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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do 
našeho života
(2020/0000(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. května 2020 nazvané „Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030: Navrácení přírody do našeho života“ 
(COM(2020)0380),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 nazvané „Zelená dohoda 
pro Evropu“ (COM(2019)0640) a na usnesení Parlamentu ze dne 15. ledna 2020 na 
stejné téma1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. května 2020 nazvané „Strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy“ 
(COM(2020)0381),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. února 2016 o akčním plánu EU proti 
nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (COM/2016/0087),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 2. října 2015 nazvanou „Přezkum strategie EU v 
oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 v polovině období“ (COM/2015/0478),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. července 2019 o posílení opatření EU na 
ochranu a obnovu světových lesů (COM(2019)0352) a na usnesení Parlamentu ze dne 
16. září 2020 o úloze EU při ochraně a obnově světových lesů2;

– s ohledem na Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. 
listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do 
roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“3 a na návrh rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady o všeobecném akčním plán Unie pro životní prostředí na období do 
roku 2030 (COM(2020)0652),

– s ohledem na směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 
2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)4,

– s ohledem na zprávu Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou 
rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) z 31. května 2019 o globálním posuzování 
biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb,

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0212.
3 Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 171.
4 Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19.
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– s ohledem na Úmluvu OSN o biologické rozmanitosti a nadcházející 15. zasedání 
konference smluvních stran této úmluvy (COP15),

– s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a na cíle udržitelného rozvoje,

– s ohledem na Globální výhled k biologické rozmanitosti č. 5 vydaný sekretariátem 
Úmluvy o biologické rozmanitosti dne 15. září 2020,

– s ohledem na zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC), zejména na 
zvláštní zprávu ze dne 24. září 2019 o oceánech a kryosféře v měnícím se klimatu, 
zvláštní zprávu ze dne 8. srpna 2019 o změně klimatu a půdě a zvláštní zprávu ze dne 8. 
října 2018 o globálním oteplení o 1,5 °C,

– s ohledem na Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES),

– s ohledem na Úmluvu o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů,

– s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu,

– s ohledem na Úmluvu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním, Úmluvu o 
ochraně Černého moře před znečištěním, Helsinskou úmluvu o ochraně mořského 
prostředí oblasti Baltského moře a Úmluvu o ochraně mořského prostředí 
severovýchodního Atlantiku,

– s ohledem na zprávy zvláštního zpravodaje OSN ze dne 24. ledna 2018 a 15. července 
2020 o povinnostech v oblasti lidských práv týkajících se života v bezpečném, čistém, 
zdravém a udržitelném životním prostředí,

– s ohledem na příslib vedoucích představitelů OSN ve prospěch přírody ze dne 28. září 
2020 nazvaný „Společně k odvrácení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2030 v 
zájmu udržitelného rozvoje“,

– s ohledem na zprávu Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) ze dne 4. prosince 
2019 nazvanou „Evropské životní prostředí – stav a výhled 2020: znalosti pro přechod k 
udržitelné Evropě“,

– s ohledem na zprávu agentury EEA ze dne 19. října 2020 nazvanou „Stav přírody v EU 
– Výsledky zpráv podávaných podle směrnic o ochraně přírody za období 2013–2018“,

– s ohledem na zprávu Mezinárodního panelu pro zdroje UNEP o globálním výhledu pro 
zdroje z roku 2019,

– s ohledem na zprávu z pracovního semináře platformy IPBES ze dne 29. října 2020 o 
biologické rozmanitosti a pandemii,

– s ohledem na zprávu Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 2020 o 
stavu rybolovu a akvakultury ve světě,

– s ohledem na zprávu Společného výzkumného střediska Komise z oblasti vědy a 
politiky ze dne 13. října 2020 nazvanou „Mapování a hodnocení ekosystémů a jejich 
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služeb: posouzení ekosystému EU“, 

– s ohledem na zvláštní zprávy Evropského účetního dvora (EÚD), a to zprávu ze dne 5. 
února 2020 nazvanou „Udržitelné využívání přípravků na ochranu rostlin: pokrok v 
měření a snižování rizik je omezený“, zprávu ze dne 5. června 2020 nazvanou 
„Biologická rozmanitost v zemědělství: přínos SZP úbytek nezastavil“, zprávu ze dne 9. 
července 2020 nazvanou „Ochrana volně žijících opylovačů v EU – iniciativy Komise 
dosud nepřinesly výsledky“ a zprávu ze dne 26. listopadu 2020 nazvanou „Mořské 
prostředí: ochrana EU je široká, ale nesahá do hloubky“,

– s ohledem na hodnotící zprávu agentury EEA ze dne 6. října 2020 nazvanou „Účinnost 
řízení v rámci sítě chráněných oblastí EU Natura 2000“,

– s ohledem na „briefing“ agentury EEA ze dne 11. ledna 2021 s názvem „Růst bez 
hospodářského růstu“,

– s ohledem na výsledek práce ad hoc technické odborné skupiny Úmluvy o biologické 
rozmanitosti zaměřené na posouzení rizik ze dne 15. dubna 2020,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2020 o 15. zasedání konference smluvních 
stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP15)5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o stavu klimatické 
a environmentální nouze6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2019 o Výroční strategické zprávě o plnění 
cílů udržitelného rozvoje7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. října 2020 obsahující doporučení Komisi 
k právnímu rámci EU pro zastavení a odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2017 o akčním plánu pro přírodu, lidi 
a hospodářství9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2016 o rozhodnutí Japonska pokračovat 
v sezóně 2015–2016 v lovu velryb10 a na své usnesení ze dne 12. září 2017 o lovu 
velryb v Norsku11,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. července 2020 o strategii pro udržitelnost v oblasti 
chemických látek12,

– s ohledem na své usnesení ze dne ze dne 9. září 2020 o Evropském roce zelenějších 

5 Přijaté texty, P9_TA(2020)0015.
6 Přijaté texty, P9_TA(2019)0078.
7 Úř. věst. C 23, 21.1.2021, s. 130.
8 Přijaté texty, P9_TA(2020)0285.
9 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 38.
10 Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 123.
11 Úř. věst. C 337, 20.9.2018, p. 30.
12 Přijaté texty, P9_TA(2020)0201.
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měst 202213,

– s ohledem na článek 191 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“),

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro zemědělství a 
rozvoj venkova, Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro rybolov,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A9-0179/2021),

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament vyhlásil stav klimatické a environmentální 
nouze a zavázal se, že naléhavě přijme konkrétní opatření, která jsou nezbytná k boji 
proti této hrozbě a k zabránění jejímu šíření dříve, než bude příliš pozdě14; vzhledem k 
tomu, že úbytek biologické rozmanitosti a změna klimatu jsou vzájemně provázány, 
navzájem se ovlivňují směrem k horšímu15 a představují stejné hrozby pro život na naší 
planetě a jako takové by měly být urychleně řešeny společně;

B. vzhledem k tomu, že dochází ke znehodnocování přírody v míře a rozsahu, jež jsou v 
lidských dějinách nebývalé; vzhledem k tomu, že podle odhadů je v celosvětovém 
měřítku ohrožen vyhynutím jeden milion druhů16; vzhledem k tomu, že v příznivém 
stavu ve smyslu směrnic EU o ochraně přírody je pouze 23 % druhů a 16 % stanovišť17;

C. vzhledem k tomu, že cílem strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 
a nadcházející mezinárodní dohody v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti je 
vytvořit rámec EU a globální rámec pro biologickou rozmanitost do roku 2030;

D. vzhledem k tomu, že rok 2021 bude pro biologickou rozmanitost rozhodující, a 
vzhledem k tomu, že konference COP 15 by se měl stát Pařížskou dohodou v oblasti 
biologické rozmanitosti; vzhledem k tomu, že konference COP 15 a COP 26 UNFCCC 
představují jedinečnou příležitost k přechodu od reaktivního modelu k proaktivnímu a 
preventivnímu modelu a k dosažení nezbytných transformačních změn;

E. vzhledem k tomu, že strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 je 
jednou z klíčových iniciativ Zelené dohody pro Evropu; vzhledem k tomu, že strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a strategie „Od zemědělce ke 
spotřebiteli“ budou spolu s dalšími politikami utvářet změny v zájmu ochrany přírody a 
zachování přírodních stanovišť a druhů;

13 Přijaté texty, P9_TA(2020)0241.
14 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. listopadu 2019 o stavu klimatické a environmentální nouze 
(přijaté texty P9_TA(2019)0078).
15 Karlsruher Institut für Technologie, „Změna klimatu zhoršuje úbytek biologické rozmanitosti: Cíle v oblasti 
biologické rozmanitosti na období po roce 2020 budou muset zohledňovat globální oteplování“, ScienceDaily, 
Rockville, 2020.
16 Shrnutí zprávy IPBES o globálním posouzení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb pro tvůrce 
politik.
17 Stav přírody v EU – Výsledky zpráv podávaných podle směrnic o ochraně přírody za období 2013–2018.
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F. vzhledem k tomu, že z dostupných důkazů vyplývá, že není příliš pozdě, abychom 
zastavili a zvrátili současné tendence úbytku biologické rozmanitosti18; vzhledem k 
tomu, že to bude vyžadovat podstatné změny;

G. vzhledem k tomu, že lidé jsou součástí přírody, a vzhledem k tomu, že příroda sama o 
sobě představuje hodnotu; vzhledem k tomu, že biologická rozmanitost je nedílnou 
součástí světového dědictví;

H. vzhledem k tomu, že vyhynutí druhů je trvalé, ohrožuje ekosystémy a poskytování 
ekosystémových služeb i dobré životní podmínky a přežití lidí; vzhledem k tomu, že 
Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) pouze za poslední desetiletí prohlásila 
160 druhů za vyhynulé;

I. vzhledem k tomu, že podle platformy IPBES má do roku 2050 dojít k výrazné změně u 
90 % půdy, přičemž 75 % půdy se již výrazně změnilo; vzhledem k tomu, že už zaniklo 
85 % oblastí mokřadů;

J. vzhledem k tomu, že biologická rozmanitost má zásadní význam pro potravinové 
zabezpečení, dobré životní podmínky lidí a rozvoj na celém světě;

K. vzhledem k tomu, že EU musí využít příležitosti a začlenit do svých politik a cílů 
poznatky získané na základě pandemie COVID-19; 

L. vzhledem k tomu, že 70 % nových onemocnění a pandemií je živočišného původu19; 
vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 ukázala, že postupy, které vyvíjejí tlak na 
biologickou rozmanitost, mohou vést ke zvýšeným rizikům pro zdraví lidí a zvířat;

M. vzhledem k tomu, že ničení přírodních stanovišť a obchodování s volně žijícími a planě 
rostoucími druhy vedou k rozšíření kontaktů mezi lidmi a volně žijícími druhy a stanou 
se významným faktorem, který bude v budoucnu přispívat k výskytu a šíření virových 
chorob20;

N. vzhledem k tomu, že biologická rozmanitost pozitivně přispívá k lidskému zdraví; 
vzhledem k tomu, že až 80 % léčivých přípravků používaných člověkem je přírodního 
původu21;

O. vzhledem k tomu, že Evropa má na svém území více chráněných oblastí než kterákoli 
jiná oblast světa22; vzhledem k tomu, že stávající síť zákonem chráněných oblastí, 
včetně oblastí, které jsou přísně chráněny, nestačí k zachování biologické 
rozmanitosti23;

P. vzhledem k tomu, že EU se stále potýká se značnými nedostatky, pokud jde o účinné 

18 Globální výhled k biologické rozmanitosti č. 5.
19 Daszak, P. a kol.,  Zpráva z pracovního setkání o biologické rozmanitosti a pandemii, Mezivládní vědecko-
politická platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby, Bonn, 2020.
20 Tamtéž.
21 Durant, O., Natural Medicine: Past to Present (Přírodní léčivé přípravky: od minulosti do přítomnosti), 
University College of London, Londýn, 2018.
22 Zpráva EEA ze dne 23. listopadu 2020 s názvem „Úvod do chráněných oblastí Evropy“.
23 Účinnost řízení v rámci sítě chráněných oblastí Natura 2020 v EU.
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řízení sítě Natura 2000;

Q. vzhledem k tomu, že síť Natura 2000 přispívá k ochraně druhů, avšak mnoho 
ohrožených druhů tato síť nechrání24;

R. vzhledem k tomu, že síť Natura 2000 poskytuje podle odhadů 52 000 přímých i 
nepřímých pracovních míst v oblasti řízení ochrany, a vzhledem k tomu, že 3,1 milionu 
(čtvrtina) pracovních míst v oblasti cestovního ruchu má vazby na chráněné oblasti25; 
vzhledem k tomu, že chráněné oblasti jsou rozšiřovány s cílem zachovat biologickou 
rozmanitost, avšak jejich rozšiřováním se zároveň přispívá ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně a generují se zisky v podobě investic a 
pracovních příležitostí;

S. vzhledem k tomu, že Evropský účetní dvůr poukázal na závažné nedostatky v politikách 
EU týkajících se ochrany nebo obnovy biologické rozmanitosti, k nimž patří mimo jiné 
nedostatečná opatření na ochranu nebo obnovu biologické rozmanitosti, jejich 
nedostatečné provádění a financování a nevhodné ukazatele pro měření pokroku26; 
vzhledem k tomu, že budoucí politiky EU by měly tyto nedostatky napravit a řešit;

T. vzhledem k tomu, že zhruba 75 % světových potravinářských plodin je závislých na 
hmyzích opylovačích27, a vzhledem k tomu, že se stavy opylovačů v posledních 
desítkách let dramaticky snižují; vzhledem k tomu, že ochrana biologické rozmanitosti a 
ochrana hmyzu jsou neoddělitelně spjaty;

U. vzhledem k tomu, že pokyny Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) 
týkající se včel nebyly dosud formálně přijaty a jejich přezkum nebyl úspěšně 
dokončen;

V. vzhledem k tomu, že Evropský parlament přijal dne 18. prosince 2019 usnesení o 
iniciativě EU týkající se opylovačů28, které potvrzuje, že ochraně opylovačů přikládá 
velký význam;

W. vzhledem k tomu, že rámec a opatření stávající iniciativy EU v oblasti opylovačů 
vyžadují posílení a začlenění do všech odvětvových politik EU;

X. vzhledem k tomu, že sledování, výzkum a další činnosti související s ochranou hmyzu 
na vnitrostátní úrovni jsou roztříštěné, často nedostatečné, nedostatečně financované 
nebo zcela chybějí;

Y. vzhledem k tomu, že úbytek biologické rozmanitosti souvisí s hospodářskými 
činnostmi; vzhledem k tomu, že hospodářské činnosti by měly respektovat meze naší 
planety;

24 Brink, P. a kol., Natura 2000 - Jobs Scoping Study (Síť Natura 2000 a zjišťování rozsahu pracovních míst) 
(shrnutí), Institute for European Environmental Policy, Brusel, 2017.
25 Tamtéž.
26 Zvláštní zpráva EÚD ze dne 21. února 2017 s názvem „Provádění sítě Natura 2000 s plným využitím jejího 
potenciálu vyžaduje více úsilí “.
27 Zpráva FAO ze dne 20. května 2018 s názvem „Proč jsou včely důležité“.
28 Přijaté texty, P9_TA(2019)0104.
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Z. vzhledem k tomu, že zachování biologické rozmanitosti a ekosystémů má přímý i 
nepřímý hospodářský přínos pro většinu hospodářských odvětví a podporuje fungování 
našich ekonomik a společností; vzhledem k tomu, že všechny podniky jsou přímo či 
nepřímo závislé na ekosystémových službách; vzhledem k tomu, že lepší politika v 
oblasti biologické rozmanitosti s účinnými opatřeními má potenciál posílit hospodářství 
a poskytnout pracovní příležitosti;

AA. vzhledem k tomu, že zásadní přímý vliv na úbytek biologické rozmanitosti mají změny 
ve využívání půdy a moří, těžba přírodních zdrojů, změna klimatu, znečištění a invaze 
nepůvodních druhů29; vzhledem k tomu, že vedle ochrany a obnovy přírody mají 
opatření zaměřená na faktory podněcující úbytek biologické rozmanitosti, zejména v 
odvětvích spojených s využíváním půdy a transformací potravinového systému, zásadní 
význam pro účinnou strategii v oblasti biologické rozmanitosti po roce 202030;

AB. vzhledem k tomu, že půda je společný statek31 a její biologická rozmanitost je pod 
rostoucím tlakem; vzhledem k tomu, že celounijní sledování biologické rozmanitosti 
půdy včetně trendů, pokud jde o její škálu a objem, by mělo v dlouhodobém horizontu 
doplňovat pravidelné rámcové průzkumy využití půdy a krajinného pokrytí zaměřené na 
fyzikálně-chemické parametry;

AC. vzhledem k tomu, že zemědělská biologická rozmanitost zahrnuje všechny složky 
biologické rozmanitosti, které jsou důležité pro výživu a zemědělství, a všechny složky 
biologické rozmanitosti, které tvoří zemědělské ekosystémy, rovněž označované jako 
zemědělské ekosystémy, včetně rozmanitosti a proměnlivosti živočichů, rostlin a 
mikroorganismů na úrovni genu, druhů a ekosystémů, které jsou nezbytné pro 
zachování klíčových funkcí zemědělského ekosystému, jeho struktury a procesů;

AD. vzhledem k tomu, že dlouhodobé tendence týkající se běžných populací ptáků a motýlů 
žijících na travních porostech na zemědělské půdě a v lesích ukazují, že EU zažívá 
výrazný pokles biologické rozmanitosti zemědělské půdy32; vzhledem k tomu, že je to 
způsobeno především úbytkem, roztříštěností a znehodnocováním přírodních 
ekosystémů, zejména v důsledku intenzifikace zemědělství, intenzivního 
obhospodařování lesů, opouštění půdy a živelného růstu měst33;

AE. vzhledem k tomu, že udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou může přispívat k 
širším funkcím ekosystému, jako je ochrana biologické rozmanitosti, pohlcování uhlíku, 
zachování kvality vody a ovzduší, udržování vláhy v půdě snížením odtoku vody, 
umožňování vsakování vody do půdy a omezení eroze;

AF. vzhledem k tomu, že se na základě biomasy odhaduje, že většinu savců na Zemi tvoří 
hospodářská zvířata a pouze malý procentní podíl tvoří volně žijící živočichové; 

29 Zpráva IPBES o globálním posouzení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb ze dne 31. května 
2019.
30 Leclère, D. a kol., „Bending the curve of land biodiversity needs an integrated strategy“ (Změna křivky 
suchozemské biologické rozmanitosti vyžaduje integrovanou strategii), časopis Nature, svazek 585, Nature 
Research, Londýn, 2020, s. 551-556.
31 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2021 o ochraně půdy (přijaté texty, P9_TA(2021)0143).
32 Zvláštní zpráva EÚD s názvem „Biologická rozmanitost v zemědělství: přínos SZP úbytek nezastavil“.
33 Zpráva EEA nazvaná „Evropské životní prostředí – stav a výhled 2020: znalosti pro přechod k udržitelné 
Evropě“.
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vzhledem k tomu, že znepokojivě nízká je rovněž míra genetické rozmanitosti ptáků34;

AG. vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu, akvakultury a zpracovatelského průmyslu 
mohou přispívat k cílům udržitelného rozvoje OSN;

AH. vzhledem k tomu, že vědecké studie vzbudily obavy ohledně významného 
dlouhodobého negativního dopadu, který může mít používání určitých rybolovných 
technik na biologickou rozmanitost oceánů a mořské prostředí;

AI. vzhledem k tomu, že rybáři mohou pomoci zabránit zhoršování stavu životního 
prostředí a zachovat mořské prostředí používáním udržitelných metod a technik;

AJ. vzhledem k tomu, že zhoršování stavu přírodních stanovišť a narušení migračních 
koridorů přivedlo spolu s nadměrným rybolovem a dalšími faktory některé druhy ryb, 
jako je jeseter, na pokraj vyhynutí;

AK. vzhledem k tomu, že navzdory ověřeným zlepšením, jichž bylo z hlediska udržitelnosti 
dosaženo při využívání mořských zdrojů v některých mořských oblastech, stále existují 
oblasti, kde je situace znepokojivá, zejména ve Středozemním moři;

AL. vzhledem k tomu, že EU stanovila cíle podle rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí; vzhledem k tomu, že jsou stále zapotřebí opatření k dosažení cíle dobrého 
stavu vodního prostředí;

AM. vzhledem k tomu, že ve zvláštní zprávě Evropského účetního dvora35 se tvrdí, že 
ačkoliv existuje rámec na ochranu mořského prostředí, opatření EU nevedla k 
dostatečné ochraně ekosystémů a stanovišť, a že současné chráněné mořské oblasti 
nabízejí pouze omezenou ochranu;

AN. vzhledem k tomu, že lesy pokrývají 43 % pevniny EU a nachází se v nich 80 % její 
suchozemské biologické rozmanitosti36; vzhledem k tomu, že lesnické činnosti 
představují druhou největší kategorii vykázanou u druhů37 a postihuje zejména 
členovce, savce a nižší rostliny; vzhledem k tomu, že se uvádí, že mnoho druhů 
závislých na lesích je postiženo odstraňováním mrtvých, odumírajících a starých 
stromů38, snižováním počtu starých lesů a některými metodami obhospodařováním lesů, 
jako je holoseč;

AO. vzhledem k tomu, že lesy poskytují prostředí pro více než 75 % celosvětové 
suchozemské biologické rozmanitosti39; vzhledem k tomu, že Parlament poskytl 

34 Bar-On, Y.M., Phillips, R. a Milo, R., „The biomass distribution on Earth“ (Rozložení biomasy na Zemi), 
Sborník Národní akademie věd Spojených států amerických, sv. 115, č. 25, Národní akademie věd, Washington, 
D.C., 2018.
35 Zvláštní zpráva EÚD s názvem „Mořské prostředí: ochrana EU je široká, ale nesahá do hloubky“.
36  Článek Evropského parlamentu ze dne 9. prosince 2020 nazvaný „Udržitelné lesnictví: činnost Parlamentu v 
boji proti odlesňování“.
37 Zpráva Komise ze dne 15. října 2020 nazvaná „Stav přírody v Evropské unii – Zpráva o stavu a trendech u 
druhů a typů stanovišť chráněných podle směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť za 
období 2013–2018“ (COM(2020)0635).
38 Tamtéž.
39 Zpráva FAO a Programu OSN pro životní prostředí ze dne 22. května 2020 s názvem „Stav 
světových lesů – lesy, biologická rozmanitost a lidé“.
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doporučení Komisi k právnímu rámci EU pro zastavení a odvrácení globálního 
odlesňování, znehodnocování lesů a ekosystémů na úrovni EU40,

AP. vzhledem k tomu, že dobrý stav životního prostředí a zdravé ekosystémy mají zásadní 
význam pro boj proti změně klimatu, přičemž ekosystémy hrají zásadní úlohu při 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně; vzhledem k tomu, že změna 
klimatu ovlivňuje biologickou rozmanitost, neboť proměnné v oblasti klimatu do 
značné míry určují zeměpisné rozložení druhů; vzhledem k tomu, že v oblastech, kde se 
podnebí stalo nevyhovujícím, některé druhy mění své zeměpisné rozmezí výskytu a jiné 
v tomto místě vyhynou;

AQ. vzhledem k tomu, že řešení inspirovaná přírodou a přístupy založené na ekosystémech 
mají potenciál zajistit silnou politickou vazbu mezi třemi úmluvami z Ria a 
integrovaným způsobem řešit změnu klimatu a úbytek biologické rozmanitosti;

AR. vzhledem k tomu, že podle platformy IPBES je znečištění jedním z pěti přímých faktorů 
způsobujících úbytek biologické rozmanitosti; vzhledem k tomu, že podle odhadů 
existují spolehlivé informace o přibližně 500 chemických látek, a vzhledem k tomu, že 
v dubnu 2019 považovala Evropská agentura pro chemické látky 450 látek za 
dostatečně regulované; vzhledem k tomu, že u dalších 10 000 látek se má za to, že jejich 
rizika jsou poměrně dobře popsána, zatímco u přibližně 20 000 látek jsou k dispozici 
omezené informace o riziku; vzhledem k tomu, že u většiny – tj. zhruba 70 000 látek – 
nejsou k dispozici téměř žádné informace o jejich nebezpečnosti nebo rizicích expozice; 
vzhledem k tomu, že je naléhavě třeba odstranit značné mezery v poznatcích o 
dopadech chemických látek na biologickou rozmanitost a životní prostředí;

AS. vzhledem k tomu, že světelné znečištění mění přirozené množství nočního světla pro 
lidi, zvířata i rostliny, čímž nepříznivě ovlivňuje biologickou rozmanitost, například 
tím, že narušuje rovnováhu migrační, noční a reprodukční aktivity zvířat, což rovněž 
vede k úbytku hmyzu a opylovačů, kteří jsou přitahováni umělým světlem, jež má pro 
ně smrtelné důsledky;

AT. vzhledem k tomu, že podle zprávy Společného výzkumného střediska za rok 202041 
jsou nyní ve všech ekosystémech přítomny invazní nepůvodní druhy, které ohrožují 
zejména městské ekosystémy a travní porosty;

AU. vzhledem k tomu, že současné nepříznivé trendy v oblasti biologické rozmanitosti a 
ekosystémů oslabí pokrok nejen při dosahování environmentálních cílů udržitelného 
rozvoje, ale také cílů udržitelného rozvoje souvisejících s chudobou, hladem, zdravím, 
vodou, městy a klimatem; vzhledem k tomu, že úbytek a zhoršování biologické 
rozmanitosti proto musí být chápány nejen jako otázky životního prostředí, ale také jako 
otázky rozvojové, hospodářské, sociální a morální;

AV. vzhledem k tomu, že téměř 80 % biologické rozmanitosti EU se v současnosti nachází v 

40 Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi k právnímu rámci EU pro zastavení a 
odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU.
41 Zpráva Společného výzkumného střediska Komise z oblasti vědy a politiky ze dne 13. října 2020 nazvaná 
„Mapování a hodnocení ekosystémů a jejich služeb: posouzení ekosystému EU“ (doplněk) a iniciativa BEST 
Generálního ředitelství Komise pro životní prostředí (dobrovolný program pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby v nejvzdálenějších regionech a zámořských zemích a územích EU).
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jejích nejvzdálenějších regionech a zámořských zemích a územích42;

AW. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy musí kromě mezinárodních závazků v 
oblasti biologické rozmanitosti a lidských práv dodržovat také své právní závazky 
týkající se soudržnosti politik v oblasti vnější činnosti, a to v souladu s povinností 
zakotvenou v Listině základních práv EU začlenit do politik EU vysokou úroveň 
ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality a v souladu se zásadou 
udržitelného rozvoje;

AX. vzhledem k tomu, že činnost zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní 
prostředí může otevřít cestu k vytvoření právního rámce pro závazky v oblasti lidských 
práv týkající se zachování a udržitelného využívání biologické rozmanitosti; vzhledem 
k tomu, že se v posledních letech po celém světě značně zvýšil počet obránců lidských 
práv v oblasti životního prostředí a půdy, kteří byli napadeni;

AY. vzhledem k odhadům, podle nichž je nejméně čtvrtina celosvětové rozlohy půdy 
vlastněna, spravována, využívána nebo obývána původním obyvatelstvem a místními 
komunitami; vzhledem k tomu, že Deklarace OSN o právech původních obyvatel 
uznává kolektivní a individuální práva původních obyvatel; vzhledem k tomu, že 
původní obyvatelstvo a místní komunity hrají zásadní úlohu při ochraně světové 
biologické rozmanitosti, a vzhledem k tomu, že celosvětových cílů v oblasti biologické 
rozmanitosti nelze dosáhnout bez uznání jejich práv;

AZ. vzhledem k tomu, že nezákonný i legální obchod s volně žijícími a planě rostoucími 
druhy a jejich využívání přispívá výrazně k poklesu biologické rozmanitosti, a 
vzhledem k tomu, že ničení přírodních stanovišť a využívání volně žijících živočichů 
přispívá ke vzniku a šíření infekčních nemocí43;

BA. vzhledem k tomu, že podle IPBES a IPCC je vážně ohrožena biologická rozmanitost 
moří44; vzhledem k tomu, že zpráva EEA vydala varování ohledně současného stavu 
zhoršování evropského mořského prostředí a nutnosti rychle obnovit naše mořské 
ekosystémy zaměřením na dopad lidské činnosti na mořské prostředí45; vzhledem k 
tomu, že mořské hotspoty, jako jsou korálové útesy, mangrovové lesy a mořské louky, 
silně poškozuje a ohrožuje změna klimatu a znečištění;

BB. vzhledem k tomu, že oceán je jeden a jeho dobrý environmentální stav je nezbytný pro 
zajištění jeho odolnosti a dalšího poskytování ekosystémových služeb, jako je absorpce 
CO2 a produkce kyslíku; vzhledem k tomu, že klimatické mechanismy jsou závislé na 
zdraví oceánských a mořských ekosystémů, které v současnosti čelí globálnímu 
oteplování, znečištění, nadměrnému využívání mořské biologické rozmanitosti, 
okyselování, odkysličování a erozi pobřeží; vzhledem k tomu, že IPCC připomíná, že 
oceány jsou součástí řešení, které by mohlo zmírnit dopady změny klimatu a napomoci 

42 Iniciativa BEST.
43 Shrnutí zprávy IPBES o globálním posouzení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb pro tvůrce 
politik.
44 Mezinárodní platforma IPBES, Zpráva o globálním posouzení biologické rozmanitosti a ekosystémových 
služeb a Globální výhled k biologické rozmanitosti č. 5.
45 Zpráva EEA ze dne 25. června 2020 nazvaná „Marine messages II: Navigating the course towards clean, 
healthy and productive seas through implementation of an ecosystem-based approach“ (Signály moře II: Nastavit 
kurz směrem k čistým, zdravým a produktivním mořím zavedením ekosystémového přístupu).

https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf
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přizpůsobení46;

BC. vzhledem k tomu, že 80 % odpadu v mořích pochází z pevniny a že se v našich 
oceánech nahromadilo 150 tun plastů47; vzhledem k tomu, že 80 % městských 
odpadních vod se vypouští do moře; vzhledem k tomu, že kumulativní objem odpadu 
plovoucího na hladině představuje pouze 1 % plastů vyhozených do oceánu48;

BD. vzhledem k tomu, že modrá ekonomika představuje příležitost pro udržitelný rozvoj 
námořních a pobřežních činností;

BE. vzhledem k tomu, že by měly být podporovány společné iniciativy občanů, obcí, 
sdružení, podniků, vzdělávacích institucí a dalších společenských subjektů v oblasti 
ochrany a obnovy biologické rozmanitosti;

BF. vzhledem k tomu, že úspěšné provádění strategie vyžaduje účinnou spolupráci na 
úrovni EU i členských států, včetně všech zúčastněných stran;

Současný stav biologické rozmanitosti

1. vítá novou strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a její míru 
ambicí;

2. vítá dále hlavní cíl, kterým je zajistit, aby do roku 2050 byly všechny světové 
ekosystémy obnoveny a byly odolné a náležitě chráněné; zdůrazňuje, že je třeba 
vyvinout veškeré úsilí k co nejdřívějšímu dosažení tohoto cíle;

3. domnívá se, že při provádění strategie by měl být zajištěn soulad s ostatními strategiemi 
Zelené dohody pro Evropu, jako je strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“; uznává 
důležitost tří rozměrů udržitelného rozvoje: environmentálního, hospodářského i 
sociálního; připomíná, že environmentální rozměr, jehož součástí je zachování 
biologické rozmanitosti a ekosystémů, tvoří základ pro oba další rozměry a je podstatou 
udržitelného rozvoje a dosažení cílů udržitelného rozvoje;

4. připomíná, že je naléhavě třeba posílit vizi týkající se moří v nových strategiích 
Evropské unie, zejména v návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu, strategii v oblasti 
biologické rozmanitosti a strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“;

5. vyzývá Komisi, aby každý legislativní návrh založila na komplexním posouzení 
dopadů, které zohlední individuální a kumulativní účinky a náklady na opatření i na 
nečinnost z hlediska okamžitých a dlouhodobých dopadů;

6. vyzývá Komisi, aby za účelem provádění posouzení dopadů doplnila jediný nástroj, 
který se v současné době používá k posuzování environmentálních aspektů, nástroji pro 
zkoumání dopadů týkajících se biologické rozmanitosti, využívání zdrojů a znečištění;

7. připomíná závěry zprávy platformy IPBES z roku 2019, podle nichž příroda 
celosvětově upadá v míře, která je v lidské historii nebývalá, a přibližně 1 milion druhů 

46 Zvláštní zpráva IPCC ze dne 24. září 2019 o oceánech a kryosféře v měnícím se klimatu.
47 Generální ředitelství Komise pro životní prostředí, Deskriptor 10: odpad v mořích. 
48 Tamtéž.
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z odhadovaného celkového počtu osmi milionů druhů je ohrožen vyhynutím;

8. konstatuje, že se jedná o třetí strategii v oblasti biologické rozmanitosti, jejímž cílem je 
zastavit úbytek biologické rozmanitosti v EU; vyjadřuje však politování nad tím, že 
biologická rozmanitost se v EU stále snižuje; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že 
EU nesplnila cíle strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 ani globální 
cíle z Aiči v oblasti biologické rozmanitosti;

9. zdůrazňuje, že strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 musí v plném 
rozsahu splnit své cíle; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby se zavázaly k 
přijetí podstatných a dodatečných opatření v oblasti zachování a obnovy biologické 
rozmanitosti s cílem beze zbytku splnit nové cíle, které by měly být jasně definovány a 
měly by být měřitelné;

10. zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 opět poukázala na význam celostního uplatňování 
zásady „jednoho zdraví“ při tvorbě politik, která odráží skutečnost, že lidské zdraví, 
živočišná říše a životní prostředí jsou vzájemně propojeny, a na naléhavou potřebu 
transformačních změn v celé společnosti; zdůrazňuje důležitou úlohu Komise 
při koordinaci a podpoře přístupu „jednoho zdraví“ v EU a při jeho obhajobě na všech 
mezinárodních fórech; požaduje přehodnocení a neodkladné plné sladění současných 
politik EU s potřebnými změnami;

11. poznamenává, že mezi hlubší příčiny pandemií patří stejné globální environmentální 
změny, které vedou k úbytku biologické rozmanitosti a změně klimatu49, jako jsou 
změny ve využívání půdy a legální i nelegální obchod s volně žijícími a planě 
rostoucími druhy a jejich spotřeba; poukazuje na to, že riziko pandemií lze výrazně 
snížit omezením lidských činností, které vedou k úbytku biologické rozmanitosti, a že 
odhadované náklady na snížení rizika pandemií jsou 100krát nižší než náklady na reakci 
na tyto pandemie50;

12. naléhavě vybízí členské státy a Komisi, aby plně zohlednily vědecké důkazy, zprávy a 
doporučení týkající se zoonóz a pandemií, včetně zprávy ze semináře platformy IPBES 
o úbytku biologické rozmanitosti a pandemiích51, zprávy Programu OSN pro životní 
prostředí ze dne 6. července 2020 nazvané „Jak předejít příští pandemii – Zoonózy a 
způsoby přerušení řetězce přenosu“52 a tripartitního koncepčního dokumentu Světové 
zdravotnické organizace (WHO), Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a 
Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) z dubna 2010 o sdílení odpovědnosti a 
koordinaci globálních činností pro řešení zdravotních rizik v rámci partnerství pro 
rozhraní člověk-zvířecí-ekosystémy, a využily je v boji proti zdravotním rizikům, která 
se týkají lidí, zvířat a životního prostředí53;

