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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 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 produktivita a odolnost zemědělství závisí na biologické rozmanitosti, 
která zaručuje dlouhodobou udržitelnost našich potravinových systémů; kromě toho 
zdůrazňuje, že velká část biologické rozmanitosti v Evropě vznikla zemědělskou 
činností a její zachování je závislé na nepřetržité aktivní péči o zemědělskou půdu;

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 spočívající v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti EU; 
domnívá se, že taková úroveň ambicí podněcuje politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou zapotřebí rozhodná opatření, která by tento vývoj 
zvrátila;

3. zdůrazňuje významnou souvislost se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ a nutnost 
uceleného přístupu k potravinovému systému; vyzývá Komisi, aby sestavila hodnocení 
provádění opatření a cílů strategie, které bude založeno na důkazech, a to zejména 
individuálních a kumulativních dopadů na sociální a hospodářskou udržitelnost 
zemědělství v EU, potravinovou bezpečnost a ceny potravin, a potenciálních rizik 
přesunu úbytku biologické rozmanitosti do zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

4. domnívá se, že zachování biologické rozmanitosti je klíčovým společenským cílem, 
který vyžaduje širokou a inkluzivní diskusi a účinné zapojení celé společnosti, zejména 
těch, kteří budou opatřeními více dotčeni, například zemědělské komunity, a současně 
je třeba čerpat z jejich znalostí a zkušeností a vytvořit u nich vědomí odpovědnosti, což 
je zásadní pro úspěšné provádění strategie;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné zemědělské politiky (SZP) při ochraně a podpoře 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál složek SZP, které tvoří 
zelenou architekturu, z hlediska podpory a podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat k lepší realizaci a naplňování potenciálu přínosů 
plynoucích z biologické rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní ambicí;

6. zdůrazňuje význam zachování a obnovy krajinných prvků s vysokou rozmanitostí 
v zemědělské krajině, a to s ohledem na jejich význam z hlediska biologické 
rozmanitosti, opylovačů a pro přirozenou biologickou kontrolu škůdců; vyzývá členské 
státy, aby v rámci svých strategických plánů SZP vyvinuly potřebná opatření na 
podporu neprodukčních ploch a prvků s cílem dosáhnout toho, aby na úrovni států 
tvořily nejméně 10 % vysoce rozmanité plochy přínosné pro biologickou rozmanitost, 
což prospívá vzájemnému propojení přírodních stanovišť, a tedy maximalizaci 
potenciálu ve prospěch biologické rozmanitosti;
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7. vítá skutečnost, že ekologické zemědělství bylo uznáno jako významná součást cesty 
EU směrem k udržitelnějším potravinovým systémům; zdůrazňuje, že rozvoj ekologické 
produkce potravin musí doprovázet přenos v oblasti výzkumu, inovací a vědy, rozvoj 
trhu a dodavatelského řetězce a opatření podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

8. zdůrazňuje význam udržitelného obhospodařování lesů pro zdraví a dlouhověkost 
lesních ekosystémů a ochranu multifunkční úlohy lesů; upozorňuje na potenciál 
agrolesnictví pro zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy a současné posílení produktivity na úrovni zemědělského podniku;

9. zdůrazňuje význam přípravků na ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu zemědělské 
produkce a udržitelnost příjmů zemědělců; domnívá se, že sice došlo k určitému 
pokroku, je však zapotřebí výrazné snížení používání chemických pesticidů a jejich 
rizik; zdůrazňuje klíčovou úlohu zavedení integrované ochrany rostlin ve snižování 
závislosti na pesticidech a naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily, že bude tento 
přístup uplatňován a jeho provádění systematicky hodnoceno;  zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti s řešeními a metodami ochrany plodin, a také 
systémy intenzivnějšího vzdělávání a poradenství;

10. vyjadřuje politování nad tím, že zemědělská produkce se stále více soustřeďuje na 
omezený počet zemědělských plodin, odrůd a genotypů; zdůrazňuje, že zachování 
genetické rozmanitosti ve všech jejích složkách je klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která pomohou při zvládání environmentálních výzev, 
které máme před sebou.


