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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie a považuje ho za vhodné východisko na dosiahnutie cieľa na rok 
2010, ktorým je cielenejší prístup k otázke biologickej rozmanitosti, a vyjadruje súhlas s 
rozhodnutím klásť dôraz na posilnenie realizácie súčasnej politiky a súčasných opatrení;

2. poukazuje na to, že spoločná poľnohospodárska politika (SPP) a s ňou súvisiaca dynamika 
rozvoja týkajúca sa špecializácie a intenzifikácie na jednej strane a marginalizácie a 
zanedbávania pôdy na strane druhej prispeli v uplynulých desaťročiach k značnému 
úbytku biologickej rozmanitosti;

3. upozorňuje na veľké množstvo druhov a genetickú rozmanitosť poľnohospodárskych 
plodín a zvierat a podporuje zachovanie a posilňovanie tejto rozmanitosti;

4. konštatuje, že ponuka poľnohospodárskych produktov na trhu úplne neodráža biologickú 
rozmanitosť druhov a variácií, a preto sa zasadzuje za podporu rozmanitosti, pokiaľ ide o 
ponuku poľnohospodárskych produktov priamymi predajcami a tiež prostredníctvom 
predaja realizovaného v spolupráci s maloobchodníkmi a spracovateľským priemyslom;

5. pripomína, že poľnohospodárski výrobcovia a pestovatelia regionálnych odrôd potrebujú 
pre výrobu a predaj právnu istotu; žiada preto okamžitú transpozíciu smernice 98/95/ES 
požadujúcej právny základ, ktorý umožní v rámci právnych predpisov o obchode s osivom 
používaním in situ a na hospodárstve zachovanie odrôd ohrozených genetickou eróziou;

6. domnieva sa, že hlavnými faktormi spôsobujúcimi stratu biologickej rozmanitosti sú 
klimatické zmeny, zhoršovanie životného prostredia, používanie intenzívnych 
poľnohospodárskych postupov a nevhodné lesné a vodné hospodárstvo;

7. poukazuje na to, že zachovanie biologickej rozmanitosti európskej vidieckej krajiny je 
nevyhnutné nielen pre udržanie služieb poskytovaných trvalo udržateľným 
poľnohospodárstvom, ale aj pre zachovanie genetických tokov v populáciách voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín;

8. poukazuje na to, že podpora chránených označení pôvodu a chránených zemepisných 
označení zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane regionálnych osobitostí, celkovej vidieckej 
kultúry s nimi spojenej a súvisiacich pôvodných postupov poľnohospodárstva, ktoré 
umožnia zachovanie krajiny a vidieckych poľnohospodárskych systémov ako biotopov 
pre mnoho voľne žijúcich druhov;

9. poukazuje na to, že v roku 1992 bol daný podnet na začlenenie ochrany biologickej 
rozmanitosti do SPP a že reformou z roku 2003 sa zaviedli opatrenia, ako napr. krížové 
plnenie, režim jednotnej platby (oddelenie) a rozvoj vidieka, ktoré majú priaznivý vplyv 
na biologickú rozmanitosť;

10. upriamuje pozornosť na nové nariadenie týkajúce sa rozvoja vidieka (plánovacie obdobie 
2007 – 2013), ktoré okrem iného ustanovuje financovanie sústavy Natura 2000, zahŕňa 
poľnohospodársko-ekologické opatrenia a následne i opatrenia na zachovanie genetických 
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zdrojov v poľnohospodárstve a podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva a 
zachováva platby pre prírodne znevýhodnené oblasti;

11. konštatuje, že prostriedky vyčlenené v rámci finančného rámca na roky 2007 – 2013 na 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), kohézne a štrukturálne 
fondy a program Life+ prednostne poskytujú možnosť naďalej financovať projekty na 
zachovanie biologickej rozmanitosti a sústavu Natura 2000;

12. ľutuje však, že Rada neprijala návrh Komisie podporovaný Európskym parlamentom, 
podľa ktorého sa malo v rámci finančného rámca vyčleniť na politiku v oblasti rozvoja 
vidieka o 20 mld. EUR viac, navyše tieto prostriedky mohli špecifickým spôsobom 
zabezpečiť ďalšie rozšírenie a prehĺbenie opatrení na podporu biologickej rozmanitosti;

13. ľutuje skutočnosť, že dostupné finančné prostriedky Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) zďaleka nepostačujú vzhľadom na to, čo by bolo 
potrebné k dosiahnutiu žiaduceho vplyvu na správu siete Natura 2000 z hľadiska 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, pričom osobitne slabá je podpora na zlepšenie 
informovanosti a sledovania;

14. navrhuje, aby sa biologická rozmanitosť stala jednou z hlavných zásad kontroly stavu SPP 
(tzv. health check) stanovenej na rok 2008;