13. vítá plánované posílení opatření EU proti pandemiím a jiným zdravotním hrozbám v 

49 Zpráva EEA nazvaná „Stav přírody v EU – Výsledky zpráv podávaných podle směrnic o ochraně přírody za 
období 2013–2018“.
50 Zpráva z pracovního semináře platformy IPBES ze dne 29. října 2020 o biologické rozmanitosti a pandemii,
51 Tamtéž.
52 Zpráva Programu OSN pro životní prostředí ze dne 6. července 2020 s názvem „Jak předejít příští pandemii – 
Zoonózy a způsoby přerušení řetězce přenosu“.
53 Tripartitní koncepční dokument FAO-OIE-WHO z dubna 2010 o sdílení odpovědnosti a koordinaci globálních 
činností pro řešení zdravotních rizik v rámci partnerství pro rozhraní člověk-zvířecí-ekosystém.
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rámci Evropské zdravotní unie54, včetně vytvoření plánu EU pro zdravotní krize a 
pandemie, jak stanoví nový návrh Komise o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách55, který by měl zahrnovat pandemie zoonotického původu;

Ochrana a obnova

14. vyjadřuje důraznou podporu unijních cílů ochrany alespoň 30 % mořských a 
suchozemských oblastí EU, jež budou pokrývat rozmanitou škálu ekosystémů, jako jsou 
lesy, mokřady, rašeliniště, travní porosty a pobřežní ekosystémy, a striktní ochrany 
alespoň 10 % mořských a suchozemských oblastí EU, včetně všech zbývajících 
původních lesů a pralesů a dalších ekosystémů bohatých na uhlík; zdůrazňuje, že tyto 
cíle by měly být závazné a měly by být prováděny členskými státy na vnitrostátní 
úrovni, ve spolupráci s regionálními a místními orgány a v souladu s vědecky 
podloženými kritérii a potřebami biologické rozmanitosti, s přihlédnutím k rozdílům ve 
velikosti a podílu přírodních oblastí v jednotlivých členských státech a k regionálním a 
místním podmínkám;

15. zdůrazňuje, že tyto chráněné oblasti by měly vytvořit ekologicky soudržnou a 
reprezentativní síť založenou na stávajících chráněných oblastech; poukazuje na to, že 
kromě nárůstu chráněných oblastí musí být zajištěna jejich kvalita, a to mimo jiné 
prostřednictvím dostatečného financování a provádění jasných a účinných plánů 
ochrany, řádného obhospodařování, odpovídajícího monitorování a hodnocení a 
účinného prosazování příslušných právních předpisů;

16. připomíná, že podle mezinárodních doporučení Mezinárodního svazu ochrany přírody 
by ve všech kategoriích chráněných oblastí měly být zakázány průmyslové činnosti 
poškozující životní prostředí a rozvoj infrastruktury56;

17. zdůrazňuje, že je třeba stanovit jasnou definici přísné ochrany; vyzývá Komisi, aby ve 
spolupráci s členskými státy objasnila, jaké druhy lidských činností by mohly být 
případně považovány za povolené pod přísnou ochranou, pokud ponechávají přírodní 
procesy v zásadě nenarušené a jsou v souladu s ekologickými požadavky daných 
oblastí, a to na základě posouzení každého jednotlivého případu založeného na 
nejlepších dostupných vědeckých poznatcích;

18. zdůrazňuje, že v zájmu dosažení cílů strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030 bude rovněž třeba zabránit zhoršování stavu zbývajících mořských a 
suchozemských oblastí EU; požaduje, aby byla přijata opatření k řešení úbytku 
biologické rozmanitosti mimo chráněné oblasti; připomíná, že obnova přírody a 
ekosystémů v chráněných oblastech nenahradí pokračující úbytek biologické 
rozmanitosti a zhoršování stavu ekosystémů v jiných oblastech;

19. zdůrazňuje význam začlenění zámořských zemí a území do úsilí v oblasti ochrany a 
obnovy;

54 Sdělení Komise ze dne 11. listopadu 2020 nazvané „Vytvoření Evropské zdravotní unie: posílení odolnosti EU 
vůči přeshraničním zdravotním hrozbám“ (COM(2020)0724).
55 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. listopadu 2020 o vážných přeshraničních 
zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU (COM(2020)0727).
56 Doporučení IUCN ze dne 10. září 2016 nazvané „Chráněné oblasti a další oblasti důležité pro biologickou 
rozmanitost ve vztahu k průmyslovým činnostem poškozujícím životní prostředí a rozvoji infrastruktury“.
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20. považuje za důležité zohlednit biogeografické oblasti a přijmout vůči chráněným 
oblastem přístup mezirezortní spolupráce, který zahrnuje vyhodnocení ze strany 
členských států, zda je zapotřebí finanční podpora a kompenzační opatření v souvislosti 
s vymezením chráněných oblastí; zdůrazňuje, že je třeba zapojit všechny příslušné 
zúčastněné strany, včetně vlastníků půdy;

21. připomíná, že EU má největší koordinovanou síť chráněných oblastí na světě;

22. bere na vědomí závazek zajistit, aby do roku 2030 nedošlo ke zhoršení trendů v oblasti 
ochrany a příznivého stavu všech chráněných stanovišť a druhů a zajistit, aby bylo na 
úrovni členských států alespoň 30 % druhů a stanovišť, které v současnosti nedosahují 
příznivého stavu, do této kategorie navráceno nebo vykazovalo výrazně kladný trend; 
domnívá se však, že příznivého stavu z hlediska ochrany by mělo být co nejdříve 
dosaženo u všech druhů a stanovišť chráněných podle směrnice o ochraně ptáků57 a 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť58; zdůrazňuje, že existují povinnosti zajistit, 
aby nedocházelo ke zhoršení stavu druhů; vyzývá Komisi, aby společně s EEA 
stanovila jasný referenční stav, zajistila harmonizované a pravidelné podávání zpráv a 
odstranila nedostatky ve stávající metodice odhadů trendů;

23. vyzývá členské státy, aby zlepšily kvalitu a úplnost svých systémů sledování sítě Natura 
2000, včetně sledování účinnosti řízení; zdůrazňuje význam specializovaných řídicích 
orgánů a plánů správy lokalit; připomíná, že podle informační zprávy agentury EEA59 
nejsou v praxi stávající normy pro účinnost řízení dostatečně známy ani pochopeny; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby prováděly cílenější budování kapacit a poskytovaly 
lepší pokyny týkající se účinnosti řízení pro posouzení a zlepšení řízení sítě Natura 
2000, a to i prostřednictvím využívání celosvětových norem pro hodnocení účinnosti 
správy chráněných oblastí (PAME), jako je Zelený seznam chráněných oblastí IUCN; 
vyzývá rovněž Komisi, aby aktualizovala pokyny pro adaptivní řízení sítě Natura 2000, 
které zahrnují zvážení možných dopadů změny klimatu na druhy a ekosystémy;

24. vyzývá členské státy, aby prostřednictvím vhodných ochranných opatření chránily 
genetickou rozmanitost volně žijících druhů;

25. vyjadřuje politování nad tím, že členské státy nesplnily cíl, kterým je dobrý stav 
mořských vod do roku 2020, stanovený v rámcové směrnici o strategii pro mořské 
prostředí; vyzývá Komisi, aby posílila síť chráněných mořských oblastí, a to 
prostřednictvím lepšího propojení, posíleného řízení, důslednějšího územního plánování 
a systematických hodnocení a prosazování;

26. vyjadřuje znepokojení nad stavem sladkovodních ekosystémů a druhů; poznamenává, 
že jejich úbytek, ke kterému došlo v Evropě v letech 1970 až 2016, činil 93 % a byl 
nejzávažnější na světě60;

57 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků  (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).
58 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
59 Informační zpráva EEA nazvaná „Účinnost řízení v rámci sítě chráněných oblastí EU Natura 2020“.
60 Tisková zpráva Světové nadace pro migraci ryb ze dne 28. července 2020 s názvem „Massive decline in 
migratory freshwater fish populations could threaten livelihoods of millions, warns new report“ (Masivní úbytek 
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27. zdůrazňuje, že většina suchozemské biologické rozmanitosti se nachází v zalesněných 
oblastech; konstatuje, že u několika druhů lesů došlo k menšímu zlepšení stavu  z 
hlediska ochrany61, ale že stav z hlediska ochrany u lesních stanovišť a druhů, na něž se 
vztahují právní předpisy EU v oblasti ochrany přírody, nevykazuje žádné významné 
známky zlepšení62; zdůrazňuje, že mezi lety 2011 a 2020 byl u téměř jedné třetiny lesů 
v EU vyhodnocen špatný stav z hlediska ochrany (31 %) a u více než poloviny lesů byl 
vyhodnocen neuspokojivý stav z hlediska ochrany (54 %)63;

28. upozorňuje na špatný stav evropských lesů; zdůrazňuje, že v některých 
biogeografických oblastech se pouze 5 % lesních stanovišť podle přílohy I nachází v 
příznivém stavu z hlediska ochrany64; zdůrazňuje, že strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti vyžaduje, aby členské státy zajistily, že u žádných chráněných přírodních 
stanovišť a druhů nedojde ke zhoršení trendů a stavu z hlediska ochrany; bere na 
vědomí významné úrovně dalšího zhoršování lesních ekosystémů nacházejících se v 
nepříznivém stavu z hlediska ochrany ve většině biogeografických oblastí65;

29. se znepokojením bere na vědomí vykázaný značný úbytek lesních druhů a stanovišť; 
připomíná, že v Evropě pět druhů lesních dřevin ve volné přírodě vyhynulo, 42 druhů 
lesních dřevin je kriticky ohroženo a 107 lesních dřevin je ohroženo;

30. považuje za důležité a naléhavé zajistit přísnou ochranu všech zbývajících původních 
lesů a pralesů; zdůrazňuje, že klíčem ke zvětšování rozlohy pralesů je zalesňování, které 
umožňuje růst přirozených lesů ve stáří; vítá probíhající participativní procesy 
definování, mapování a monitorování původních lesů a pralesů;

31. vyzývá členské státy, aby zlepšily vnitrostátní právní předpisy posilující ochranu proti 
nezákonné těžbě dřeva; vyzývá Komisi a členské státy, aby harmonizovaly stávající 
údaje, zaplnily mezery v údajích o poloze původních lesů a pralesů, aby vytvořily 
databázi všech potenciálních lokalit, které zpětně v roce 2020 splňovaly kritéria pralesů 
a původních lesů, a zavedly dočasné moratorium na těžbu dřeva ve všech těchto 
příslušných lokalitách s cílem zabránit jejich záměrnému ničení a aby bezodkladně 
přijaly právní úpravu zajišťující bezzásahový status potvrzených lokalit;

32. velmi vítá závazek vypracovat legislativní návrh týkající se plánu EU na obnovu 
přírody, včetně závazných cílů v oblasti obnovy, a opakuje svou výzvu ohledně 
stanovení cíle v oblasti obnovy ve výši alespoň 30 % chráněných suchozemských a 
mořských oblastí EU66, který by měly jednotlivé členské státy provádět důsledně na 
celém svém území na základě potřeb biologické rozmanitosti a ekosystémů s 
přihlédnutím ke specifickým rysům dané země; zdůrazňuje, že cíle v oblasti obnovy by 
měly vycházet ze stávajících právních předpisů EU a že úsilí o obnovu by mělo v co 

populací stěhovavých sladkovodních ryb by mohl ohrozit živobytí milionů lidí, varuje nová zpráva).
61 Stav přírody v EU – Výsledky zpráv podávaných podle směrnic o ochraně přírody za období 2013–2018.
62 Zpráva Komise ze dne 2. října 2015 o přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 
v polovině období (COM(2015)0478).
63 Stav přírody v EU – Výsledky zpráv podávaných podle směrnic o ochraně přírody za období 2013–2018.
64 Podle údajů (2019) vykazovaných na základě článku 17 směrnice o ochraně přírodních stanovišť za období 
2013–2018 je v příznivém stavu 4,84 % boreální biogeografické oblasti a 4,94 % oblasti Atlantiku.
65 Údaje (2019) vykazované podle článku 17 směrnice o ochraně přírodních stanovišť za období 2013–2018
66 Usnesení ze dne 16. ledna 2020 o 15. zasedání konference smluvních stran (COP15) Úmluvy o biologické 
rozmanitosti.
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největší míře podporovat přirozenou obnovu;

33. domnívá se, že kromě celkového cíle v oblasti obnovy by legislativní návrh týkající se 
plánu obnovy přírody EU měl zahrnovat specifické cíle pro ekosystémy, přírodní 
stanoviště a druhy na úrovni EU a členských států na základě jejich ekosystémů, se 
zvláštním důrazem na ekosystémy pro dvojí účel v podobě obnovy biologické 
rozmanitosti a zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně; zdůrazňuje, 
že tento nástroj by měl zahrnovat lesy, travinné porosty, mokřady, opylovače rašelinišť, 
volně tekoucí řeky, pobřežní oblasti a mořské ekosystémy; zdůrazňuje, že po obnově by 
neměl být dovolen žádný úpadek ekosystémů; je přesvědčen, že pokrok v plnění cílů 
obnovy musí být pravidelně posuzován jak na úrovni členských států, tak na úrovni EU, 
a to i prostřednictvím využití průběžných cílů na cestě k dosažení cílů pro rok 2030;

34. zdůrazňuje, že by měly být vytvořeny pozitivní pobídky a participativní procesy s cílem 
posílit závazek vůči obnově biologické rozmanitosti;

35. důrazně poukazuje na to, že je důležité začlenit cíle EU v oblasti obnovy přírody plně 
do dalších souvisejících politik a strategií; opakuje svou výzvu, aby byly stanoveny 
závazné cíle v oblasti obnovy lesů67, včetně posílení a obnovy propojení mezi lesy; 
požaduje, aby do plánu obnovy přírody byla zahrnuta obnova nejméně 25 000 km volně 
tekoucích řek v EU odstraněním bariér a obnovením záplavových území;

36. vyjadřuje hluboké politování nad úbytkem opylovačů, kteří jsou klíčovým ukazatelem 
zdraví životního prostředí; zdůrazňuje, že tento pokles znamená nejen úbytek biologické 
rozmanitosti, ale také hrozbu pro potravinové zabezpečení; připomíná postoj, který 
vyjádřil ve svém usnesení o iniciativě EU týkající se opylovačů, a požaduje naléhavý 
přezkum této iniciativy; zdůrazňuje, že revidovaná iniciativa by měla zahrnovat nový 
celounijní rámec pro monitorování opylovačů s důraznými opatřeními, jasnými, časově 
vymezenými cíli a ukazateli, včetně ukazatelů dopadu, a nezbytným budováním 
kapacit;

37. Připomíná svou námitku ze dne 23. října 2019, pokud jde o posouzení dopadu přípravků 
na ochranu rostlin na včely medonosné68, a vyjadřuje politování nad tím, že pokyny 
úřadu EFSA týkající se včel nebyly formálně přijaty členskými státy; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zajistily, že revize těchto pokynů úřadu EFSA týkající se včel a 
budoucí prováděcí akty zajistí přinejmenším stejnou úroveň ochrany, jaká byla 
stanovena v roce 2013, a to s ohledem na akutní i chronickou toxicitu a toxicitu pro 
larvy, a že zahrnou i volně žijící opylovače; zdůrazňuje potřebu větší transparentnosti 
přezkumného postupu; konstatuje, že úřad EFSA vytváří vlastní modelovací systém 
ApisRAM, který bude podle očekávání lépe odpovídat biologii včely medonosné než 
BeeHAVE a bude méně náchylný vůči střetu zájmů;

38. zdůrazňuje význam krajinných prvků s vysokou rozmanitostí v zemědělských oblastech, 
které přispívají k biologické rozmanitosti a ochraně a obnově opylovačů, jakož i úlohu 
včelařů; zdůrazňuje, že k dosažení těchto cílů může přispět i rozšiřování zelených ploch 

67   Usnesení Evropského parlamentu o úloze EU při ochraně a obnově světových lesů.
68 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2019 o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 546/2011, pokud jde o posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné (přijaté texty, 
P9_TA(2019)0041)
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v městských oblastech; vyzývá členské státy, aby do svých návrhů strategických plánů 
zahrnuly opatření zaměřená na různé skupiny opylovačů;

Příčiny úbytku biologické rozmanitosti

39. zdůrazňuje, že opatření strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 se musí 
přiměřeně zabývat všemi pěti hlavními faktory, které přímo podněcují změnu v přírodě 
a kterými jsou: změny ve využívání půdy a moří, přímé využívání organismů, změna 
klimatu, znečištění a invaze nepůvodních druhů; zdůrazňuje, že je třeba řešit i hlubší 
příčiny změn nebo nepřímé faktory, jako jsou neudržitelné vzorce výroby a spotřeby, 
populační dynamika, obchod, technologické inovace a modely správy;

Změny ve využívání půdy a moří

40. zdůrazňuje, že biologická rozmanitost půdy plní důležitou úlohu při poskytování 
základních ekosystémových služeb a zmírňování změny klimatu, a proto je důležitým 
prvkem suchozemského propadu uhlíku; s obavami si všímá rostoucí degradace půdy a 
toho, že v této oblasti chybí konkrétní právní předpisy EU; uznává, že v různých 
právních předpisech existují ustanovení, která nepřímo přispívají ochraně půdy, 
domnívá se však, že tato situace vedla k částečné ochraně a k vysoce roztříštěné správě 
v EU; vyzývá proto Komisi, aby při plném dodržení zásady subsidiarity předložila 
legislativní návrh na vytvoření společného rámce pro ochranu a udržitelné využívání 
půdy a pro účinné začleňování ochrany půdy do všech příslušných politik EU;

41. zdůrazňuje, že tento společný rámec týkající se půdy by měl řešit všechna hlavní rizika 
ohrožující půdu, včetně ztráty biologické rozmanitosti, úbytku organické hmoty v půdě, 
kontaminace, zasolování,  okyselení, desertifikace, eroze a zakrývání půdy; zdůrazňuje, 
že je třeba, aby rámec zahrnoval společné definice, jednoznačné cíle a rámec 
monitorování; podporuje také stanovení konkrétních cílů týkajících se dekontaminace;

42. zdůrazňuje, že zdraví půdy, včetně její úrodnosti a struktury, má zásadní význam pro 
zemědělství; poukazuje na negativní dopad, který mají na půdu mimo jiné neudržitelné 
zemědělské a lesnické postupy, změny ve využívání půdy, stavební činností, zakrývání 
půdy a průmyslové emise; zdůrazňuje, že by měly být zavedeny metody těžby dřeva a 
zemědělské metody, které méně poškozují půdu;

43. vyzývá Komisi, aby přezkoumala směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích a 
směrnici 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu tak, aby lépe řešily 
problém degradace půdy v důsledku průmyslových a těžebních činností; připomíná 
svou výzvu ke stanovení cíle pro využití materiálů z vytěžené zeminy69; 

44. naléhavě žádá členské státy, aby – na základě zásady předběžné opatrnosti a zásady 
přijímání nezbytných preventivních opatření a s ohledem na rizika a na negativní 
dopady na klima, životní prostředí a biologickou rozmanitost spojené s hydraulickým 
štěpením při využívání nekonvenčních uhlovodíků – nepovolovaly žádné nové provozy 
pro hydraulické štěpení v EU a zastavily všechny stávající provozy;

69 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. února 2021 o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství 
(přijaté texty, P9_TA(2021)0040).



PE662.048v02-00 20/91 RR\1232895CS.docx

CS

45. připomíná, že se EU v rámci Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci (UNCCD) zavázala 
k dosažení neutrality z hlediska degradace půdy70 do roku 2030, avšak tento cíl 
pravděpodobně nebude dosažen, jak vyplývá ze zvláštní zprávy Evropského účetního 
dvora71; vyjadřuje politování nad tím, že navzdory hrozbě, kterou desertifikace 
představuje pro biologickou rozmanitost, úrodnost půdy, přirozenou odolnost půdy, 
produkci potravin či kvalitu vody, a navzdory tomu, že třináct členských států 
prohlásilo, že jsou dezertifikací postiženy ve smyslu úmluvy UNCCD, Komise tuto 
problematiku účinně neřeší; vyzývá proto Komisi, aby posílila své ambice a předložila 
strategii EU v oblasti dezertifikace a degradace půdy;

46. konstatuje, že v Unii tvoří urbanizace a volnočasové aktivity 13 % všech uváděných 
tlaků na přírodu a 48 % všech tlaků na mořské prostředí72; zdůrazňuje, že zelené 
městské oblasti a zelená infrastruktura mohou poskytovat ekosystémové služby 
podporující biologickou rozmanitost a přispívat k fyzickému a duševnímu zdraví 
obyvatel;

47. podporuje záměr Komise vytvořit platformu EU pro rozšiřování městské zeleně; žádá 
Komisi, aby stanovila konkrétní ambiciózní závazné cíle v oblasti městské biologické 
rozmanitosti, řešení inspirovaných přírodu a přístupů založených na ekosystémech a 
zelené infrastruktury, které budou ku prospěchu lidem i přírodě a přispějí k obecným 
cílům v oblasti biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že je třeba zahrnout opatření, jako 
je minimální podíl zelených střech na nových budovách, která případně podpoří 
městské zemědělství, včetně využívání ovocných strojů, zajistí, aby v městských 
zelených oblastech v EU nebyly používány chemické pesticidy a omezeno používání 
hnojiv, a zvýší počet zelených ploch ve městech v závislosti na počtu obyvatel, přičemž 
budou rovně řešit nerovnosti v oblasti přístupu k zeleni; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby rozšířily suchozemské a mořské ekologické koridory v městských oblastech, včetně 
rozvoje transevropské sítě pro zelenou infrastrukturu (TEN-G) spojené s transevropskou 
sítí pro přírodu (TEN-N);

Přímé využívání organismů

48. vyjadřuje svou podporu cílům stanoveným do roku 2030, jejichž účelem je zajistit, aby 
bylo alespoň 25 % zemědělské půdy obhospodařováno v rámci ekologických 
zemědělských podniků, přičemž tento podíl by se měl ve střednědobém až 
dlouhodobém horizontu zvyšovat; dále velmi vítá cíl spočívající v zajištění toho, aby 
alespoň 10 % zemědělské půdy sestávalo z vysoce rozmanitých krajinných prvků, což 
by mělo být provedeno na příslušné úrovni, aby se  zabezpečila ekologická provázanost 
přírodních stanovišť v rámci obhospodařovaných půdních ploch a mezi těmito 
plochami; zdůrazňuje, že oba tyto cíle by měly být začleněny do právních předpisů EU 
a provedeny všemi členskými státy, a to i v rámci strategických plánů společné 
zemědělské politiky (SZP);

70 Neutralita z hlediska degradace byla smluvními stranami úmluvy UNCCD definována jako: stav, kdy 
množství a kvalita půdních zdrojů nezbytných k podpoře ekosystémových funkcí a služeb a zajištění dostatku 
potravin je ve stanoveném časovém a prostorovém měřítku a v ekosystémech stabilní nebo se zvyšuje.
71 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 33/2018 ze dne 18. prosince 2018 nazvaná „Desertifikace v EU: 
boj s touto rostoucí hrozbou vyžaduje více opatření“. 
72 Stav přírody v EU – Výsledky zpráv podávaných podle směrnic o ochraně přírody za období 2013–2018. 



RR\1232895CS.docx 21/91 PE662.048v02-00

CS

49. s velkým znepokojením si všímá toho, že podle zprávy Evropského účetního dvora se 
počet a různorodost druhů na evropské zemědělské půdě neustále snižuje; vyjadřuje 
politování nad tím, že ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 
nebyly pro zemědělství stanoveny měřitelné cíle a opatření, což ztěžuje posouzení 
pokroku; připomíná, že sledování výdajů SZP na biologickou rozmanitost není 
spolehlivé a koordinace politik a strategií EU není dostatečná, což mimo jiné ve 
výsledku vede k tomu, že neřeší úbytek biologické rozmanitosti73; vyzývá Komisi, aby 
se řídila doporučeními Evropského účetního dvora týkajícími se biologické rozmanitosti 
na zemědělské půdě a navázala na zkušenosti získané v rámci strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 203074;

50. domnívá se, že je naprosto nezbytné provést transformaci zemědělství EU, aby bylo 
udržitelné a zajišťovalo vysoké normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, a to 
v souladu s ekologickou a klimatickou transformací a při minimálním využívání 
fosilních a chemických vstupů a léčby pomocí antibiotik; zdůrazňuje, že zemědělství by 
mělo přispívat k ochraně a obnově biologické rozmanitosti;

51. domnívá se, že s ohledem na případné socio-ekonomické dopady má zásadní význam 
to, aby byla zemědělcům poskytována podpora, včetně hospodářské podpory, a 
vzdělávání v souvislosti s přechodem na udržitelnější zemědělské systémy, aby se 
podpořily agroekologické a další inovativní udržitelné postupy; zdůrazňuje proto, že je 
důležité zajistit dobře definovanou a dostatečnou finanční podporu, a to i 
prostřednictvím víceletého finančního rámce, aby se tak přispělo ke splnění těchto cílů, 
a v této souvislosti vyzývá členské státy, aby k tomuto účelu využívaly strategické 
plány SZP a jejich ekologické složky a současně rozvíjely řešení v oblasti ochrany 
biologické rozmanitosti, která budou přínosem pro všechny strany;

52. žádá Komisi, aby vytvořila strategii, která podpoří místní hodnotové řetězce při plnění 
navržených cílů, a zdůrazňuje, že malé zemědělské podniky vyžadují zvláštní podporu, 
aby mohly k této strategii přispívat;

53. vítá skutečnost, že ekologické zemědělství bylo uznáno za jednu z významných součástí 
na cestě EU k udržitelnějším potravinovým systémům, zejména pokud jde o otázky 
biologické udržitelnosti, a při dosahování cílů veřejné politiky v oblasti hospodářského 
rozvoje, zaměstnanosti venkovského obyvatelstva, ochrany životního prostředí a 
opatření v oblasti klimatu; poukazuje na význam evropského akčního plánu 
ekologického zemědělství z hlediska jeho rozšiřování;

54. zdůrazňuje, že rozvoj produkce biopotravin musí být doprovázen rozvojem trhu 
a dodavatelského řetězce a opatřeními, která stimulují poptávku po biopotravinách, 
mj. prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a široké škály propagačních opatření, 
výzkumu, inovací, proškolování a předávání vědeckých poznatků, s cílem podpořit 
stabilitu trhu s bioprodukty a spravedlivou odměnu pro zemědělce a propagovat 
opatření na podporu mladých ekologických zemědělců; zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet 
celý biopotravinový řetězec s cílem umožnit zpracování a distribuci zemědělských 
bioproduktů EU v daném místě;

73 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora ze dne 5. června 2020 nazvaná „Biologická rozmanitost v 
zemědělství: přínos SZP úbytek nezastavil“. 
74 Tamtéž.
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55. konstatuje, že členské státy budou přispívat k těmto cílům na úrovni Unie různě v 
závislosti na úrovni rozvoje svého odvětví biozemědělství, a vyzývá proto k vymezení 
vnitrostátních cílů; zdůrazňuje, že těchto cílů nebude dosaženo bez silné finanční 
podpory, spolehlivých školicích programů a poradenských služeb; vyzývá členské státy, 
aby v souladu s tím formulovaly svůj strategický plán SZP, a Komisi, aby zajistila, aby 
tyto strategické plány plnily svůj účel;

56. připomíná, že s cílem prosazovat opatření uvedená ve strategii v oblasti biologické 
rozmanitosti je důležité podporovat kolektivní přístup a využit jeho multiplikačního 
účinku, a vyzývá Komisi, aby v  rámci kolektivního provádění opatření týkajících se 
ochrany biologické rozmanitosti propagovala a podporovala sdružení podniků, jako jsou 
zemědělsko-potravinářská družstva;

57. poukazuje na klíčovou úlohu, kterou by vedle dalších politik, které jsou uvedeny 
v Zelené dohodě, měla SZP plnit v oblasti podpory biologické rozmanitosti zemědělské 
půdy;   vyjadřuje politování nad tím, že se v rámci společné zemědělské politice 
nepodařilo zvrátit desetiletí trvající pokles biologické rozmanitosti; připomíná, že 
produktivita a odolnost zemědělství závisí na biologické rozmanitosti, která má zásadní 
význam z hlediska zaručení dlouhodobé udržitelnosti a odolnosti našich potravinových 
systémů a potravinového zabezpečení; domnívá se, že malé změny zavedené v rámci 
nejrůznějších reforem SZP nebyly pro zemědělce důrazným signálem ke změně 
postupů, a je toho názoru, že vzhledem ke zkušenostem a předpovědím souvisejícím s  
krizí v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti je zapotřebí výrazná změna;

58. připomíná, že SZP by měla být v plném souladu s ambicióznějšími cíli EU v oblasti 
klimatu a biologické rozmanitosti; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby využívaly 
strategické plány SZP k provádění cílů strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, včetně dalšího začleňování 
přístupů podporujících biologickou rozmanitost a agroekologických přístupů, a 
naléhavě žádá členské státy, aby při definování svých norem podmíněnosti stanovily 
ambiciózní základní hodnoty pro udržitelnost a biologickou rozmanitost a zajistily 
ambiciózní a včasné vypracování opatření a jejich uplatňování, zejména ekologických 
systémů a opatření v oblasti zemědělství, ochrany životního prostředí a klimatu; 
zdůrazňuje, že na obnovu je třeba vyčlenit odpovídající finanční zdroje; žádá členské 
státy, aby v této věci vycházely z doporučení Komise;

59. vyzývá členské státy, aby v souvislosti s oblastmi se značnou biologickou rozmanitostí 
vypracovaly nezbytná opatření, zejména pak v rámci svých strategických plánů SZP, 
která by využívala například živých plotů nebo ochranných pásem a jejichž cílem by 
měla být také podpora ekologického propojení přírodních stanovišť a vytvoření 
zelených koridorů;

60. zdůrazňuje, že je třeba v rámci SZP posílit rámec monitorování, a to i vytvořením 
spolehlivějších ukazatelů k měření jejích dopadů; vyzývá Komisi, aby poté, co budou 
národní strategické plány schváleny, provedla nezávislé posouzení jejich očekávaného 
souhrnného dopadu; žádá Komisi, aby v případě, že tato analýza dojde k závěru, že úsilí 
o dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu není dostatečné, přijala příslušná opatření, 
například aby požádala členské státy, aby změnily své strategické plány, nebo provedla 
posouzení nařízení o strategických plánech SZP v rámci přezkumu v polovině období;
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61. poukazuje na význam udržitelného stravování; zdůrazňuje, že kromě jiných faktorů 
může ke ztrátě biologické rozmanitosti a změně klimatu přispívat živočišná výroba; 
domnívá se, že by Komise a členské státy měly podporovat přejímání zdravých a 
udržitelných stravovacích návyků, včetně rostlinné stravy, zejména konzumace 
čerstvého ovoce a zeleniny, a že by měly do roku 2022 také posoudit dotace, které mají 
škodlivý dopad na dobré životní podmínky zvířat, a to s cílem jejich postupného 
ukončení;

62. vyjadřuje politování nad tím, že zemědělská produkce a spotřeba se čím dál více 
soustřeďují na omezený počet zemědělských plodin a v jejich rámci na pak na omezený 
počet odrůd a genotypů; zdůrazňuje, že další posilování a zachování genetické 
rozmanitosti přírodní cestou má klíčový význam pro podporu rozmanitosti  
zemědělských ekosystémů a pro ochranu místních genetických zdrojů, zejména tím, že 
bude sloužit jako zásobník řešení, která pomohou při zvládání  environmentálních a 
klimatických výzev; zdůrazňuje, že je důležité používat místní živočišná plemena a 
odrůdy rostlin, neboť jsou pro místní ekosystémy nejvhodnější;

63. vyzývá Komisi, aby provedla analýzu toho, zda vytvoření účetnictví přírodního kapitálu 
může omezit a racionalizovat využívání ekosystémů a jeho dopad na ekosystémy, a 
přispívat tak k zastavení úbytku biologické rozmanitosti; vyjadřuje nicméně 
pochybnosti o tom, zda je možné přesně změřit hodnotu přírody pomocí kvantitativních 
ukazatelů, a zdůrazňuje, že příroda je sama o sobě hodnotou; v této souvislosti žádá 
Komisi, aby poskytla další informace o možné mezinárodní iniciativě v oblasti 
účetnictví přírodního kapitálu;

64. vyzývá členské státy, aby v rámci svých strategických plánů SZP vypracovaly nezbytná 
opatření na podporu oblastí se značnou biologickou rozmanitostí, včetně krajinných 
prvků, s cílem zajistit, aby alespoň 10 % plochy představovalo oblasti s vysokou 
rozmanitostí, např. živé ploty, ochranná pásma, oblasti bez použití chemických látek 
a půda ležící ladem, a také extenzivně obdělávaná půdu zaměřená na dlouhodobé 
zajišťování biologické rozmanitosti, a co nejvíce podporovat propojení různých biotopů 
a vytváření zelených koridorů, aby došlo k maximálnímu využití potenciálu biologické 
rozmanitosti;

65. konstatuje, že produkce kožešin, která je spojena s koncentrací tisíců 
nedomestikovaných zvířat podobného genotypu v těsné vzájemné blízkosti za chronicky 
stresových podmínek, může závažně ohrožovat dobré životní podmínky zvířat a 
zvyšovat jejich náchylnost k infekčním onemocněním, včetně zoonóz, jak tomu bylo v 
případě onemocnění COVID-19 u norků;

66. vyjadřuje politování nad tím, že nebyl splněn závazek EU do roku 2020 plně dodržovat 
maximální udržitelný výnos, který byl jedním z klíčových cílů společné rybářské 
politiky; zdůrazňuje, že veškeré populace ryb by měly být obnoveny na úrovně, které 
mohou vytvářet maximální udržitelný výnos, a to při současném dodržení zásady 
předběžné opatrnosti, a že je třeba zajistit, aby tyto populace z hlediska věku a velikosti 
vykazovaly rozložení, které svědčí o zdravé populaci; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby se bezodkladně zavázaly k plné obnově mořských stanovišť a rybích populací, 
pokud jde o maximální udržitelný výnos za využití ekosystémového přístupu k řízení 
rybolovu, ke zlepšení selektivity a přežívání necílových druhů a k omezení dopadu 
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rybolovu na mořské ekosystémy při uplatňování tohoto přístupu, a to i omezením 
postupů nebo užití se škodlivými dopady;

67. připomíná také, že podle nového nařízení o technických opatřeních75 musí Komise 
předložit zprávu Parlamentu a Radě do 31. prosince 2020 a že může navrhnout opatření 
v případech, kdy existují důkazy o tom, že cíle nebyly splněny;

68. vyzývá Komisi, aby řešila znehodnocování oceánů, eutrofizaci a acidifikaci oceánů tím, 
že předloží ambiciózní akční plán na ochranu mořských ekosystémů a zachování 
rybolovných zdrojů; domnívá se, že je třeba, aby veškerá opatření včetně právních 
předpisů byla přijímána za účelem snížení případných negativních dopadů 
hospodářských a jiných činností na mořská stanoviště;

69. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit oblasti na obnovu rybích populací nebo oblastí se 
zákazem rybolovu, aby se umožnila obnova rybích populací, včetně oblastí, kde dochází 
k líhnutí a tření; zdůrazňuje, že je důležité zakázat veškeré rybolovné činnosti a další 
těžební činnosti v oblastech se zákazem rybolovu („no-take zones“); 

