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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010
(2006/2233(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise „Zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010 
a v dalších letech: zachování ekosystémových služeb v zájmu dobrých životních 
podmínek pro lidstvo“ (KOM(2006)0216),

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 1998 o sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu o strategii ochrany biologické rozmanitosti Evropského společenství1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2002 o sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu o akčních plánech pro biologickou rozmanitost v oblasti zachování přírodních 
zdrojů, zemědělství, rybolovu a rozvojové a hospodářské spolupráce2,

– s ohledem na své stanovisko ze dne 25. června 1993 o návrhu rozhodnutí Rady týkajícího 
se uzavření Úmluvy o biologické rozmanitosti3, 

– s ohledem na směrnici Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících 
ptáků (směrnice o ptácích)4 a na své usnesení ze dne 17. ledna 2001 o provádění směrnice
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť (směrnice o přírodních stanovištích)5, 

– s ohledem na svůj postoj ze dne 31. května 2001 k návrhu rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví šestý akční program Společenství pro životní 
prostředí (2001–2010)6,

– s ohledem na Hodnocení strategie udržitelného rozvoje EU (EUSDS) – aktualizovaná 
strategie7,  

– s ohledem na výsledky osmého jednání konference stran (COP 8) Úmluvy o biologické 
rozmanitosti a třetího zasedání stran (MOP 3) Cartagenského protokolu o biologické 
bezpečnosti,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro rybolov 
(A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že současné znepokojivé tempo ztráty biologické rozmanitosti se bude 
  

1 Úř. věst. C 341, 9.11.1998, s. 41.
2 Úř. věst. C 047, 27.2.2003, s. 575.
3 Úř. věst. C 194, 19.7.1993, s. 401.
4 Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1.
5 Úř. věst. C 262, 18.9.2001, s. 132.
6 Úř. věst. C 47 E, 21.2.2002, s. 113.
7 Dokument Rady 10117/06, 9.6.2006.
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bez rozsáhlých opatření pravděpodobně ještě zvyšovat,  

B. vzhledem k tomu, že v současnosti ještě nejsou k dispozici odpovídající ukazatele 
pro účinné měření míry, do které jsou při provádění různých politik plněny požadavky 
na biologickou rozmanitost,  

C. vzhledem k tomu, že biologická rozmanitost hraje zásadní roli pro zachování života 
a rozličných způsobů obživy, hospodářského a sociálního rozvoje, dobrých životních 
podmínek pro lidstvo i pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí pro rok 2015,

D. vzhledem k tomu, že podle Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí, které 
vypracovalo v roce 2005 OSN, došlo od začátku 60. let k poškození 2/3 všech 
ekosystémů,

E. vzhledem k tomu, že k zastavení ztráty biologické rozmanitosti nejpozději do roku 2010 
je naléhavě třeba intenzivního a koordinovaného úsilí,

1. vítá sdělení Komise o zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010 a v dalších 
letech: zachování ekosystémových služeb v zájmu dobrých životních podmínek pro 
lidstvo pro jeho koncepční přístup, prioritním cílům pro období 2007–2008 a klíčovým 
podpůrným opatřením;

2. vyslovuje vážné obavy z pokračování ztráty biologické rozmanitosti a s ní spojeným 
úbytkem ekosystémových služeb;

3. je si vědom skutečné hodnoty biologické rozmanitosti a skutečnosti, že zdravé 
ekosystémy jsou naprosto nezbytné pro prosperitu a dobré životní podmínky v EU 
i na celém světě; 

4. zdůrazňuje, že ztráta biologické rozmanitosti je stejně významná jako změna klimatu; 
zdůrazňuje, že změna klimatu a ztráta biologické rozmanitosti spolu úzce souvisí;

