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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 svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. vítá sdělení Komise, které vidí jako dobrý výchozí impulz k cílevědomějšímu přístupu 
k dosažení cíle, kterým je zachování biologické rozmanitosti do roku 2010, a podporuje 
rozhodnutí klást důraz na důslednější provádění stávající politiky a stávajících opatření;

2. zdůrazňuje, že společná zemědělská politika (SZP) ve spojení s dynamickým rozvojem 
vedla na jedné straně ke specializaci a intenzifikaci a na druhé straně k marginalizaci 
a nedostatečnému využití půdy, což v posledních desetiletích přispělo ke značné ztrátě 
biologické rozmanitosti;

3. poukazuje na velkou bohatost druhů a genetickou rozmanitost zemědělských plodin 
a zvířat a argumentuje ve prospěch zachování a posílení této rozmanitosti;

4. konstatuje, že zásobování trhu zemědělskými produkty plně neodráží rozmanitost druhů 
a odrůd, a argumentuje ve prospěch podpory rozmanitosti při zásobování zemědělskými 
produkty ze strany subjektů uvádějících zboží přímo na trh, ale i při uvádění těchto 
produktů na trh ve spolupráci s maloobchodníky a zpracovatelským průmyslem;

5. konstatuje, že zemědělští výrobci a šlechtitelé regionálních odrůd nutně potřebují mít 
právní jistotu pro výrobu a uvádění na trh; proto žádá okamžité provedení směrnice 
98/95/ES, která vyzývá k vytvoření právního základu, který by v rámci právních předpisů 
o obchodu s osivy umožnil zachování odrůd ohrožených genetickou erozí využitím 
na místě a na farmách;

6. je přesvědčen, že hlavními faktory, které stojí za ztrátou biologické rozmanitosti, jsou 
změna klimatu, zhoršování životního prostředí, používání metod intenzivního zemědělství 
a nevhodné hospodaření s lesními a vodními zdroji;

7. poukazuje na to, že zachování rozmanitosti evropské venkovské krajiny je nezbytné nejen 
k tomu, aby mohly pokračovat služby poskytované udržitelným zemědělstvím, ale 
i pro to, aby nadále docházelo k přenosu genů mezi populacemi volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin;

8. poukazuje na to, že podpora chráněných označení původu a chráněných geografických 
označení má klíčovou úlohu při ochraně regionálních zvláštností, celé kultury venkova, 
která se s nimi pojí, a souvisejících zemědělských postupů zděděných po předcích, které 
umožňují zachování venkova a venkovských zemědělských systémů jako přírodních 
biotopů mnoha volně žijících druhů;

9. poukazuje na to, že v roce 1992 byl dán výchozí impuls k zařazení ochrany biologické 
rozmanitosti do SZP a že reforma z roku 2003 následně zavedla opatření jako např. 
podmíněnost plateb či křížovou shodu (tzv. cross-compliance), systém plateb ve prospěch 
zemědělských podniků (tzv. decoupling) a rozvoj venkova, jež jsou prospěšné
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pro zachování biologické rozmanitosti;

10. upozorňuje na nové nařízení pro rozvoj venkova (plánovací období 2007–2013), které 
mj. stanovuje financování programu Natura 2000, obsahuje agro-environmentální opatření 
a opatření k zachování genetických zdrojů v zemědělství a ve prospěch udržitelného 
lesního hospodaření a zachovává platby pro oblasti, které jsou z hlediska přírody 
znevýhodněné;

11. konstatuje, že finanční prostředky, jež jsou podle nového finančního výhledu na období 
2007–2013 k dispozici pro Fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Fond soudržnosti 
a strukturální fondy a pro program Life+, poskytují především možnost dalšího prioritního 
financování projektů biologické rozmanitosti a sítě Natura 2000;

12. je zklamán, že Rada nepřijala návrh Komise podporovaný Parlamentem poskytnout 
na politiku rozvoje venkova v rámci finančního výhledu na období 2007–2013 
o 20 miliard EUR více, tím spíše, že tyto finanční prostředky mohly být konkrétně použity 
na další rozšíření a prohloubení opatření k podpoře biologické rozmanitosti;

13. lituje skutečnosti, že financování, které je k dispozici z Evropského fondu pro rozvoj 
venkova, má žalostně málo prostředků, které by byly nutné k dosažení žádoucího vlivu 
na správu sítě Natura 2000 z hlediska zemědělství a lesnictví; chudá je zejména podpora 
navržená ke zlepšování znalostí a monitoringu;

14. navrhuje, aby se biologická rozmanitost stala jednou z hlavních zásad tzv. posouzení 
ekonomické prospěšnosti SZP, jež se má uskutečnit v roce 2008;