70. důrazně podporuje cíl nulové tolerance nezákonného, nehlášeného a neregulovaného 
rybolovu; připomíná, že nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov má extrémně 
negativní dopady na stav populací, mořské ekosystémy, biologickou rozmanitost a 
konkurenceschopnost evropských rybářů; požaduje větší soudržnost mezi obchodní a 
rybářskou politikou EU s cílem zajistit účinnost boje proti nezákonnému, nehlášenému 
a neregulovanému rybolovu;

71. vyzývá Komisi, aby zavedla skutečný ekosystémový přístup ke všem faktorům ztráty 
biologické rozmanitosti moří, který zohlední nejen tlak rybolovu na populace, 
biologickou rozmanitost a mořské ekosystémy, ale i další faktory, jako je znečištění a 
změna klimatu, lodní doprava, pobřežní a příbřežní využití, a to i pomocí posouzení 
dopadu veškerých rybolovných a dalších námořních činností na ekosystémy, přičemž 
musí být zohledněna kapacita ekosystémů přispívat ke zmírnění změny klimatu a k 
přizpůsobování se této země, jakož i interakce mezi kořistí a predátorem;

72. žádá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření, která podpoří vytvoření a provádění 
šetrnějších metod odlovu, vykládky a porážky ryb, jež se budou zakládat na nejlepších 
dostupných vědeckých poznatcích;

73. domnívá se, že je důležité zajistit, aby postupy používané při chovu ryb byly udržitelné 
a zajišťovaly co nejlepší životní podmínky ryb; je přesvědčen, že by se produkce 
akvakultury měla zakládat na udržitelných produkčních metodách, jako jsou extenzivní 
metody a využívání řas, mlžů, systémy rybníkových chovů a akvakultura na mělčinách, 
které mohou zajišťovat důležité ekosystémové funkce a služby, včetně zachovávání 
mokřadů, a omezit tlak na zdroje a biologickou rozmanitost, přičemž tyto metody jsou 
také spojeny s nižšími emisemi uhlíku a zajišťují výživu; vyjadřuje znepokojení v 
souvislosti s odlovem ryb ke krmení masožravých ryb ve farmovém chovu  a domnívá 
se, že  takovýto odlov ryb by měl být ukončen a nahrazen udržitelnými alternativami; 
zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby byly administrativní postupy týkající se akvakultury 
jasné a mohly být v celém rozsahu uplatňovány; žádá Komisi, aby případně 

75 Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105.
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aktualizovala své pokyny týkající se akvakultury a  oblastí sítě Natura 2000;

74. se znepokojením si všímá,  že v pobřežních vodách EU nadále dochází k rozsáhlému 
fyzickému narušování mořského dna, zejména v důsledku lovu při dně pomocí vlečných 
sítí76,  které FAO označila za typ lovného zařízení, který nejvíce přispívá k ročním 
úrovním výmětů a má velmi škodlivý dopad na mořské dno, v závislosti na typu 
rybolovu a charakteristikách rybolovné oblasti77; připomíná, že vlečné sítě pro lov při 
dně jsou jedním z nejběžnějších lovných zařízení v EU78; připomíná požadavek na 
ukončení rybolovu za pomoci kontaktního zařízení pro lov při dně v oblastech hlubších 
než 400 m, kde se vyskytují citlivé mořské ekosystémy nebo se jejich výskyt 
předpokládá; žádá proto Komisi a členské státy, aby zajistily plné a účinné provedení 
nařízení (EU) 2016/233679, a to i pokud jde o podmořské hory; dále vyzývá Komisi, aby 
po vzoru omezení ve Středozemním moři80 případně za účelem ochrany pobřežních 
ekosystémů omezila používání vlečných sítí pro lov při dně i v dalších pobřežních 
oblastech, a to i v akčním plánu pro zachování rybolovných zdrojů a ochranu mořských 
ekosystémů, s cílem zajistit co nejudržitelnější a nejméně škodlivé postupy;

75. zdůrazňuje, že plány řízení rybolovu by měly zohledňovat výsledky vědeckých studií, 
které analyzují dopad rybolovných postupů na druhy, přírodní stanoviště, biologickou 
rozmanitost oceánů a mořské prostředí, a měly by přispívat k řešení zjištěných 
negativních dopadů, včetně omezení využívání těchto postupů nebo zavádění nových 
technologických řešení pro zmírnění dopadů; dále zdůrazňuje, že vedlejší úlovky 
citlivých druhů je třeba eliminovat nebo omezit na úroveň, která umožňuje plnou 
obnovu, a že je třeba minimalizovat poškozování stanovišť mořského dna;

76. žádá Komisi, aby vytvořila definici „obřích“ plavidel lovících pomocí vlečných sítí (tzv. 
super trawlers) a aby zvážila opatření omezující jejich činnosti ve vodách EU, zejména 
zákaz jejich činnosti v chráněných oblastech;

77. domnívá se, že je velmi důležité navázat dobrou spolupráci s třetími zeměmi, zejména v 
sousedství, včetně podpory stejné úrovně monitorování rybolovných zdrojů ve vodách 
mimo EU, aby se zajistily zdravé ekosystémy v mořských stanovištích za hranicemi 
EU; 

78. připomíná, že SRP a nařízení o kontrole rybolovu81 poskytují EU regulační rámec se 
zvláštními nástroji pro oblast rybolovu; prohlašuje, že je třeba zajistit socio-
ekonomickou udržitelnost rybářů, na které má dopad přechod k ekologickým postupům 
v rámci modré ekonomiky, a to i pokud jde o související potřeby v oblasti vzdělávání; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo pro tyto účely zajištěno dostatečné financování z  

76 Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí nazvaná „Marine Messages II“, s. 34. 
77 Technický dokument organizace FAO o rybolovu a akvakultuře ze dne 19. Února 2019 nazvaný „Třetí 
hodnocení celosvětových výmětů mořského rybolovu“ (A third assessment of global marine fisheries discards).
78 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora nazvaná „Biologická rozmanitost v zemědělství: přínos SZP 
úbytek nezastavil“. 
79 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2336 ze dne 14. prosince 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v 

severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 1).
80 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání 
rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).
81 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k 
zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
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Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu a z programu Horizont 
Evropa;

79. žádá Radu, aby proaktivně zveřejňovala veškeré dokumenty související s přijetím 
nařízení o celkových přípustných odlovech v souladu s doporučením evropského 
veřejného ochránce práv ve věci 640/2019/FP;

80. doporučuje, aby byly průběžně shromažďovány údaje s cílem lépe zhodnotit kritéria 
udržitelnosti a zabránit vytváření rybolovných zón v oblastech, kde se nacházejí citlivé 
mořské ekosystémy;

81. trvá na tom, že prioritou pro chráněné oblasti musí být zachování a obnova životního 
prostředí a že tento cíl by neměla narušovat žádná činnost v těchto oblastech; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zakázaly škodlivé lidské činnosti v chráněných mořských 
oblastech; naléhavě žádá Komisi o zajištění toho, aby vnitrostátní územní plány 
námořních prostor zohledňovaly citlivost druhů a stanovišť vůči jednotlivým lidským 
tlakům ve všech mořských oblastech;

82. zdůrazňuje význam, který má posílení a účinné uplatňování stávajících chráněných 
mořských oblastí, zejména v místech s kritickým významem pro biologickou 
rozmanitost; vyzývá Komisi a členské státy, aby bezodkladně vypracovaly konkrétní 
plány řízení pro tyto oblasti, které stanoví jasné cíle ochrany a účinná opatření v oblasti 
monitorování, dohledu a kontroly; zejména naléhavě vyzývá členské státy, aby 
urychlily vypracování a předložení společných doporučení pro řízení rybolovu ve svých 
chráněných mořských oblastech podle článku 11 SRP; domnívá se, že je třeba plně 
zohlednit dopady změny klimatu na mořské druhy; dále vyzývá Komisi, aby ve 
spolupráci s členskými státy na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků 
vypracovala kritéria a pokyny pro řádné plánování správy určených chráněných 
mořských oblastí, včetně ekologických koridorů, a aby usnadňovala spolupráci mezi 
členskými státy;

83. žádá Komisi, aby chráněné mořské oblasti započítávala do mezinárodních cílů až tehdy, 
kdy jsou řádně řízeny;

84. domnívá se, že by nové chráněné mořské oblasti měly být začleněny do rámce sítě 
Natura 2000 a podporovat ekologickou provázanost;

85. zdůrazňuje, že pokud jsou chráněné mořské oblasti úspěšné, poskytují značné 
socioekonomické přínosy, zejména pro pobřežní komunity a odvětví rybolovu 
a cestovního ruchu, a že chráněné mořské oblasti mohou plnit klíčovou ekologickou 
funkci, pokud jde o obnovu rybích populací a zlepšování odolnosti těchto populací;

86. zdůrazňuje, že nová strategie EU v oblasti lesnictví musí být v souladu s evropským 
právním rámcem pro klima a strategií v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030; 
upozorňuje v tomto ohledu na to, že je nezbytné zajistit ucelenou a  pevnou strategie EU 
v oblasti lesnictví, která posílí multifunkční úlohu lesů a odvětví založených na lesnictví 
v EU a podpoří co největší environmentální, společenský a hospodářský přínos lesů, a 
to v plném souladu s klimatickými a environmentálními cíli EU; zdůrazňuje, že v nové 
strategii EU v oblasti lesnictví je třeba stanovit jasné priority, přičemž hlavními a 
vzájemně propojenými cíli by měla být ochrana klimatu a biologické rozmanitosti a 
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jejich obnova; požaduje, aby byly do plánu na obnovu přírody začleněny konkrétní 
závazné cíle pro obnovu a následnou ochranu lesních ekosystémů, které by měly být 
začleněny rovněž do strategie EU v oblasti lesnictví; domnívá se, že je třeba zohlednit 
různé podmínky na místní, regionální a celostátní úrovni členských států;

87. zdůrazňuje, že je třeba, aby strategie EU v oblasti lesnictví  respektovala zásadu 
subsidiarity a uznávala pravomoci EU v oblasti ochrany životního prostředí, včetně 
lesů, a připomíná, že podle článku 191 SFEU musí politika EU v oblasti životního 
prostředí přispívat mimo jiné k zachování, ochraně a zlepšování kvality životního 
prostředí a k uvážlivému a racionálnímu využívání přírodních zdrojů; připomíná, že 
lesů a lesnictví se týká několik právních předpisů EU;

88. žádá EU a členské státy, aby v rámci svých vnitřních a vnějších politik zajistily nejvyšší 
standardy environmentální ochrany lesů;

89. zdůrazňuje, že nová strategie EU v oblasti lesnictví by měla podporovat udržitelné 
obhospodařování lesů; připomíná, že EU a její členské státy se zavázaly uplatňovat 
definici a zásady udržitelného obhospodařování lesů; konstatuje však, že Komise 
vypracovává na úrovni EU definici udržitelného obhospodařování lesů, která by měla 
vycházet z nejpřísnějších norem udržitelnosti, přičemž ústředními prvky by měly být 
ochrana biologické rozmanitosti a cenná úložiště uhlíku, a vyzývá v tomto ohledu ke 
stanovení ukazatelů a prahových hodnot pro biologickou rozmanitost s cílem dále tuto 
koncepci rozvíjet; vítá skutečnost, že Komise hodlá vypracovat pokyny pro přírodě 
blízké lesnictví, které by měly být součástí udržitelného obhospodařování lesů;

90. zdůrazňuje, že lesy mají přispívat ke splnění klimatických cílů EU; domnívá se, že by 
mělo být upřednostňováno oběhové a kaskádové využívání lesních a jiných zdrojů 
biomasy, které není v rozporu s vědecky podloženými opatřeními v oblasti ochrany 
a obnovy a s opatřeními v oblasti klimatu; domnívá se, že používání dřeva jako 
stavebního materiálu je dobrým příkladem;

91. zdůrazňuje, že je třeba revidovat pravidla EU pro použití biomasy pro výrobu energie 
a sladit je s cíli strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a 
evropským právním rámcem pro klima, zejména v rámci směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie a aktů v přenesené pravomoci v rámci nařízení o taxonomii;

92. vítá závazek vysadit v EU nejméně 3 miliardy nových stromů; zdůrazňuje, že iniciativy 
EU týkající se výsadby stromů by měly vycházet z jasných ekologických zásad, 
zachování stávajících lesů (proforestation), udržitelného opětovného zalesňování, 
ozeleňování městských a příměstských oblastí, obnovy, posílení konektivity a 
agrolesnictví, které odpovídají nejnovějším vědeckým poznatkům; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, aby byly tyto iniciativy prováděny pouze způsobem, který bude slučitelný s cíli 
v oblasti biologické rozmanitosti a bude napomáhat jejich splnění, a aby zajistila, aby 
tato výsadba nenahrazovala stávající pralesy a biologicky rozmanité lesy a aby 
přispívala k zajištění odolných, smíšených a zdravých lesů;

93. připomíná svůj postoj uvedený v usnesení k právnímu rámci EU pro zastavení a 
odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU; vyzývá Komisi, aby bez odkladu 
předložila návrh právního rámce EU založeného na povinné náležité péči, který zajistí, 
aby byly hodnotové řetězce udržitelné a aby produkty nebo komodity uváděné na trh 
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EU nebyly výsledkem odlesňování, znehodnocování lesů, přeměny nebo 
znehodnocování ekosystémů či porušování lidských práv ani tyto postupy 
nezahrnovaly; konstatuje, že tento právní rámec EU by měl být rozšířen i na jiné 
ekosystémy, v nichž se ukládají značné zásoby uhlíku a které se vyznačují bohatou 
biologickou rozmanitostí, než jsou lesy, například na mořské a pobřežní ekosystémy, 
mokřady, rašeliniště a savany, aby se zabránilo přesunu tlaku na tyto druhy krajiny;

94. žádá Komisi, aby prozkoumala možnost vytvoření právního rámce, primárně ve 
Světové obchodní organizaci (WTO), který by umožňoval zakázat obchod s určitými 
surovinami, výrobky a službami, které ohrožují biologickou rozmanitost;

95. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba snížit environmentální stopu výroby a spotřeby EU, 
aby nebyly překračovány limity planety; vyzývá Komisi, aby navrhla závazné cíle EU 
pro rok 2030 s cílem výrazně snížit do roku 2050 materiálovou a spotřební stopu EU 
a uvést je do souladu s limity naší planety82; podporuje Komisi v tom, aby při měření 
environmentální stopy, kterou zanechávají výrobky a organizace, zaujímala přístup 
založený na životním cyklu; domnívá se, že je třeba snížit výrobu a používání plastů; 
domnívá se, že hospodářské činnosti, které využívají ekosystémy a jejich biologickou 
rozmanitost a mají na ně dopad, by měly zahrnovat veškeré možné záruky ke zmírnění 
nepříznivého dopadu na tyto ekosystémy;

Změna klimatu

96. vyjadřuje své obavy ohledně toho, že rozšíření většiny suchozemských druhů se 
významně sníží, pokud se naplní scénář globálního oteplení o 1,5 až 2 °C a že mořské 
druhy budou rovněž ohroženy, zejména proto, že tento nárůst teploty bude s největší 
pravděpodobností za současné trajektorie překročen; opět proto poukazuje na to, že při 
plnění cílů zmírňování změny klimatu a v rámci strategie pro přizpůsobování se této 
změně je třeba výrazně zvýšit ambice EU, upřednostňovat přírodě blízká řešení 
založená na ekosystémech a dále je třeba – jako doplňkové opatření ke snižování emisí 
skleníkových plynů – zvýšit ochranu pozemských a mořských přírodních úložišť uhlíku 
v EU;

97. vyzývá Komisi, aby posoudila dopad změny klimatu na četnost a zeměpisné rozložení 
druhů, aby toto posouzení zohlednila při provádění strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 a aby členským státům pomohla začlenit výsledky do jejich 
vnitrostátních politik a do budoucích zpráv v rámci směrnic o ochraně přírody;

98. zdůrazňuje zásadní úlohu zdravých ekosystémů v oceánech pro zastavení a zvrácení 
úbytku biologické rozmanitosti a při zmírňování změny klimatu; vyzývá k zachování 
a obnově mořských stanovišť bohatých na uhlík s cílem zlepšit ukládání uhlíku, ochranu 
pobřeží a odolnost mořských druhů a rybolovu vůči změně klimatu; vyzývá dále k jejich 
začlenění do účinně řízených chráněných mořských oblastí;

99. vyzývá Komisi, aby v návaznosti na přijetí evropského právního rámce pro klima83 a 

82 Usnesení Evropského parlamentu o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství.
83 Prozatímní dohoda týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
(COM(2020)0080 – C9 0077/2020 – 2020/0036(COD)).
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s ohledem na důležitou úlohu přírodních úložišť uhlíku při dosahování klimatické 
neutrality navrhla ambiciózní vědecky podložený cíl EU do roku 2030 v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů pomocí přírodních úložišť uhlíku, který by měl být 
v souladu se strategií biologické rozmanitosti do roku 2030 a měl by být stanoven 
v právních předpisech; dále připomíná, že prioritou musí být i nadále rychlé snížení 
emisí;

100. vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila dlouhodobý akční plán EU pro klima 
a biologickou rozmanitost, včetně příslušných cílů, který zlepší koordinaci a zajistí 
soudržnost, udržitelnost a vzájemné propojení budoucích opatření a jehož součástí 
budou závazky přijaté v rámci globálního rámce pro biologickou rozmanitost pro 
období po roce 2020, Pařížské dohody, jejích vnitrostátně stanovených příspěvků a cílů 
udržitelného rozvoje; zdůrazňuje, že je důležité co nejdříve formálně koordinovat 
monitorování, podávání zpráv a přezkum plánů v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti; zdůrazňuje, že odolné a zdravé ekosystémy mají zásadní význam pro 
řešení změny klimatu a přizpůsobení se této změně a že by v rámci opatření přijatých 
podle evropského klimatického paktu měly být zajištěny synergie mezi politikami v 
oblasti biologické rozmanitosti a klimatu;

101. vítá novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu; domnívá se, že opatření 
přijatá v rámci strategie pro přizpůsobení se by měla být plně v souladu se strategií 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a s opatřeními v oblasti prevence 
a připravenosti na přírodní katastrofy v rámci mechanismu civilní ochrany Unie;

102. dále podporuje ekosystémové přístupy definované v Úmluvě o biologické rozmanitosti, 
které nabízejí ucelenou strategii integrovaného hospodaření s půdou, vodou a živými 
zdroji podporující jejich ochranu a udržitelné a spravedlivé využívání;

103. zdůrazňuje, že pojem „přírodě blízká řešení“ by měl být lépe definován a že tato 
definice by měla zajistit, aby nebyla ohroženy biologická rozmanitost a integrita 
ekosystémů; žádá proto, aby byla na úrovni EU vypracována jasnější definice, jakož i 
pokyny a nástroje pro využívání přírodě blízkých řešení s cílem maximalizovat 
propojenost přírody, jakož i přínosy a synergie mezi zachováním biologické 
rozmanitosti a zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této změně;

104. konstatuje, že mnoho vnitrostátních klimatických strategií dosud neobsahuje přírodě 
blízká řešení; je přesvědčen, že mnohostranná platforma pro přírodě blízká řešení by 
mohla pomoci posílit součinnost mezi mnohostrannými mezinárodními úmluvami 
o biologické rozmanitosti a změně klimatu a podporovat dosažení cílů udržitelného 
rozvoje;

Znečištění

105. vítá cíle Komise omezit používání nebezpečnějších a chemických pesticidů o 50 % 
a snížit o 50 % ztráty živin z hnojiv, což umožní snížit do roku 2030 používání hnojiv 
alespoň o 20 %, přičemž tento cíl by měl být stanoven v právních předpisech a 
revidován pro období po roce 2030 s cílem pokračovat ve snižování a přijímat 
dlouhodobé závazky; vyzývá k účinnému posouzení těchto cílů na základě konkrétních 
milníků;
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106. vyzývá Komisi, aby stanovila jasné a ambiciózní výchozí hodnoty pro tyto cíle a aby 
společně s členskými státy stanovila pro každý členský stát spravedlivý příspěvek 
k cílům pro celou EU, který bude odrážet odlišné výchozí pozice a podmínky; trvá na 
tom, že každý členský stát by měl provádět zásadní opatření, aby dosáhl svých cílů;

107. nesouhlasí s opětovným povolením účinné látky glyfosát po 31. prosinci 2022; vyzývá 
všechny členské státy, aby provedly příslušné přípravné práce s cílem poskytnout všem 
zemědělcům schůdná alternativní řešení po zákazu glyfosátu;

108. připomíná své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o postupu Unie pro povolování 
pesticidů84 a očekává, že Komise a členské státy budou neprodleně řešit všechny jeho 
požadavky; vyzývá Komisi, aby do své revize prováděcích opatření k rámci pro 
přípravky na ochranu rostlin zahrnula ustanovení na podporu celounijního cíle snížení 
používání pesticidů, například posílením a vyjasněním environmentálních kritérií pro 
poskytování přístupu na trh pro pesticidy; zdůrazňuje, že pokud úřad EFSA dospěje k 
závěru, že existují nepřijatelné dopady na životní prostředí, nemělo by být přijato 
rozhodnutí o schválení; vyzývá Komisi, aby zprůhlednila a zpřístupnila údaje o 
regulačních rizicích;

109. domnívá se, že by měla být upřesněna výjimka stanovená v čl. 53 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1107/2009 a měla by se uplatňovat pouze ze zdravotních a environmentálních 
důvodů; vyjadřuje politování nad tím, že tato výjimka se využívá k oslabování zákazu 
všech použití tří neonikotinoidů ve venkovním prostředí;

110. vyzývá Komisi, aby urychleně dokončila revizi směrnice 2009/128/ES o udržitelném 
používání pesticidů85 a zahrnula do ní cíle snížení používání pesticidů a aby přijala 
veškerá opatření pro zajištění toho, aby se členské státy zavázaly, že budou tyto cíle 
provádět, mimo jiné ve svých vnitrostátních akčních plánech;

111. konstatuje, že rozšířené používání pesticidů vyvolává odolnost vůči pesticidům, což je 
závažný problém, který snižuje jejich účinnost; poukazuje na to, že zvýšené používání 
pesticidů a závislost na nich představují pro zemědělce vysoké náklady; konstatuje, že 
aby se zabránilo ztrátě biologické rozmanitosti a vzniku odolnosti vůči pesticidům, je 
třeba dodržovat hierarchii opatření v souladu s osmi zásadami integrované ochrany 
rostlin uvedenými v příloze III směrnice 2009/128/ES, podle které mají být chemické 
pesticidy používány až jako poslední možnost;

112. vyjadřuje politování nad tím, že posouzení vlivů chemických látek na životní prostředí 
a biologickou rozmanitost je obvykle v sociálně-ekonomické analýze v rámci postupu 
povolování podle nařízení REACH podceňováno a nedoceněno; je znepokojen 
pokračujícím používáním a povolováním nebezpečných chemických látek 
s nepříznivými dopady na životní prostředí nebo v případě chybějících údajů 
o bezpečnosti, pokud jde o konečné ukazatele v životním prostředí; vyzývá Komisi, aby 
v rámci své úlohy řídit rizika více zohledňovala dopady chemických látek na životní 
prostředí a biologickou rozmanitost, včetně jejich chronických a dlouhodobých dopadů;

84 Úř. věst. C 411, 27.11.2020, s. 48.
85 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71).
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113. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily stejné standardy a účinné kontroly 
zemědělských produktů dovážených ze zemí mimo EU;

114. vyzývá Komisi, aby přezkoumala nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech 
reziduí pesticidů86 s cílem zahrnout rizika pro zdraví a životní prostředí mezi kritéria 
právních předpisů;

115. vítá skutečnost, že se Komise zavázala spolupracovat s členskými státy a zúčastněnými 
subjekty s cílem zajistit, aby od samého počátku vnitrostátní strategické plány pro 
zemědělství plně odrážely ambici Zelené dohody pro Evropu a strategie „Od zemědělce 
ke spotřebiteli“, které obsahují vyšší cíle, pokud jde o významné snížení používání 
chemických pesticidů a omezení rizik a také používání hnojiv a antibiotik; zdůrazňuje, 
že je důležité usilovat o dosažení těchto cílů uceleným a oběhovým způsobem, 
například prostřednictvím agroekologických přístupů, jako je integrovaná produkce a 
ekologické zemědělství, včetně střídání plodin; zdůrazňuje rovněž přínos přesného 
zemědělství, digitalizace a dalších nástrojů pro snížení používání pesticidů, hnojiv a 
živin a jejich vyšší účinnost;

116. zdůrazňuje, že zemědělství, rybolov a lesnictví EU hrají důležitou úlohu při ochraně 
a obnově přírody a musí být plně zapojeny do provádění strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030; zdůrazňuje, že prováděcí opatření by měla doprovázet dobře 
definovaná podpora, vzdělávací programy a soubor udržitelných, bezpečných, účinných 
a cenově dostupných řešení a alternativ, jakož i přístup k nejnovějším znalostem, 
technologiím a poradenským službám; dále zdůrazňuje, že pozitivní pobídky a výměna 
osvědčených postupů mohou přispět k provádění strategie;

117. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, aby cíle strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 byly plně zohledněny při provádění strategie „Od zemědělce 
ke spotřebiteli“, strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek a připravovaného 
akčního plánu pro nulové znečištění, který by měl rovněž řešit světelné a hlukové 
znečištění, včetně hluku pod vodou; zdůrazňuje, že je důležité přednostně řešit 
znečištění u zdroje a současně zajistit využívání nejlepších dostupných technologií;

118. vyzývá Komisi, aby stanovila ambiciózní cíl snížení používání venkovního umělého 
osvětlení do roku 2030 a navrhla pokyny, jak mohou členské státy snížit umělé 
osvětlení v noci;

119. zdůrazňuje, že je třeba, aby strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 
zahrnovala zvláštní opatření týkající se snížení znečištění s přímým dopadem na 
biologickou rozmanitost a zdraví, například znečištění související s plasty, mikroplasty 
a chemické znečištění; vyzývá Komisi, aby zajistila rychlé provedení všech opatření 
nového akčního plánu pro oběhové hospodářství a souvisejících právních předpisů;

Invazivní nepůvodní druhy

120. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že invazní nepůvodní druhy představují vážnou 

86 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech 
reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu (Úř. věst. L 70, 
16.3.2005, s. 1).
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hrozbu pro životní prostředí, živobytí a potravinové zabezpečení, nevratně poškozují 
chráněné oblasti a jejich biologickou rozmanitost, a nad tím, že tuto situaci zhoršuje 
změna klimatu;

121. vyjadřuje politování nad tím, že seznam invazivních nepůvodních druhů Unie 
představuje méně než 6 % invazivních nepůvodních druhů vyskytujících se v EU; 
vyzývá Komisi, aby zintenzívnila opatření a zajistila, aby byly na seznam zařazeny 
invazivní nepůvodní druhy, které postihují ohrožené druhy; dále vyzývá Komisi, aby 
zlepšila prevenci zavedením povinného posuzování rizik před prvním dovozem 
nepůvodních druhů a tím, že co nejdříve navrhne celounijní bílé seznamy druhů 
povolených pro dovoz, držení, chov a obchodování jako zvířata v zájmovém chovu na 
základě vědeckého posouzení rizik a ekologických charakteristik v EU;

122. upozorňuje na to, že jedním z hlavních způsobů zavlékání invazivních nepůvodních 
druhů je obchodování s exotickými zvířaty a že kromě toho jsou se zavlékáním 
invazivních nepůvodních druhů spojeny i další stresové faktory, jako je pozemní a 
námořní doprava a odpad v mořích; vyzývá k vypracování dalších opatření na úrovni 
EU v oblasti prevence, kontroly a eradikace invazivních nepůvodních druhů, včetně 
vypracování konkrétních plánů pro ty, které postihují kriticky ohrožené druhy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí dostatečných lidských, technických a finančních zdrojů pro 
prevenci a pomoc postiženým oblastem při řešení stávajících a nově zavlečených 
invazivních nepůvodních druhů;

123. vyjadřuje politování nad tím, že na seznam invazních nepůvodních druhů Unie byl 
zařazen pouze jeden mořský druh87; vyzývá Komisi, aby tento nepřiměřeně nízký počet 
mořských invazivních nepůvodních druhů řešila s cílem zajistit odpovídající soulad 
s nařízením (EU) č. 1143/201488;

Financování, začleňování a správní rámec

124. zdůrazňuje, že společenské a environmentální přínosy prevence a obnovy převyšují 
investiční náklady; vyzývá Komisi, aby zajistila účinné začleňování a posuzování 
biologické rozmanitosti v rámci všech výdajů a programů EU na základě taxonomie 
EU; vyzývá k účinnému uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ ve všech 
výdajích a programech EU; vyzývá Komisi, aby předložila komplexní posouzení toho, 
jak by bylo možné mobilizovat každoročně 20 miliard EUR jako minimum potřebné pro 
přírodu, vypracovala příslušné návrhy pro roční rozpočet EU a přezkoumala, zda je 
zapotřebí specializovaný nástroj financování pro TEN-N; bere na vědomí dohodu 
o začlenění výdajů na oblast biologické rozmanitosti ve výši 7,5 % od roku 2024 a ve 
výši 10 % počínaje rokem 2026; domnívá se, že je třeba vyvinout úsilí s cílem 
dosáhnout v rámci víceletého finančního rámce co nejdříve počínaje rokem 2021 
přidělení alespoň 10 % ročních výdajů na biologickou rozmanitost; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit soulad mezi financováním v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby do plánů pro oživení a odolnost zahrnuly opatření v 

87 Tsiamis, K. et al., „Prioritizing marine invasive alien species in the European Union through horizon scanning“ 
(Určení priority mořských invazních nepůvodních druhů v EU prostřednictvím mapování terénu), Aquatic 
Conservation – Marine and Freshwater Ecosystems, sv. 30, č. 4, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2020.
88 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci 
zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/aqc.3267
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oblasti biologické rozmanitosti; trvá na tom, že výdaje EU na biologickou rozmanitost 
by měly být sledovány na základě účinné, transparentní a komplexní metodiky, kterou 
stanoví Komise ve spolupráci s Evropským parlamentem a Radou;

125. vyzývá Komisi a členské státy, aby do roku 2022 posoudily, které dotace mají škodlivý 
dopad na životní prostředí, s cílem bezodkladně je postupně ukončit; vyzývá k tomu, 
aby byly finanční pobídky přeorientovány směrem k investicím podporujícím 
biologickou rozmanitost a daňové systémy více využívaly environmentální daně a 
příjmy;

126. připomíná závazek EU plnit cíle Pařížské dohody; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
co nejdříve a nejpozději do roku 2025 ukončily veškeré přímé a nepřímé dotace na 
fosilní paliva;

127. domnívá se, že postupné ukončování dotací na fosilní paliva a dalších dotací, které 
škodí životnímu prostředí, by mělo být rovněž globálně prosazováno prostřednictvím 
obchodní politiky EU a zelené diplomacie, mimo jiné prostřednictvím dohody o plánu s 
dílčími cíli pro každého obchodního partnera;

128. připomíná, že podle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
vynakládají vlády na celém světě přibližně 500 miliard USD ročně na podporu, která je 
potenciálně škodlivá pro biologickou rozmanitost, tj. pět až šestkrát více, než jsou 
celkové výdaje na biologickou rozmanitost89;

129. vyzývá Komisi, aby vypracovala jasné pokyny a pobídky s cílem mobilizovat soukromé 
finanční prostředky pro biologickou rozmanitost a uvést investice do souladu s cíli 
Zelené dohody pro Evropu a strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030; 
dále vyzývá Komisi, aby předložila ambiciózní a výhledový rámec, který by zahrnoval 
legislativní opatření a finanční pobídky pro veřejný i soukromý sektor na podporu 
dosažení cílů v rámci strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, jakožto 
součást nové strategie udržitelného financování; vyzývá Komisi, aby přijala opatření 
v oblasti udržitelného zadávání veřejných zakázek pro podniky;

130. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily soudržnost politik a sladily politiky EU 
a vnitrostátní politiky se strategií v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030; dále 
vyzývá k tomu, aby byly ve všech politikách EU dodržovány všechny zásady Smluv, 
zejména zásada předběžné opatrnosti a zásada „znečišťovatel platí“;

131. zdůrazňuje, že je potřebný právně závazný správní rámec v oblasti biologické 
rozmanitosti – právní předpis týkající se biologické rozmanitosti – navazující na 
komplexní posouzení dopadu, který bude ukazovat cestu do roku 2050 pomocí souboru 
cílů, včetně cílů do roku 2030 a závazků přijatých v rámci COP15, a který stanoví 
mechanismus sledování s ukazateli SMART v rámci chráněných území i mimo ně; 
vyzývá Komisi, aby za tímto účelem předložila v roce 2022 návrh právního předpisu; 
zdůrazňuje, že zajištění dostatečných lidských a finančních zdrojů bude mít zásadní 
význam pro účinnou správu;

132. vyzývá Komisi, aby zvážila zřízení nezávislého evropského vědeckého panelu pro 

89 Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj z dubna 2020 „A Comprehensive Overview of 
Global Biodiversity Finance“ (Souhrnný přehled celosvětového financování biologické rozmanitosti).