5. potvrzuje naléhavou potřebu usilovat o splnění závazků týkajících se zastavení ztráty 
biologické rozmanitosti do roku 2010 (přijatých na göteborském zasedání Evropské rady 
v roce 2001 a v rámci strategie udržitelného rozvoje a šestého akčního programu pro 
životní prostředí); zdůrazňuje, že k zastavení tohoto trendu je naléhavě třeba 
intenzivního a koordinovaného úsilí, zejména vzhledem k tomu, že na splnění závazků 
do roku 2010 nezbývá mnoho času; 

6. uznává zásadní význam nového konceptu ekosystémových služeb, který razí sdělení 
Komise, a navrhuje, aby se zachování ekosystémových služeb stalo jedním ze základních 
cílů všech horizontálních a odvětvových politik EU;

7. vítá akční plán EU do roku 2010 a na další léta a uznává, že jde o nezbytný nástroj
a poslední možnost, jak přimět aktéry na úrovni Společenství i členských států, aby se 
shodli na klíčových opatřeních pro splnění závazků do roku 2010; jelikož ale na jejich 
splnění zbývá málo času, naléhavě žádá Komisi, aby vytvořila nezbytné struktury 
pro okamžité a účinné plnění těchto závazků na úrovni Společenství i členských států;
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8. je si vědom toho, že pro dlouhodobé zachování biologické rozmanitosti a udržení 
ekosystémových služeb je tento akční plán nedostačující; vítá všechny návrhy na zahájení 
diskuse na úrovni EU o dlouhodobé vizi jako rámci pro dlouhodobou politiku; vyzývá 
Komisi, aby zahájila proces přípravy dlouhodobé vize EU pro biologickou rozmanitost 
jako rámce pro další vývoj politiky;

OBLAST POLITIKY 1 – BIOLOGICKÁ ROZMANITOST A EU

Nejvýznamnější přírodní stanoviště a druhy (Cíl 1)

9. zdůrazňuje zásadní roli, kterou hrají směrnice o ptácích a směrnice o přírodních 
stanovištích při ochraně biologické rozmanitosti EU, uznává, že je důležité dokončit síť 
Natura 2000 na souši a na moři, účinně tuto síť řídit a dostatečně financovat, zohledňovat 
ji při územním plánování a posilovat její koherenci, odolnost a propojení, zejména 
s ohledem na změnu klimatu; 

10. zdůrazňuje význam dodatečných opatření zaměřených na ohrožené druhy a uznává, 
že v tomto ohledu je přínosné rozšířit používání akčních plánů zaměřených na konkrétní 
druhy; 

11. zdůrazňuje význam vysoké biologické rozmanitosti v nejvzdálenějších oblastech a vyzývá 
k přijetí opatření podobných směrnici o přírodě pro její zachování a udržitelné využití;

Širší území venkovských oblastí a široké území mořského prostředí (Cíle 2 a 3)

12. uznává, že klíčovými faktory, které ovlivňují biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby, jsou územní plánování a zužitkování divoce žijících druhů (lov zvěře a rybolov); 
zdůrazňuje zejména, že z důvodu intenzifikace i opouštění je ohrožena zemědělská půda 
a lesy s vysokou přírodní hodnotou; uznává, že z důvodu ekologicky neudržitelného 
rybolovu včetně nezákonného rybolovu jsou ohroženy rybí populace, necílené druhy 
a mořská stanoviště; 

13. naléhá na členské státy, aby využily všechny možnosti v rámci SZP a SRP k podpoře 
úkolů spojených se zachováním biologické rozmanitosti na širším území venkovských 
oblastí a širokém území mořského prostředí (tj. mimo oblasti sítě Natura 2000); vyzývá 
ke zvážení dalšího propojení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v rámci 
SZP a SRP a zejména k určení možností, které v tomto ohledu poskytuje přezkum 
rozpočtu v období 2008–09;

14. zdůrazňuje význam včasného a účinného provádění rámcové směrnice o vodě s cílem 
dosáhnout „dobrého ekologického stavu“ sladkých vod a doporučení k integrované správě 
pobřežních zón; zdůrazňuje význam zavedení ambiciózní rámcové mořské směrnice pro 
dosažení „dobrých environmentálních podmínek“ mořského prostředí; zdůrazňuje význam 
skutečnosti, že nadcházející mořská strategie si za prvořadý cíl klade udržení biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb;