15. považuje za nezbytné, aby tzv. posouzení ekonomické prospěšnosti SZP v roce 2008 bylo 
využito k vyhodnocení účinnosti různých opatření zaměřených na podporu biologické 
rozmanitosti, zejména opatření v odvětví lesního hospodářství, a aby se náležitě zabývalo 
nedostatky v této oblasti;

16. domnívá se, že zemědělství, které využívá biologickou rozmanitost, hraje při hospodaření 
s ní a jejím udržování zásadní roli; má za to, že SZP musí v budoucnu podporovat modely 
trvale udržitelné produkce, které kromě toho, že budou životaschopné z ekonomického 
hlediska, umožní působit na životní prostředí a zlepšit a obnovit biologickou rozmanitost 
v případě většího množství druhů, zvířat, rostlin a mikroorganizmů;

17. vyslovuje se ve prospěch podpory (místního / regionálního) partnerství mezi vlastníky 
a uživateli půdy, organizacemi na ochranu přírody, vládou a odbornými středisky, 
aby mohly spolupracovat při hledání místních řešení problémů týkajících se biologické 
rozmanitosti, a to za použití přístupu „zdola nahoru“;

18. upozorňuje na potřebu vytvořit opatření uzpůsobená k podpoře biologické rozmanitosti 
v nových členských státech EU a zdůrazňuje, že ekosystémové služby, jako např. 
udržování krajiny, a hospodářská činnost, jako např. cestovní ruch, jsou vzájemně závislé;

19. požaduje, aby bylo pěstování a využívání biomasy k výrobě energie a jako paliva bráno 
jako příležitost ke zvýšení biologické rozmanitosti v zemědělství; domnívá se, že tento 
aspekt by mělo zohlednit i financování výzkumu v Sedmém rámcovém programu 
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pro výzkum a že by se nemělo připustit, aby pěstování biomasy vedlo ke snížení 
biologické rozmanitosti, ať už v rámci Evropské unie či mimo ni;

20. vyzývá Komisi, aby zvážila, jak by bylo možné začlenit aspekty biologické rozmanitosti 
do eko-certifikátu, avšak s výhradou těchto podmínek: musí být posuzována skutečná 
proveditelnost budoucích eko-certifikátů, nesmí být porušena pravidla společného trhu 
narušením hospodářské soutěže mezi produkty z členských států a nesmí být ohrožena 
konkurenceschopnost produktů ze Společenství ve vztahu ke konkurentům ze zemí, které 
nejsou členy EU;

21. lituje toho, že ve dvoustranných a vícestranných obchodních dohodách je aspektům 
biologické rozmanitosti věnována malá pozornost; obhajuje začlenění dimenze biologické 
rozmanitosti do mezinárodního obchodu a do celosvětového úsilí o změnu neudržitelných 
výrobních a spotřebitelských vzorců; vyzývá proto Komisi a členské státy, 
aby v rámci probíhajících jednáních Světové obchodní organizace upřednostnily uznání 
neobchodních zájmů;

22. vítá jasný záměr přijmout opatření k udržení biologické rozmanitosti na celosvětové 
úrovni, zejména v oblasti rozvojové spolupráce;

23. podporuje stávající projekty, podle nichž se pracuje na vývoji objektivních ukazatelů 
pro sledování a hodnocení biologické rozmanitosti, a vyzývá Komisi, aby zajistila 
dodržování závazků, které Evropská unie převzala v rámci Úmluvy o biologické 
rozmanitosti, tedy udržitelné využívání a zachování biologické rozmanitosti a spravedlivé 
a rovné využívání výhod, které z ní plynou, aby stanovila za cíl, že referenční materiály 
týkající se živočišných druhů a rostlinných odrůd budou uchováván pouze ve státech, 
které podepsaly Úmluvu o biologické rozmanitosti, a aby sladila dostupné informace 
a využila stávající sítě;

24. upozorňuje na to, že je nutné, aby byla veřejnost informována o opatřeních EU na ochranu 
biologické rozmanitosti a o hospodářských a společenských přínosech takové ochrany;

25. domnívá se, že stávající požadavky na předkládání zpráv by měly být upraveny 
a zjednodušeny a že v budoucnosti by předkládání zpráv nemělo vést ke zvýšené 
administrativní zátěži;

26. je toho názoru, že procesu ochrany biologické rozmanitosti se musí aktivně účastnit celá 
společnost EU včetně podnikatelského sektoru a školství;

27. vítá záměr každoročně předkládat Parlamentu s Radě zprávu o pokroku v provádění 
akčního plánu týkajícího se biodiverzity.
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