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Návrh usnesení Evropského parlamentu o rekultivaci ekologicky ohrožených oblastí

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 120 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že místní úřady (v Kampánii, v provinciích Neapol a Caserta) zahájily 
projekt pod názvem REAPT, jehož cílem je rekultivace ekologicky ohrožených oblastí 
pomocí opatření zaměřených na sanaci půdy výsadbou rostlin, jež nejsou určeny 
k potravinářskému využití, ale které z půdy „absorbují“ organické a anorganické 
znečišťující látky a zároveň vyrábějí energii z obnovitelných zdrojů;

B. vzhledem k tomu, že uvedený soubor technologických opatření a opatření týkajících se 
hospodaření v daných oblastech zahrnuje především, ale nikoli pouze, (i) realizaci 
modulových pilotních projektů rekultivace příslušného území; (ii) odstraňování 
znečišťujících látek (pevných, tekutých i plynných) na základě příslušných technologií 
a protokolů; (iii) plánování systému „ekologických nárazníků“ prostřednictvím 
uplatňování postupů REAPT na půdách, které bezprostředně sousedí se zemědělskými 
oblastmi, v nichž bylo zjištěno možné ekologické riziko a/nebo riziko znečištění 
zemědělsko-potravinářského řetězce jako takového, přičemž tyto půdy pak fungují jako 
tzv. „nárazníková pásma“; (iv) testování funkčnosti celého systému na základě 
prověřených postupů řízených subjekty třetích stran se zaměřením na a) posouzení rizika 
pro životní prostředí b) analýzu životního cyklu;

C. vzhledem k tomu, že cílem tohoto projektu je obnovit důvěru spotřebitelů vůči 
potravinářským výrobkům pocházejícím z této oblasti, zejména pokud jde o zemědělství 
a živočišnou potravinářskou výrobu a především o chov buvolů, což je odvětví, které trpí 
v důsledku ekologických problémů z let 2003 a 2008 hlubokou krizí zaměstnanosti;

1. vyzývá Komisi, aby se projektem REAPT zabývala jako modelem pro udržitelné řízení 
zemědělského ekosystému na konkrétních územích, který lze financovat jako osvědčený 
postup a kterým se lze inspirovat při omezování a minimalizaci ekologického rizika 
v oblastech, kde hrozí kontaminace půdy.