15. uznává, že ekosystémům EU nesmírně škodí znečišťující látky, zejména látky 
z rozptýlených zdrojů a látky způsobující eutrofizaci včetně amonia ze zemědělských 
zdrojů; zdůrazňuje, že je důležité snížit zatížení způsobené těmito znečišťujícími látkami, 
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zejména v oblastech uvnitř a v okolí sítě Natura 2000 a v dalších lokalitách vysoké 
přírodní hodnoty; poukazuje na příležitost zabývat se těmito otázkami při nadcházející 
revizi směrnice o národních emisních stropech a také včasným prováděním tematické 
strategie pro kvalitu ovzduší;

16. uznává, že ekosystémy jsou ohroženy určitými pesticidy, zhášecími přísadami a jinými 
perzistentními, bioakumulativními a toxickými chemickými látkami; v této souvislosti 
zdůrazňuje význam účinného provádění tematické strategie pro udržitelné využívání 
pesticidů a směrnice REACH; zdůrazňuje, že je třeba sledovat bioakumulaci takových 
znečišťujících látek s využitím hlavních predátorů v suchozemském, sladkovodním 
a mořském prostředí; 

Regionální a územní rozvoj (Cíl 4)

17. uznává, že následkem rozšiřování infrastruktury, průmyslu a bytové výstavby dochází 
k rostoucí roztříštěnosti ekosystémů; tvrdí, že při pečlivém plánování je možno škody 
na ekosystémech výrazně snížit a nalézt příležitosti, jak přinést ekosystémům užitek; 
naléhavě žádá členské státy o zajištění, aby projekty financované z Fondu soudržnosti 
a strukturálních fondů neškodily biologické rozmanitosti a ekosystémovým službám, 
ale naopak aby optimalizovaly užitek biologické rozmanitosti; naléhavě žádá členské 
státy, aby při územním plánování na vnitrostátní, regionální a místní úrovni prosazovaly 
údržbu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb a zajistily náležité 
zohlednění biologické rozmanitosti v rámci strategických posuzování vlivů na životní 
prostředí (SEA) a posuzování dopadu na životní prostředí (EIA);

Invazivní cizí druhy a cizí genotypy (Cíl 5)

18. uznává, že jednu z hlavních hrozeb pro biologickou rozmanitost představují invazivní cizí 
druhy, které se rychle šíří následkem rostoucího pohybu osob a zboží; naléhavě žádá, 
aby Společenství na tento problém urychleně a komplexně reagovalo, včetně vyvinutí 
včasného varovného systému, napravení nedostatků v legislativním rámci a vytvoření 
strategie EU pro invazivní cizí druhy;  

19. naléhavě žádá členské státy, aby dodržovaly mezinárodní úmluvu Mezinárodní námořní 
organizace o kontrole a nakládání s balastovou vodou a sedimenty z lodí;

20. zdůrazňuje, že je důležité důsledně provádět legislativní rámec EU pro geneticky 
modifikované organismy;

OBLAST POLITIKY 2 – EU A CELOSVĚTOVÁ BIOLOGICKÁ ROZMANITOST

Mezinárodní správa (Cíl 6)

21. rozhodně podporuje účinné provádění Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) 
a naléhavě žádá EU, aby v tomto ohledu převzala vedoucí úlohu; zdůrazňuje význam 
provádění pracovních programů CBD včetně chráněných oblastí; zdůrazňuje potřebu 
dokončit mezinárodní režim přístupu a zisku, pokud jde o genetické zdroje; 

22. uznává ohrožení biologické rozmanitosti ve vodách volného moře; naléhavě žádá, 
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aby byla vypracována dohoda o ochraně biologické rozmanitosti ve vodách volného moře 
v rámci Úmluvy OSN o mořském právu; naléhavě žádá EU, aby nadále hrála vedoucí 
úlohu v této záležitosti;