15. považuje za potrebné, aby sa táto kontrola stanovená na rok 2008 využila na zhodnotenie 
účinnosti rozličných opatrení zameraných na podporu biologickej rozmanitosti, 
predovšetkým opatrení v oblasti lesného hospodárstva, ako aj na náležité riešenie 
nedostatkov v tejto oblasti;

16. domnieva sa, že poľnohospodárstvo ako užívateľ biodiverzity musí zohrávať základnú 
úlohu v riadení a udržovaní tejto biodiverzity; domnieva sa, že SPP musí odteraz 
podporovať modely udržateľnej výroby, ktoré budú ekonomicky životaschopné a zároveň 
umožnia ovplyvňovať životné prostredie a zhodnotenie a rehabilitáciu biodiverzity 
väčšieho množstva zvieracích, rastlinných a mikrobiálnych druhov;

17. zasadzuje sa za podporu (miestnej, resp. regionálnej) spolupráce medzi vlastníkmi pôdy a 
jej užívateľmi, organizáciami na ochranu prírody, vládnymi orgánmi a odbornými 
centrami, aby mohli v rámci problematiky biologickej rozmanitosti spoločne hľadať 
riešenia prispôsobené konkrétnej oblasti, a to prostredníctvom zavedenia prístupu „zdola 
nahor“;

18. poukazuje na to, že v nových členských štátoch Európskej únie treba vykonávať osobitne 
upravené opatrenia na podporu biologickej rozmanitosti , a zdôrazňuje, že služby 
zamerané na ekosystémy, ako napr. zachovanie krajiny, a hospodárske činnosti, ako napr. 
cestovný ruch sú navzájom závislé;

19. vyzýva, aby sa pestovanie a využívanie biohmoty na výrobu energie a ako palivo poňalo 
ako príležitosť na zvýšenie biologickej rozmanitosti v poľnohospodárstve; domnieva sa 
tiež, že by sa to malo odraziť vo financovaní výskumu v rámci siedmeho rámcového 
programu pre výskum a že výroba biohmoty nesmie zapríčiniť úbytok biologickej 
rozmanitosti v Európskej únii ani mimo nej;

20. žiada Komisiu, aby zvážila, ako by bolo možné začleniť aspekty biodiverzity do 
ekologických certifikátov, avšak s prihliadnutím na tieto podmienky: musí sa posúdiť
skutočná realizovateľnosť ekologických certifikátov; nesmú sa porušiť pravidlá 
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spoločného trhu deformovaním hospodárskej súťaže medzi výrobkami členských štátov;
a nesmie sa ohroziť konkurencieschopnosť výrobkov Spoločenstva vo vzťahu ku 
konkurentom z nečlenských štátov;

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že aspektom biologickej rozmanitosti sa v dvoj– a 
viacstranných dohodách venuje len obmedzená pozornosť; podporuje začlenenie rozmeru 
biologickej rozmanitosti do medzinárodného obchodu a celosvetového úsilia o zmenu 
trvalo neudržateľných výrobných a spotrebných modelov; žiada preto Komisiu a členské 
štáty, aby udelili najvyššiu prioritu uznaniu neobchodných záujmov na prebiehajúcich 
rokovaniach organizácie WTO;

22. vyjadruje spokojnosť s jednoznačným zámerom prijať opatrenia zamerané na zachovanie 
biologickej rozmanitosti v celosvetovom meradle, najmä v oblasti rozvojovej spolupráce;

23. podporuje prebiehajúce projekty, v rámci ktorých sa vypracovávajú objektívne 
ukazovatele na monitorovanie a hodnotenie biologickej rozmanitosti, a vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila dodržiavanie záväzkov, ktoré Európska únia prijala podľa Dohovoru 
o biologickej rozmanitosti – to znamená trvalo udržateľné využívanie a ochranu 
biologickej rozmanitosti a spravodlivé zdieľanie vyplývajúcich výhod, aby za cieľ 
stanovila, že referenčný materiál týkajúci sa druhov a odrôd sa má uchovávať len 
v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o biologickej rozmanitosti, a aby 
zladila dostupné informácie a využívala už existujúce siete;

24. upozorňuje na potrebu informovať verejnosť o opatreniach EÚ na ochranu biologickej 
rozmanitosti a hospodárskych a sociálnych výhodách takejto ochrany;

25. domnieva sa, že súčasné požiadavky týkajúce sa vypracovávania správ treba zefektívniť a 
zjednodušiť, pričom podávanie správ v budúcnosti nesmie viesť k zvýšeniu 
administratívneho zaťaženia;

26. zastáva názor, že do procesu ochrany biologickej rozmanitosti je potrebné aktívne zapojiť 
celú spoločnosť EÚ vrátane podnikateľského a vzdelávacieho sektora;

27. vyjadruje spokojnosť so zámerom predkladať každoročne správu o pokroku v oblasti 
realizácie akčného plánu ochrany biodiverzity Európskemu parlamentu a Rade.
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