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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. súhlasí s analýzou Komisie, podľa ktorej je strata biodiverzity nákladná nielen pre 
spoločnosť ako celok, ale aj pre hospodárske subjekty v odvetviach, ktoré sú priamo 
závislé od ekosystémových služieb, ako aj od dlhodobej dostupnosti a rôznorodosti 
prírodných aktív; okrem toho súhlasí s tým, že inovácie vychádzajúce z prírody 
a opatrenia na obnovu ekosystémov a na zachovanie biodiverzity môžu významne prispieť 
k vytvoreniu nových zručností, pracovných miest a podnikateľských príležitostí;

2. zdôrazňuje, že EÚ a členské štáty by mali vo vyššej miere zapájať verejnosť, keďže ľudia 
mimoriadne citlivo vnímajú problematiku životného prostredia, a to najmä mladí ľudia, 
ktorí majú ako predstavitelia budúcnosti EÚ o túto tému veľký záujem; ďalej konštatuje, 
že nesmierna hospodárska hodnota biodiverzity ponúka výnosnú návratnosť investícií 
vyčlenených na jej ochranu; požaduje preto zvýšené financovanie opatrení na ochranu 
prírody;

3. zdôrazňuje, že na to, aby boli ciele v oblasti biodiverzity účinné, je potrebná ich realizácia 
prostredníctvom konkrétnych opatrení; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek 
opatreniam prijatým na boj proti strate biodiverzity v EÚ vykazuje priaznivý stav iba 
17 % biotopov a druhov a 11 % kľúčových ekosystémov chránených právnymi predpismi 
EÚ; vyzýva Komisiu, aby urýchlene preskúmala, prečo súčasné snahy neboli doposiaľ 
úspešné, a zvážila, či sú k dispozícii iné a potenciálne účinnejšie nástroje;

4. vyzýva Komisiu, aby ešte viac zintenzívnila svoje úsilie o začlenenie biodiverzity do 
vypracúvania, vykonávania a financovania ostatných politík EÚ, čím sa posilní súdržnosť 
odvetvových a rozpočtových politík a zaručí súlad so záväzkami týkajúcimi sa ochrany 
biodiverzity;

5. zdôrazňuje však, že v rámci odvetvových politík by opatrenia týkajúce sa biodiverzity 
nemali vytvárať dodatočnú administratívnu ani regulačnú záťaž pre dotknuté strany, ako 
je odvetvie poľnohospodárstva, a domnieva sa, že navrhovaný ekologizačný prvok 
spoločnej poľnohospodárskej politiky by sa mal aj naďalej zameriavať na vytváranie 
stimulov pre jednotlivých poľnohospodárov v záujme udržateľnejšej aktívnej 
poľnohospodárskej výroby;

6. považuje za mimoriadne dôležité zachovať stav všetkých chránených biotopov a druhov 
registrovaných v EÚ až do roku 2020, a to vrátane lokalít situovaných v sústave Natura 
2000 a mimo nej, s cieľom zabezpečiť priaznivý stav ochrany pre všetky biotopy a druhy 
až do roku 2050;

7. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia plánuje vypracovať stratégiu pre 
zelenú infraštruktúru až v roku 2012, zatiaľ čo energetické a dopravné koridory boli 
vymedzené už v návrhu balíka pre európsku infraštruktúru; vyzýva preto Komisiu, aby 
urýchlila prácu na stratégii pre zelenú infraštruktúru a zabezpečila uskutočnenie 
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navrhovaného cieľa č. 2; súhlasí s tým, že synergie medzi projektmi v oblasti energetiky, 
dopravy a IKT by sa mali maximalizovať, aby sa obmedzil negatívny vplyv na 
biodiverzitu, a že EÚ by mala financovať iba tie opatrenia, ktoré sú v súlade s právnymi 
predpismi EÚ a príslušnými politikami Únie;

8. zastáva názor, že záruky týkajúce sa biodiverzity obsiahnuté v súčasných právnych 
predpisoch EÚ sa nesmú oslabiť;

9. uznáva, že je potrebné nákladovo efektívnym spôsobom dosiahnuť hospodárstvo založené 
na obnoviteľných zdrojoch energie bez ohrozenia cieľov v oblasti biodiverzity a že takéto 
hospodárstvo by mohlo prispieť k dosahovaniu týchto cieľov; v tejto súvislosti považuje 
za nevyhnutné zaviesť ďalšie záruky týkajúce sa zdrojov, účinnosti a množstva biomasy 
používanej na výrobu energie; v tejto súvislosti tiež žiada Komisiu, aby čo najskôr 
objasnila, aký vplyv majú na biodiverzitu biopalivá, a to vrátane vplyvu na nepriame 
využívanie pôdy, a požaduje stanovenie účinných kritérií trvalej udržateľnosti pre výrobu 
a využívanie všetkých biopalív vrátane pevnej biomasy;

10. domnieva sa, že jedným z dôvodov, prečo sa nám nepodarilo odvrátiť pretrvávajúci trend 
straty biodiverzity a degradácie ekosystémov na celosvetovej úrovni je skutočnosť, že 
nemáme dostatočné vedomosti o zložitosti biodiverzity a interakcii jej častí medzi sebou 
a vo vzťahu k životnému prostrediu, a ani o hodnote biodiverzity pre súčasné a budúce 
generácie ľudí; opakuje, že vedecký výskum v oblasti biodiverzity je nevyhnutným 
predpokladom akéhokoľvek vykonávania politiky v tejto oblasti;