23. zdůrazňuje ohrožení biologické rozmanitosti, které představuje používání hloubkových 
tažných sítí; bere na vědomí nedávné rozhodnutí Valného shromáždění OSN v této věci; 
naléhavě žádá Komisi, aby co nejrychleji předložila legislativní návrhy týkající se 
problematiky používání hloubkových tažných sítí na volném moři a ve vodách EU; 
naléhavě žádá Komisi, aby spolupracovala s OSN s cílem urychleně začít uplatňovat 
opatření, která by chránila významná hlubokomořská stanoviště ve vodách volného moře 
před používáním hloubkových tažných sítí; 

24. zcela podporuje „poselství z Paříže“ se závěry z pařížské konference (konané ve dnech 
19.–21. září 2006) o biologické rozmanitosti v evropské rozvojové spolupráci; naléhavě 
žádá Komisi a příslušné členské státy, aby ve spolupráci s místními orgány zajistily 
odpovídající finanční prostředky pro otázky životního prostředí a biologické rozmanitosti 
v zámořských zemích a územích EU a lepší přístup místních institucí a nevládních 
organizací k evropským programům;

Vnější pomoc (Cíl 7)

25. sdílí vážnou obavu, kterou vyjadřuje zpráva Účetního dvora o začlenění životního 
prostředí do rozvojové spolupráce o závěrech přezkoumání politiky biologické 
rozmanitosti EU (2004) o nízké úrovni provádění akčního plánu pro hospodářskou 
a rozvojovou spolupráci v oblasti biologické rozmanitosti; vítá výzvu Evropského 
konsensu o rozvoji k „vyčlenění“ více prostředků na biologickou rozmanitost a k širšímu 
„začlenění“ biologické rozmanitosti do rozvojové spolupráce;

26. zdůrazňuje, že navzdory tomuto úsilí je množství „vyčleněných“ prostředků 
na biologickou rozmanitost v programech vnější pomoci Společenství a členských států 
značně limitované; vítá nedávné 4. doplnění Světového fondu životního prostředí, lituje 
však, že toto doplnění reálně nezvyšuje prostředky pro biologickou rozmanitost; 
zdůrazňuje, že je nezbytně nutné použít omezené vyčleněné prostředky na nejdůležitější 
otázky biologické rozmanitosti ve třetích zemích;

27. zdůrazňuje zásadní význam účinného „začlenění“ problémů biologické rozmanitosti 
do programů vnější pomoci Společenství a členských států (včetně rozpočtových 
podpůrných opatření) s cílem zajistit, aby tyto problémy neuškodily biologické 
rozmanitosti a ekosystémovým službám; v této souvislosti zdůrazňuje význam vytváření 
prostoru pro začlenění problémů biologické rozmanitosti do národních strategií rozvoje 
v přijímajících zemích (včetně strategií pro omezení chudoby);

28. vyjadřuje velké znepokojení nad tím, že navzdory úsilí politiky existuje ve skutečnosti 
vysoké riziko, že příští strategické dokumenty pro jednotlivé země a regiony budou 
i nadále přehlížet potřeby biologické rozmanitosti a že v tomto ohledu nedojde 
k proaktivnějšímu přístupu Komise k přijímajícím zemím;

Obchod (Cíl 8)
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29. uznává, že obchod EU zanechává „ekologickou stopu“ na biologické rozmanitosti 
a ekosystémových službách ve třetích zemích; naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby identifikovaly hlavní dopady obchodu na biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby, zejména posouzením vlivů na udržitelný rozvoj; zdůrazňuje, že je nutné zavést 
opatření pro snížení ekologického dopadu globalizace v rámci mnohostranných, 
regionálních a dvoustranných smluv o volném obchodu; 

30. vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že do EU se dováží zboží, mj. dřevo, palmový 
olej a sójové boby, jehož odbyt vede k ničení tropických lesů; vyjadřuje obavu nad 
skutečností, že rostoucí poptávka po biopalivech může zvýšit negativní tlaky na tropické 
lesy; vyzývá Komisi a členské státy k okamžité iniciativě s cílem přijmout opatření, která 
by zabránila negativním vlivům takového obchodu na tropické lesy nebo je
minimalizovala, včetně dvoustranných dohod v rámci programu prosazování práva, 
správy a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT); naléhavě žádá Komisi, aby co nejrychleji 
předložila analýzu možností přijmout další právní předpisy, které by omezily dovoz 
nezákonně těženého dřeva; 

31. vyzývá členské státy, aby zvýšily úsilí v boji proti nezákonnému obchodu s druhy 
uvedenými v úmluvě CITES, a vyzývá členské státy a Komisi k posílení koordinované 
reakce a činností na podporu vymáhání úmluvy CITES;

32. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že dohody o partnerství v odvětví rybolovu 
v minulosti zvýšily negativní tlaky na populace ryb, necílené druhy a mořská stanoviště 
ve vodách třetích zemí; zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné zajistit, aby dohody 
o partnerství v oblasti rybolovu zaručily zachování populací ryb na takových úrovních, 
které podporují maximální udržitelný výnos, a minimalizovaly dopady na necílené druhy 
a mořská stanoviště; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby zajistily, že rybářské 
flotily budou tyto dohody dodržovat;

OBLAST POLITIKY 3 – BIOLOGICKÁ ROZMANITOST A ZMĚNA KLIMATU

Změna klimatu (Cíl 9)

33. je si vědom, že již nastalo období nevyhnutelné změny klimatu, která bude mít významný 
dopad na ekosystémy v EU a na celém světě; zdůrazňuje, že změna klimatu citelně ovlivní 
lidskou společnost a hospodářství ve formě změny ekosystému; uznává, že změny 
ekosystémů a dopady na druhy lze již pozorovat; zdůrazňuje proto zásadní význam 
ekosystémového přístupu k přizpůsobení se změně klimatu, zejména pokud jde o politiky, 
které se týkají využití půdy, vody a moří; žádá EU, aby nadále rozhodným způsobem 
vedla mezinárodní úsilí o snížení globálních emisí skleníkových plynů;

34. zdůrazňuje, že je důležité zajistit náležité posouzení opatření ke snížení následků změny 
klimatu, jako je vývoj obnovitelných zdrojů energie, z hlediska jejich potenciálních 
negativních vlivů na biologickou rozmanitost, a že je třeba vyhnout se takovým vlivům 
nebo je minimalizovat – zejména pokud jde o větrné parky a biopaliva;

35. uznává, že změna klimatu způsobí další silné tlaky na ekosystémy EU; zdůrazňuje zásadní 
význam sítě velkých, souvislých chráněných oblastí (především oblastí sítě Natura 2000) 
a zdravého rozsáhlého životního prostředí pro posílení odolnosti ekosystémů vůči změně 
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klimatu; zdůrazňuje proto potřebu snížit „konvenční“ tlaky na ekosystémy (roztříštěnost, 
nadměrné využívání, znečištění, cizí invazivní druhy); zdůrazňuje nutnost zavést 
dodatečná opatření přímo zaměřená na další tlaky způsobené změnou klimatu a také 
urychleně posoudit přírodní stanoviště a druhy, které změna klimatu nejvíce ohrožuje;

OBLAST POLITIKY 4 – VĚDOMOSTNÍ ZÁKLADNA

Vědomosti (Cíl 10)

36. uvědomuje si obrovskou výzvu, kterou představuje nutnost rozumět biologické 
rozmanitosti; vyjadřuje vážné znepokojení nad skutečností, že úroveň zdrojů, které 
se zabývají výzkumem v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémů, je s ohledem 
na zásadní význam této problematiky pro naši prosperitu a dobré životní podmínky velmi 
nízká; naléhavě žádá, aby ze zvýšily finanční prostředky na výzkum v oblasti biologické 
rozmanitosti ve výzkumných programech Společenství (RP7) a národních výzkumných 
programech;

