ktorý používa 
holistický prístup k problému týkajúcemu sa invazívnych cudzích druhov;

Medzinárodný rozmer

24. naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla právne predpisy na vykonávanie Protokolu 
z Nagoje, aby Únia mohla čo najskôr tento protokol ratifikovať;

Financovanie

25. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby identifikovali všetky existujúce dotácie, ktoré škodia 
životnému prostrediu, a vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2012 zverejnila akčný plán 
na postupné vyradenie týchto dotácií do roku 2020 v súlade so záväzkami prijatými 
v Nagoji;

26. zdôrazňuje význam mobilizácie finančnej podpory na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej 
úrovni zo všetkých možných zdrojov a vypracovania inovačných mechanizmov 
financovania na zabezpečenie primeranej úrovne podpory biodiverzity;

27. zdôrazňuje nevyhnutnú potrebu zabezpečiť, aby budúci viacročný finančný rámec (2014 –
2020) podporoval dosiahnutie šiestich cieľov, ktoré sú stanovené v stratégii v oblasti 
biodiverzity; 

28. s cieľom zaistiť primerané financovanie sústavy Natura 2000 vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili, že prostredníctvom nástrojov financovania EÚ a členských štátov 
sa bude ročne poskytovať najmenej 5,8 miliardy EUR; ďalej vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zaistili sprístupnenie primeraného financovania prostredníctvom prostriedkov 
SPP, Európskeho fondu pre námorníctvo a rybárstvo, Kohézneho fondu a fondu LIFE+;

°
° °

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V priebehu Medzinárodného roka biodiverzity (2010) sme od vedúcich politických 
predstaviteľov z celého sveta počuli tie najkrajšie vyhlásenia o obrovskom význame 
biodiverzity a o kľúčovej úlohe, ktorú zohráva pre ľudstvo. Práve keď rozprávali, stratégia 
EÚ na zastavenie straty biodiverzity v roku 2010 však celkom zlyhala. Práve keď rozprávali, 
druhy hynuli 100 až 1000-krát rýchlejšie, ako by to bolo v prípade ich prirodzeného úhynu. 
Práve keď rozprávali, zlyhali všetky ich pokusy dohodnúť sa na opatreniach na boj proti 
zmene klímy. 

Vrúcne slová o význame biodiverzity sa akosi nepremenili na dôrazné politické opatrenia. 
Štatistiky však hovoria za všetko. Šesťdesiat percent svetových ekosystémov je 
zdegradovaných alebo sa využíva neudržateľným spôsobom (podľa údajov FAO z roku 
2010); 90 % našich populácií rýb sa loví nadmerne a 25 % všetkých európskych druhov hrozí 
vyhynutie. Podľa štúdie OSN s názvom Ekonomika ekosystémov a biodiverzity (TEEB, 
2010) nám strata biodiverzity spôsobuje ročne stratu vo výške 3 % celosvetového HDP. 
Náklady na nečinnosť sú mnohokrát vyššie ako investície, ktoré sú teraz potrebné. Potreba 
naliehavých opatrení sa zdá jasná.

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 nám dáva príležitosť prijať potrebné 
opatrenia na zaistenie služieb prírody a ekosystémových služieb pre budúce generácie. 
Potrebujeme len politické presvedčenie, odvahu a záväzok zabrániť ďalšiemu neúspechu.

Hlavnou úlohou je začleniť biodiverzitu do všetkých ostatných politických oblastí. 
Načasovanie je správne. V súčasnosti sa revidujú všetky hlavné európske politiky. Spoločná 
poľnohospodárska politika, politika súdržnosti , spoločná politika v oblasti rybného 
hospodárstva a plány Európskej únie týkajúce sa energetiky, dopravy, účinného využívania 
zdrojov sa premietnu do právnych predpisov. Nastal čas dokázať, že vrúcne slová 
o biodiverzite sú viac než len vrúcne slová a že sa zohľadňujú v konkrétnych politických 
opatreniach. 

Financovanie biodiverzity

Financovanie v budúcnosti bude rozhodujúce. Je jasné, že verejné financie nikdy nebudú 
jediným riešením na zastavenie straty biodiverzity. V budúcom viacročnom finančnom rámci 
by sa však malo sprístupniť dostatočné množstvo prostriedkov. Hodnota biodiverzity 
a ekosystémových služieb sa musí začleniť do našich hospodárstiev. Len potom sa ich 
náklady a výnosy premietnu do ceny výrobkov. Členské štáty preto musia začleniť prírodný 
kapitál do svojich národných účtov. Spolu s obchodným spoločenstvom by sme však mali tiež 
vypracovať inovačné nástroje financovania, napr. mechanizmus ekologického rozvoja.
Okrem toho potrebujeme zmenu spôsobu nášho myslenia. Nemali by sme obmedzovať 
prírodu na určité chránené oblasti, ale mali by sme sa snažiť priviesť prírodu všade, pozdĺž 
diaľnic, železníc, do miest, priemyselných lokalít atď.

Vykonávanie

Pre biodiverzitu je tiež veľmi dôležité prísne a urýchlené vykonávanie celej politiky v oblasti 
životného prostredia. Zmena klímy, kvalita ovzdušia, pôdy a vody majú obrovský vplyv 
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na biodiverzitu. To isté platí aj pre sústavu Natura 2000 a smernicu o vtákoch a smernicu 
o biotopoch. Pre zachovanie morského života je minimálnou požiadavkou spoločná politika 
v oblasti rybného hospodárstva (SRP) založená na dosiahnutí aspoň maximálne udržateľného 
výnosu, ktorú sprevádzajú prísnejšie opatrenia na presadzovanie právnych predpisov.

Medzinárodný rozmer

Európa tiež vo veľkej miere ovplyvňuje biodiverzitu v ostatných častiach sveta. Naša stopa je 
mimoriadne veľká. Pre drevo, ktoré používame, ropu, ktorú spotrebujeme, potraviny, ktoré 
konzumujeme, oblečenie, ktoré nosíme, sme do veľkej miery zodpovední za stratu 
biodiverzity na celom svete. Táto stopa sa musí zmenšiť, a preto by sme mali vypracovať 
ďalšie nástroje na meranie našej stopy.
EÚ by na medzinárodnej úrovni mala naďalej zohrávať vplyvnú úlohu tak, že bude hovoriť 
jedným hlasom.

Závery

Dosiahnutie cieľov stanovených v stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 je možné. 
Musíme iba premeniť politickú podporu v súvislosti s biodiverzitou, ktorú vyjadrilo mnoho 
svetových vedúcich osobností, na konkrétne politické opatrenia.
„Zem poskytuje dosť na uspokojenie potrieb každého človeka, ale nie dosť pre chamtivosť 
každého človeka.“ ~Móhandás K. Gándhí.