11. zdôrazňuje preto, že je potrebné viac investovať do výskumu v oblasti biodiverzity 
vrátane jedného alebo viacerých dôležitých spoločenských problémov v rámci programu 
Horizont 2020 s cieľom vyhnúť sa fragmentácii výskumnej politiky; domnieva sa, že 
takéto potenciálne zvýšenie finančných prostriedkov určených na výskum biodiverzity by 
sa mohlo dosiahnuť v rámci celkových existujúcich prostriedkov z dôvodu nízkej miery 
čerpania; je presvedčený, že výskum by nám na jednej strane umožnil lepšie pochopiť 
problematiku biodiverzity a jej význam pre všetky aspekty ľudskej činnosti a na druhej 
strane prispeje prostredníctvom inovačných koncepcií k novým a vylepšeným politikám 
a stratégiám riadenia a rozvoja;

12. zdôrazňuje, aké dôležité je dokazovať občanom EÚ, a to najmä v súčasnej hospodárskej 
situácii, že ochrana biodiverzity nie je v rozpore s trvalo udržateľným hospodárskym 
a sociálnym rozvojom; na tento účel žiada propagovanie úspešných projektov 
a informovanie verejnosti o uskutočniteľnosti hospodárskeho rozvoja, ktorý neškodí 
životnému prostrediu, v oblastiach významného prírodného a kultúrneho dedičstva, ako je 
sieť Natura 2000;

13. zdôrazňuje, že výskum biodiverzity si vyžaduje multidisciplinárny a cezhraničný prístup, 
keďže biodiverzita vo svojej podstate súvisí s ekológiou, genetikou, epidemiológiou, 
klimatológiou, ekonómiou, sociálnou antropológiou, teoretickým modelovaním atď.; 
zdôrazňuje, že udržateľné obhospodarovanie ekosystémov a prírodných zdrojov si 
vyžaduje politiky založené na vedeckých poznatkoch, a to predovšetkým v hospodársky 
a spoločensky dôležitých odvetviach poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a lesného 
hospodárstva;



AD\890966SK.doc 5/7 PE478.435v02-00

SK

14. považuje za veľmi dôležité, aby dostupné vedecké údaje o biodiverzite, príklady 
najlepších postupov na zastavenie straty biodiverzity a obnovu biodiverzity, ako aj 
informácie o inováciách vychádzajúcich z prírody a potenciáli rozvoja boli viac rozšírené, 
aby ich spoločne využívali tvorcovia politík a kľúčové zainteresované strany a aby 
príslušné informačné a komunikačné technológie zohrávali kľúčovú úlohu pri poskytovaní 
nových príležitostí a nástrojov; víta preto skutočnosť, že Komisia zriadila platformu EÚ 
pre podnikanie a biodiverzitu, podporuje Komisiu v ďalšom rozvíjaní tejto platformy 
a nabáda na väčšiu spoluprácu medzi správnymi orgánmi a podnikmi v Európe vrátane
MSP;

15. žiada, aby bol webový portál Európskeho informačného systému pre biodiverzitu 
dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ s cieľom prispieť k vzájomnej výmene 
údajov a informácií;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci osobitných opatrení zvážili predloženie 
harmonogramu na mapovanie a hodnotenie ekosystémových služieb v Európe, vďaka 
ktorému by sa mohli prijať cielené a efektívne opatrenia na zastavenie degradácie 
biodiverzity a ekosystémových služieb;

17. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či súčasný regulačný režim primerane stimuluje 
stratégie na zlepšenie biodiverzity a na navrhnutie nákladovo efektívnych riešení, ako 
posunúť výdavky na biodiverzitu od byrokracie smerom k ochrane a zlepšeniu;

18. víta zámer Komisie zreformovať, postupne ukončiť a odstrániť škodlivé dotácie v súlade 
so stratégiou 2020 a súhlasí s tým, že vhodne navrhnuté trhovo orientované nástroje 
zamerané na internalizáciu externých nákladov na spotrebné a výrobné činnosti týkajúce 
sa životného prostredia prispievajú k dosiahnutiu cieľa zastaviť stratu biodiverzity, pokiaľ 
ich v rámci príslušných odvetví sprevádzajú stimuly na ekologické investície; domnieva 
sa, že vzhľadom na rokovania o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020 
by mala mať Európska komisia na pamäti, že je mimoriadne dôležité poskytnúť finančné 
zdroje potrebné na úplné dosiahnutie cieľov stratégie v oblasti biodiverzity;

19. uznáva, že zmena klímy má čoraz väčší vplyv na stratu biodiverzity; súhlasí preto 
s hlavnou iniciatívou Komisie v oblasti efektívneho využívania zdrojov, s udržateľným 
využívaním a prístupom založeným na spotrebe, ako aj s prispôsobovaním sa zmene 
klímy;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zaviazali prijať integrované stratégie s cieľom 
získať informácie o prírodnom bohatstve jednotlivých geografických oblastí a črtách ich 
kultúrneho dedičstva, ako aj o podmienkach nevyhnutných pre ich zachovanie; v záujme 
ochrany biodiverzity a všetkých druhov by sa mali zohľadniť špecifické ekosystémy, 
ktoré zahŕňajú poľnohospodárstvo, vodu a ostatné minimálne podmienky, ktoré sa 
požadujú;

21. uznáva, že biodiverzita a ekosystémové služby predstavujú významné nepeňažné prínosy 
pre priemyselné odvetvia a iné hospodárske subjekty; vyzýva organizácie zastupujúce 
súkromný sektor, aby predložili návrhy, ako čo najlepšie vo významnej miere zachovať 
a obnoviť biodiverzitu;
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22. vyzýva Komisiu, aby nepretržite skúmala vplyv nových a existujúcich politík, vrátane 
zákazu EÚ týkajúceho sa predaja výrobkov z tuleňov, na biodiverzitu v členských štátoch 
EÚ a v postihnutých krajinách vrátane členských krajín Európskeho združenia voľného 
obchodu a Združenia zámorských krajín a území.
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