37. uznává nutnost vytvoření účinnějších mechanismů, které by způsobily, že faktická 
základna týkající se biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb vyvine tlak 
na politiku na úrovni Společenství, členských států a mezinárodní úrovni; podporuje návrh 
na zavedení nového mechanismu EU pro nezávislé, autoritativní poradenství pro tento 
účel, přičemž budou zohledněna stávající ustanovení;

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

Financování

38. vyjadřuje vážné znepokojení nad finančními překážkami pro podporu sítě Natura 2000 
a dalších kroků v oblasti biologické rozmanitosti v akčním plánu EU do roku 2010 
a na další léta, které vznikly v důsledku rozhodnutí o finančním výhledu;

39. zdůrazňuje odpovědnost členských států za využití všech příležitostí v rámci SZP, SRP, 
Fondu soudržnosti a strukturálních fondů, finančního nástroje pro životní prostředí Life+ 
a sedmého rámcového programu a za přidělení vnitrostátních zdrojů; důrazně žádá, 
aby byly více zohledněny finanční potřeby při přezkumu rozpočtu v období 2008–09, 
kdy by se měla zhodnotit přiměřenost a dostupnost finančních prostředků pro biologickou 
rozmanitost, zejména pokud jde o síť Natura 2000;

Posílení rozhodování

40. vítá návrh na diskusi EU o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách 
v dlouhodobější vizi jako rámci pro politiku; zdůrazňuje, že tato diskuse by měla být 
výslovně spojena s diskusí o budoucnosti Evropy; naléhavě žádá, aby tato diskuse byla 
co nejkomplexnější, a zejména aby se odehrávala v regionech; důrazně žádá, 
aby se evropské hodnoty týkající se přírody (v rámci EU i na celém světě) staly nedílnou 
součástí navrhovaného prohlášení o evropských hodnotách za německého předsednictví;

41. uznává vysokou úroveň posouzení dopadu politiky, která se týkají iniciativ politiky 
životního prostředí Společenství; lituje, že environmentální rozměr v posouzeních dopadu 
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politiky, která se týkají iniciativ politik v ostatních odvětvích, je často malý; naléhavě 
žádá Komisi a členské státy, aby prověřily všechny nové politické iniciativy v souvislosti 
s potenciálními závažnými škodami na biologické rozmanitosti a aby zajistily, že tam, 
kde budou takové potenciální škody identifikovány, dojde během procesu posuzování 
dopadu k patřičnému zohlednění biologické rozmanitosti včetně vlivů na ekosystémové 
služby;

42. zdůrazňuje význam vzájemné doplňkovosti mezi opatřeními na úrovni Společensví 
a členských států; uznává jedinečnou hodnotu akčního plánu EU do roku 2010 a v dalších 
letech jako nástroje pro zvyšování vzájemné doplňkovosti; naléhavě proto žádá členské 
státy, aby svá opatření přizpůsobily opatřením akčního plánu; naléhavě žádá členské státy, 
aby toto přizpůsobení rozšířily na regionální a místní úroveň;

43. zdůrazňuje význam územního plánování ve vztahu k biologické rozmanitosti 
a ekosystémovým službám; naléhavě žádá členské státy, aby posílily přístupy a metody 
na regionální a místní úrovni s cílem udržet biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby, mimo jiné pomocí dodatečného využití sítě Natura 2000, opatření pro plánování 
správy povodí řek a rozvoje venkova, a na moři pomocí uplatňování ekosystémového 
přístupu, jak je uvedeno ve směrnici o mořské strategii;