PE662.048v02-00 34/91 RR\1232895CS.docx

CS

biologickou rozmanitost nebo podobného orgánu, který by posuzoval soulad opatření 
EU s cíli strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a v souladu s tím 
předkládal politická doporučení, aby se zabránilo případnému překrývání s politikami 
EHP nebo jiných unijních a mezinárodních orgánů;

133. připomíná, že článek 37 Listiny odráží zásadu zajištění ochrany životního prostředí 
v právních předpisech Unie; domnívá se, že právo na zdravé životní prostředí by mělo 
být uznáno v Listině a že EU by měla být v čele iniciativy usilující o uznání podobného 
právo na mezinárodní úrovni;

Výzkum, inovace a vzdělávání

134. vyzývá Komisi, aby posilovala biologickou rozmanitost v rámci programů EU pro 
mládež, jako je Evropská dobrovolná služba, a aby zahájila program Zelený Erasmus 
jakožto součást programu Erasmus se zaměřením na výměnu znalostí, studentů 
a odborníků v oblasti obnovy a ochrany;

135. zdůrazňuje, že je třeba lépe porozumět složení biologické rozmanitosti, jejím dopadům 
na fungování ekosystémů a ekosystémové odolnosti; domnívá se, že by měl být posílen 
jak základní, tak aplikovaný výzkum v oblasti biologické rozmanitosti, a zdůrazňuje, že 
by k tomu měly být zajištěny dostatečné finanční prostředky; vyzývá k začlenění 
výzkumu biologické rozmanitosti do různých programů financování na úrovni EU 
a jednotlivých členských států; připomíná svůj požadavek týkající se zaměření na 
biologickou rozmanitost v rámci výzkumného programu EU; zdůrazňuje, že je třeba 
výrazně navýšit financování veřejného výzkumu;

136. zdůrazňuje význam dalšího výzkumu biogeografických oblastí a taxonomie organismů, 
jakož i dopadu odlesňování a úbytku biologické rozmanitosti na základní služby, jako je 
potravinové zabezpečení; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit znalosti o vztazích mezi 
vznikem onemocnění na jedné straně a legálním i nelegálním obchodem s volně žijícími 
zvířaty, přeměnou a znehodnocováním ekosystémů na straně druhé;

137. je pevně přesvědčen, že by měl být proveden další výzkum oceánů vzhledem k tomu, že 
jsou stále z velké části neprozkoumány; vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby se 
významně zapojila v iniciativy OSN „Desetiletí vědy o oceánech“ a aby se řídila 
doporučeními „mise Starfish 2030: obnovit naše oceány a vody“; domnívá se, že 
financování by mělo být poskytováno rovněž pro hlubinné mořské ekosystémy a 
biologickou rozmanitost;

138. vybízí k výzkumu udržitelných zemědělských inovací, technologií a výrobních metod 
a postupů pro zemědělce, které zlepšují biologickou rozmanitost a zdraví ekosystémů, 
včetně digitalizace, udržitelného agrolesnictví, biologických alternativ chemických 
pesticidů představujících nízké riziko a zemědělství bez pesticidů;

139. domnívá se, že zvýšené úsilí v oblasti výzkumu by mělo zahrnovat také sociální 
a hospodářské dopady a příležitosti politik týkajících se ochrany, biologické 
rozmanitosti půdy a tání ledovců a permafrostu;

140. vítá vytvoření Znalostního centra pro biologickou rozmanitost a nového Střediska EU 
pro sledování půdy;
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141. zdůrazňuje význam přidělení odpovídajících zdrojů na shromažďování údajů 
a vypracování ukazatelů na podporu budování kapacit a posílení spolupráce v oblasti 
biologické rozmanitosti mezi zúčastněnými stranami; uznává potenciál digitalizace, dat 
velkého objemu a umělé inteligence pro zlepšení našeho porozumění biologické 
rozmanitosti a znalostí o ní;

142. vyzývá Komisi, aby podporovala účast malých a středních podniků na výzkumu 
a inovačním úsilí s cílem přispívat k cílům strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030;

143. je přesvědčen, že znalosti o životním prostředí musí být nedílnou součástí vzdělávání; 
podporuje zřizování chráněných oblastí také pro vzdělávací účely; zdůrazňuje, že je 
třeba podporovat participativní vědy a zvyšování povědomí, mimo jiné s cílem ukázat 
společnosti potřebu chránit a obnovovat biologickou rozmanitost;

Globální rámec pro biologickou rozmanitost, mezinárodní opatření, obchod a správa 
oceánů v období po roce 2020

144. připomíná postoj, který vyjádřil ve svém usnesení týkajícím se COP15 ohledně 
biologické rozmanitosti a nezbytnosti uzavřít závaznou mnohostrannou dohodu na 
období po roce 2020, jež bude podobná Pařížské dohodě, jejímž cílem bude zastavit a 
zvrátit do roku 2030 úbytek biologické rozmanitosti a která stanoví konkrétní, 
měřitelné, dosažitelné, realistické a časově vymezené (SMART) cíle a ukazatele, pevný 
prováděcí rámec a vědecky podložený, nezávislý a transparentní mechanismus 
přezkumu; je přesvědčen, že rok 2021 představuje pro biologickou rozmanitost na 
celém světě zlomový okamžik a že EU by se měla ujmout role globálního lídra a 
prosazovat v jednáních ambiciózní cíle, které budou stejné jako její vlastní cíle nebo 
ještě ambicióznější, včetně právně závazných celosvětových cílů obnovy a ochrany ve 
výši alespoň 30 % do roku 2030; v tomto ohledu vítá závazek Koalice pro vysoké cíle 
pro přírodu a lidi, který spočívá v ochraně 30 % pevniny a moří na celém světě; 
zdůrazňuje, že při uplatňování tohoto nového rámce je nutné podporovat země s 
nízkými příjmy; podtrhuje význam většího zapojení soukromého sektoru do ochrany a 
obnovy biologické rozmanitosti;

145. vyzývá Komisi, aby prosazovala ambiciózní a jasné globální dlouhodobé cíle; opakuje 
svůj názor, že EU by v rámci jednání měla případně vyzvat k tomu, aby do roku 2050 
byla zajištěna ochrana poloviny planety90;

146. podporuje vznik mezinárodní smlouvy o pandemii, která by byla vypracována pod 
záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) za účelem posílení odolnosti vůči 
budoucím pandemiím; konstatuje, že jedním z doporučení semináře platformy IPBES o 
biologické rozmanitosti a pandemii je vytvoření mezivládní rady na vysoké úrovni pro 
prevenci pandemií, která by usnadňovala spolupráci mezi vládami, mimo jiné 
poskytováním politicky relevantních vědeckých informací a koordinací podoby rámce 
pro monitorování, položila by základy pro plnění případných cílů a její činnost by 
pokrývala oblasti přesahu všech tří úmluv z Ria; vyzývá EU a členské státy, aby 
podpořily vznik takové rady v rámci COP15, a konstatuje, že řada by měla pracovat 
v součinnosti se stávajícími orgány, jako je WHO;

90 Usnesení Evropského parlamentu o COP15
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147. vyzývá Komisi a členské státy, aby požadovaly vypracování zvláštní zprávy 
mezivládního panelu IPCC o biologické rozmanitosti a změně klimatu;

148. je znepokojen novými otázkami v oblasti práva, ochrany životního prostředí, biologické 
bezpečnosti a správy, které se mohou objevit v souvislosti s uvolňováním geneticky 
modifikovaných organismů vzniklých na základě technologie genového tahu do 
životního prostředí, a to i za účelem ochrany přírody; bere na vědomí výsledek ad hoc 
technické odborné skupiny Úmluvy o biologické rozmanitosti týkající se genových tahů 
a živých ryb91, který budí obavy z problematického předvídání chování těchto 
organismů, z posuzování rizik, která jsou s nimi spjata, a z jejich kontroly po uvolnění 
do prostředí; upozorňuje, že organismy, u nichž došlo k vytvoření genového tahu, by se 
mohly stát invazními druhy; domnívá se, že je třeba vypracovat materiály s pokyny a 
nástroje pro posuzování rizik na celosvětové a unijní úrovni, rámec pro sledování 
životního prostředí a jasné a účinné celosvětové mechanismy řízení, které by sloužily ke 
kontrole a zvrácení vlivu organismů vyvinutých technologií genového tahu, a že je 
nutné dále zkoumat zdravotní, environmentální, ekologické, etické a další důsledky 
využívání těchto organismů, aby bylo možné lépe pochopit jejich potenciální dopad; 
domnívá se proto, že v souladu se zásadou předběžné opatrnosti by uvolňování 
geneticky modifikovaných organismů vzniklých na základě technologie genového tahu 
do životního prostředí nemělo být povoleno, a to ani pro účely ochrany přírody92;

149. poukazuje na možnost využít k prosazování ochrany biologické rozmanitosti mimo 
Evropu zelenou diplomacii, obchodní politiku a mnohostranná opatření; vyslovuje 
podporu „Desetiletí OSN pro obnovu ekosystémů“ (2021–2031) a vyzývá Komisi a 
členské státy k tomu, aby účinně začleňovaly ochranu životního prostředí a biologické 
rozmanitosti do všech vnějších činností;

150. vyzývá Komisi, aby se postavila do čela snah o uzavření mezinárodní dohody o řízení a 
využívání přírodních zdrojů, která by respektovala možnosti naší planety;

151. zdůrazňuje, že zhoršení stavu ekosystémů a tlak, který je na ně vyvíjen, maří všeobecné 
úsilí o udržitelný rozvoj a brání pokroku při plnění většiny cílů udržitelného rozvoje do 
roku 2030, zejména cílů týkajících se vymýcení chudoby a hladu, zajištění dostupnosti 
vody a sanitačních zařízení, dosažení potravinového zabezpečení, zajištění zdravého 
života a snížení socioekonomických nerovností v jednotlivých zemích a mezi nimi;

152. zdůrazňuje, že změna klimatu a zhoršování stavu životního prostředí stále více souvisejí 
s příčinami vysídlování obyvatelstva, protože populace jsou násilně vysídlovány ze 
svých domovů vlivem změny klimatu, znehodnocování životního prostředí a katastrof; 
poukazuje na to, že v důsledku změny klimatu a úbytku biologické rozmanitosti budou 
tyto krize v příštích desetiletích stále četnější, pokud nebudou ihned přijata rychlá a 
účinná opatření; zdůrazňuje, že EU musí být připravena na vysídlování v důsledku 
změny klimatu a v důsledku znehodnocování životního prostředí a katastrof, a uznává, 
že je třeba přijmout odpovídající opatření na ochranu lidských práv postiženého 
obyvatelstva;

91 Zpráva o posouzení rizik, kterou dne 15. dubna 2020 vydala ad hoc technická odborná skupina Úmluvy o 
biologické rozmanitosti.
92 Tamtéž.
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153. vyzývá Komisi, aby v rámci nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci (NDICI) a pomoci na podporu obchodu pomáhala přijímajícím zemím 
zejména při budování kapacit, včetně předávání znalostí, sdílení technologií a odborné 
přípravě, aby mohly provádět Úmluvu o biologické rozmanitosti, Úmluvu o 
mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin (CITES) a další úmluvy a dohody nezbytné pro ochranu biologické rozmanitosti; 
trvá na tom, že je třeba posílit programy spolupráce se třetími zeměmi, a to i formou 
meziparlamentního dialogu, za účelem zachování jejich původní biologické 
rozmanitosti a je třeba pomáhat rozvojovým zemím s prováděním těchto programů; dále 
vyzývá ke zlepšení společné správy přeshraničních ekosystémů, migračních tras a 
živočišných druhů a k omezování možnosti, že by se rizika ztráty biologické 
rozmanitosti přenášela do jiných částí světa;

154. vítá takové iniciativy, jako je africká „Velká zelená zeď“, a vyzývá Komisi, aby 
obdobné iniciativy vyvinula pro jiné regiony a podporovala mezinárodní iniciativy na 
obnovu biologické rozmanitosti na celém světě a současně rozšiřovala klíčové oblasti 
biologické rozmanitosti s cílem přispět ke zvýšení odolnosti rozvojových zemí vůči 
změně klimatu; domnívá se, že nový nástroj NDICI by se mohl stát důležitou hnací 
silou změn pro účely obnova a zachování biologické rozmanitosti na celém světě; 
domnívá se, že v rámci nového NDICI by značná část rozpočtu měla být použita na 
obnovu a zachování biologické rozmanitosti, čímž by se podpořilo celkové 
zohledňování problematiky biologické rozmanitosti;

155. je přesvědčen, že znalosti domorodého a místního obyvatelstva mají zásadní význam 
pro účinnou ochranu biologické rozmanitosti, a připomíná, že IPCC ve své zvláštní 
zprávě o změně klimatu a půdě uznává, že původní národy a místní komunity mají 
zásadní význam pro zachování životního prostředí; naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby pokračovaly ve spolupráci s mezinárodním společenstvím s cílem uznat jejich 
přínos k ochraně biologické rozmanitosti, zaručit jejich práva a podporovat jejich účast 
v rozhodovacích procesech; dále členské státy vyzývá, aby neprodleně ratifikovaly 
Úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) o domorodém a kmenovém obyvatelstvu 
z roku 1989 (úmluva MOP č. 169);

156. podporuje úsilí zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí o 
vypracování pokynů týkajících se povinností v oblasti lidských práv, které se dotýkají 
životního prostředí, ekosystémů a biologické rozmanitosti; vyzývá členské státy a 
orgány a instituce EU, aby podporovaly a prosazovaly globální provádění rámcových 
zásad pro lidská práva a životní prostředí z roku 2018, které předložil zvláštní zpravodaj 
OSN pro lidská práva a životní prostředí; dále vyzývá EU, aby podporovala iniciativu 
programu OSN pro životní prostředí v oblasti environmentálních práv;

157. vybízí EU a členské státy, aby prosazovaly uznání ekocidy jako mezinárodního zločinu 
podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu;

158. vítá závazek Komise zajistit plné provádění a vymáhání ustanovení o biologické 
rozmanitosti ve všech obchodních dohodách EU, jakož i lépe posuzovat jejich dopad na 
biologickou rozmanitost; dále vítá skutečnost, že nová obchodní strategie „vyzývá 
k užší politické integraci obchodních politik a vnitřních politik EU“ a uznává, že 
„zachování biologické rozmanitosti je globální výzvou, která vyžaduje celosvětové 
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úsilí“93; zdůrazňuje, že podíl obchodu na drastickém úbytku biologické rozmanitosti se 
náležitě neřeší ani v rámci struktury stávajících dohod o volném obchodu, ani 
v současných pravidlech WTO; vyzývá proto Komisi, aby neprodleně zvážila specifická 
a konkrétní opatření s cílem zajistit, aby obchodní dohody EU nezpůsobovaly ztrátu 
biologické rozmanitosti nebo nehrozilo, že ji způsobí, a aby obchodní politika EU byla 
účinně sladěna s její strategií v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030;

159. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny nové a budoucí obchodní a investiční dohody 
byly plně v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, Pařížskou dohodou, závazky EU 
v oblasti biologické rozmanitosti a cíli udržitelného rozvoje, aby obsahovaly závazné a 
vymahatelné kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, a to i záruky a účinné, 
přiměřené a odrazující sankce v případě nedodržení pravidel, včetně možnosti 
opětovného zavedení cel; dále vyzývá Komisi, aby obdobná opatření prosazovala ve 
stávajících obchodních a investičních dohodách;

160. zdůrazňuje, že do všech posouzení dopadů na udržitelnost je kromě hospodářského a 
sociálního rozměru také důležité systematicky začleňovat rozměr biologické 
rozmanitosti a že tato posouzení musí být podložena spolehlivější metodikou než 
doposud, jak je navrženo v dostupných studiích Komise, a musí důsledně zohledňovat 
otázky biologické rozmanitosti; požaduje, aby posouzení dopadů na udržitelnost byla 
prováděna v rámci analýzy rozsahu působnosti budoucích dohod o volném obchodu a 
investicích; vyzývá k tomu, aby posouzení dopadů na udržitelnost byla pravidelně 
aktualizována v závislosti na vývoji jednání s cílem co nejdříve adekvátně identifikovat, 
posoudit a řešit možná rizika pro biologickou rozmanitost v dotčeném regionu a rovněž 
v EU, a aby v nich byly formulovány příslušné dvoustranné závazky nastíněné 
v průběhu jednání;

161. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji obsahovaly 
plán s konkrétními a ověřitelnými závazky, na jejichž základě bude dosaženo pokroku 
v jiných kapitolách; zdůrazňuje, že je důležité systematicky provádět pravidelná 
následná posouzení udržitelnosti a posouzení dopadu obchodních dohod, aby byl 
zajištěn soulad s mezinárodními závazky EU v oblasti biologické rozmanitosti; vyzývá 
Komisi, aby aktualizovala stávající kapitoly obchodních a investičních dohod využitím 
ustanovení o aktivním a včasném přezkumu s cílem zajistit co nejdříve sladění 
stávajících dohod o volném obchodu se Zelenou dohodou pro Evropu a aby Parlamentu 
předložila své výsledky a plánované úpravy;

162. žádá, aby Rada ve svém návrhu mandátu pro budoucí dohody a při přezkumu 
stávajících dohod učinila z Úmluvy o biologické rozmanitosti zásadní prvek dohod 
o volném obchodu za předpokladu, že budou dohodnuty závazné mechanismy pro 
přezkum vnitrostátních cílů; žádá Radu, aby i úmluvu CITES a Pařížskou dohodu 
vnímala jako zásadní prvky dohod o volném obchodu a zdůraznila, že je nutné je 
účinným způsobem uplatňovat; poukazuje na důležitost nadcházející reformy nařízení 
o všeobecném systému celních preferencí pro zajištění účinného provádění 
mnohostranných úmluv o klimatických a environmentálních aspektech, jichž se nařízení 
týká, včetně Úmluvy o biologické rozmanitosti;

93 Sdělení Komise ze dne 18. února 2021 nazvané „Přezkum obchodní politiky – Otevřená, udržitelná a 
sebevědomá obchodní politika“ (COM(2021)0066).
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163. vyzývá Komisi a členské státy, aby v zájmu ochrany životního prostředí a biologické 
rozmanitosti zajistily, aby dovážené výrobky splňovaly stejné normy, jaké musí 
splňovat evropští výrobci, a současně zajistily dodržování lidských a pracovních práv;  
zdůrazňuje, že je nutné prosazovat v celosvětovém měřítku rovné podmínky a přijímat 
opatření, která by zabránila přesunu úbytku biologické rozmanitosti do jiných zemí; 
vyzývá Komisi, aby zajistila vypracování studie o dopadech vývozu EU a jeho 
výrobních metod na biologickou rozmanitost;

164. vyzývá Komisi, aby přijala opatření s cílem zakázat vývoz nebezpečných a v EU 
zakázaných látek z EU, a to v souladu se zásadou „neškodit“, s Rotterdamskou úmluvou 
o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy 
v mezinárodním obchodu a se Zelenou dohodou pro Evropu;

165. podporuje Komisi v jejím úsilí o zvýšení a rozšíření informovanosti o takovém výkladu 
příslušných ustanovení WTO, který uznává právo členů účinně reagovat na globální 
výzvy v oblasti životního prostředí, zejména na změnu klimatu a ochranu biologické 
rozmanitosti, a to především prostřednictvím postupu a výrobních metod, které 
nesouvisejí s výrobky, a podporuje také úsilí Komise o prosazování takového výkladu 
v mezinárodních diskusích o obchodu a životním prostředí;  dále je přesvědčen, že by 
EU měla usilovat o začlenění závazných úrovní ochrany biologické rozmanitosti do 
nadcházející práce na reformě WTO; vybízí Komisi, aby zvážila využití odborných 
znalostí v oblasti obchodu a životního prostředí ve sporech vyplývajících z konfliktů 
mezi obchodními závazky a výjimkami z ochrany životního prostředí; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby prosazovala tento návrh v rámci své iniciativy v oblasti klimatu a obchodu 
ve WTO; požaduje nezávislou hloubkovou analýzu dopadů zbývajících ustanovení o 
urovnávání sporů mezi investorem a státem a systému soudů pro investice v obchodních 
dohodách;

166. vyjadřuje politování nad nedostatky v provádění nařízení EU o obchodu s volně žijícími 
a planě rostoucími druhy, neboť nepokrývají všechny kritické druhy a neposkytují 
stejnou ochranu zvířatům chovaným v zajetí; vyzývá Komisi, aby společně řešila 
legální i nezákonný obchod při práci na přezkumu  akčního plánu EU pro boj proti 
nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, který by měl být 
zcela v souladu se strategií v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a měl by 
získat odpovídající finanční prostředky, a to i na pomoc třetím zemím, záchranným 
střediskům a útulkům pro volně žijící živočichy; dále vyzývá Komisi, aby navrhla 
právní předpisy, které budou zakazovat dovoz, překládku, nákup a prodej volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin, které byly získány, zpracovány, přepravovány nebo 
prodány v rozporu s právními předpisy v zemi původu;

167. vyzývá Komisi a členské státy, aby se postavily do čela snah o ukončení obchodování 
s ohroženými druhy a jejich částmi; zdůrazňuje, že je důležité stanovovat za tímto 
účelem konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově vymezené (SMART) cíle; 
připomíná svou výzvu, aby na evropské úrovni byl zcela a okamžitě zakázán obchod se 
slonovinou, její vývoz nebo zpětný vývoz v rámci EU a do destinací mimo EU94, včetně 
slonoviny z doby před přijetím úmluvy CITES, a požaduje podobná omezení pro ostatní 
ohrožené druhy, jako jsou tygři a nosorožci; žádá, aby byl tento zákaz uveden bez 

94 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2016 o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému 
obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 117).
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dalších prodlev do praxe v roce 2021;

168. vyzývá Komisi a členské státy, aby pomohly celosvětovému společenství řešit rizika 
spojená s obchodováním s volně žijícími druhy a s jejich prodejem; vyzývá Komisi, aby 
dialogy o regulaci stanovené v dohodách o volném obchodu využila k prosazování 
přísných sanitárních a fytosanitárních norem EU a dobrých životních podmínek zvířat 
s cílem minimalizovat rizika budoucích epidemií a pandemií; vyzývá Komisi, aby 
v případě potřeby zvážila přijetí moratoria na dovoz volně žijících zvířat nebo dalších 
druhů z oblastí s výskytem infekčních chorob, a odpovídajícím způsobem tak řešila 
obavy o bezpečnost;

169. s hlubokým znepokojením konstatuje, že znečištění moří plasty se od roku 1980 zvýšilo 
desetkrát a má přímý dopad na nejméně 267 druhů a na lidské zdraví; vyjadřuje 
znepokojení nad znečištěním způsobeným mikroplasty a nanoplasty a jejich dopadem 
na biologickou rozmanitost v mořích; zdůrazňuje, že je nutná součinnost mezi akčním 
plánem pro oběhové hospodářství a strategií v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030;

170. vyzývá EU, aby vedla jednání o celosvětové dohodě, která by se týkala plastů a 
stanovila by závazné cíle, včetně oceánů bez plastů do roku 2030;

171. konstatuje, že členové WTO nedokázali uzavřít jednání o dotacích na rybolov do konce 
roku 2020; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že do roku 2020 nebyl splněn závazek 
přijatý v rámci cílů udržitelného rozvoje (cíl udržitelného rozvoje 14.6), tj. postupné 
ukončení dotací se škodlivým vlivem na rybolov; podporuje výzvu k uzavření 
celosvětové dohody o zákazu těchto škodlivých dotací; vyzývá proto EU, aby 
v jednáních vystupovala důrazněji, a Komisi vyzývá, aby zaručila, že ustanovení 
o rybolovu obsažená v obchodních dohodách budou v souladu s ochranou biologické 
rozmanitosti v mořích;

172. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění ochrany oceánů je třeba oceány na mezinárodní úrovni 
vnímat jako společný globální zdroj; dále EU vyzývá, aby na příštím zasedání 
mezivládní konference o biologické rozmanitosti mimo jurisdikci národních států 
usilovaly o přijetí ambiciózní smlouvy o globálním oceánu na ochranu světové mořské 
biologické rozmanitosti v oblastech mimo jurisdikci národních států a o zřízení 
mezivládního panelu, který by se věnoval oceánům;

173. zdůrazňuje, že je nutné vytvořit rámec pro námořní politiku EU, který by zajistil 
soudržnost mezi biologickou rozmanitostí moří, politikou v oblasti klimatu a společnou 
rybářskou politikou;

174. zdůrazňuje, že se má za to, že hluboká moře mají nejvyšší biologickou rozmanitost na 
Zemi a zajišťují environmentální služby zásadního významu, včetně dlouhodobého 
ukládání uhlíku; upozorňuje, že hlubinná těžba z mořského dna pravděpodobně 
způsobuje nevyhnutelnou a permanentní ztrátu biologické rozmanitosti; podtrhuje, že na 
rozvíjející se odvětví těžby z mořského dna se musí vztahovat zásada předběžné 
opatrnosti; připomíná své usnesení ze dne 16. ledna 2018 o mezinárodní správě 
oceánů95 a vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly moratorium na těžbu z 

95 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2018 nazvané „mezinárodní správa oceánů:  agenda pro 
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mořského dna, a to i v Mezinárodním úřadě pro mořské dno, dokud nebudou 
prostudovány a dostatečně vědecky prozkoumány účinky hlubinné těžby na životní 
prostředí, biologickou rozmanitost a lidskou činnost na moři a dokud nebude možné 
řídit tuto těžbu tak, aby nedocházelo k úbytku biologické rozmanitosti moří ani ke 
zhoršování stavu mořských ekosystémů; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby Komise 
přestala financovat rozvoj technologií těžby z mořského dna v souladu s oběhovým 
hospodářstvím založeným na minimalizaci, opětovném využívání a recyklaci 
nerostných surovin a kovů;

175. opakovaně vyzývá96 členské státy a Komisi, aby působily v rámci Mezinárodního úřadu 
pro mořské dno s cílem zajistit transparentnost jeho pracovních metod a účinnou 
ochranu mořského prostředí před škodlivými vlivy a ochranu a zachování mořského 
prostředí, jak vyžadují části XI a XII Úmluvy o mořském právu, a vyzývá členské státy, 
aby hrály v mezinárodních organizacích aktivní a progresivní úlohu, a prosazovaly tak 
reformy transparentnosti a zvyšovaly celkové environmentální ambice přijímaných 
kroků;

176. poukazuje na zásadní význam populace velryb pro mořské ekosystémy a ukládání 
uhlíku; připomíná, že důrazně podporuje zachování celosvětového moratoria na 
komerční lov velryb a zákaz mezinárodního obchodování s produkty z velryb97; 
vyjadřuje politování nad vystoupením Japonska z Mezinárodní velrybářské komise 
(IWC); naléhavě vyzývá Norsko a Japonsko, aby lov velryb ukončily; vyzývá EU a 
členské státy, aby naléhavě vyzvaly IWC, aby se formálně zabývala komerčním lovem 
velryb provozovaným Norskem;

177. vyzývá Faerské ostrovy, aby zastavily svůj kontroverzní každoroční lov kulohlavce 
černého zvaný také Grindadràp; vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby v této 
otázce s Faerskými ostrovy vytrvale jednaly s cílem dosáhnout zrušení této praxe;

Provádění a prosazování právních předpisů o přírodě

178. naléhavě vyzývá členské státy, aby plně prováděly a dodržovaly povinnosti stanovené 
ve stávajících právních předpisech EU o životním prostředí; vyzývá Komisi, aby 
prováděla řízení o nesplnění povinnosti  rychleji, účinněji a transparentněji, a to i 
prostřednictvím pravidelného sledování případů, s cílem napravit všechny případy 
nedodržení povinností a aby do roku 2022 zlepšila svou veřejnou databázi tak, aby 
kroky, které podnikla Komise a členské státy v reakci na porušení environmentálních 
předpisů bylo možné srozumitelnou a přístupnou cestou sledovat; dále vyzývá Komisi, 
aby přidělila dodatečné zdroje na vyřešení současných zpoždění; je přesvědčen, že 
zásadní podmínkou pro úspěšné provádění a prosazování politiky EU je dostatek 
kvalifikovaného personálu a zdrojů;

179. konkrétně vyzývá Komisi, aby rychle prováděla řízení o nesplnění povinnosti 
v případech nezákonné těžby dřeva a spolupracovala přitom s evropskými 
organizacemi, například s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i 

budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje pro rok 2030“ (Úř. věst C 458, 19.12.2018, 
s. 9).
96 Usnesení Evropského parlamentu o mezinárodní správě oceánů.
97 Usnesení Evropského parlamentu o lovu velryb v Norsku.
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v případech neplnění rámcové směrnice o vodě a rámcové směrnice o strategii pro 
mořské prostředí, aby bylo možné splnit požadavky na dobrý ekologický stav 
evropských moří a sladkých vod;

180. vyzývá Komisi a členské státy, a to i regionální a místní orgány, aby urychlily 
provádění a vymáhání předpisů, a vyzývá vlády členských států, aby aktualizovaly své 
národní strategie v oblasti biologické rozmanitosti a předkládaly Komisi každé dva roky 
zprávy o tom, jak je strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 prováděna 
na vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby provedla hodnocení v polovině období a 
v případě potřeby tuto strategii přezkoumala;

181. zdůrazňuje, že provádění a vymáhání právních předpisů EU ve všech členských státech 
je rovněž důležité, neboť se tak pro zúčastněné strany, včetně hospodářských subjektů, 
zajišťuje transparentní regulační rámec; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby 
cíle strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 plnily co nejúčinnějším 
způsobem a současně předcházely zbytečné administrativní zátěži;

182. je přesvědčen, že je třeba posílit boj proti trestné činnosti proti životnímu prostředí, a to 
v členských státech i za hranicemi; domnívá se, že v členských státech EU panují velké 
rozdíly, které brání účinnosti trestního práva v oblasti životního prostředí; naléhavě 
proto vyzývá Komisi, aby v zájmu řešení těchto rozdílů revidovala směrnici o 
trestněprávní ochraně životního prostředí;  požaduje, aby byla trestná činnost proti 
životnímu prostředí, jako je nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, a trestná 
činnost poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy považována za závažnou trestnou 
činnost, která by měly být náležitě postihována sankcemi se silným odrazujícím 
účinkem, zejména pokud k ní dochází v rámci organizované trestné činnosti;  dále 
vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost doplnění protokolu týkajícího se trestné 
činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy do Úmluvy OSN proti 
nadnárodnímu organizovanému zločinu;

183. podtrhuje význam odpovědnosti v případech porušení právních předpisů nebo spáchání 
škod na životním prostředí; požaduje, aby byla směrnice o odpovědnosti za životní 
prostředí co nejdříve revidována a transformována v plně harmonizované nařízení;

184. vyjadřuje hluboké znepokojení nad situací obránců environmentálních práv a 
ekologických aktivistů, zejména v rozvojových zemích, a vyzývá Komisi a členské 
státy, aby je na celém světě podporovaly;

185. naléhavě vyzývá Komisi, aby definovala konkrétní strategii na ochranu a podporu 
místních komunit a obránců lidských práv v oblasti životního prostředí a pozemkových 
práv, která by měla být koordinována v rámci všech programů pro vnější pomoc; dále 
žádá o posílení podpory organizací občanské společnosti, které usilují o ochranu 
životního prostředí a biologické rozmanitosti, zejména prostřednictvím navázání 
partnerství a budování kapacit na obranu práv původních obyvatel a místních komunit;

186. připomíná, že členské státy musí zajistit ochranu lokalit sítě Natura 2000 a zachování 
nebo obnovení takového stavu chráněných druhů a stanovišť, jaký je příznivý z hlediska 
ochrany; vyzývá k plnému provedení směrnice o ochraně přírodních stanovišť tak, aby 
ochranná opatření byla v souladu s nejnovějším technickým a vědeckým pokrokem; je 
si vědom problémů, které v některých členských státech vznikají v souvislosti 
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s koexistencí chovu hospodářských zvířat a velkých masožravých šelem; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby proto přijaly vhodná opatření k řešení sociálně-
ekonomických konfliktů spojených se soužitím s velkými šelmami, například 
preventivní a kompenzační opatření, která zajistí jejich ochranu; konstatuje, že 
v souladu se směrnicí 92/43/EU existují jasné pokyny pro provádění těchto opatření, 
včetně hybridizace vlků;

187. poukazuje na to, že úspěšné provedení strategie závisí na zapojení všech relevantních 
aktérů a odvětví; zdůrazňuje, že v zájmu pokroku v plnění cílů strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 je nutné zapojit a motivovat tyto aktéry a sektory; 
vyzývá Komisi, aby pro zúčastněné strany vytvořila platformu pro debaty, v nichž by 
byly zastoupeny  různé zúčastněné strany a komunity, a aby zajistila inkluzivní, 
nestranný a spravedlivý přechod; domnívá se, že tato platforma by měla usnadňovat 
aktivní a reprezentativní účast komunit a zúčastněných stran na rozhodovacím procesu;

188. zdůrazňuje, že je důležité, aby nadcházející přezkum směrnice o uvádění nefinančních 
informací začleňoval požadavky týkající se klimatu a biologické rozmanitosti;

°

° °

189. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Biologická rozmanitost je základem fungování ekosystémů a života na naší planetě. Zajištění 
čisté vody a čistého vzduchu, dodávky nezbytných zdrojů a vlastní zdraví člověka a zvířat 
jsou závislé na biologické rozmanitosti a na zdravém životním prostředí.

Navzdory jejich významu nám nejnovější zprávy v oblasti biologické rozmanitosti bohužel 
ukazují skličující pohled. Globální hodnocení biologické rozmanitosti platformy IPBES1 
upozorňuje, že jeden milion druhů je ohrožen vyhynutím, a zpráva nazvaná Celosvětový 
výhled pro biologickou rozmanitost2 upozorňuje, že nebyly splněny žádné cíle z Aiči. Stejně 
tak zpráva Pandemická éra3 varuje, že znepokojující zhoršování ekosystémů a současný vztah 
lidí k přírodě zvyšují riziko pandemií.

Proto je nezbytné změnit naši interakci s přírodou, naši společnost a naše hospodářství a začít 
omezovat lidskou činnost, která přeměňuje a ničí ekosystémy. Na evropské úrovni k tomu 
jako základ slouží strategie v oblasti biologické rozmanitosti a Zelená dohoda pro Evropu, 
zatímco na mezinárodní úrovni bude velkou příležitostí, možná poslední, kterou máme, 
abychom zvrátili daný proces, nový celosvětový rámec přijatý na konferenci smluvních stran 
(COP15) Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Příčiny úbytku biologické rozmanitosti

Ačkoli úbytek biologické rozmanitosti způsobují četné faktory, vědečtí pracovníci poukazují 
na pět hlavních přímých příčin: změny ve využívání půdy a moří, přímé využívání organismů, 
změna klimatu, znečištění a invaze nepůvodních druhů. Pro nápravu situace je nezbytné je 
vhodným způsobem řešit.

Změny ve využívání půdy a moří

Navzdory tomu, že biologická rozmanitost půdy je klíčovým základem ekologických procesů, 
EU nemá konkrétní legislativu pro ochranu půdy, přičemž k její ochraně přispívají 
roztříštěným způsobem právní předpisy v oblasti zemědělství, průmyslu a vody. Proto je 
zásadní, aby Komise předložila legislativní návrh, který stanoví společný rámec pro její 
ochranu a udržitelné využívání.

Současně se musíme zabývat také dezertifikací. EU je smluvní stranou Úmluvy OSN o boji 
proti dezertifikaci, v jejímž rámci se zavázala k dosažení neutrality z hlediska degradace půdy 
do roku 2030, a proto je nezbytná strategie týkající se dezertifikace a degradace půdy v EU, 
která nám umožní splnit tento závazek.

Na druhou stranu je třeba zabývat se urbanizací a jejími dopady na biologickou rozmanitost. 
Řešení vycházející z přírody a ekologická infrastruktura přispívají k odolnosti měst, a proto je 
nezbytný strategický přístup, který zlepší využívání finančních prostředků, a jeho začlenění 

1 https://ipbes.net/global-assessment 
2 https://www.cbd.int/gbo5
3 https://ipbes.net/pandemics

https://ipbes.net/global-assessment
https://www.cbd.int/gbo5
https://ipbes.net/pandemics
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do politik a právních předpisů EU. Vzhledem k významu ekologických infrastruktur pro 
konektivitu chráněných oblastí je dále nezbytná transevropská síť pro zelenou infrastrukturu 
(TEN-G), která bude propojena s transevropskou sítí pro přírodu (TEN-N).

Přímé využívání organismů

EU se zavázala ke splnění cílů z Aiči, a to snížit do roku 2020 o polovinu roční úbytek 
přírodních lesů, ačkoli nová zpráva FAO upozorňuje, že k dosažení tohoto cíle bude zapotřebí 
o 25 let více4. Lesy jsou jedinečnými ekosystémy, ve kterých se nachází 60 000 druhů stromů 
a téměř jedna třetina druhů obojživelníků, ptáků a savců žijících na Zemi, přičemž kromě toho 
mají nevyčíslitelnou hodnotu v přírodních procesech, jako je ukládání uhlíku nebo regulace 
teploty. Proto je třeba všechny původní lesy a pralesy EU přísně chránit.

Lesy jsou společným dědictvím Unie5, a proto by měla být budoucí strategie v oblasti 
lesnictví v souladu s cíli strategie v oblasti biologické rozmanitosti a měly by být stanoveny 
konkrétní cíle pro jejich obnovu, neboť jen 15 % lesních stanovišť evropského významu se 
nachází v příznivém stavu.

Pokud jde o zemědělství, jeho dopad na biologickou rozmanitost je nesporný, přičemž 
současně je nepochybný význam zemědělského odvětví v EU. Toto odvětví by spolu s 
odvětvím rybolovu mělo projít hlubokou změnou, aby se přizpůsobily novým modelům 
nezbytným pro ekologickou transformaci, a za tím účelem by měly získat podporu a 
kvalifikaci, jež potřebují.

