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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 
inovacemi1;

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 měst2;

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 

1 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.
2 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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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 predátorů3; 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 

3 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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rozmanitostí vede k tomu, že se nedaří vyřešit úbytek genetické rozmanitosti4; 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 

4 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.
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zemědělství5;

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 Evropanů6 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 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 

5 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.
6 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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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. 13/20207 nelze cíl 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 

7 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 13/2020, „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.
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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, klimatu a biologické 
rozmanitosti nebude nikdy možné splnit bez multifunkčních, zdravých lesů a lesnictví 
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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 
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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 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; 
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54. zdůrazňuje klíčovou úlohu zavedení integrované ochrany rostlin8 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;

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 

8 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).



PE662.105v02-00 12/18 AD\1225827CS.docx

CS

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 
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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;

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 
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rozmanitost a podporují výnosy plodin a příjmy zemědělců9; mimoto uznává hodnotu, 
kterou má podpora přejímání přístupů, které jsou přínosné pro všechny strany; 

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 

9 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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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 
stavu10 a že je třeba přijmout politická opatření, která podpoří podmínky pro život 
v půdě; všímá si dopadu mikroplastů na biologickou rozmanitost půdy;

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 stanovištích11 
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 

10 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/
11 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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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.
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