Partnerství

44. vítá výzvu k posílení partnerství mezi zastánci zájmů biologické rozmanitosti a hlavních 
zúčastněných stran; zdůrazňuje význam partnerství s hlavními majiteli a uživateli půdních, 
vodních a mořských zdrojů; podporuje zejména partnerství s lovci, rybáři, zemědělci 
a lesníky a se zástupci obchodního a finančního sektoru; uznává významnou roli, 
kterou v tomto ohledu hraje iniciativa Odpočítávání do roku 2010;

Osvěta, povědomí a zapojení 

45. zdůrazňuje, že je důležité zvyšovat mezi veřejností porozumění významu biologické 
rozmanitosti a ekosystémů pro prosperitu a dobré životní podmínky; naléhavě žádá 
Komisi a členské státy, aby výrazně posílily vzdělávací a informační programy a kampaně 
pro široku veřejnost, aby vytvořily politickou poptávku po jednání, a aby posílily aktivní 
účast široké veřejnosti na ochranných opatřeních; v této souvislosti zdůrazňuje význam 
přístupu k informacím a právní ochraně;

MONITORING, VYHODNOCENÍ A PŘEZKOUMÁNÍ

46. zdůrazňuje význam ukazatelů pro informování veřejnosti a rozhodovacích orgánů 
o dosaženém pokroku; vítá navržený soubor hlavních ukazatelů biologické rozmanitosti; 
naléhavě žádá, aby byl přijat a zachován ukazatel biologické rozmanitosti 
jako strukturální ukazatel a ukazatel udržitelného rozvoje;

47. zdůrazňuje zásadní význam posilování dlouhodobých monitorovacích kapacit a metod 
na podporu souboru ukazatelů a pro poskytování širších zdrojů informací o stavu 
biologické rozmanitosti, tlacích na biologickou rozmanitost a účinnosti reakce politiky; 
zdůrazňuje nutnost tyto informace zpřístupnit široké veřejnosti pomocí společného 
informačního systému;
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48. vítá návrh Komise předložit Radě a Parlamentu hodnocení v polovině období (do konce 
roku 2008) a závěrečná hodnocení (do konce let 2010 a 2013) o pokroku při plnění cílů 
komunikačního akčního plánu Komise; zdůrazňuje, že závěry těchto hodnocení by měly 
plnit informativní funkci pro přezkumné procesy politik a rozpočtů, včetně přezkumu 
rozpočtu v období 2008–09 a přezkoumání politik a rozpočtů pro období po roce 2013;

49. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Co je biologická rozmanitost? 

Jde o komplexní termín, který popisuje rozmanitost veškerého života a přírodních procesů 
na Zemi.

Úmluva o biologické rozmanitosti definuje biologickou rozmanitost jako „různorodost mezi 
živými organismy ze všech zdrojů[...] včetně rozmanitosti v rámci druhů, mezi druhy 
a rozmanitost ekosystémů”1.

Fakta a číselné údaje

Rozvoj, ze kterého lidstvo několik posledních desetiletí těží, souvisí s úbytkem různorodosti 
a rozsahu přírodních systémů, tedy biologické rozmanitosti. Tato ztráta biologické 
rozmanitosti na úrovni ekosystémů, druhů i genů vyvolává obavy nejen vzhledem 
k významné vnitřní hodnotě přírody, ale i z toho důvodu, že vede k úbytku „ekosystémových 
služeb“, které poskytují přírodní systémy. Uvedené služby zahrnují produkci potravin, vláken 
a léků, regulaci vody, ovzduší a klimatu, zachování úrodnosti půdy a koloběh živin.

Jak je zmíněno v posouzení ekosystému na konci tisíciletí (Millenium Ecosystem Assessment, 
MA) vydaném v březnu 2005, lidská aktivita přivedla planetu na pokraj masového vyhynutí 
druhů, což dále ohrožuje naše vlastní dobré životní podmínky. Například současná míra 
vyhynutí se odhaduje na sto až tisícinásobek přirozené úrovně. Posouzení na konci tisíciletí 
klade zvláštní důraz na to, jak ekosystémové služby prospívají dobrým životním podmínkám 
lidí, a dospívá k závěru, že budoucnost lidstva závisí na zdravých ekosystémech.