Cíle vyčlenit 25 % zemědělské půdy pro ekologické zemědělství a zajistit, aby alespoň 10 % 
zemědělské půdy sestávalo z vysoce rozmanitých krajinných prvků, jsou nezbytností a je 
třeba oba tyto cíle začlenit do právních předpisů, aby byly právně závazné.

Pokud jde o rybolov, navzdory úsilí, které toto odvětví v Evropě již vyvinulo, je třeba nadále 
pracovat na tom, aby všechny rybolovné činnosti podléhaly úrovni maximálních udržitelných 
výnosů, zabránit vedlejším úlovkům citlivých druhů a zavést opatření pro řízení rybolovu ve 
všech chráněných mořských oblastech, ve kterých by mělo být hlavním cílem zachování a 
obnova ekosystémů.

Ve vztahu k výrobě a spotřebě představují těžba a zpracování hmotných zdrojů více než 90 % 
úbytku celosvětové biologické rozmanitosti. Pokud budeme pokračovat v našich vzorcích 
výroby a spotřeby, v roce 2050 spotřebujeme ekvivalent tří planet6. Proto je zásadní stanovit 
cíl na úrovni EU s cílem snížit využívání primárních surovin.

Změna klimatu

Podle zprávy platformy IPBES hrozí 16 % druhů riziko vyhynutí v situaci oteplování o 4,3 
°C, přičemž úbytek druhů by byl drastický již při nárůstu teploty o 1,5 až 2 °C. 

4 http://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf.
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2018:255.
6 Nový akční plán pro oběhové hospodářství – Čistší a konkurenceschopnější Evropa.

http://www.fao.org/3/ca8642es/CA8642ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2018:255
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
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Mořské a suchozemské ekosystémy vstřebávají okolo 60 % světových antropogenních emisí 
za rok a řešení vycházející z přírody odpovídají za zmírnění změny klimatu do roku 2030 ve 
výši 37 %7.

To ukazuje, že úbytek biologické rozmanitosti a krize v oblasti klimatu jsou propojené a měly 
by být řešeny společně. V tomto smyslu potřebujeme dlouhodobý společný akční plán pro 
klima a biologickou rozmanitost, který zlepší soudržnost a propojení budoucích opatření a 
jehož součástí budou závazky, které EU přijala v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti a 
Pařížské dohody.

Znečištění

Za účelem řešení faktorů znečišťování, jako jsou emise, chemické látky nebo živiny, a jejich 
dopadu na biologickou rozmanitost je nezbytný integrovaný přístup, který zahrne rovněž 
světelné a hlukové znečištění. Proto je třeba sladit budoucí akční plán pro nulové znečištění, 
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a opatření strategie pro chemické látky se strategií v 
oblasti biologické rozmanitosti.

Komise by měla zahrnout cíle snížení chemických pesticidů a nejnebezpečnějších pesticidů o 
50 %, snížení hnojiv o 20 % a ztráty živin o 50 % do roku 2030 do legislativních návrhů, aby 
byly závazné. Kromě toho musí být výjimky podle čl. 53 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 
mimořádné, přičemž Komise musí upřesnit pojmy mimořádný stav, zvláštní okolnosti, 
přijatelné prostředky a omezené a kontrolované použití.

Invazní nepůvodní druhy

V současnosti je 354 druhů v EU ohroženo invazními druhy a 66 druhů zahrnutých na seznam 
EU představuje jen 6 % druhů vyskytujících se v Evropě, což neodpovídá rozsahu ohrožení 
biologické rozmanitosti, které představují.

Náklady na kontrolu a nápravu škod způsobených těmito druhy se v EU odhadují na 12 
miliard EUR ročně8, a proto jsou preventivní opatření nákladově nejúčinnější. Z toho důvodu 
by Komise měla provádět povinné posouzení rizik před prvním dovozem nepůvodních druhů 
a přijmout bílé listiny s cílem určit druhy, které jako jediné budou v EU předmětem obchodu 
a vlastnictví.

Stejně tak by Komise spolu s členskými státy měla upřednostnit uplatňování plánů pro 
prevenci, kontrolu nebo vymýcení invazních druhů, které poškozují kriticky ohrožené druhy, 
a usilovat o to, aby seznam EU náležitě obsáhl invazní druhy, které mají dopad na ohrožené 
druhy a druhy vyskytující se v prvních fázích invaze nebo druhy dosud nepřítomné v EU.

Zachování a obnova

Do roku 2030 je třeba zajistit ochranu pro nejméně 30 % mořských a suchozemských oblastí 
v souladu s vědeckými kritérii a potřebami biologické rozmanitosti, přičemž jedna třetina 
těchto oblastí by měla být chráněna přísně, se zahrnutím přírodních propadů uhlíku EU. Tyto 
cíle by měly být zahrnuty do právních předpisů.

7 https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf.
8 https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias-brochure-en-web.pdf. 

https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias-brochure-en-web.pdf
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Stejně tak je třeba do roku 2030 obnovit nejméně 30 % poškozených ekosystémů. Organizace 
spojených národů vyhlásila období 2021–2030 desetiletím pro obnovu ekosystémů. V tomto 
rámci by měl být plán EU pro obnovu přírody ambiciózní, měl by se uplatňovat se 
zohledněním celého území všech členských států a soustředit se na ekosystémy, které splňují 
dvojí záměr obnovy biologické rozmanitosti a zmírnění změny klimatu a přizpůsobování se jí.

Financování, začleňování a správní rámec

Komise vyčíslila částku potřebnou pro provedení opatření strategie na 20 miliard EUR ročně, 
je však zapotřebí vyčerpávající analýza způsobu, jakým bude tato částka mobilizována.

Ochrana biologické rozmanitosti by měla být začleněna do všech výdajů a programů EU na 
základě taxonomie EU, přičemž by v opatřeních EU měla převažovat zásada předběžné 
opatrnosti a zásada „znečišťovatel platí“, daňové systémy by měly být přeorientovány 
směrem k širšímu využití ekologických daní a měly by být zrušeny dotace škodlivé pro 
životní prostředí, a to nejpozději do roku 2030.

Stejně tak je nezbytný právní rámec pro správu biologické rozmanitosti podobný právnímu 
rámci pro klima, který stanoví cestu povinného plnění směrem k závazným cílům do roku 
2030 a 2050 a závazkům přijatým na konferenci COP15. Komise by měla za tímto účelem 
předložit do roku 2022 legislativní návrh.

Na druhé straně neexistuje na evropské a mezinárodní úrovni na rozdíl od některých 
vnitrostátních právních předpisů uznání práva jednotlivce na zdravé životní prostředí. Článek 
37 Listiny základních práv Evropské unie odráží pouze obecnou zásadu práva EU týkající se 
začleňování problematiky životního prostředí do dalších oblastí politiky, ale nestanoví 
hmotné právo. Komise by se měla snažit zaplnit tuto mezeru na evropské úrovni a podnítit 
rovněž mezinárodní uznání tohoto lidského práva.

Výzkum a vzdělávání 

Vzdělávání a úloha mladých generací budou krajně důležité pro zvrácení úbytku biologické 
rozmanitosti. V tomto smyslu by bylo vhodné vytvořit program Zelený Erasmus, který by se 
zaměřoval na projekty zachování a obnovy ekosystémů pro mladé lidi.

V souvislosti s výzkumem by kromě vnitrostátních programů a programu VaV EU měly 
ostatní fondy směřovat větší část rozpočtu na výzkum a inovace, zejména v odvětvích 
zemědělství a rybolovu, s cílem podpořit jejich přechod k udržitelným praktikám.

Mezinárodní opatření a správa oceánů

Celosvětová dohoda pro přírodu, která má být uzavřena na 15. zasedání konference smluvních 
stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, bude rozhodující pro záchranu naší přírody. Podobně 
jako Pařížská dohoda by měla být právně závazná, měla by stanovit limity, po jejichž 
překročení bude úbytek biologické rozmanitosti nezvratný, a stanovit ambiciózní cíle, jako je 
například ochránit nejméně 30 % planety a obnovit 30 % zničených ekosystémů do roku 
2030. 

Současně je třeba zdůraznit potenciál obchodní politiky a rozvojové politiky za účelem 
dosažení ochrany biologické rozmanitosti a životního prostředí mimo Evropu. V tomto 
smyslu by EU měla podporovat závazné kapitoly o udržitelném rozvoji v obchodních 
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dohodách a usilovat o zastavení celosvětového odlesňování tím, že předloží legislativní návrh 
o řetězcích bez odlesňování, který zabrání dovozu výrobků, jež k němu přispěly.

Na druhé straně se od roku 1980 desetinásobně zvýšilo znečištění oceánů plasty, a proto by 
EU měla vést jednání o mezinárodní dohodě o plastech, která zajistí, aby naše moře a oceány 
byly do roku 2030 bez plastů.

Provádění a dodržování právních předpisů

Uplatňování a dodržování právních předpisů souvisejících s přírodou je v současnosti 
nedostatečné. Řízení o nesplnění povinnosti v oblasti životního prostředí jsou kromě toho 
postižena neodůvodněnými zpožděními, která brání uplatňování právních předpisů, a proto by 
Komise měla posílit dohled a přidělit dostatečné prostředky.

Úspěch uplatňování této strategie bude záviset na účasti a zapojení všech subjektů. Je 
nezbytná platforma, ve které budou moci být vyslyšeny všechny zúčastněné strany tak, aby 
bylo možné zaručit přijetí opatření pro inkluzivní, nestranný a spravedlivý přechod.
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STANOVISKO VÝBORU PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ke strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030: Navrácení přírody do našeho 
života
(2020/2273(INI))

Zpravodajka: Saskia Bricmont

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil 
tyto návrhy:

1. připomíná, že na celém světě dochází k úbytku biologické rozmanitosti v takovém rozsahu, který nemá v 
dějinách lidstva obdoby, a že tempo vymírání druhů se zrychluje, což různými způsoby ovlivňuje lidské 
zdraví na celém světě, a že podle WHO je ztráta biologické rozmanitosti hybnou silou zoonotických 
patogenů, jako je COVID-19; zdůrazňuje vědecké důkazy o úloze neudržitelného obchodu při ztrátě 
biologické rozmanitosti, zejména obchodu s nerostnými surovinami, biomasou, volně žijícími a planě 
rostoucími druhy a některými zemědělskými komoditami, a o ztrátě biologické rozmanitosti v důsledku 
změny klimatu, globálních změn ve využívání půdy, invazivních nepůvodních druhů, nadměrného 
využívání zdrojů a znečištění; připomíná, že tvorba ekonomické hodnoty ve výši 44 bilionů USD, což je 
více než polovina celkového světového HDP, je mírně nebo velmi závislá na přírodě a jejích službách, 
a proto je úbytkem přírody ohrožena;

2. poukazuje na to, že cíle z Aiči v oblasti biologické rozmanitosti nejsou prováděny, jak 
se očekávalo, a že biologická rozmanitost na celém světě čelí vážné krizi, jež přímo 
ohrožuje zájmy lidstva, včetně potravin, zdraví a bezpečnosti; poukazuje na to, že nové 
cíle pro celosvětový rámec v oblasti biologické rozmanitosti na období po roce 2020 
v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti, včetně obchodních otázek týkajících se 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, by měly být dohodnuty na 
15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP 15); 
vyzývá Komisi, aby se zasazovala o větší ambice, a to i pokud jde o závazné cíle 
v oblasti ochrany biologické rozmanitosti a kvantifikovatelné ukazatele a účinné 
mechanismy monitorování; zdůrazňuje, že v zájmu vytvoření rovných podmínek na 
mezinárodní scéně je důležité, aby úroveň ambicí EU a úroveň ambicí globálního rámce 
pro biologickou rozmanitost v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti byla 
srovnatelná, zejména pokud jde o cíle v oblasti ochrany půdy a moře;
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3. zdůrazňuje, že příspěvek obchodu k drastické ztrátě biologické rozmanitosti se náležitě 
neřeší ani v rámci struktury stávajících dohod o volném obchodu, ani v současných 
pravidlech WTO; zdůrazňuje, že hlavní zásadou ochrany biologické rozmanitosti musí 
být zásada předběžné opatrnosti; varuje před rizikem přesunutí určitých výrobních 
odvětví do zemí, v nichž jsou právní předpisy v oblasti biologické rozmanitosti méně 
přísné než v EU, a vyzývá proto Komisi, aby převzala vedoucí úlohu na mezinárodních 
fórech a podporovala ochranu biologické rozmanitosti; vítá skutečnost, že nová 
obchodní strategie „vyzývá k užší politické integraci obchodních politik a vnitřních 
politik EU“ a uznává, že „zachování biologické rozmanitosti je globální výzvou, která 
vyžaduje celosvětové úsilí“; očekává, že Komise zachová vysokou úroveň ambicí, a to 
nejen slovy, ale i činy; vyzývá proto Komisi, aby neprodleně zvážila specifická 
a konkrétní opatření s cílem zajistit, aby obchodní dohody EU nezpůsobovaly ztrátu 
biologické rozmanitosti nebo nehrozilo, že ji způsobí, a aby obchodní politika EU byla 
účinně sladěna s její strategií v oblasti biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soudržnost mezi různými politikami EU má v mezinárodním obchodu zásadní význam, 
neboť zahrnuje všechny aspekty udržitelnosti a rozvoje, tj. sociální, environmentální – 
včetně biologické rozmanitosti – a hospodářské, což rovněž zajišťuje spravedlivou 
hospodářskou soutěž se zvláštním důrazem na malé a střední podniky a odvětví 
zemědělství, a že budoucí strategie otevřené strategické autonomie by to měla odrážet; 
připomíná, že obchodní dohody musí zajistit, aby se zúčastněné strany, včetně EU 
a členských států, aktivně podílely na prosazování zásad udržitelného rozvoje; 

4. zdůrazňuje, že kromě hospodářského a sociálního rozměru je také důležité systematicky 
začleňovat rozměr biologické rozmanitosti do všech posouzení dopadů na udržitelný 
rozvoj, která musí být podložena spolehlivější metodikou než doposud, jak je navrženo 
v dostupných studiích Komise, a požaduje důsledně zohledňovat otázky biologické 
rozmanitosti; žádá Komisi, aby zajistila dostatečné finanční prostředky na provádění 
takovýchto analýz biologické rozmanitosti; požaduje, aby posouzení dopadů na 
udržitelnost byla prováděna v rámci fáze analýzy rozsahu působnosti budoucích dohod 
o volném obchodu a investicích; vyzývá k tomu, aby posouzení dopadů na udržitelnost 
byla pravidelně aktualizována v závislosti na vývoji jednání s cílem co nejdříve 
adekvátně identifikovat, posoudit a řešit možná rizika pro biologickou rozmanitost 
v dotčeném regionu a rovněž v EU, a aby v nich byly formulovány příslušné 
dvoustranné závazky nastíněné v průběhu jednání; zdůrazňuje zejména význam 
dostatečného financování vládních orgánů, podpory organizací občanské společnosti, 
vymezení a pokrytí chráněných oblastí a určení příslušných orgánů; zdůrazňuje, že je 
důležité systematicky provádět pravidelná následná posouzení udržitelnosti a posouzení 
dopadu, aby byl zajištěn soulad s mezinárodními závazky EU v oblasti biologické 
rozmanitosti; vyzývá Komisi, aby vyvodila závěry z činnosti panelu odborníků EU-Jižní 
Korea a z precedentu vietnamského plánu ratifikace úmluv Mezinárodní organizace 
práce (MOP), aby kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji obsahovaly plán 
s konkrétními a ověřitelnými závazky, na jejichž základě bude dosaženo pokroku 
v jiných kapitolách; vyzývá Komisi, aby aktualizovala stávající kapitoly obchodních 
a investičních dohod využitím ustanovení o aktivním a včasném přezkumu s cílem 
zajistit co nejdříve sladění stávajících dohod o volném obchodu se Zelenou dohodou pro 
Evropu a aby Parlamentu předložila své výsledky a plánované úpravy; zdůrazňuje v této 
souvislosti, že v rámci kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji usnadňují obchodní 
a investiční dohody EU formalizovaný dialog s partnery o všech aspektech Zelené 
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dohody pro Evropu, včetně biologické rozmanitosti, udržitelné potravinové politiky, 
znečištění a oběhového hospodářství;

5. vítá zahájení včasného přezkumu 15bodového akčního plánu týkajícího se kapitol 
o obchodu a udržitelném rozvoji; bere na vědomí neoficiální dokument Nizozemska 
a Francie o obchodu, sociálně-ekonomických dopadech a udržitelném rozvoji, včetně 
návrhů na možnost postupné liberalizace cel spojené s účinným prováděním 
mnohostranných dohod v oblasti životního prostředí; v souvislosti s přezkumem 
připomíná svou výzvu Komisi, aby posoudila mechanismus založený na sankcích jako 
krajní opatření v obchodních dohodách s cílem zajistit jejich účinné provádění; 
připomíná, že podle bodu 161 posudku 2/15 Soudního dvora Evropské unie by porušení 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji mohlo druhou smluvní stranu opravňovat 
k ukončení liberalizace tohoto obchodu nebo k jejímu pozastavení, je-li taková možnost 
uvedena v zamýšlené dohodě;

6. vítá jmenování vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod a zřízení 
jednotného kontaktního místa, jehož úkolem je vést v celé Komisi úsilí o posílení 
provádění a prosazování, a to na základě řady dostupných nástrojů, a řešit oznámené 
překážky obchodu a porušování závazků v oblasti udržitelného obchodu; domnívá se, že 
je v zájmu Unie přijmout opatření v reakci na porušení těchto závazků, a vyzývá 
Komisi, aby jednala, pokud obchodní partneři neplní své dvoustranné nebo vícestranné 
závazky, včetně zvážení možnosti opětovného zavedení cel; vyzývá Komisi, aby se 
poučila ze sporu mezi EU a Jižní Koreou urovnaného panelem odborníků, podle něhož 
bylo pozoruhodné, že kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji nestanovila konkrétní 
cílové datum nebo milník v procesu ratifikace a že smluvní strany neposkytly žádné 
konkrétní cílové termíny nebo jasné harmonogramy, které mohly usnadnit analýzu 
panelu1;

7. žádá Komisi, aby při stanovení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů ochrany biologické 
rozmanitosti použila ukazatele vypracované při hledání možných hrozeb pro biologickou rozmanitost; 
vyzývá Komisi, aby každoročně podávala Parlamentu aktuální informace o stavu provádění těchto cílů;

8. zdůrazňuje, že regulační požadavky, které musí výrobci v EU dodržovat, by se měly 
vztahovat i na dovoz do EU a měly by být prosazovány, a že přístup na trh EU by měl 
být umožněn pouze výrobkům, které jsou v souladu s těmito požadavky; považuje to za 
bod v jednáních o volném obchodu, o kterém nelze vyjednávat; považuje za zásadní, 
aby Komise prosazovala přístup založený na postupech a výrobních metodách, které 
nesouvisejí s výrobky, a podporovala tak opatření, jejichž cílem je zabránit dalšímu 
úbytku biologické rozmanitosti v bezpečném, předvídatelném a nediskriminačním rámci 
mezi domácími a dováženými výrobky, který je slučitelný s WTO; podporuje Komisi 
v jejím úsilí o zvýšení a rozšíření informovanosti a prosazování v mezinárodních 
diskusích o obchodu a životním prostředí takového výkladu příslušných ustanovení 
WTO, který uznává právo členů účinně reagovat na globální výzvy v oblasti životního 
prostředí, zejména na změnu klimatu a ochranu biologické rozmanitosti; dále je 
přesvědčen, že by EU měla usilovat o začlenění závazných úrovní ochrany biologické 
rozmanitosti do nadcházející práce na reformě WTO, a tedy i do našich dohod o volném 
obchodu, a to na základě vědeckých důkazů a bez protekcionistických záměrů;

1 Bod 276, panel odborníků ustavený podle článku 13.15 dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou, zpráva 
panelu odborníků.
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9. vybízí Komisi, aby zvážila využití odborných znalostí v oblasti obchodu a životního prostředí ve sporech 
vyplývajících z konfliktů mezi obchodními závazky a výjimkami z ochrany životního prostředí; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby prosazovala tento návrh v rámci své iniciativy v oblasti klimatu a obchodu ve WTO; 
požaduje nezávislou hloubkovou analýzu dopadů zbývajících ustanovení o urovnávání sporů mezi 
investorem a státem a systému soudů pro investice v obchodních dohodách, jakož i Smlouvy o 
energetické chartě na biologickou rozmanitost, a požaduje rychlé úpravy Smlouvy o energetické chartě a 
přehodnocení členství, včetně možnosti odstoupení od uvedené smlouvy, nebude-li dostatečná 
modernizace proveditelná;

10. připomíná, že podle odhadů OECD vynakládají vlády na celém světě přibližně 
500 miliard USD ročně na podporu, která je potenciálně škodlivá pro biologickou 
rozmanitost, tj. pětkrát až šestkrát více než jsou celkové výdaje na biologickou 
rozmanitost2; domnívá se, že by se obchodní politika EU a zelená diplomacie měly 
zaměřit na podporu dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2050 a na rychlé 
postupné ukončení dotací na fosilní paliva a dalších dotací, které jsou škodlivé pro 
životní prostředí, v souladu se závazky přijatými na summitu skupiny G20 v Pittsburghu 
v roce 2009; vyzývá Komisi, aby se s každým obchodním partnerem, na kterého se 
vztahuje obchodní dohoda, dohodla na plánu s dílčími cíli a převzala vedoucí úlohu na 
příslušných mezinárodních fórech; zdůrazňuje, že udržitelnost a uhlíková neutralita 
zůstanou hlavními cíli programů a obchodní politiky EU, včetně podpory ekologické 
transformace, zejména malých a středních podniků; 

11. žádá, aby Rada ve svém návrhu mandátu pro budoucí dohody a při přezkumu 
stávajících dohod učinila z Úmluvy o biologické rozmanitosti zásadní prvek dohod 
o volném obchodu za předpokladu, že budou dohodnuty závazné mechanismy pro 
přezkum vnitrostátních cílů; žádá Radu, aby rovněž učinila z Úmluvy o mezinárodním 
obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) 
spolu s Pařížskou dohodou podstatné prvky dohod o volném obchodu a aby zdůraznila 
jejich účinné provádění; zastává názor, že by EU v budoucích transatlantických vztazích 
měla vyzvat Spojené státy, aby se k Úmluvě o biologické rozmanitosti připojily a aby ji 
prováděly; poukazuje na důležitost nadcházející reformy nařízení o systému 
všeobecných celních preferencí (nařízení o systému GSP) při zajišťování účinného 
provádění mnohostranných úmluv o klimatu a životním prostředí, jichž se nařízení týká, 
včetně Úmluvy o biologické rozmanitosti;

12. vyzývá členské státy, aby zachování a udržitelné využívání biologické rozmanitosti 
začlenily do všech aspektů na národní, regionální a místní úrovni prostřednictvím 
odvětvových i meziodvětvových politik včetně obchodu, plánů a programů, s cílem 
zavést účinný institucionální, právní a regulační rámec zahrnující inkluzivní přístup; 
zdůrazňuje důležitost otevřenosti a předvídatelnosti pro evropské podniky, zejména 
MSP, a nutnost posílené komunikace a budování kapacit, aby MSP mohly výhod 
obchodních dohod plně využívat udržitelným způsobem;

 13. konstatuje na jedné straně, že podle odhadů Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou 
rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) se hodnota zákonného mezinárodního obchodu s volně 
žijícími a planě rostoucími druhy zvýšila o 500 % oproti roku 2005 a o 2000 % oproti 80. letům, a na 
druhé straně, že jeho zákonná a nezákonná podoba jsou často hluboce propojené; konstatuje, že v rámci 
úmluvy CITES je před nadměrným využíváním v mezinárodním obchodu chráněno více než 38 700 
druhů včetně přibližně 5 950 druhů živočichů a 32 800 druhů rostlin; uznává, že stávající systém pro 

2 https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-global-
biodiversity-finance.pdf
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zákaz nezákonného obchodu s ohroženými druhy trpí závažnými nedostatky v prosazování; vyzývá 
Komisi, aby zahájila monitorování a analýzu stávajícího systému; vyzývá Komisi, aby na tomto základě 
prozkoumala proveditelnost bílého seznamu ohrožených druhů s cílem účinně bojovat proti nezákonnému 
obchodu, zlepšit odbornou přípravu celních orgánů a dalších úředníků a podpořit zřízení mechanismu pro 
zákaz dovážet do EU ohrožené druhy, které jsou v zemích původu vnitrostátně chráněny, v souladu s 
dobrovolnou dohodou o partnerství pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví, nebo 
mechanismu podobného opatřením proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu; 
vyzývá Komisi, aby v nadcházejícím akčním plánu pro celní unii rozšířila „Iniciativu zelená cla“, a žádá 
Komisi o zajištění lepšího provádění stávajících celních ustanovení při hraničních kontrolách; vyzývá v 
dlouhodobějším horizontu k reformě úmluvy CITES, která bude zaměřena na obrácený mechanismus 
zařazení na seznam a jejímž cílem bude bezpapírové fungování a zvýšení rozpočtu;

14. zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 poukázala na význam zásady „jedno zdraví“ při 
tvorbě politiky a na nezbytnost transformačních změn, které budou zahrnovat spolupráci 
napříč jednotlivými obory a odvětvími; vyzývá Komisi, aby dialogy o regulaci 
stanovené v dohodách o volném obchodu využila k prosazování přísných sanitárních 
a fytosanitárních norem EU a dobrých životních podmínek zvířat s cílem minimalizovat 
rizika budoucích epidemií a pandemií; vyzývá Komisi, aby v případě potřeby zvážila 
přijetí moratoria na dovoz volně žijících zvířat nebo jakýchkoli dalších druhů 
z nahlášených oblastí s výskytem infekčních chorob a aby tak odpovídajícím způsobem 
řešila otázky bezpečnosti;

15. vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost doplnění protokolu týkajícího se trestné činnosti poškozující 
volně žijící a planě rostoucí druhy do Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu; 
domnívá se, že hodnocení a revize směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí je příležitostí k 
lepšímu řešení těchto trestných činů a k posílení její vymahatelnosti;

16. je znepokojen politikami odlesňování zaměřenými na amazonský deštný prales 
a oslabením jeho nenahraditelného ekosystému a biologické rozmanitosti; vítá záměr 
Komise předložit na jaře 2021 legislativní návrh zakazující uvádět na trh EU výrobky, 
u nichž jsou výrobní procesy spojené s odlesňováním nebo znehodnocováním lesů; 
zdůrazňuje, že jsou nezbytná doplňková opatření na straně nabídky, a to zdůrazněním 
příkladu dobrovolných dohod o partnerství týkajících se FLEGT a zaměřených na 
ochranu lesů, které jsou přírodním stanovištěm mnoha ohrožených druhů, s cílem 
podpořit udržitelné obhospodařování lesů a řešit odlesňování a znehodnocování lesů 
v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030, Pařížskou dohodou a s cíli z Aiči 
v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti; 

17. zdůrazňuje význam zajištění úlohy zemědělství a venkovského prostředí při ochraně 
biologické rozmanitosti a ekosystému; konstatuje, že vnitřní trh EU je největším 
světovým dovozcem i vývozcem zemědělsko-potravinářských výrobků; je přesvědčen 
o tom, že by EU měla toto postavení využít ke stanovení referenční hodnoty, pokud jde 
o normy pro udržitelné potravinové systémy, a to na základě zásady předběžné 
opatrnosti, ochrany životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat; 
zdůrazňuje, že kromě provádění zásad Zelené dohody musí EU prosazovat vzestupné 
celosvětové sbližování norem, aby se zabránilo možnému přemisťování a externalizaci 
environmentální stopy do třetích zemí; uznává, že klíčovým faktorem celosvětové ztráty 
biologické rozmanitosti jsou neudržitelné zemědělské postupy; domnívá se, že obchodní 
politika by měla podporovat rozvoj ekologického zemědělství v partnerských zemích 
podle norem rovnocenných normám pro zboží vyrobené v EU, v souladu s cíli EU 
pro rok 2030, a že finanční podpora by měla být upřednostňována pro produkty 
z udržitelných dodavatelských řetězců, jako jsou produkty chráněné jako zeměpisná 
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označení a ekologické potraviny, které směřují k dosažení cílů udržitelného rozvoje; 
vyzývá Komisi, aby nechala vypracovat podrobnou a nezávislou studii o dopadech 
vývozu EU a jeho výrobních metod na biologickou rozmanitost; vyzývá Komisi, aby 
přijala opatření s cílem zakázat vývoz z EU, pokud jde o nebezpečné látky zakázané 
v EU, a to v souladu se zásadou „neškodit“, s Rotterdamskou úmluvou o postupu 
předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním 
obchodu a se Zelenou dohodou pro Evropu;

18. vyzývá Komisi, aby zaručila, že ustanovení o rybolovu obsažená v obchodních 
dohodách budou v souladu s ochranou biologické rozmanitosti v mořích, a naléhavě 
vyzývá obchodní partnery, aby se za účelem ochrany 30 % oceánu do roku 2030 
komplexně zabývali všemi antropogenními škodlivými dopady na mořské prostředí; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby spojily své úsilí s cílem dosáhnout dohody 
o biologické rozmanitosti v mořích mimo jurisdikci jednotlivých států; připomíná, že 
vytváření chráněných mořských oblastí v oblastech nacházejících se mimo jurisdikci 
jednotlivých států se musí opírat o posouzení socioekonomického a ekologického 
dopadu na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství;

19. konstatuje, že obchod a investice do produktů a služeb založených na biologické 
rozmanitosti mohou stimulovat snížení nadměrného využívání biologické rozmanitosti 
a zároveň umožnit vytvoření udržitelnějších hospodářských odvětví, která přispějí 
k inkluzivnímu růstu a udržitelné výrobě, obchodu a spotřebním vzorcům, a to 
i v rozvojových zemích; žádá Komisi, aby prozkoumala možnost vytvoření právního 
rámce, primárně ve WTO, který by umožňoval zákaz obchodu s určitými surovinami, 
výrobky a službami, které ohrožují biologickou rozmanitost; podporuje probíhající 
činnost v OECD zaměřenou na posílení složky biologické rozmanitosti v pokynech pro 
odpovědné chování podniků a žádá Komisi, aby to odpovídajícím způsobem zohlednila 
v nadcházejícím balíčku EU o náležité péči; 

20. zdůrazňuje, že zhoršení stavu ekosystémů brání pokroku směrem k dosažení většiny 
cílů udržitelného rozvoje do roku 2030, zejména vymýcení chudoby, zajištění přístupu 
k vodě a sanitačním zařízením, potravinového zabezpečení, zajištění zdravého života 
a snížení nerovností; vyzývá Komisi, aby upřednostňovala budování kapacit, včetně 
předávání znalostí, sdílení technologií a odborné přípravy pro přijímající země, za 
účelem provádění Úmluvy o biologické rozmanitosti, úmluvy CITES a dalších úmluv 
a dohod nezbytných pro ochranu biologické rozmanitosti v rámci nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci a pomoci na podporu obchodu; 
vyzývá Komisi, aby při usnadňování a provádění činností v oblasti budování kapacit 
souvisejících s ochranou biologické rozmanitosti podporovala synergie s dalšími 
úmluvami, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi a aby zajistila integrovaný 
a koordinovaný přístup k budování kapacit a technické a vědecké spolupráci; 
zdůrazňuje, že podnikům by měly být zpřístupněny tržní pobídky a budování kapacit 
s cílem zapojit je do inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění 
a pomoci jim plnit očekávání spotřebitelů a rostoucí požadavky týkající se ochrany 
přírody; zdůrazňuje rovněž v této souvislosti, že je třeba prostřednictvím finanční 
podpory a budování kapacit podporovat třetí země, zejména nejméně rozvinuté země 
a rozvojové země, jejichž model rozvoje závisí na vývozu zboží a služeb poškozujících 
biologickou rozmanitost, a tak omezit jejich nadměrné spoléhání se na toto zboží; 
zdůrazňuje, že je v tomto ohledu pro zachování biologické rozmanitosti klíčová úloha 
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místních komunit, původních obyvatel a obránců lidských práv v oblasti životního 
prostředí a že je nezbytné dodržovat zásadu OSN spočívající ve svobodném, 
předchozím a informovaném souhlasu v duchu Úmluvy MOP č. 169 o domorodém 
a kmenovém obyvatelstvu;

21. vyzývá Komisi, aby vytvořila centralizovaný systém údajů a statistických analýz 
podporovaný Eurostatem a statistickými agenturami EU s cílem získávat podrobnější 
přehledy ekosystémů.
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STANOVISKO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ke strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030: Navrácení přírody do našeho 
života
(2020/2273(INI))

Zpravodajka: Isabel Carvalhais

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu

NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, 
začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že biologická rozmanitost v zemědělství se vztahuje na všechny složky biologické 
rozmanitosti, které mají význam pro potraviny a zemědělství; vzhledem k tomu, že se vztahuje také 
na rozmanitost a proměnlivost ekosystémů, zvířat, rostlin a mikroorganismů na genetické, druhové 
a ekosystémové úrovni, jež jsou nezbytné pro zachování klíčových funkcí ekosystémů;

B. vzhledem k tomu, že zásadní přímý vliv na úbytek biologické rozmanitosti mají změny ve využívání půdy 
a moří, těžba přírodních zdrojů, změna klimatu, znečištění a invaze nepůvodních druhů; vzhledem 
k tomu, že tyto faktory vyplývají ze souboru nepříznivých základních příčin spojených zejména 
s výrobními a spotřebními návyky, dynamikou a tendencemi rozvoje lidské populace a s obchodem 
a technickými inovacemi108;

C. vzhledem k tomu, že dlouhodobé tendence týkající se běžných populací ptáků a motýlů žijících 
na travních porostech na zemědělské půdě a v lesích ukazují, že Evropa zažívá výrazný pokles biologické 
rozmanitosti zemědělské půdy; vzhledem k tomu, že je to způsobeno především ztrátou, roztříštěností 
a degradací přírodních ekosystémů, zejména v důsledku intenzifikace zemědělství, intenzivního 
obhospodařování lesů, opouštění půdy a živelného růstu měst109;

108 Mezivládní vědecko-politická platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES), 
„Celková zpráva o hodnocení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb“ (Global assessment report 
on biodiversity and ecosystem services), 2019.
109 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) „Evropské životní prostředí – stav a výhled 2020: znalosti 
pro přechod k udržitelné Evropě“ („The European environment – state and outlook 2020: knowledge for 
transition to a sustainable Europe“), 2019.
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D. vzhledem k tomu, že zemědělská půda představuje téměř polovinu plochy EU a že lesy pokrývají 
přibližně 42 % jejího území; vzhledem k tomu, že udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou přispívá 
k zajišťování širších funkcí ekosystému, jako je ochrana biologické rozmanitosti, pohlcování uhlíku, 
zachování kvality vody a ovzduší, udržování vláhy v půdě a omezení odtoku a vsakování vody a eroze;

E. vzhledem k tomu, že zemědělství a lesnictví jsou klíčovými prvky evropského hospodářství a společnosti, 
neboť poskytují bezpečné, kvalitní a cenově dostupné potraviny a představují významný faktor 
při zajišťování životaschopnosti venkovských oblastí, pokud jde o zachování zaměstnanosti 
a hospodářských příležitostí, kvalitu života a životní prostředí;

F. vzhledem k tomu, že zvláštní povaha a strukturální rysy zemědělského odvětví EU, které jsou tvořeny 
zejména malými zemědělskými podniky založenými na rodinné práci, z nichž dvě třetiny mají velikost 
méně než 5 ha a kde je přibližně třetina vedoucích pracovníků ve věku 65 let a starších, představují 
specifické problémy, které musejí tvůrci politiky zohlednit při navrhování kroků a opatření týkajících se 
tohoto odvětví;

1. připomíná, že produktivita a odolnost zemědělství závisí na biologické rozmanitosti, která má zásadní 
význam z hlediska zaručení dlouhodobé udržitelnosti a odolnosti našich potravinových systémů 
a potravinového zabezpečení; kromě toho zdůrazňuje, že velká část biologické rozmanitosti v Evropě 
vznikla na základě různých modelů zemědělské činnosti a lesnictví a že její zachování závisí 
na nepřetržité aktivní udržitelné péči o půdu a zemědělské a lesní ekosystémy s malým dopadem; 
poukazuje však na negativní vliv určitých zemědělských systémů, které vedou k nadměrnému využívání 
přírodních zdrojů, na biologickou rozmanitost;

2. konstatuje, že kaskádový účinek zjednodušení krajiny vede k nižší produkci plodin, a to zejména 
v důsledku poklesu populací opylovačů i přirozených predátorů110; opakuje, že nahrazení přirozených 
populací predátorů používáním insekticidů ještě zhoršuje problém omezeného opylování, které je přímou 
součástí produkce plodin; vyzývá k přijetí holistického přístupu s cílem chránit ekosystémové služby 
prostřednictvím opatření vedoucích k větší rozmanitosti krajiny;

3. poukazuje na význam genetické rozmanitosti, druhů a přírodní krajiny a domnívá se, že zemědělství 
umožňuje zachovat biologickou rozmanitost řady regionů, jako jsou otevřené horské oblasti, tím, že brání 
šíření invazivních rostlinných a živočišných druhů;

4. zdůrazňuje, že z hlediska biologické rozmanitosti a ochrany krajiny hrají důležitou úlohu malé 
zemědělské podniky; poukazuje na to, že tyto podniky přispívají k ochraně biologické rozmanitosti tím, 
že uplatňují méně intenzivní a mechanizované postupy a používají méně prostředků, jako jsou pesticidy 
a hnojiva; zdůrazňuje dále, že tyto malé podniky chrání citlivé venkovské oblasti (horské, znevýhodněné 
a ostrovní oblasti a oblasti sítě Natura 2000) zachováním zemědělství, a tím i biologické rozmanitosti;

5. vítá, že strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 obsahuje náročné cíle, pokud jde 
o snahu o zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti EU; domnívá se, že je nezbytné stanovit 
si takto náročné cíle, vybízí k přijetí příslušné politiky a jejímu provádění na všech úrovních a podporuje 
rozvoj a zefektivnění výzkumu a inovativních uskutečnitelných řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti, a jejich uplatňování v rámci politických opatření;

6. připomíná, že aby bylo možné zajistit účinné uplatňování strategie, musejí být uznány všechny tři stránky 
udržitelnosti: environmentální, sociální a ekonomická; zdůrazňuje, že soustavný úbytek biologické 
rozmanitosti zemědělské půdy, mj. na úrovni krajiny, je realitou a že ke zvrácení tohoto vývoje jsou 
zapotřebí rozhodná opatření společnosti jako celku, která by se opírala o vědecký konsenzus;

7. vyjadřuje politování nad tím, že ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 nejsou 
pro zemědělství stanoveny měřitelné cíle, což ztěžuje posouzení pokroku a výkonnosti opatření 
financovaných z prostředků EU; připomíná, že nedostatečná koordinace mezi politikou a strategiemi EU 
zabývajícími se biologickou rozmanitostí vede k tomu, že se nedaří vyřešit úbytek genetické 

110 Dainese, M. et al., ‘A global synthesis reveals biodiversity-mediated benefits for crop production’, Science 
Advances, sv. 5, č. 10, 2019.
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rozmanitosti111; vyzývá Komisi, aby se řídila doporučeními Evropského účetního dvora a navázala 
na zkušenosti se strategií v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030;

8. konstatuje, že v návaznosti na ideály a správné záměry uvedené v Zelené dohodě musejí být za účelem 
jejich provádění přijata důsledná opatření, zejména v rámci společné zemědělské politiky, která má velmi 
významný vliv na biologickou rozmanitost, neboť upravuje využívání půdy nejen v EU, ale i mimo ni;

9. vyzývá Komisi, aby evropským zemědělcům zajistila přístup k novým technologiím a umožnila 
nepřetržitý rozvoj odvětví zemědělství tím, že zajistí regulační rámec vstřícný k inovacím;

10. připomíná, že s cílem prosazovat opatření uvedená ve strategii v oblasti biologické rozmanitosti je 
důležité podporovat kolektivní přístup a využit jeho multiplikačního účinku, a vyzývá Komisi, aby 
při kolektivním provádění opatření týkajících se ochrany biologické rozmanitosti propagovala 
a podporovala sdružení podniků, jako jsou zemědělsko-potravinářská družstva;

11. poukazuje na významnou souvislost se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategií v oblasti 
lesnictví a na nutnost přijmout ucelený přístup k potravinovému systému a hodnotovému řetězci v rámci 
lesnictví; 

12. vyzývá Komisi, aby prováděla posuzování dopadu strategie v oblasti biologické rozmanitosti a zajistila 
komplexní hodnocení uplatňování jejích opatření a cílů, které by bylo založeno na vědeckých poznatcích, 
mj. pokud jde o krajinné prvky se značnou biologickou rozmanitostí, a aby přitom přihlédla 
ke specifickým podmínkám členských států; domnívá se, že strategie by se měla zaměřovat zejména 
na jednotlivý a celkový dopad těchto opatření a cílů na sociální a hospodářskou udržitelnost zemědělství, 
lesnictví a venkovských oblastí v EU, na potravinovou bezpečnost, dostupnost půdy a zemědělských 
produktů a potravinářských výrobků, na ceny, na dostupnost dřeva a potenciální rizika přesunu úbytku 
biologické rozmanitosti do zahraničí v důsledku nahrazení místní zemědělské produkce dovozem; 
zdůrazňuje, že je třeba se zabývat jak jejich krátkodobým, tak i dlouhodobým negativním a pozitivním 
dopadem na využívání zdrojů a potravinové zabezpečení;

13. domnívá se, že aby mohly být účinně uplatňovány, musejí se cíle v oblasti biologické rozmanitosti poté, 
co se na nich spolutvůrci právních předpisů dohodnou, odrážet ve všech příslušných předpisech EU;

14. s velkým znepokojením bere na vědomí nedávné vědecké posouzení kumulativních účinků strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické rozmanitosti, které provedla hospodářská 
výzkumná služba amerického ministerstva zemědělství112;

15. vyzývá Komisi rovněž k tomu, aby předložila posouzení dopadu potenciálních rizik, pokud jde o emise 
skleníkových plynů, ztrátu biologické rozmanitosti, životaschopnost venkova a regionů, cen potravin 
a strategické regionálního zabezpečení potravin a dodávek, která vyplývají z dopadů možného přemístění 
či přesunutí zemědělské produkce v rámci Evropské unie v důsledku provádění opatření a plnění cílů 
strategie;

16. domnívá se, že zachování biologické rozmanitosti je klíčovým společenským cílem, který podporuje 
většina Evropanů113 a který vyžaduje kroky v rámci všech společenských a ekonomických oblastí 
a širokou inkluzivní diskuzi, s účinným zapojením celé společnosti na evropské, státní a regionální 

111 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 13/2020 nazvaná „Biologická rozmanitost v zemědělství: 
přínos SZP úbytek nezastavil“, 2020;
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-4C1D-A5D2-
03CA1FADE6F8%7d.
112 Beckman, J. et al., „Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the 
European Union Green Deal’s Farm to Fork and Biodiversity Strategies“ (Dopady snížení zemědělského vstupu 
v rámci strategie Zelené dohody Evropské unie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti na hospodářství a potravinové zabezpečení), hospodářská výzkumná služba amerického 
ministerstva zemědělství.
113 Zvláštní průzkum Eurobarometru č. 481, „Postoj Evropanů k biologické rozmanitosti“ (Attitudes of 
Europeans towards biodiversity), květěn 2019, 
https://data.europa.eu/euodp/cs/data/dataset/S2194_90_4_481_ENG.
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úrovni; konstatuje zejména, že k zachování biologické rozmanitosti je nutné zajistit větší zapojení všech, 
kteří uplatňují příslušná opatření, jako jsou zemědělské komunity, včetně drobných a mladých zemědělců, 
a odvětví lesnictví, a že současně je třeba čerpat z jejich znalostí a zkušeností, vyměňovat si taková 
řešení, která jsou přínosem pro obě strany, jak pokud jde o zachování biologické rozmanitosti, tak i pokud 
jde o příjmy v oblasti zemědělství a lesnictví, a vytvořit u nich vědomí odpovědnosti, což má zásadní 
význam z hlediska úspěšného provádění strategie;

17. poukazuje na význam participačního procesu vycházejícího zdola, pozitivních pobídek a podpory 
při zvyšování motivace a odhodlání k zachování biologické rozmanitosti a vyzdvihuje doplňkový přínos 
dobrovolných iniciativ;

18. domnívá se, že při vytváření řešení na ochranu biologické rozmanitosti, která by byla přínosná pro obě 
strany, je třeba se více zaměřit na všechny úrovně politiky a podporovat všechny tři rozměry udržitelnosti 
(hospodářskou, sociální a environmentální);

19. zastává názor, že vytvoření podoblastí nebo regionů ve stávajících chráněných zónách, kde by na základě 
zvláštností těchto oblastí mohla být povolena různá škála činností, by zajistilo větší flexibilitu a zároveň 
zvýšilo účinnost ochrany;

20. poukazuje vedle dalších politických opatření a nástrojů, které jsou uvedeny v Zelené dohodě, na klíčovou 
úlohu společné zemědělské politiky (SZP) při ochraně a podpoře biologické rozmanitosti zemědělské 
půdy, včetně genetické rozmanitosti; připomíná cíle společné zemědělské politiky uvedené v článku 39 
Smlouvy o fungování Evropské unie; 

21. poukazuje na potenciál, který mají složky nadcházející společné zemědělské politiky tvořící zelenou 
architekturu z hlediska podpory a poskytování individuálních i kolektivních pobídek k přechodu 
na udržitelnější a odolnější zemědělské systémy produkce potravin a zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy a její biologické rozmanitosti, budou-li správně navrženy; 

22. domnívá se, že členské státy musejí při definování svých norem podmíněnosti stanovit vhodné základní 
hodnoty pro udržitelnost a biologickou rozmanitost a zajistit včasné vypracování náročných opatření 
a jejich uplatňování, zejména ekologických systémů a opatření v oblasti zemědělství, ochrany životního 
prostředí a klimatu v rámci rozvoje venkova, které by přispěly k lepší realizaci přínosů plynoucích 
z biologické rozmanitosti v souladu s požadovanými náročnými cíli a k rozsáhlejšímu naplňování jejich 
potenciálu, a to s přihlédnutím ke konkrétním potřebám v daném místě, k jeho podmínkám a výchozí 
situaci zjištěným na základě analýzy SWAT;

23. poukazuje na zásadní význam opatření společné zemědělské politiky v rámci agrolesnictví a opatření 
v oblasti zalesňování a v souladu se strategií EU v oblasti lesnictví vybízí k pokračování v těchto 
opatřeních; 

24. zdůrazňuje, že pokud nebude poskytnuta podpora, která by zajistila, aby si zemědělci a jejich podniky 
zachovali životaschopnost a konkurenceschopnost, nebude provádění této strategie z hlediska životního 
prostředí tak účinné, jak bylo zamýšleno;

25. vyzývá Komisi, aby okamžitě využila možnosti ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této 
změně, které nabízí obnova lesů, mokřadů, rašelinišť, travních porostů a pobřežních ekosystémů, a aby 
ochranu přírody začlenila do všech příslušných oblastí politiky a programů EU;

26. domnívá se, že malé změny zavedené v rámci nejrůznějších reforem společné zemědělské politiky nejsou 
pro zemědělce důrazným signálem ke změně praxe, a je toho názoru, že vzhledem ke krizi v oblasti 
klimatu a biologické rozmanitosti je zapotřebí výrazná změna, která by zemědělce přesvědčila o tom, že 
to má význam také z hlediska jejich podnikání a živobytí;

27. vyjadřuje politování nad tím, že se v rámci společné zemědělské politice nepodařilo zvrátit desetiletí 
trvající pokles biologické rozmanitosti a že hlavní příčinou úbytku biologické rozmanitosti je i nadále 
intenzivní zemědělství; zdůrazňuje dále, že podle zvláštní zprávy Účetního dvora č. 13/2020114 nelze cíl 

114 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 13/2020, „Biologická rozmanitost v zemědělství: přínos SZP 
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v oblasti zemědělství a opatření strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti měřit, což ztěžuje 
posouzení jejich úspěšnosti; 

28. zdůrazňuje proto, že je důležité, aby se Komise řídila doporučeními Účetního dvora, pokud jde o lepší 
koordinaci strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, o zajištění toho, aby přímé platby 
a rozvoj venkova více přispívaly k biologické rozmanitosti zemědělské půdy, o přesnější sledování 
rozpočtových výdajů a vypracování spolehlivých ukazatelů pro posuzování dopadu SZP;

29. zdůrazňuje, že je důležité v zemědělské krajině vytvářet, zachovávat a obnovovat krajinné prvky 
s vysokou rozmanitostí a zachovat a podporovat zemědělské postupy či produkční prvky přínosné 
z hlediska biologické rozmanitosti, opylovačů a přirozené biologické kontroly škůdců; 

30. vyzývá členské státy, aby v rámci svého strategického plánu SZP vypracovaly nezbytná opatření 
na podporu oblastí se značnou biologickou rozmanitostí, včetně krajinných prvků, s cílem zajistit, aby 
alespoň 10 % plochy představovalo rozmanité porosty, např. živé ploty, ochranná pásma, oblasti bez 
použití chemických látek a půdu ležící ladem, a také extenzivně obdělávanou půdu věnovanou 
dlouhodobému zajišťování biologické rozmanitosti a co nejvíce podporovat propojení různých biotopů 
a vytváření zelených koridorů, aby došlo k maximálnímu využití potenciálu biologické rozmanitosti;

31. připomíná, že nedostatečný přístup k půdě je jedním z hlavních faktorů omezujících usazování mladých 
zemědělců a generační obnovu v evropských zemědělských podnicích, které jsou důležitým cílem 
evropské zemědělské politiky; domnívá se, že by se měla posoudit možnost vytváření neprodukčních 
ploch, aby se v co největší míře zabránilo jejich negativnímu dopadu na přístup mladých zemědělců 
k půdě;

32. zdůrazňuje, že pokud v důsledku opatření na ochranu životního prostředí dojde k omezení využívání 
pozemků v soukromém vlastnictví nebo k negativnímu ovlivnění jejich hodnoty, musí být vlastníkovi 
poskytnuta odpovídající náhrada;

33. vítá skutečnost, že ekologické zemědělství bylo uznáno za jednu z významných součástí na cestě EU 
k udržitelnějším potravinovým systémům, zejména pokud jde o otázky biologické udržitelnosti, 
a při dosahování cílů veřejné politiky v oblasti hospodářského rozvoje, zaměstnanosti venkovského 
obyvatelstva, ochrany životního prostředí a opatření v oblasti klimatu; poukazuje na význam evropského 
akčního plánu ekologického zemědělství z hlediska jeho rozšiřování;

34. zdůrazňuje, že rozvoj produkce biopotravin musí být doprovázen rozvojem trhu a dodavatelského řetězce 
a opatřeními, která stimulují poptávku po biopotravinách, mj. prostřednictvím zadávání veřejných 
zakázek a široké škály propagačních opatření, výzkumu, inovací, proškolování a předávání vědeckých 
poznatků, s cílem podpořit stabilitu trhu s bioprodukty a spravedlivou odměnu pro zemědělce 
a propagovat opatření na podporu mladých ekologických zemědělců; zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet celý 
biopotravinový řetězec s cílem umožnit zpracování a distribuci zemědělských bioproduktů Unie v daném 
místě;

35. konstatuje, že členské státy budou přispívat k těmto cílům na úrovni Unie různě v závislosti na úrovni 
rozvoje svého odvětví biozemědělství, a vyzývá proto k vymezení vnitrostátních cílů; zdůrazňuje, že 
těchto cílů nebude dosaženo bez silné finanční podpory, spolehlivých školicích programů a poradenských 
služeb; vyzývá členské státy, aby v souladu s tím formulovaly svůj strategický plán SZP, a Komisi, aby 
zajistila, aby tyto strategické plány plnily svůj účel;

36. poukazuje na silné vazby mezi strategií EU v oblasti lesnictví a unijní strategií v oblasti biologické 
rozmanitosti;

37. zdůrazňuje, že odolné a zdravé lesní ekosystémy, včetně fauny a flóry, mají význam z hlediska zachování 
a rozšíření řady ekosystémových služeb, které lesy zajišťují, jako je biologická rozmanitost, čistý vzduch, 
voda, zdravá půda, dřevo a nerostné suroviny; poukazuje na to, že cíle EU v oblasti životního prostředí, 

úbytek nezastavil“, 2020,
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-4C1D-A5D2-
03CA1FADE6F8%7d.
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klimatu a biologické rozmanitosti nebude nikdy možné splnit bez multifunkčních, zdravých lesů 
a lesnictví a jejich udržitelného obhospodařování v dlouhodobé perspektivě;

38. poukazuje na to, že je třeba rozvíjet ucelený přístup, který by ochranu biologické rozmanitosti a ochranu 
klimatu spojil v rámci prosperujícího odvětví založeného na lesnictví a udržitelném biohospodářství;

39. v této souvislosti konstatuje, že pokud se zaměříme zároveň na sociální, environmentální a ekonomický 
přínos lesnictví, může nám to pomoci zajistit odolnost lesů a jejich schopnost adaptace, dosáhnout 
přechodu na oběhové biohospodářství a zlepšit podporu biologické rozmanitosti; domnívá se, že 
při stanovování cílů a jejich plnění je nutné přihlédnout ke konkrétním podmínkám a možnostem 
v jednotlivých zemích a že tyto cíle musejí mít pozitivní dopad na lesy a podmínky v oblasti lesnictví, 
na živobytí ve venkovských oblastech a biologickou rozmanitost lesů v EU;

40. zdůrazňuje, že lesy, zejména původní lesy, mají z hlediska zachování biologické rozmanitosti zásadní 
význam, a požaduje, aby byly chráněny; vyzývá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby stanovily 
definici pralesních porostů, kterou má v rámci budoucí strategie EU v oblasti lesnictví vypracovat Stálý 
lesnický výbor;

41. poukazuje na význam lesů spadajících pod program Natura 2000 z hlediska zachování biologické 
rozmanitosti lesů; konstatuje však, že pro správu těchto oblastí a s cílem zajistit prosazování práva je 
zapotřebí dostatek finančních prostředků;

42. poukazuje na význam podpory vyváženého udržitelného obhospodařování lesů pro zdraví a dlouhověkost 
lesních ekosystémů a jejich odolnost vůči změně klimatu a na význam zachování multifunkční úlohy lesů, 
mj. z hlediska zachování biologické rozmanitosti, dosažení cílů udržitelného rozvoje a uplatňování Zelené 
dohody pro Evropu; zdůrazňuje, že je důležité začlenit do rozhodování o výsadbě otázku genetické 
rozmanitosti, což by omezilo riziko napadení škůdci a šíření chorob, a volit místní, resp. domácí druhy;

43. poukazuje na význam proškolování majitelů lesů, místních osvětových projektů, procesů zajišťujících 
účast veřejnosti a programů průběžného zalesňování a opětovného zalesňování; vyzývá Komisi, aby 
propagovala celounijní specializované školící programy a účinný komplexní informační systém 
pro obhospodařování lesů;

44. poukazuje na celou řadu cenných tradičních agrolesnických systémů v EU a na potenciál inovativních 
systémů; upozorňuje na potenciál agrolesnictví z hlediska zlepšení a rozšíření celé rady ekosystémových 
služeb, biologické rozmanitosti zemědělské půdy, ukládání uhlíku, ochrany půdy a regulace koloběhu 
vody a současného zvýšení produktivity a udržitelnosti na úrovni zemědělských podniků; 

45. je si vědom toho, že je nutné zajistit prohlubování znalostí v oblasti agrolesnictví a široké prosazování 
příslušné odborné výuky mezi zemědělci, aby si byli vědomi výhod propojování lesních porostů 
se zemědělstvím a příslušných postupů;

46. vyzývá Komisi, aby věnovala pozornost ztrátě biologické rozmanitosti způsobené zastavěným 
prostředím; domnívá se, že k vysazování stromů by byly obzvlášť vhodné městské a příměstské oblasti, 
včetně bývalé průmyslové a rekultivované půdy, což by vedlo k větší biologické rozmanitosti 
v městských oblastech; je si vědom potenciálu agrolesnictví a oblastí, které nejsou vhodné k produkci 
potravin, při navyšování počtu stromů a toho, že je nutné se vyhnout jejich vysazování v místech, která 
mají vysokou přírodní hodnotu; 

47. uznává význam, který má využívání dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů a dřevěných produktů 
pro přechod na uhlíkově neutrální hospodářství a rozvoj oběhového biohospodářství;

48. vyzývá členské státy, aby zlepšily vnitrostátní právní předpisy s cílem zavést, popř. posílit ochranu proti 
nezákonné těžbě dřeva a úbytku biologické rozmanitosti;

49. poukazuje na to, že cíle EU v oblasti životního prostředí, klimatu a biologické rozmanitosti nebude nikdy 
možné splnit bez zdravých lesů; vybízí proto k opatřením na zvýšení lesního porostu tvořeného stromy, 
které jsou vhodné pro místní podmínky a ekosystémy, zejména s cílem zabránit šíření exotických druhů, 
které v mnohem menší míře zachovávají biologickou rozmanitost; zdůrazňuje, že následně vzniklý nový 



PE662.048v02-00 64/91 RR\1232895CS.docx

CS

les nesmí mít negativní dopad na stávající biologickou rozmanitost ani na propady uhlíku a že by se mělo 
zamezit výsadbě především na mokřadech a rašeliništích jakož i na pastvinách s vysokou biologickou 
rozmanitostí a na další půdě s vysokou přírodní hodnotou; zdůrazňuje, že hlavním cílem jakékoli budoucí 
strategie EU v oblasti lesnictví by měla být ochrana, opětovné zalesňování a zalesňování druhy stromů, 
které jsou vhodné pro dané místo a životní prostředí;

50. zdůrazňuje, že je důležité posilovat biologickou rozmanitost v zemědělských systémech na všech 
úrovních, od polí až po krajinu; považuje za zásadní posílit vědecký výzkum vztahů mezi zemědělskými 
postupy, ekologickými procesy a ekosystémovými službami a podporovat rozvoj inovativních 
praktických řešení a specifických místních znalostí nezbytných k podpoře ekosystémových služeb 
v široké škále ekologických souvislostí;

51. zdůrazňuje, že rozhodnutí zachovat a dále posilovat bioenergetický průmysl by mohlo vést k tomu, že 
bude rámci obhospodařování upřednostňováno zkracování období střídání plodin nebo využívání rychle 
rostoucích druhů, což sníží kvalitu dřeva a hodnotu výrobků a ohrozí dřevozpracující odvětví; konstatuje, 
že řešení, které by bylo přínosné pro všechny strany a spočívá v omezení využívání celých stromů 
k energetickým účelům, navrhované v rámci strategie pro biologickou rozmanitost, je důležité i pro 
dřevozpracující odvětví;

52. domnívá se, že podpora iniciativ zaměřených na zalesňování by se měla zakládat na celostním přístupu, 
který zohlední také místní hospodářské a sociální podmínky a místní společenství a upřednostní odolné, 
smíšené a zdravé lesy;

53. zdůrazňuje význam přípravků na ochranu rostlin a nástrojů pro stabilitu zemědělské produkce, 
potravinovou bezpečnost, přizpůsobení se změně klimatu a udržitelnost příjmů zemědělců; domnívá se, 
že i když došlo k určitému pokroku, je zapotřebí výrazně snížit používání chemických pesticidů a s nimi 
spojená rizika, aby se tak omezil dopad na biologickou rozmanitost, přičemž je nutné zohlednit místní 
specifické podmínky; domnívá se, že je třeba důkladně posoudit možnost využívání cílových rozpětí; 

54. zdůrazňuje klíčovou úlohu zavedení integrované ochrany rostlin115 a udržitelných systémů, včetně 
agroekologických přístupů, při snižování závislosti na pesticidech a naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že bude integrovaná ochrana rostlin uplatňována a její provádění systematicky hodnoceno; 

55. zdůrazňuje, že má-li se omezit potřeba pesticidů a dosáhnout dalšího snížení v používání chemických 
pesticidů a spojených rizik, je třeba, aby měli zemědělci k dispozici širší soubor alternativních, účinných, 
cenově dostupných a environmentálně bezpečných řešení a metod v oblasti ochrany rostlin; uvádí, že by 
to mohlo zahrnovat širší přejímání technik kulturní, fyzické a biologické kontroly, nové nízkorizikové 
pesticidy a biopesticidy, účinnější techniky uplatňování usnadňované nástroji, jako je digitální a přesné 
zemědělství, epidemiologické modely, širší a lepší škálu možností, pokud jde o odolnější odrůdy 
vyžadující méně vstupů, a posílení výzkumu a vzdělávání v oblasti inovací a poradních systémů, a to 
i pokud jde o agroekologické zemědělské postupy;

56. vyzývá Komisi, aby zlepšila regulační rámec s cílem urychlit přijímání nových a alternativních řešení 
v oblasti zdraví rostlin, včetně přípravků na ochranu rostlin s nižším dopadem na životní prostředí, jako 
jsou látky představující nízké riziko, biologická řešení nebo přírodní látky;

57. zdůrazňuje úlohu, kterou hrají prospěšné druhy v zemědělském ekosystému, zejména v oblasti ochrany 
proti škůdcům, ale také opylování a ochrany rostlin a půdy; konstatuje, že správná kombinace divoce 
rostoucích květin může přilákat a zachovat hmyzí predátory a parazitoidy, což je přínosem pro produkci 
a pro zvýšení opylování;

58. domnívá se proto, že je třeba, aby přejímání udržitelných postupů, jako je integrovaná ochrana rostlin 
a agroekologické přístupy, bylo podpořeno vhodnými pobídkami a kompenzacemi;

115 V souladu s obecnými zásadami stanovenými v příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení 
udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71).
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59. vítá společné akce Europolu a členských států zaměřené na boj proti nezákonnému dovozu přípravků na 
ochranu rostlin ze třetích zemí, je však velmi znepokojen tím, že tento dovoz pokračuje, což má rovněž 
dopad na životní prostředí a biologickou rozmanitost v EU;

60. vyjadřuje politování nad tím, že zemědělská produkce a spotřeba se čím dál více soustřeďují na omezený 
počet zemědělských plodin a v jejich rámci na pak na omezený počet odrůd a genotypů; zdůrazňuje, že 
posilování a ochrana genetické rozmanitosti ve všech jejích složkách má klíčový význam pro podporu 
rozmanitosti a bohatství zemědělských ekosystémů a pro ochranu místních genetických zdrojů, zejména 
proto, že představuje zásobník řešení, která pomohou při zvládání environmentálních výzev a výzev 
v oblasti klimatu a zabezpečení potravin, které máme před sebou;

61. poukazuje na význam ochrany kultivarů a původních odrůd, neboť snášejí i ne zcela optimální podmínky; 
dále konstatuje, že nákladově nejefektivnější způsob, jak tyto geny a vlastnosti zachovat, je jejich 
používání v praxi; vítá skutečnost, že Komise zvažuje revizi pravidel pro uvádění tradičních odrůd plodin 
na trh s cílem přispět k jejich zachování a udržitelnému využívání; dále vítá její záměr přijmout opatření 
k usnadnění registrace odrůd osiva, a to i ekologického heterogenního materiálu, a k zajištění snadnějšího 
přístupu tradičních a místním podmínkám uzpůsobených odrůd na trh;

62. upozorňuje na skutečnost, že u trvalých plodin dochází ke ztrátě rozmanitosti také v důsledku ztráty 
genetické rozmanitosti samotných odrůd; vyjadřuje politování nad tím, že vegetativní rozmnožovací 
systémy EU jsou koncipovány způsobem, který nepodporuje zachování biologické rozmanitosti v rámci 
odrůd; vyzývá Komisi, aby podporovala změny právních předpisů EU v oblasti regulace vegetativního 
rozmnožování a aby podporovala ochranu genetické rozmanitosti tradičních evropských odrůd přímo 
v zemědělských podnicích;

63. připomíná, že v Evropské unii je chována řada původních plemen zvířat, jež reprezentují prvky daného 
regionálního přirozeného prostředí a  tradičního živobytí místních komunit a jsou nedílnou součástí 
biologické rozmanitosti; vyzývá členské státy, aby nadále podporovaly opatření zaměřená na ochranu 
těchto plemen; je znepokojen tím, že v důsledku nákaz, jako je africký mor prasat, hrozí vyhynutí 
některých druhů, jako je například východobalkánské prase; vyzývá členské státy, aby zavedly včasná 
opatření a vyčlenily zdroje s cílem zabránit ztrátě této biologické rozmanitosti;

64. vyzývá Komisi, aby vypracovala ambiciózní, vhodné a doplněné předpisy a plány, které prostřednictvím 
komplexních protokolů zabrání pronikání invazních druhů na různá evropská území a do moří, s cílem 
zabránit vstupu rostlinných i živočišných druhů, jež mohou mít významný negativní dopad nejen na 
biologickou rozmanitost, ale také na zemědělství a rybolov, což by vedlo k velkým hospodářským 
ztrátám, přičemž by tyto předpisy a plány měly zahrnovat návrhy opatření k regulaci invazních druhů 
a dopadů, které mohou mít tyto druhy na různé ekosystémy a odvětví;

65. vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechny cíle týkající se neprodukční zemědělské plochy, neprodukčních 
krajinných prvků a chráněných oblastí budou natolik flexibilní, aby mohly být prováděny podle přesných 
podmínek a možností každého členského státu a aby respektovaly práva zemědělců, rybářů a vlastníků 
půdy a lesů, přičemž musí být zachována přísná ochrana jakožto dobrovolná možnost pro vlastníky půdy 
a lesů;

66. zdůrazňuje, že opouštění zemědělských ploch se týká 10 až 50 % zemědělské půdy EU, což způsobuje 
ztrátu tradiční krajiny, zvyšuje riziko eroze půdy a zhoršuje kvalitu stanovišť mnoha druhů žijících na 
zemědělské půdě; připomíná zásadní úlohu opatření pro oblasti s přírodními omezeními, pokud jde 
o předcházení opouštění půdy a zachování obhospodařování člověkem v těchto oblastech, ale také pokud 
jde o prevenci lesních požárů a ochranu specifických ekosystémů a přírodních zdrojů, jako jsou 
zemědělské oblasti s vysokou přírodní hodnotou.

67. zdůrazňuje, že změny ve využívání půdy, rozšiřování a intenzifikace zemědělství a neudržitelné 
obchodování s volně žijícími druhy a jejich spotřeba jsou klíčovými faktory ztráty biologické 
rozmanitosti a posilují kontakty mezi volně žijícími druhy, hospodářskými zvířaty, patogeny a lidmi, což 
vytváří podmínky pro nové infekční nemoci;

68. konstatuje, že produkce kožešin, která je spojena s koncentrací tisíců nedomestikovaných zvířat 
podobného genotypu v těsné vzájemné blízkosti za chronicky stresových podmínek, může závažně 
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ohrožovat dobré životní podmínky zvířat a zvyšovat jejich náchylnost k infekčním onemocněním, včetně 
zoonóz, jak tomu bylo v případě onemocnění COVID-19 u norků;

69. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet obchodní modely odměňováním zemědělců, pěstitelů, rybářů a vlastníků 
a uživatelů dalších ploch za ekosystémové služby, které poskytují;

70. uznává, že je důležité sledovat ekonomické nástroje relevantní pro biologickou rozmanitost a finanční 
prostředky, které vytvářejí, a zavést v této věci soustavné a srovnatelné sledování financování a podávání 
zpráv ve všech členských státech; 

71. všímá si zásadní úlohy, kterou plní opylovači v oblasti biologické rozmanitosti a zemědělské produkce; je 
mimořádně znepokojen vysokou úmrtností opylovačů, včetně včel medonosných, která byla zaznamenána 
v řadě regionů EU; vyzývá odpovědné orgány členských států, aby zajistily větší kontrolu používání 
látek, které nejsou povoleny nebo jsou pro opylovače škodlivé;

72. požaduje, aby byl při přijímání opatření na podporu opylovačů uplatňován celostní přístup a aby podpora 
v rámci SZP nevedla k oslabení nebo ztrátě služeb opylovačů; vyzývá členské státy, aby do svých návrhů 
strategických plánů zahrnuly opatření zaměřená na různé skupiny opylovačů;

73. domnívá se, že digitální technologie, včetně přesného zemědělství, mohou evropským zemědělcům 
pomoci zajišťovat bezpečné a kvalitní potraviny a zároveň přispět k zachování biologické rozmanitosti 
a minimalizaci dopadu zemědělství na životní prostředí; zdůrazňuje, že je důležité podporovat rozvoj 
digitálních nástrojů, které umožňují plánování v oblasti biologické rozmanitosti na úrovni zemědělských 
podniků i mimo ně, a zlepšovat propojenost sítí ve venkovských oblastech;

74. zdůrazňuje, že je nutné zajistit přístup k těmto nástrojům prostřednictvím SZP, aby tak všichni mohli těžit 
z příležitostí, které přináší digitalizace; dále uvádí, že je třeba inkluzivním způsobem usnadnit provádění 
digitálního zemědělství, a to prostřednictvím odborného vzdělávání a jeho rozšíření ve venkovských 
oblastech;

75. uznává rozmanitost evropského zemědělství a vysoký potenciál jeho zemědělských systémů v oblasti 
biologické rozmanitosti, jako je pastevectví a systémy pastvy, které chrání louky a živé ploty, 
agrolesnictví a rozsáhlou obhospodařovanou zemědělskou půdu;

76. vyzývá Komisi, aby podporovala i další metody produkce šetrné k životnímu prostředí, jako je 
integrovaná produkce, což je metoda, která je široce zavedená v mnoha členských státech a jež 
optimalizuje využívání přírodních zdrojů, chrání půdu, vodu a ovzduší a podporuje biologickou 
rozmanitost;

77. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly využívání pastvin a pasteveckých stanovišť, včetně 
zalesněných pastvin a dalších zemědělsko-lesnických systémů, a to v součinnosti se zachováním komunit 
s pastvinami s vysokou přírodní hodnotou;

78. uznává potenciál agroekologických systémů, zejména při kombinovaní postupů diverzifikace, které 
souběžně poskytují řadu ekosystémových služeb, chrání biologickou rozmanitost a podporují výnosy 
plodin a příjmy zemědělců116; mimoto uznává hodnotu, kterou má podpora přejímání přístupů, které jsou 
přínosné pro všechny strany; 

116 Tamburini, G. a spol., Agricultural diversification promotes multiple ecosystem services without 
compromising yield,(„Zemědělská diverzifikace podporuje mnoho ekosystémových služeb, aniž by byl ohrožen 
výnos“), Science Advances, sv. 6, č. 45, 2020; Přezkum 98 metaanalýz založených na 5 160 původních studií, 
které zahrnovaly 41 946 srovnání mezi diverzifikovanými a zjednodušenými postupy. V 63 % případů 
agroekologie podpořila biologickou rozmanitost bez jakýchkoli ztrát na výnosech a v mnoha případech se 
výnosy dokonce zvýšily; https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eaba1715
Van der Ploeg, J. D. a spol., The economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe 
(„Hospodářský potenciál agroekologie: empirické důkazy z Evropy“), Journal of Rural Studies, sv. 71, 2019, s. 
46-61; https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.003 

https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eaba1715
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.003
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79. zdůrazňuje, že některé obchodní dohody, o kterých se v současnosti jedná, nebo jsou finalizovány, 
nemusí být v souladu s cíli strategie v oblasti biologické rozmanitosti; připomíná proto, že je třeba zajistit, 
aby obchodní dohody obsahovaly příslušné kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, jejichž cílem je 
podpora biologické rozmanitosti a souladu s evropskými normami v oblasti udržitelnosti; 

80. vítá, že se Komise zavázala zajistit plné provádění a vymáhání ustanovení o biologické rozmanitosti 
v obchodních dohodách, jakož i lépe posuzovat jejich dopad na biologickou rozmanitost; žádá Komisi, 
aby zavedla nezbytné systémy pro zajištění toho, aby se produkty dovážené do EU řídily opatřeními, 
která se vztahují na evropské zemědělce, a posílila tak úsilí zemědělců z EU produkovat potraviny 
udržitelnějším způsobem, čímž by zvýšila účinnost ochrany biologické rozmanitosti také v globálním 
měřítku;

81. trvá na tom, že je nutné zajistit soudržnost obchodní politiky EU tím, že nebude usnadněn dovoz 
zemědělských produktů, které jsou výsledkem odlesňování, jež závažně poškozuje biologickou 
rozmanitost na celém světě; vyzývá Komisi, aby navrhla balíček opatření, která zajistí udržitelné 
zemědělské dodavatelské řetězce s nulovým odlesňováním pro výrobky uváděné na trh EU;

82. konstatuje, že živiny jsou zásadní pro zemědělskou produkci a pro zachování zdravé půdy; vítá návrh 
Komise týkající se snížení ztrát živin a zdůrazňuje, že nadměrné používání hnojiv je zdrojem znečištění 
ovzduší, půdy a vody a dopadů na klima, jež poškozují biologickou rozmanitost; zdůrazňuje, že lepší 
hospodaření s živinami má jak hospodářský, tak environmentální přínos;

83. zdůrazňuje, že strategie pro snížení ztrát živin by se měla zaměřit především na to, aby zemědělci mohli 
zvýšit účinnost hospodaření s živinami, a zdůrazňuje v tomto ohledu význam inovativních technologií 
a řešení; naléhavě vyzývá členské státy, aby ve svých strategických plánech předložily opatření na 
podporu účinného hospodaření s živinami a oběhovosti živin a aby silně podporovaly vzdělávání osob 
poskytujících poradenské služby zemědělským podnikům a zemědělcům;

84. vyzývá k vytvoření a podpoře vzdělávacích programů, které povedou k dobrému pochopení problematiky 
ochrany agronomie i přírody;

85. zdůrazňuje, že klíčový význam pro získání údajů a nalezení nejlepších řešení v oblasti ochrany biologické 
rozmanitosti bude mít výzkum, inovace, výměny znalostí, zvyšování informovanosti, vzdělávání 
a poradenské služby;

86. zdůrazňuje zásadní úlohu poradenských služeb pro zemědělství při šíření inovací a znalostí v oblasti 
strategií na podporu biologické rozmanitosti, podněcování ke sdílení zkušeností, zejména vzájemných 
výměn, a podpoře praktických ukázek, a to zejména na základě práce na místní úrovni, která by umožnila 
zemědělcům, aby se lépe přizpůsobili specifickým podmínkám dané lokality, a to včetně drobných 
a mladých zemědělců a zemědělkyň a osob, které žijí ve znevýhodněných venkovských oblastech; vyzývá 
členské státy, aby zemědělcům poskytovaly komplexní poradenství ohledně zavádění systémů produkce 
a postupů řízení podporujících ochranu a obnovu biologické rozmanitosti na zemědělské půdě;

87. zdůrazňuje, že výzkum a inovace jsou klíčovými hnacími silami při urychlení přechodu na udržitelné 
potravinové systémy, zejména poskytováním moderních poznatků, které zemědělcům umožní produkovat 
potraviny s menšími vstupy a zvýšit poskytování ekosystémových služeb a zároveň podpoří udržitelný 
sociální a hospodářský rozvoj; domnívá se, že uvádění inovací na trh vyžaduje příznivé regulační 
prostředí a přijetí pobídek;

88. všímá si obrovského přínosu, který má zdravá a živá půda pro biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby, a silné souvislosti mezi živou, zdravou a biologicky rozmanitou půdou a produktivitou 
a ziskovostí zemědělských podniků a jejich odolností vůči změně klimatu, a pro zabezpečení potravin 
a biomasy, zejména pak v souvislosti se suchem a záplavami; zdůrazňuje, že více než 60 % evropské 
půdy není v dobrém zdravotním stavu117 a že je třeba přijmout politická opatření, která podpoří podmínky 
pro život v půdě; všímá si dopadu mikroplastů na biologickou rozmanitost půdy;

117 Průběžná zpráva výboru mise pro zdravou půdu a potraviny „Péče o půdu je péčí o život“ (Caring for soil is 
caring for life), Evropská komise, 2020;
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ebd2586-fc85-11ea-b44f-01aa75ed71a1/
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89. vítá harmonogram Komise pro vytvoření nové strategie týkající se půdy, jejímž účelem by bylo zajistit 
ochranu a udržitelné využívání půdy, otevření střediska EU pro sledování půdy a misi EU pro zdravou 
půdu a potraviny nazvanou „Péče o půdu je péčí o život“; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly další výzkum v oblasti ekosystémových služeb půdy a aby upravily příslušné stávající 
programy financování s cílem usnadnit takovéto výzkumné projekty;

90. připomíná význam, který má udržitelné využívání a řízení vodních zdrojů pro ochranu a obnovu 
biologické rozmanitosti; vybízí Komisi a členské státy, aby posílily podporu pro účinné a účelné 
zavlažovací systémy a udržitelné vodní hospodářství;

91. poukazuje na úspěch směrnice o ptácích a směrnice o přírodních stanovištích118 a konstatuje, že EU má 
největší síť chráněných oblastí na světě a že účinné řízení přírodních procesů má zásadní význam pro 
zachování biologické rozmanitosti; 

92. poukazuje na výrazné rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o provádění sítě Natura 2000 a související 
nerovné podmínky v oblasti ochrany; zdůrazňuje, že je třeba zapojit všechny příslušné aktéry na unijní, 
celostátní, regionální a místní úrovni s cílem dosáhnout lepšího provádění směrnice o ptácích a směrnice 
o přírodních stanovištích; připomíná výsledky kontroly účelnosti těchto směrnic; uznává flexibilitu 
směrnic, pokud jde o provádění, jež by měla být plně prozkoumána, aby umožnila zohledňovat specifické 
podmínky daného státu a přispívala k omezení a postupnému vyřešení konfliktů mezi ochranou přírody 
a socioekonomickými činnostmi;

93. zdůrazňuje, že je třeba podporovat zemědělské postupy, jako je agrolesnictví a pastevectví, v oblastech 
s vysokou hodnotou, které poskytují širokou škálu ekosystémových služeb; připomíná, že velcí 
masožravci, zejména vlci, mohou mít dopad na zemědělskou činnost, zejména v oblastech s rozsáhlou 
obhospodařovanou zemědělskou půdu bohatou na biologickou rozmanitost; připomíná, že měnící se 
podmínky vedly k nárůstu populace určitých chráněných druhů velkých masožravců a jejich kořisti; 
zdůrazňuje, že určité oblasti biologické rozmanitosti je třeba řídit, aby se zajistil vyvážený rozvoj všech 
druhů; připomíná odpovědnost Komise za hodnocení pokroku při dosahování statusu ochrany druhů 
v rámci jednotlivých regionů a v případě potřeby za provedení změny tohoto statusu, pokud jde 
zamýšleného stavu ochrany dosaženo, a to za účelem ochrany hospodářských zvířat;

94. bere na vědomí návrh Komise na zvýšení počtu chráněných oblastí a oblastí s přísnou ochranou 
a připomíná závěry Rady ze dne 16. října 2020 týkající se biologické rozmanitosti, a sice že by přísnější 
ochrana mohla umožňovat určité lidské činnosti, pokud by byly v souladu s cíli dané chráněné oblasti 
týkajícími se ochrany; domnívá se, že lidské činností, které jsou v souladu s cíli v oblasti ochrany nebo 
dokonce pozitivně přispívají k biologické rozmanitosti, by v oblastech s přísnou ochranou měly být 
povoleny;

95. důrazně vybízí členské státy, aby patřičně zemědělce odměňovaly a poskytovaly jim pobídky, a to 
prostřednictvím finančních kompenzací za oblasti, které byly v rámci sítě Natura označeny za chráněné 
oblasti nebo oblasti s přísnou ochranou, a aby pokrývaly veškeré zvýšené náklady na výrobu, které 
vznikly v důsledku opatření souvisejících s ochranou;

96. připomíná, že na cíle v oblasti biologické rozmanitosti musí být vyčleněno 7,5 % ročních výdajů VFR 
v roce 2024 a 10 % ročních výdajů VFR v letech 2026 a 2027.

118 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7); Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
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STANOVISKO VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ke strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030: navrácení přírody do našeho 
života
(2020/2273(INI))

Zpravodajka: Bettina Vollath

NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí ze dne 24. ledna 
2018, která vyjadřuje rámcové zásady v oblasti lidských práv a životního prostředí, a jeho zprávu ze dne 
15. července 2020, která nese název „Lidská práva závisejí na zdravé biosférě“,

– s ohledem na příslib vedoucích představitelů ve prospěch přírody nazvaný „Společně k odvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti do roku 2030 v zájmu udržitelného rozvoje“, který přijali političtí představitelé 
na summitu OSN o biologické rozmanitosti dne 30. září 2020,

– s ohledem na studii tematické sekce EP pro vnější vztahy z dubna 2020 nazvanou „Biologická 
rozmanitost jako lidské právo a její význam pro vnější činnost EU“,

A. vzhledem k tomu, že přetrvávající negativní trendy ve vývoji biologické rozmanitosti a ekosystémů 
ohrozí naplňování 80 % posuzovaných cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, které souvisejí s 
chudobou, hladem, zdravím, vodou, městy, klimatem, oceány a půdou; 

B. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 nadále ovlivňuje zdraví a živobytí lidí na celém světě; 
vzhledem k tomu, že ničení přírodních stanovišť, zejména tropických pralesů, které představují výjimečné 
rezervoáry biologické rozmanitosti, vede k rozšíření oblastí kontaktu mezi lidmi a volně žijícími druhy a 
mohlo by být významným faktorem přispívajícím k budoucímu výskytu a šíření virových chorob;

C. vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o biologické rozmanitosti slouží jako základ pro definování politik 
zaměřených na ochranu biologické rozmanitosti z hlediska lidských práv a pro rozšíření obsahu 
mezinárodních závazků v oblasti biologické rozmanitosti ve vztahu k lidským právům; vzhledem k tomu, 
že činnost zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí otevírá cestu k vytvoření 
právního rámce pro závazky v oblasti lidských práv týkající se zachování a udržitelného využívání 
biologické rozmanitosti;

D. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy musí v dobré víře a za vzájemné podpory kromě 
mezinárodních závazků v oblasti biologické rozmanitosti a lidských práv dodržovat také své právní 
závazky vyplývající z předpisů EU týkajících se soudržnosti politik v oblasti vnější činnosti, a to v 
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souladu s povinností zakotvenou v Listině základních práv EU začlenit vysokou úroveň ochrany 
životního prostředí a zvyšování kvality životního prostředí do politik Unie a v souladu se zásadou 
udržitelného rozvoje;

E. vzhledem k tomu, že počet obhájců lidských práv v oblasti životního prostředí a půdy, kteří byli 
zavražděni nebo vystaveni násilným činům, únosům, výhrůžkám, obtěžování, zastrašování a očerňujícím 
kampaním, se v posledních letech na celém světě značně zvýšil; vzhledem k tomu, že tyto osoby často 
čelí obrovským nesnázím a hrozbám, které v některých případech souvisí s drancováním přírodních 
zdrojů za účelem zisku spojeným s všudypřítomnou korupcí a chudobou;

F. vzhledem k odhadům, podle nichž je nejméně čtvrtina celosvětové rozlohy půdy vlastněna, spravována, 
využívána nebo obývána původním obyvatelstvem a místními komunitami a čelí rostoucímu negativnímu 
působení lidské činnosti na životní prostředí; vzhledem k tomu, že Deklarace OSN o právech původních 
obyvatel uznává kolektivní a individuální práva původních obyvatel;

G. vzhledem k tomu, že znečištění moří plasty se v posledních letech značně zhoršilo, což má vliv na 
biologickou rozmanitost; vzhledem k tomu, že by proto mělo být vyvinuto úsilí s cílem přijmout novou 
globální smlouvu, která by znečištění moří plasty omezila;

Význam zdravých ekosystémů a biologické rozmanitosti pro lidská práva

1. zdůrazňuje, že zhoršování stavu a ničení ekosystémů a negativní dopad, který na ně má neudržitelná těžba 
zdrojů a změna klimatu, vede k vymírání druhů a ke ztrátě biologické rozmanitosti nevídaného rozsahu a 
je hrozbou pro lidská práva současných a budoucích generací, např. pro právo na život, zdraví, potraviny, 
vodu, odpovídající hygienické podmínky a bydlení, a ohrožuje i práva nejzranitelnějších osob, jako jsou 
ženy, děti a lidé se zdravotním postižením, práva původních obyvatel a práva venkovských komunit a 
komunit závislých na přírodních zdrojích; zdůrazňuje také, že zhoršení stavu ekosystémů a tlak, který je 
na ně vyvíjen, maří všeobecné úsilí o udržitelný rozvoj a brání pokroku při dosahování většiny cílů 
udržitelného rozvoje do roku 2030, zejména cílů týkajících se vymýcení chudoby a hladu, zajištění 
dostupnosti vody a sanitačních zařízení, dosažení potravinového zabezpečení, zajištění zdravého života a 
snížení socioekonomických nerovností v jednotlivých zemích a mezi nimi;

2. připomíná, že produktivita a odolnost zemědělství závisí na biologické rozmanitosti, která zaručuje 
udržitelnost potravinových systémů bez použití chemických pesticidů; dále zdůrazňuje význam 
udržitelného zemědělství a obhospodařování lesů pro zachování biologické rozmanitosti, zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a jejich odolnost vůči změně klimatu a ochranu všech zvláště 
zranitelných rostlin a živočichů, jako je opylující hmyz;

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí zintenzivnit úsilí k zachování a obnovení biologické rozmanitosti, zejména 
přijetím účinných opatření, která by chránila lidská práva a současně zachovávala a udržitelným 
způsobem využívala přírodní zdroje; v této souvislosti požaduje vypracování holistického politického 
přístupu EU založeného na lidských právech, který bude mít za cíl zabránit ztrátě a degradaci biologické 
rozmanitosti, a vyzývá k tomu, aby byly odvětvové politiky EU s tímto cílem uvedeny do souladu; 
zdůrazňuje význam zachování biologické rozmanitosti v zámořských zemích a územích a 
nejvzdálenějších regionech EU a zdůrazňuje v tomto ohledu, že je zapotřebí zachovat fondy a programy 
EU, které tento cíl podporují; dále zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit mezinárodní právo v oblasti 
životního prostředí a lidských práv, právní předpisy v oblasti životního prostředí a procesní 
environmentální a lidská práva, zejména zlepšením přístupu k informacím, účasti veřejnosti a přístupu ke 
spravedlnosti a účinným prostředkům nápravy a tím, že se podpoří a prosadí zásadní úloha místních 
komunit, původních obyvatel a obránců environmentálních lidských práv, pokud jde o zachování 
biologické rozmanitosti;

4. zdůrazňuje, že biologická rozmanitost a lidská práva jsou vzájemně provázané a navzájem závislé, a 
připomíná, že státy mají povinnost chránit biologickou rozmanitost, na níž tato práva závisí, a to i 
zajištěním účasti občanů na rozhodování o biologické rozmanitosti; vítá pokrok, kterého bylo dosaženo 
uznáním spojitosti mezi lidskými právy a zdravím biosféry na mezinárodní i vnitrostátní úrovni; vyzývá 
EU, aby prosazovala všeobecné uznávání práva na zdravé, udržitelné, čisté a bezpečné životní prostředí v 
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Radě OSN pro lidská práva a ve Valném shromáždění; domnívá se, že toto uznání by mělo sloužit jako 
katalyzátor pro silnější environmentální politiky a přísnější právní předpisy v této oblasti;

5. podporuje úsilí zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí o vypracování pokynů 
týkajících se povinností v oblasti lidských práv, které se dotýkají životního prostředí, ekosystémů a 
biologické rozmanitosti; vyzývá členské státy a orgány a instituce EU, aby podporovaly a prosazovaly 
globální provádění rámcových zásad pro lidská práva a životní prostředí z roku 2018, které předložil 
zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva a životní prostředí; dále vyzývá EU, aby podporovala iniciativu 
programu OSN pro životní prostředí v oblasti environmentálních práv;

6. zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 ukázala na význam přístupu „jedno zdraví“ při tvorbě politiky a na 
nezbytnost transformačních změn, které budou zahrnovat spolupráci napříč jednotlivými disciplínami a 
odvětvími; dále zdůrazňuje, že v důsledku globální recese způsobené pandemií hrozí, že státy na celém 
světě odhlédnou od ochrany životního prostředí, aby stimulovaly krátkodobou hospodářskou činnost; 
zdůrazňuje, že opatření zaměřená na respektování a ochranu biologické rozmanitosti je nutné začlenit do 
všech hospodářských odvětví;

Budoucí evropský rámec správy v oblasti biologické rozmanitosti a odpovědnost podniků

7. vítá záměr Komise vypracovat nový evropský rámec správy v oblasti biologické rozmanitosti a přijmout 
inkluzivní přístup, který bude zahrnovat občanskou společnost jako orgán dohledu, jenž bude monitorovat 
provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí; vítá také její záměr upřednostnit v roce 
2021 novou iniciativu týkající se udržitelné správy a řízení podniků, která se bude zabývat náležitou péčí 
v oblasti lidských práv a životního prostředí v ekonomických hodnotových řetězcích; trvá v této 
souvislosti na tom, že je zapotřebí vypracovat právní předpisy EU týkající se náležité péče v oblasti 
lidských práv a životního prostředí pro společnosti z EU, společnosti se sídlem v EU nebo společnosti ze 
třetích zemí působící na vnitřním trhu, které stanoví právně závaznou povinnost identifikovat, posuzovat, 
monitorovat, řešit a napravovat potenciální či skutečné případy porušování lidských práv v celém 
dodavatelském řetězci těchto společností, předcházet jim, ukončit je, informovat o nich, zmírnit je a nést 
za ně odpovědnost a které zavedou účinné mechanismy sledování a vymáhání, a to v souladu s obecnými 
zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv; vyzývá Komisi, aby bezodkladně předložila návrh 
právního rámce EU založeného na povinné náležité péči podniků zaměřené na oblast lidských práv a 
životní prostředí, který by měl mimo jiné zajistit udržitelné dodavatelské řetězce nezpůsobující 
odlesňování; dále vyzývá Komisi, aby zvážila, zda by se neměla zabývat dovozem zboží, jehož získávání 
či výroba má za následek ničení či úbytek biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti 
beztrestnosti za porušování práv ze strany podniků a států, a to tím, že budou vytvořeny nástroje, jež 
umožní plné, účinné a udržitelné provádění právních předpisů v oblasti lidských práv a životního 
prostředí a jejich vymáhání;

8. zdůrazňuje, že odlesňování, zabírání půdy a další neudržitelné činnosti využívající přírodní zdroje a 
těžební činnosti, které provádí určité soukromé či veřejné podniky, mají významný a mnohostranný 
dopad na původní obyvatele a místní komunity; zdůrazňuje, že těmto skupinám obyvatel často nejsou 
přiznávána jejich společná vlastnická práva k půdě, vodě či dalším zdrojům, které tradičně vlastnili, žili 
na nich nebo je jinak užívali; podtrhuje, že ženám jsou vlastnická práva odpírána nepoměrně častěji; 
vyzývá všechny zúčastněné strany a podniky, aby se zapojily do prosazování udržitelného 
obhospodařování lesů a aby uznaly práva původních obyvatel, a to i tím, že jim zaručí právo na 
svobodný, předběžný a informovaný souhlas a zajistí účinnou účast původních a místních obyvatel na 
rozhodovacích postupech týkajících se řízení zdrojů a jejich využívání; naléhavě vyzývá podniky, aby 
provedly důkladné posouzení dopadu veškeré své činnosti, která by mohla mít vliv na biologickou 
rozmanitost místních komunit a půdy, vody a dalších společných přírodních zdrojů původních obyvatel, a 
to v souladu s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv, s pokyny Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj pro náležitou péči na podporu odpovědného chování podniků a s 
rámcovou zásadou č. 12 zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí; vyzývá EU, aby 
nepodporovala ani nefinancovala projekty, které mohou vést k vypuzení původních obyvatel z jejich 
domovských oblastí; vítá výzvu OSN z listopadu 2020 k budování inkluzivní, udržitelné a odolné 
budoucnosti ve spolupráci s původními obyvateli;

Využití vnější činnosti EU na podporu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti
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9. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby začlenily ochranu biologické rozmanitosti a 
její provázanost s lidskými právy do vnější činnosti EU, např. prostřednictvím svých dialogů o lidských 
právech a své obchodní politiky, podporovaly ambiciózní politiku zaměřenou na biologickou rozmanitost 
na mezinárodních fórech, v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a novou strategií EU v oblasti 
biologické rozmanitosti, a prováděly opatření stanovená v Akčním plánu EU pro lidská práva 
a demokracii (2020–2024) s cílem řešit dopad úbytku biologické rozmanitosti na dodržování lidských 
práv;

10. vyzývá Komisi, aby se zabývala otázkami spolupráce týkajícími se zachování biologické rozmanitosti, 
celistvosti ekosystému a dodržování mezinárodních závazků v oblasti životního prostředí a lidských práv, 
a to jednotným a soudržným způsobem, zejména prostřednictvím mezinárodních komplexních a 
odvětvových dohod EU a politických dialogů s partnerskými zeměmi, např. dodržováním pravidel 
spravedlivého obchodu týkajících se životního prostředí, a aby co nejlépe využila posouzení dopadu na 
lidská práva a udržitelný rozvoj a příslušná doporučení; vyzývá Komisi, aby provedla důkladná posouzení 
dopadu, která jsou vypracovávána před uzavřením dohod o obchodu a spolupráci a před realizací 
rozvojových projektů, se zvláštním důrazem na měření jejich dopadů na práva a život místních obyvatel; 
trvá na tom, že tato posouzení musí být vypracovávána za skutečného a smysluplného zapojení občanské 
společnosti a místních komunit a že jejich závěry by měly být řádně zohledněny; vyzývá Komisi, aby v 
případě možného nebo skutečného nepříznivého dopadu na lidská práva, která souvisejí s životním 
prostředím a biologickou rozmanitostí, realizaci projektů přehodnotila; také vyzývá Komisi a ESVČ, aby 
vypracovaly pokyny týkající se práva na čisté, zdravé, bezpečné a udržitelné životní prostředí, zahrnuly 
biologickou rozmanitost a její vzájemnou provázanost s lidskými právy do svých pravidelných zpráv o 
situaci v oblasti lidských práv ve třetích zemích a aby vypracovaly nástroje a vzdělávací materiály o 
významu biologické rozmanitosti, jež budou sloužit delegacím EU pro jejich práci v oblasti lidských 
práv; vyzývá delegace EU, aby spolupracovaly s podniky a zainteresovanými stranami s cílem zvýšit 
informovanost, podpořit projekty, usnadnit účast organizací občanské společnosti a sdílet informace v 
této oblasti;

11. zdůrazňuje, že obchodní dohody musí přispívat k zachování biologické rozmanitosti ve třetích zemích, 
mimo jiné prostřednictvím silných, ambiciózních a řádně prosazovaných kapitol o obchodu a udržitelném 
rozvoji; naléhavě v tomto ohledu vyzývá vrchního úředníka Komise pro dodržování obchodních dohod, 
aby na dodržování těchto dohod dohlížel v úzké spolupráci s Evropským parlamentem; vítá začlenění 
mezinárodních norem v oblasti environmentálních a lidských práv do rámce systému všeobecných 
celních preferencí (GSP); vyzývá Komisi, aby zohlednila vzájemné propojení biologické rozmanitosti a 
lidských práv při posuzování provádění mezinárodních úmluv týkajících se lidských práv a životního 
prostředí v rámci GSP; vyzývá k tomu, aby byla do tohoto rámce zahrnuta Úmluva Mezinárodní 
organizace práce (MOP) č. 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu, a doporučuje, aby členské státy 
EU, které tak dosud neučinily, tuto úmluvu ratifikovaly; vyzývá k zapojení příslušných zúčastněných 
stran do dialogů v rámci systému GSP a k posílení transparentnosti těchto dialogů;

12. vyzývá Radu, aby poskytla Komisi mandát k tomu, aby jménem EU vedla jednání týkající se její účasti v 
mezivládní pracovní skupině pro vztah nadnárodních společností a dalších podniků k lidským právům s 
cílem přijmout závaznou a vymahatelnou smlouvu OSN o podnikání a lidských právech; zdůrazňuje 
význam tohoto postupu, zejména v souvislosti s problémem zabírání půdy a jeho dopadem na biologickou 
rozmanitost a práva původních obyvatel a lidská práva;

13. vzdává hold obráncům lidských práv v oblasti životního prostředí a pozemkových práv, zástupcům 
místních komunit, právním zástupcům a novinářům, kteří se zasazují za ochranu přírodních zdrojů, a 
důrazně odsuzuje veškeré násilné činy namířené proti nim, včetně zabíjení, a kriminalizaci jejich činnosti; 
uznává přínos, zkušenosti a znalosti těchto skupin, pokud jde o boj proti úbytku biologické rozmanitosti a 
zhoršování stavu životního prostředí;

14. vyzývá Komisi a ESVČ, aby s dotčenými zeměmi nadále systematicky řešily případy obránců lidských 
práv v oblasti životního prostředí a pozemkových práv, kteří čelí hrozbám násilí; vyzývá v tomto ohledu 
ESVČ, aby během dialogů o politice v oblasti lidských práv a návštěv lidskoprávních institucí třetích 
zemí pokračovala v upozorňování na jednotlivé případy porušování lidských práv obránců lidských práv;
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15. vítá obnovení mechanismu EU na ochranu obránců lidských práv ProtectDefenders.eu v listopadu 2019 
na další tři roky; připomíná význam tohoto mechanismu s ohledem na rostoucí potřeby a rozmanitost 
problémů, včetně násilí a útoků, jimž čelí obránci lidských práv, půdy a životního prostředí; vyzývá 
k posílení tohoto mechanismu a k jeho průběžnému přehodnocování v souladu s jeho potřebami;

16. naléhavě vyzývá Komisi, aby definovala konkrétní strategii na ochranu a podporu místních komunit a 
obránců lidských práv v oblasti životního prostředí a pozemkových práv, která by měla být koordinována 
v rámci všech programů pro vnější pomoc; dále žádá o posílení podpory organizací občanské společnosti, 
které usilují o ochranu životního prostředí a biologické rozmanitosti, zejména prostřednictvím navázání 
partnerství a budování kapacit na obranu práv původních obyvatel a místních komunit;

17. vyzývá zástupce EU a členských států, kteří se v říjnu 2021 zúčastní konference smluvních stran Úmluvy 
o biologické rozmanitosti v čínském Kchun-mingu (COP 15), aby hájili biologickou rozmanitost a 
zajistili, aby opatření na její ochranu a s ní související cíle byly spojeny s dodržováním a ochranou práva 
na život, zdraví, potraviny, vodu a bydlení a s respektováním lidských práv žen, dětí, osob se zdravotním 
postižením a dalších znevýhodněných skupin, kterých se ubývání biologické rozmanitosti dotýká; znovu 
vyzývá EU, aby v průběhu jednání prosazovala stále stejně vysokou úroveň ambicí s cílem zajistit rovné 
podmínky na celém světě, včetně právně závazných mezinárodních celosvětových cílů obnovy a ochrany 
ve výši alespoň 30 % do roku 2030, které by odpovídaly ambicím EU v Evropě; naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby během příprav a konání konference COP 15 i po jejím skončení konzultovaly a 
spolupracovaly s příslušnými skupinami občanské společnosti a dalšími zainteresovanými stranami; 
důrazně podporuje začlenění lidských práv do globálního rámce COP 15 pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020 a požaduje, aby byly na globální i vnitrostátní úrovni vypracovány cíle v oblasti 
ochrany přírody, které by stavěly na právu na čisté, zdravé, bezpečné a udržitelné životní prostředí;

18. vítá, že se hlavy států a předsedové vlád EU v „Příslibu vedoucích představitelů ve prospěch přírody“ 
zavázali ukončit trestné činy proti životnímu prostředí a za tímto účelem zajistit účinné a odrazující 
právní rámce; v tomto ohledu naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby zdvojnásobily úsilí s cílem naplnit 
své povinnosti, pokud jde o trestné činy proti životnímu prostředí, a podporovat mezinárodní přístup k 
trestnímu právu v oblasti životního prostředí; vyzývá k tomu, aby byly vypracovány právní rámce k 
zajištění účinných prostředků nápravy v případě ztráty a degradace biologické rozmanitosti; vyzývá EU a 
členské státy, aby zahájily nové iniciativy s cílem uznat ekocidu jako zločin podle Římského statutu 
Mezinárodního trestního soudu, čímž by se zajistilo, že budou pachatelé těchto činů pohnáni k 
odpovědnosti; doporučuje, aby mezi závažná porušení lidských práv podle globálního režimu sankcí EU 
v oblasti lidských práv byly zařazeny také trestné činy proti životnímu prostředí; vyzývá Komisi, aby se 
zabývala vnějším rozměrem směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí a směrnice o 
environmentální odpovědnosti.
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25.3.2021

STANOVISKO VÝBORU PRO RYBOLOV

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ke strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030
(2020/2273(INI))

Zpravodaj: Gabriel Mato

NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na Úmluvu o biologické rozmanitosti, a zejména na ajčijský cíl č. 11 v oblasti biologické 
rozmanitosti,

A. vzhledem k tomu, že se odvětví rybolovu, akvakultury a zpracovatelského průmyslu EU řídí jedněmi z 
nejvyšších standardů environmentální a sociální udržitelnosti v celém hodnotovém řetězci, včetně 
pracovních práv a zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, a že poskytují vysoce kvalitní produkty z 
mořských plodů; vzhledem k tomu, že tato odvětví hrají zásadní úlohu při zajišťování potravin a dobrého 
stavu výživy pro stále rostoucí populaci; vzhledem k tomu, že je proto nanejvýš důležité dosáhnout 
modelu rybolovu, který bude odrážet rovnováhu mezi třemi základními rozměry udržitelnosti 
(environmentálním, sociálním a ekonomickým), a zajistit dostupnost dodávek potravin v souladu s 
příslušnými mezinárodními závazky, jako jsou cíle udržitelného rozvoje OSN; vzhledem k tomu, že úloha 
odvětví rybolovu, akvakultury a zpracovatelského průmyslu spočívající v tom, že přispívá k dosažení 
několika cílů udržitelného rozvoje OSN, by měla být řádně zohledněna ve strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti;

B. vzhledem k tomu, že mnoho moří sousedících s členskými státy rovněž hraničí se třetími zeměmi, na 
které se nevztahuje právo Společenství nebo v nichž neexistuje žádná zvláštní politika pro řízení 
rybolovných zdrojů ani kvóty;

C. vzhledem k tomu, že rybáři a chovatelé ryb v EU se musí podílet na rozvoji udržitelných politik a 
přispívat k němu a soustavně poskytovat nejen zdravé potraviny vysoké výživové hodnoty, ale také 
základní sociální a ekonomickou podporu mnoha pobřežním, vnitrozemských a říčním komunitám, při 
současném dodržování právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí;

D. vzhledem k tomu, že rybolov je v některých komunitách dlouholetou rodinnou tradicí, která však může 
být přerušena nebo úplně zaniknout, pokud nebude nalezena správná rovnováha mezi požadavky a 
pravidly na jedné straně a získáváním potravin prostřednictvím drobného rybolovu na straně druhé;

E. vzhledem k tomu, že rybáři nejen využívají mořské zdroje, ale jsou také každodenně přítomni v 
pobřežních a vnitrozemských oblastech i na volném moři, přičemž jsou v mnoha případech první, kdo 
zjistí ekologickou havárii nebo zhoršování životního prostředí a kdo upozorní příslušné orgány; vzhledem 
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k tomu, že rybáři se podílejí na prevenci zhoršování životního prostředí a přispívají k ní, podnikají kroky 
k zachování mořského prostředí, a měli by proto být vnímáni jako strážci moře;

F. vzhledem k tomu, že zhoršování přírodních stanovišť a narušování migračních koridorů jeseterů, 
například v důsledku úpravy řek a přehrad, nadměrného využívání jejich kaviáru a masa a také znečištění, 
přivedlo tento druh na pokraj vyhynutí; vzhledem k tomu, že drastické snížení počtu ryb ve tření v 
souvislosti s poklesem populace vede k selhání přirozené reprodukce a snižují se tím šance několika 
zbývajících samců a samic setkat se a vytřít;

G. vzhledem k tomu, že nejvzdálenější regiony představují 70 % evropské biologické rozmanitosti;

H. vzhledem k tomu, že z údajů výzkumných ústavů vyplývá, že populace druhů jesetera jsou roztříštěné, že 
chybí některé generace a že přirozená reprodukce druhů jesetera je nedostatečná, počet dospělců 
migrujících do Dunaje za účelem rozmnožování je extrémně nízký a jeseter je na pokraji vyhynutí;

I. vzhledem k tomu, že strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti by měla zohledňovat výrazné zlepšení 
stavu rybích populací v určitých mořských oblastech EU, které by měly být dávány za vzor; vzhledem k 
tomu, že v důsledku zavedení opatření pro lepší řízení došlo v severovýchodním Atlantiku za pouhých 
deset let k nárůstu biomasy populací  o 50 % a nadměrný rybolov v EU stále klesá, avšak je třeba mít na 
paměti, že je nutné jej zcela odstranit; vzhledem k tomu, že v téže mořské oblasti téměř 100 % vykládek 
populací regulovaných EU, pro něž jsou dostupná příslušná vědecká posouzení, pochází z populací 
lovených na úrovni maximálního udržitelného výnosu; vzhledem k tomu, že ve Středozemním a Černém 
moři je však většina rybích populací nadále využívána nadměrně;

J. vzhledem k tomu, že navzdory zlepšení udržitelnosti, která byla ověřena při využívání mořských zdrojů v 
některých mořských oblastech, stále existují oblasti, kde je situace znepokojivá, zejména ve 
Středozemním moři; toto moře má z evropských moří nejvyšší podíl chráněných mořských oblastí, ale 
zároveň vyvolává největší obavy ohledně celkového stavu jeho zdrojů, přírodních stanovišť a biologické 
rozmanitosti;

K. vzhledem k tomu, že si Evropská unie stanovila ambiciózní cíle v rámci společné rybářské politiky 
revidované v roce 2013 a rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí; vzhledem k tomu, že nad 
rámec pokroku v dosažení maximálního udržitelného výnosu v některých evropských povodích jsou stále 
nezbytná opatření ke splnění obecných cílů dobrého ekologického stavu vod;

L. vzhledem k tomu, že biologická rozmanitost moří je ve vážném nebezpečí, jak zdůrazňuje Globální 
hodnotící zpráva Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách z roku 2019, páté vydání 
globálního výhledu pro biologickou rozmanitost a zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro změnu 
klimatu (IPCC) o oceánech a kryosféře v měnícím se klimatu;

M. vzhledem k tomu, že vědecké studie vzbudily obavy ohledně významného dlouhodobého negativního 
dopadu, který může mít používání určitých rybolovných technik na biologickou rozmanitost oceánů a 
mořské prostředí;

N. vzhledem k tomu, že Zelená dohoda pro Evropu a dokumenty politiky pro ochranu přírody poskytují nové 
příležitosti a opatření pro lepší začlenění environmentálních aspektů do odvětvových politik, obnovu 
druhů a stanovišť a podporu investic příznivějších pro životní prostředí;

O. vzhledem k tomu, že zpráva Evropské agentury pro životní prostředí s názvem „Marine messages II“, 
zveřejněná v květnu 2019, upozorňuje na současný stav zhoršování evropského mořského prostředí a na 
nutnost rychle obnovit naše mořské ekosystémy prostřednictvím zaměření na dopad lidské činnosti na 
mořské prostředí;

P. vzhledem k tomu, že světelné znečištění mění přirozené noční osvětlení lidí, zvířat a rostlin, což má 
negativní dopad na biologickou rozmanitost v mořích a hlubokých mořích, jezerech, vnitrozemských 
vodních cestách a pobřežních oblastech;
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Q. vzhledem k tomu, že ve zvláštní zprávě Evropského účetního dvora 26/2020 s názvem „Mořské prostředí: 
ochrana EU je široká, ale nesahá do hloubky“ se tvrdí, že ačkoliv existuje rámec na ochranu mořského 
prostředí, opatření EU nevedla k dostatečné ochraně ekosystémů a stanovišť, a že současné chráněné 
mořské oblasti nabízejí pouze omezenou ochranu;

R. vzhledem k tomu, že na 15. konferenci smluvních stran (COP 15) Úmluvy o biologické rozmanitosti v 
roce 2021 by měl být stanoven cíl zajistit, aby do roku 2030 bylo chráněno nejméně 30 % všech 
mořských stanovišť;

Chráněné oblasti a cíle

1. vítá skutečnost, že rybolov byl zahrnut do sdělení Komise ze dne 20. května 2020 o strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života“ (COM(2020)0380); 
zdůrazňuje potřebu, aby rybolov, akvakultura a mořské záležitosti byly nedílnou součástí globálního 
rámce pro biologickou rozmanitost v Unii;

2. zdůrazňuje, že je důležité zajistit koordinaci a vzájemnou podporu mezi všemi iniciativami Zelené 
dohody pro Evropu a mezi cíli Unie a členských států, mimo jiné v oblasti bezpečnosti potravin, změny 
klimatu, mořských přírodních zdrojů a udržitelného řízení rybolovu;

3. připomíná, že podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)1 je stále jasnější, že u dobře řízeného 
rybolovu došlo ke zvýšení průměrné biomasy populace, přičemž mnohé populace dosáhly nebo si 
zachovaly biologicky udržitelnou úroveň, zatímco rybolov s méně rozvinutými systémy řízení je ve 
špatném stavu;

4. zdůrazňuje, že účinně uplatňované chráněné mořské oblasti jsou nástrojem řízení pro posílení biologické 
rozmanitosti v mořském prostředí a pro obnovu a ochranu přírodních stanovišť a druhů v nich i kolem 
nich;

5. vyzdvihuje, že chráněné mořské oblasti mohou při účinném provádění a řízení plnit klíčové ekologické 
funkce, pokud jde o reprodukci mořských druhů a přírodní stanoviště (zajišťující oblasti tření a 
dorůstání), a zlepšit jejich odolnost, a to i vůči změně klimatu, a nabídnout socioekonomické přínosy 
pobřežním komunitám a pro odvětví cestovního ruchu;

6. zdůrazňuje, že je nutné zaručit v každé rybolovné oblasti potřebné ekosystémové podmínky, aby bylo 
možné v průběhu času zachovat, nebo dokonce postupem času zvyšovat rybolovné zdroje;

7. vítá vytvoření strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 s ambiciózními cíli; souhlasí s 
názorem, že k zachování a obnově biologické rozmanitosti je zapotřebí naléhavých opatření;

8. připomíná, že nutnost zachovat a obnovit biologickou rozmanitost se týká stejnou měrou pevniny i moře a 
oceánů; požaduje proto, aby byla ve strategii zdůrazněna souvislost mezi pevninou a mořem, protože to, 
co se děje na souši, má důsledky pro dění v moři, zejména s ohledem na zdraví mořských populací a 
ekosystémů;

9. lituje skutečnosti, že ve sdělení Komise o strategii není rybolovu a akvakultuře věnována větší pozornost; 
požaduje, aby rybolov a akvakultura zaujímaly v iniciativách, jež budou následovat po tomto sdělení, své 
právoplatné místo;

10. žádá, aby ve strategii v oblasti biologické rozmanitosti byla zvláštní pozornost věnována nejvzdálenějším 
regionům a jejich specifikům vzhledem k tomu, že  tyto regiony představují 70 % evropské biologické 
rozmanitosti;

1 FAO, The State of World Fisheries and aquaculture 2020 – sustainability in action (Stav světového rybolovu a 
akvakultury 2020 – udržitelnost v akci), Řím, 2020.
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11. vítá cíl, aby do roku 2030 byl obnoven přirozený tok na nejméně 25 000 km vodních toků, aby se 
například usnadnil průchod migrujících ryb nebo zlepšil tok vody a sedimentů, a přispělo se tak ke 
zlepšení kvality pobřežních vodních útvarů;

12. upozorňuje, že vytváření chráněných mořských oblastí nemusí být neslučitelné s udržitelným prováděním 
činností, včetně např. těžby, pokud tyto činnosti neohrožují hodnoty těchto chráněných oblastí a za 
předpokladu, že jsou zřízeny na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků a doporučení a jsou 
vhodně řízeny a kontrolovány;

13. zdůrazňuje, že provádění přísně chráněných oblastí nebo uzavření rybolovných oblastí může mít 
bezprostřední negativní dopad na sociální blahobyt a hospodářskou prosperitu pobřežních komunit, což 
by znesnadnilo přijetí těchto nástrojů řízení, a to zase může mít přímý dopad na cíle udržitelného rozvoje, 
jako je cíl č. 1 (konec chudoby) a cíl č. 2 (vymýcení hladu); zdůrazňuje proto, že pro vytvoření 
chráněných mořských oblastí je nezbytným předpokladem komplexní posouzení dopadů a že by se mělo 
uvažovat o kompenzačních řešeních pro dotčené pobřežní obyvatelstvo;

14. zdůrazňuje, že vytvoření chráněných mořských oblastí může přispět k dosažení cíle udržitelného rozvoje 
č. 14;

15. zdůrazňuje, veškeré cíle v oblasti ochrany by se měly opírat o nejlepší dostupné vědecké poznatky a 
doporučení, neboť nejdůležitější je zajistit, aby vymezená ochranná pásma pokrývala oblasti s vysokou 
ekologickou hodnotou, které je nutné chránit;

16. zdůrazňuje, že stejně důležité je stanovit chráněné mořské oblasti, které budou pokrývat reprezentativní 
oblasti s hodnotou ekologického zastoupení a budou napojené na jiné chráněné mořské oblasti, jakož i na 
širší mořské oblasti, které jsou spravedlivě a účinně řízeny;

17. zdůrazňuje, že ačkoli je hlavním cílem chráněných mořských oblastí ochrana a obnova biologické 
rozmanitosti moří, mají tyto oblasti také dopad na rybolov; zdůrazňuje, že podle nedávných studií2 
vykazují chráněné mořské oblasti tendenci zvyšování úlovků v oblastech s nadměrným rybolovem a 
snižování úlovků v oblastech s dobře řízeným rybolovem a v rybolovných oblastech, které jsou ve vztahu 
k maximálnímu udržitelnému výnosu nedostatečně využívané;

18. přikládá zásadní důležitost tomu, aby provádění všech chráněných mořských oblastí bylo založeno na 
nejlepších dostupných vědeckých poznatcích, bylo spojeno s řádným specifickým posouzením dopadů a 
probíhalo v úzké spolupráci s místními orgány, komunitami a zúčastněnými stranami;

19. domnívá se, že je nezbytné posílit a účinně uplatňovat stávající chráněné mořské oblasti; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby bezodkladně vypracovaly konkrétní plány řízení pro tyto oblasti, které stanoví jasné 
cíle ochrany a účinná opatření v oblasti monitorování, dohledu a kontroly; zejména naléhavě vyzývá 
členské státy, aby urychlily vypracování a předložení společných doporučení pro řízení rybolovu ve 
svých chráněných mořských oblastech podle článku 11 společné rybářské politiky;

20. zdůrazňuje, že plány řízení by se měly opírat o nejlepší vědecké poznatky a doporučení a o integrovaný 
přístup a měly by být vypracovány s pomocí mechanismů umožňujících aktivní účast dotčených subjektů 
v těchto pobřežních komunitách, jako jsou odvětví rybolovu, vědecká komunita a sociální a 
environmentální organizace, aby se mohly aktivně zapojit do společného řízení těchto oblastí; zdůrazňuje, 
že pouze takováto řádná správa chráněných mořských oblastí by rozhodujícím způsobem přispěla k 
dosažení jejich cílů;

21. žádá, aby se výše uvedené podmínky vztahovaly i na všechny nové chráněné mořské oblasti;

22. zdůrazňuje, že je třeba, aby veškeré nové chráněné mořské oblasti vytvořené v rámci této strategie byly 
zahrnuty do rámce Natura 2000 a případně doplněny dalšími označeními ze strany členských států;

2 Cabral, R. B., et al, „A global network of marine protected areas for food“, Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America (Globální síť mořských chráněných oblastí pro potraviny, 
Sborník Národní akademie věd Spojených států amerických), roč. 117, č. 45, listopad 2020.
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23. se znepokojením konstatuje, že některé uměle vytvořené mokřady jsou pod trvalým tlakem v důsledku 
nevhodného řízení některých chráněných druhů ptáků a savců, jako je kormorán velký, volavka nebo 
vydra, které vážně poškozují zařízení akvakultury a jež jejich provozovatele přivádějí až k rozhodnutí o 
ukončení činnosti, což vede k dalším škodám na celkové biologické rozmanitosti;

24. zdůrazňuje, že je důležité zahrnout do strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti „další účinná 
opatření zaměřená na ochranu území“ stanovená v rozhodnutí Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) 
14/83, které toto opatření definuje jako zeměpisné území, které není chráněnou oblastí a je řízeno a 
spravováno způsoby, jež dosahují pozitivních a trvalých dlouhodobých výsledků pro konzervaci 
biologické rozmanitosti in situ, jakož i související ekosystémové funkce a služby a případně kulturní, 
duchovní, sociálně-ekonomické a další místně významné hodnoty; vyzývá Komisi, aby spolu s členskými 
státy provedla stanovená kritéria Úmluvy o biologické rozmanitosti pro tato „další účinná opatření 
zaměřená na ochranu území“ a zajistila jejich účinnost;

25. uznává, že chov ryb a akvakultura mořských plodů vytvářejí nejnižší uhlíkovou stopu v odvětví chovu 
zvířat; vybízí Komisi, aby využila strategii v oblasti biologické rozmanitosti k uznání, podpoře a 
propagaci postupů hospodaření šetrných k životnímu prostředí, které vyvinuli zemědělci;

Přísně chráněné oblasti a zóny zákazu rybolovu

26. zdůrazňuje, že ochrana oblastí, kde dochází k líhnutí a tření, má zásadní význam pro rozmnožování a 
obnovu populací mnoha druhů významných pro biologickou rozmanitost, jako jsou mořští kytovci; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby byly – v oblastech se zákazem rybolovu – zakázány rybolovné techniky a 
jiné těžební činnosti, které mohou mít negativní dopad na biologickou rozmanitost oceánů a mořské 
prostředí;

27. upozorňuje, že přísná ochrana mořských oblastí nutně neznamená, že musí být zcela zastaveny těžební 
činnosti, včetně rybolovu, a to za předpokladu, že jsou kontrolovány a omezeny tak, aby bylo zajištěno 
zachování hodnot ochrany;

28. poukazuje na to, že přísně chráněné oblasti a oblasti se zákazem rybolovu mohou přinést pobřežním 
oblastem velké výhody jiného charakteru a že mohou sloužit jako důležitá místa pro vzdělávání, 
oceánskou gramotnost a výzkum biologické rozmanitosti moří, jakož i pro povědomí o životním prostředí 
v místních komunitách i mezi návštěvníky zvenčí; zdůrazňuje, že netěžební využívání těchto oblastí a zón 
může hrát významnou úlohu při jejich kontrole a sledování zapojením návštěvníků do vědeckých akcí a 
programů pro veřejnost;

29. zdůrazňuje, že je absolutně nutné vytvořit v Černém moři „oblasti na obnovu rybích populací“ (nebo 
„oblasti se zákazem rybolovu“) s cílem umožnit obnovu volně žijících populací jesetera, neboť tyto 
oblasti se ukázaly být přínosné jak pro zachování biologické rozmanitosti, tak pro řízení rybolovu;

30. zdůrazňuje, že hluboká moře jsou domovem nejrozmanitějších druhů a ekosystémů na Zemi, poskytují 
kritické environmentální statky a služby, včetně dlouhodobého pohlcování uhlíku, a vyznačují se 
environmentálními podmínkami, které je činí vysoce zranitelnými vůči lidskému narušení; upozorňuje, že 
vědci varují, že hloubková těžba z mořského dna způsobí ztrátu biologické rozmanitosti, a to zničením 
života na mořském dně v místě těžby, s nízkými vyhlídkami na jeho obnovu, ale také tím, že bude 
produkovat sloupce znečištění, světlo, toxiny a hluk, které by mohly mít dopad jak na bentický, tak na 
mezopelagický mořský život daleko od stávajících těžebních míst, a že Agenda OSN pro udržitelný 
rozvoj 2030 vyzývá k ochraně oceánů, budování odolnosti, obnově poškozených ekosystémů a k 
udržitelné spotřebě a výrobě zdrojů;

Územní plánování

31. poukazuje na význam řádného a inkluzivního územního plánování, které dostatečně zohledňuje 
environmentální, sociální a ekonomicky udržitelný rozvoj rybolovu a akvakultury, jakož i na stav a 

3 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
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citlivost přírodních stanovišť, a zdůrazňuje, že je zapotřebí transparentního a participativního 
mechanismu pro spravedlivé přidělování prostoru všem zúčastněným stranám, stávajícím a novým 
rybolovným revírům a zařízením akvakultury, v návaznosti na směrnici o územním plánování námořních 
prostor;

32. uznává obtíže spojené se vzájemným slaďováním různých způsobů využívání moře a s řešením konfliktů 
mezi některými způsoby využití území, včetně rekreačních a volnočasových aktivit; zdůrazňuje, že 
technologie se neustále vyvíjejí a v důsledku toho se vyvíjejí i všechny činnosti, takže je nezbytné 
považovat územní plánování za vývojové;

33. připomíná, že při územním plánování je třeba zohlednit všechny další činnosti modré ekonomiky, 
zejména rekreační a volnočasové aktivity; zdůrazňuje, že je třeba zabránit tomu, aby byla v chráněných 
mořských oblastech zakázána celá odvětví; v případě rybolovu vyzývá Komisi, aby ve snaze určit, která 
činnost by měla, nebo neměla být omezena, rozlišovala různé druhy lovných zařízení a zohlednila 
intenzitu rybolovu a konkrétní dopady; zdůrazňuje, že některé rybolovné činnosti, jako je drobný nebo 
rekreační rybolov, mohou být velmi selektivní, a dokonce i netěžební;

34. vzhledem k očekávanému rozšíření obnovitelné energie na moři naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly vědecký výzkum dopadů energetických řešení, jako jsou energie oceánů nebo větrné či 
solární parky na moři, a to jak na úrovni životního prostředí – a zejména jejich dopadu na biologickou 
rozmanitost –, tak na úrovni socioekonomické;

Akční plán na zachování rybolovných zdrojů a ochranu mořských ekosystémů

35. připomíná, že SRP stanoví pevný regulační rámec se sofistikovanými nástroji, v němž jsou stanovena 
data zveřejnění konkrétních zpráv, přičemž Komise má do 31. prosince 2022 předložit Parlamentu a Radě 
zprávu o fungování SRP;

36. připomíná také, že podle nového nařízení o technických opatřeních4 musí Komise předložit zprávu 
Parlamentu a Radě do 31. prosince 2020 a že může navrhnout opatření v případech, kdy existují důkazy o 
tom, že cíle nebyly splněny;

37. naléhavě vyzývá členské státy, aby přijaly opatření k posílení konzervace ex situ u jesetera ve zvláštních 
zařízeních, aby obnovily programy na podporu vysazování s původními nedospělými jesetery a aby 
zahájily studie posuzující podíl dospělců vracejících se k výtěru;

38. vyzývá proto Komisi, aby navrhla akční plán na zachování rybolovných zdrojů a ochranu mořských 
ekosystémů s cílem zabránit dalšímu zhoršování biologické rozmanitosti v souladu se závazky společné 
rybářské politiky a případně aby zvážila dodatečná a doplňková opatření k rámci společné rybářské 
politiky; vyzývá Komisi, aby v souvislosti s akčním plánem a v rámci ekosystémového provádění řízení 
rybolovu určila postupy, které mají významný negativní dopad na biologickou rozmanitost oceánů a 
mořské prostředí, a v případě potřeby přijala vhodná opatření k jeho zmírnění;

39. připomíná význam správného a pečlivého uplatňování nařízení o kontrolním režimu5, přičemž brzy bude 
přijata jeho revize, jejíž součástí je prosazování ochrany mořské biologické rozmanitosti evropských 
moří;

40. zdůrazňuje, že je důležité nadále uplatňovat politiku nulové tolerance vůči nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu, podporovat udržitelný rybolov prostřednictvím boje proti nadměrnému 
rybolovu a vedlejším úlovkům ohrožených druhů i jiných druhů;

41. požaduje, aby bylo vyžadováno rovnocenné provádění kontroly rybolovných zdrojů třetími zeměmi v 
jejich vodách, zejména v sousedních zemích, s cílem zajistit dobrý stav ekosystému mořských stanovišť, 
která se nevztahují k umělým hranicím vytvořeným člověkem;

4 Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105.
5 Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.



PE662.048v02-00 84/91 RR\1232895CS.docx

CS

Spravedlivé zacházení s odvětvím rybolovu

42. zdůrazňuje potřebu zajistit spravedlivé zacházení s odvětvím rybolovu a akvakultury s ohledem na jiná 
odvětví; vítá skutečnost, že navrhovaná strategie uvádí, že „pokrok při plnění cíle bude průběžně 
přehodnocován a v případě potřeby upraven s cílem zmírnit nepatřičný dopad na biologickou rozmanitost, 
zabezpečení potravin a konkurenceschopnost zemědělců“; zdůrazňuje, že toto ustanovení by se mělo 
stejným způsobem vztahovat na rybáře a producenty akvakultury a odkazovat na ně;

43. vyjadřuje potřebu přiznat odvětví rybolovu důležitost, kterou si právem zaslouží, s cílem zaručit ve všech 
případech socioekonomickou udržitelnost pro všechny osoby dotčené procesy proměny mořského 
prostředí, které jsou nezbytné k zajištění takových ukazatelů biologické rozmanitosti, které tyto různé 
ekosystémy potřebují, aby zůstaly zdravé a nadále nabízely služby v oblasti životního prostředí odvozené 
z přírodních procesů, v případě potřeby včetně podpory nových alternativ, které modrá ekonomika 
nabídne rybářským komunitám, a související odborné přípravy, kterou to může vyžadovat;

Ekosystémový přístup ke společné rybářské politice

44. vyzývá Komisi, aby zavedla skutečný ekosystémový přístup ke všem faktorům ztráty biologické 
rozmanitosti moří, který zohlední nejen tlak rybolovu na populace, biologickou rozmanitost a mořské 
ekosystémy, ale i další faktory, jako je znečištění a změna klimatu, lodní doprava, pobřežní a příbřežní 
využití, podvodní bagrování, těžba na mořském dně apod.; připomíná, že rybolov není jedinou činností, 
která brání dosažení dobrého ekologického stavu mořských ekosystémů;

45. poukazuje na to, že je třeba prostřednictvím řádného posouzení dopadů vyhodnotit příčiny ztráty 
biologické rozmanitosti v mořích, mezi něž patří znečištění z průmyslových činností, lodní doprava, 
znečištění plasty, větrná energie na moři a těžba z mořského dna;

Lovná zařízení

46. doporučuje, aby se strategie nezaměřovala na konkrétní zařízení nebo techniky; bere na vědomí, že FAO 
označila vlečné sítě pro lov při dně za typ lovného zařízení, který nejvíce přispívá k ročním úrovním 
výmětů a může mít velmi škodlivý dopad na mořské dno, v závislosti na typu rybolovu a charakteristice 
rybolovného revíru; zdůrazňuje však, že tento dopad lze zmírnit, s cílem snížit tlak na mořské dno a 
minimalizovat zasaženou oblast, prováděním několika zmírňujících opatření; připomíná, že rybolov 
pomocí vlečných sítí pro lov při dně není jedinou činností, která má dopad na mořské dno; požaduje, aby 
Komise provedla hloubkovou analýzu, včetně příslušných posouzení dopadu na životní prostředí, v každé 
oblasti, kde se toto zařízení používá, a objasnila tak negativní nebo pozitivní důsledky, které může mít 
pro každou z nich, což by usnadnilo rozhodování; připomíná požadavek na ukončení rybolovu za pomoci 
kontaktního zařízení pro lov při dně v oblastech hlubších než 400 m s prokazatelným výskytem 
zranitelných mořských ekosystémů;

47. připomíná, že vlečné sítě pro lov při dně jsou jedním z nejběžnějších a nejregulovanějších lovných 
zařízení v Evropě; zdůrazňuje, že v současnosti se jedná o jediný schůdný způsob, jak ulovit mnoho 
klíčových druhů v množství schopném uspokojit poptávku na trhu EU, a že téměř všechny klíčové druhy, 
pro něž existují vědecká hodnocení v severovýchodním Atlantiku, jsou loveny na úrovni maximálního 
udržitelného výnosu a že některé z nich mají osvědčení Rady pro správu mořského prostředí; požaduje, 
aby pro rybolov, který dosud není řízen na úrovni maximálního udržitelného výnosu, byla navržena 
zvláštní opatření, jako jsou např. opatření obsažená ve víceletém plánu řízení pro druhy žijící při dně v 
západním Středozemním moři6;

48. vyzývá Komisi, aby při řízení rybolovu uplatňovala ekosystémový přístup tím, že přijme a zavede 
opatření ke zlepšení selektivity lovných zařízení, přispěje k přežití necílových druhů a zavede opatření k 
omezení dopadu rybolovných technik na mořské ekosystémy; zdůrazňuje, že plány řízení rybolovu by 
měly zohlednit výsledky vědeckých studií, které analyzují rybolovné postupy a jejich dopad na druhy, 

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022 ze dne 20. června 2019, kterým se zavádí víceletý 
plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři a kterým se mění nařízení (EU) 
č. 508/2014, Úř. věst. L 172, 26.6.2019, s. 1.
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přírodní stanoviště, biologickou rozmanitost oceánů a mořské prostředí, a měly by přispět k řešení 
zjištěných negativních dopadů, včetně omezení jejich využívání nebo zavádění nových technologických 
řešení pro zmírnění dopadů;

Konkrétní doporučení pro akvakulturu

49. zdůrazňuje, že je nutné zjednodušit administrativní postupy týkající se činností akvakultury, zejména v 
oblastech sítě Natura 2000, a žádá Komisi, aby plně provedla a případně aktualizovala své pokyny 
týkající se „Akvakultury a oblastí Natura 2000“, přičemž je nezbytné se co nejvíce vyvarovat škodlivých 
interakcí s mořským prostředím;

50. domnívá se, že je třeba vzít v úvahu a podporovat ekosystémové služby poskytované akvakulturou, 
jejichž důležitým příkladem je zachování biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že hodnota 
ekosystémových služeb poskytovaných rybníkářstvím je vyšší než u jakéhokoli zemědělského odvětví, 
avšak podpora těchto komplexních služeb přírodní hodnoty vytvářených a udržovaných akvakulturou je 
výrazně nižší než v zemědělství;

51. poukazuje na to, že některé formy akvakultury, jako je chov kaprů v rybnících, akvakultura na mělčinách, 
akvakultura měkkýšů a řas, zejména pokud jsou řízeny tradičním způsobem, mají nejen dlouhou historii 
začlenění do ekosystému, ale také zásadní význam pro zachování stanovišť mokřadů, zlepšují 
biologickou rozmanitost a v důsledku poskytují celou škálu ekosystémových služeb nejen jako zdroj 
zdravých potravin, ale také jako poskytovatelé regulačních služeb, jako je pohlcování uhlíku, 
odstraňování živin, biologická obnova nebo kulturní služby;

52. vítá návrhy na snížení a omezení používání pesticidů a jiných chemických látek za účelem ochrany 
biologické rozmanitosti; je však pevně přesvědčen, že tato opatření by měla být předem pečlivě 
posouzena a měla by zahrnovat posouzení kumulativních dopadů;

53. vítá ambice stanovené v rámcové směrnici o vodě7 a rámcové směrnici o strategii pro mořské prostředí8; 
zdůrazňuje, že akvakultura může hrát úlohu při obnově poškozených mořských a sladkovodních 
ekosystémů, se známými přínosy akvakulturních hospodářství s nízkým dopadem k cílům ochrany 
oblastí, jako jsou mokřady a mělčiny;

54. důrazně podporuje cíl nulové tolerance nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu; 
připomíná, že nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov má extrémně negativní dopady na stav 
populací, mořské ekosystémy, biologickou rozmanitost a konkurenceschopnost evropských rybářů; v této 
souvislosti požaduje větší soudržnost mezi obchodní a rybářskou politikou EU s cílem zajistit účinnost 
boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

55. vítá, že strategie klade důraz na mezinárodní správu oceánů a na chráněné mořské oblasti v Jižním 
oceánu; vyzývá EU, aby se ujala vedoucího postavení v mezinárodní správě oceánů, protože sama 
nemůže zajistit zachování a obnovu biologické rozmanitosti ve světě; vyzývá Komisi, aby požadovala 
vyhlášení oceánu společným statkem lidstva;

56. žádá, aby byla věnována zvláštní pozornost Severnímu ledovému oceánu, protože nespadá pod žádnou 
regionální organizaci pro řízení rybolovu, a požaduje monitorování dohody o předcházení 
neregulovanému rybolovu ve střední části Severního ledového oceánu;

Financování

57. poukazuje na důležitost odpovídajícího financování, a to i pro tradiční složku odvětví rybolovu, v rámci 
přechodu na selektivnější a méně škodlivé rybolovné postupy, prostřednictvím Evropského námořního, 
rybářského a akvakulturního fondu a programu Horizont Evropa pro dosažení cílů EU v oblasti 
biologické rozmanitosti;

7 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
8 Úř. věst. L 164 25.6.2008, s. 19.
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58. připomíná, že základní cíle strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 jsou platné také v 
případě dohod se třetími zeměmi, a proto by dohody o partnerství tohoto typu měly být patřičně 
přezkoumány;

Závěry

59. vítá vysokou úroveň ambicí při stanovování cílů, konkrétně zajistit do roku 2030 prostřednictvím dobře 
propojeného a účinného systému chráněných oblastí a dalších účinných opatření zaměřených na ochranu 
území ochranu a zachování alespoň 30 % moří v EU, z nichž jedna třetina (10 % moří v EU) by měla mít 
přísnou ochranu; důrazně však doporučuje, aby tyto cíle byly prováděny případ od případu a byly 
přizpůsobeny místním zvláštnostem (vzhledem k tomu, že různá moře mají odlišné fyzikální a chemické 
vlastnosti a že existují nebo jsou udržovány různé tradice) a požadované úrovni ochrany přírody a 
biologické rozmanitosti, přičemž by měly být vytvořeny skupiny pro společné řízení rybolovu; 
doporučuje, aby tyto cíle rovněž zohledňovaly socioekonomické aspekty, byly podpořeny 
transformačními programy a programy pro alternativní obživu rybářských komunit, braly v úvahu 
potřebu zajistit dlouhodobou odolnost hodnotového řetězce v odvětví rybolovu a akvakultury, byly 
přiměřené sledovanému cíli a měly pevný vědecký základ; poukazuje na to, že zdravé a odolné 
ekosystémy jsou ve společném zájmu přírody, životního prostředí i odvětví rybolovu;

60. vyzývá Komisi, aby vypracovala důkladný postup podávání zpráv obsahující kritéria, na jejichž základě 
budou oficiální chráněné mořské oblasti započítávány do mezinárodních cílů pouze tehdy, budou-li 
aktivně řízeny;

61. poukazuje na to, že v případě mnoha moří sousedících s EU je nutný dialog a úzká spolupráce se třetími 
zeměmi, neboť EU nemá jednotná právní nebo smluvní ujednání či dohody se všemi těmito zeměmi, což 
by mělo být zohledněno při stanovování cílů pro zachování biologické rozmanitosti;

62. poukazuje na význam konstruktivních, účinných a rovných konzultací se všemi relevantními 
zúčastněnými stranami zapojenými do činností modré ekonomiky, zejména rybáři a producenty mořské a 
sladkovodní akvakultury, včetně jejich sdružení a aliancí, při veškerém rozhodování ohledně nástrojů 
řízení a územního plánování souvisejících s biologickou rozmanitostí nebo jakýchkoli jiných opatření na 
ochranu přírodních stanovišť, druhů nebo životního prostředí; připomíná, že úspěch chráněných 
mořských i jiných chráněných oblastí závisí na tom, zda je budou rybáři, pobřežní komunity a další 
zúčastněné strany respektovat;

63. vyzývá Komisi, aby v rámci vypracovávání akčního plánu na zachování rybolovných zdrojů a ochranu 
mořských ekosystémů zvážila potřebu usnadnit aktivní účast odvětví rybolovu, včetně jeho tradiční 
složky, místních komunit a všech příslušných zúčastněných stran při navrhování, řízení a sledování 
chráněných mořských oblastí;

64. zdůrazňuje, že rybolov má nejnižší uhlíkovou stopu ve srovnání s jinými odvětvími výroby potravin, 
neboť volně žijící mořští živočichové nepotřebují umělé krmení, dodávky vody, antibiotika nebo 
pesticidy; vyzdvihuje, že vzhledem k tomu se dopad odvětví rybolovu na mořské prostředí týká 
především komerčních rybích druhů; uznává však, že i když má komerční rybolov vliv na hojnost druhů a 
jejich přítomnost v konkrétních regionech, nikdy nevedl k vyhynutí žádného druhu ryb v oceánech; dále 
konstatuje, že v suchozemských oblastech byly celé ekosystémy zničeny a zcela nahrazeny působením 
průmyslových odvětví na pevnině, jejichž dopady je rovněž výrazně zasaženo mořské prostředí; 
upozorňuje například na to, že více než 80 % tzv. mořského odpadu ve skutečnosti pochází ze zdrojů na 
pevnině;

65. zdůrazňuje, že je třeba provést komplexní posouzení dopadů, která by přihlédla zejména k dopadu na 
drobné rybáře a malé a střední podniky a která by zohlednila dosavadní dosažené úspěchy a dostupnost 
alternativních produktů, jakož i hospodářské dopady spolu s dopady na zabezpečení potravin a 
bezpečnost potravin, s cílem zajistit zachování biologické rozmanitosti a konkurenceschopnosti 
hodnotového řetězce mořských plodů;

66. zdůrazňuje, že je důležité zajistit rybářům, producentům akvakultury a zemědělcům přiměřený a 
spravedlivý příjem a rovnocenné podmínky, jako mají dovážené potraviny; opakuje, že EU nese 
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odpovědnost za podporu celosvětového a spravedlivého udržitelného rozvoje všech zemí; zdůrazňuje, že 
potřeby některých rozvojových zemí nejsou vždy slučitelné s ambiciózními cíli EU v oblasti životního 
prostředí; zdůrazňuje, že vysoce náročná opatření v rámci EU výrazně zvýší dovoz ze třetích zemí s 
nižšími environmentálními standardy, což povede k negativním dopadům na celosvětovou biologickou 
rozmanitost, a tím k oslabení cílů strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti a cílů EU v oblasti 
mezinárodní správy oceánů; poukazuje na to, že v tomto směru by mohla pomoci přísnější pravidla pro 
sledovatelnost produktů rybolovu;

67. vyzývá k tomu, aby cílů strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 bylo dosaženo co 
nejúčinnějším způsobem, a to při zajištění hospodářské konkurenceschopnosti odvětví rybolovu a 
akvakultury a jejich přínosu pro společnost;

68. vyzývá členské státy, aby vyčlenily více zdrojů na výzkum a vývoj rybích i ostatních druhů a na 
materiální podporu výzkumných zařízení s cílem zajistit poskytování přesných a včasných informací, 
které lze použít při vydávání doporučení a rozhodování;

69. bere na vědomí poznámku Komise, že „k tomu, aby společnost byla zdravá a odolná, musíme poskytnout 
přírodě prostor, který potřebuje“; zdůrazňuje, že abychom v tom uspěli, je třeba vnímat udržitelnost z 
uceleného hlediska a zohlednit její environmentální, sociální a hospodářské aspekty, a že máme-li mít 
zdravou a odolnou společnost, musíme potřebný prostor poskytnout nejen přírodě, ale také rybářům a 
producentům akvakultury;

70. vyzývá Komisi, aby vypracovala revidované, přiměřené a ambiciózní plány a předpisy zabraňující přílivu 
invazních druhů do různých evropských moří a oceánů, a to s využitím vyčerpávajících protokolů, které 
by především zabránily vstupu druhů, jež mohou mít velké negativní dopady nejenom na biologickou 
rozmanitost, ale také na rybolov, což by vedlo k velkým ekonomickým ztrátám, a aby zahrnovaly návrh 
opatření pro řízení invazních druhů, s cílem minimalizovat negativní dopady, které mohou mít v různých 
ekosystémech a odvětvích v případě, že se této invazi nebudeme moci vyhnout;

71. vyzývá k zajištění soudržnosti mezi politikou EU v oblasti životního prostředí, rybolovu, obchodu (včetně 
zahraničního obchodu) a dalších oblastí unijní politiky s cílem zachovat celistvost jednotného trhu a 
konkurenceschopnost odvětví rybolovu a akvakultury;

72. vítá obnovení volného toku řek prováděné udržitelným způsobem, s přihlédnutím k environmentálním, 
sociálním a ekonomickým aspektům, jakož i investice do technologií a inovací za účelem vytvoření 
migračních cest rybolovu, aniž by bylo omezeno právo členských států rozhodovat o své skladbě zdrojů 
energie, hospodářské činnosti vodních elektráren, energetické bezpečnosti a environmentálních přínosech 
vodní energie.
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