Některé konkrétní údaje:

– Od roku 1970 do roku 2000 se snížilo bohatství druhů o 40 %. 
– Od roku 2000 bylo každoročně vykáceno 36 milionů hektarů primárních lesů. 
– V karibské oblasti došlo k úbytku vrstvy tvrdých korálů o 80 %. 
– Za pouhých 20 let vymřelo 35 % mangrovových porostů. 

Úkoly spojené se zachováním biologické rozmanitosti do roku 2010 

V tomto ohledu učinila EU významná prohlášení. Hlavy států a předsedové vlád EU se v roce 
2001 dohodli na tom, že je nezbytné „zastavit snižování biologické rozmanitosti [v EU] 
do roku 2010”2 „obnovit stanoviště a přírodní systémy“3. V roce 2002 se připojili k přibližně 
130 vrcholným představitelům z celého světa, s nimiž se dohodli, že je třeba „zásadním 
způsobem snížit míru ztráty biologické rozmanitosti [v celosvětovém měřítku] do roku 
2010“4.

  
1 Článek 2, CBD
2 Závěry předsednictví, zasedání Evropské rady v Göteborgu ve dnech 15. – 16. června 2001.
3 KOM(2001)0264.
4 Světový summit o udržitelném rozvoji, prováděcí plán.
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Cíl zastavit ztrátu biologické rozmanitosti do roku 2010 je tématem několika klíčových 
mezinárodních dohod. Všechny uznávají, že dochází k rapidní degradaci ekosystémů 
a přírodních stanovišť, že roste ohrožení populací mnoha druhů a že je naléhavě nutné 
přijmout neodkladná opatření pro zastavení ztráty neobnovitelných přírodních zdrojů.

Poprvé byl přijat celkový cíl pro zachování biologické rozmanitosti namísto obecně 
formulovaných cílů, které mohou, ale nemusí mít žádoucí účinek. Nicméně vzhledem 
k současnému rychlému snižování biologické rozmanitosti v Evropě i na celém světě 
a vzhledem k mnohým stále se rozšiřujícím a zintenzivňujícím lidským aktivitám bude cíl 
zastavit snižování biologické rozmanitosti do roku 2010 vyžadovat nebývalé úsilí s cílem 
přizpůsobit naše jednání potřebám přírodních systémů.

Postoj zpravodaje

Zpravodaj zdůrazňuje, že úkoly spojené se zachováním biologické rozmanitosti do roku 2010 
jsou těsně za dveřmi. Existuje shoda v tom, jaké kroky je během příštích let třeba učinit 
pro zachránění biologické rozmanitosti: 

1. Druhy a ekosystémy potřebují prostor pro vývoj a obnovu. Údržba ekosystémových 
služeb – jak ji prosazuje sdělení Komise – by se měla stát základním cílem všech 
horizontálních a odvětvových politik EU.

2. 75 % všech rybářských oblastí je plně vyčerpáno nebo je v nich prováděn nadměrný 
odchyt. Druhy jako treska obecná, treska skvrnitá a platýs obecný jsou již ohroženy. 
Nezačneme-li rybolov využívat udržitelným způsobem, nezbudou žádné ryby pro naše 
vnoučata. Zpravodaj proto uznává hrozbu, které jsou vystaveny populace ryb, necílené 
druhy a mořská stanoviště, zaviněnou ekologicky neudržitelným rybolovem včetně 
nezákonného rybolovu.

3. Silnice, továrny a bytová výstavba ničí přírodní stanoviště živočichů a rostlin. Bude-li 
rozvoj měst a venkova nadále ignorovat přírodu, budeme obklopeni převážně betonem 
a nečistotami. 

4. Změna klimatu je považována za největší výzvu pro lidstvo. Se změnou podmínek 
dojde i ke změnám ekosystémů a přírodních stanovišť. Zpravodaj zdůrazňuje zásadní 
význam ekosystémového přístupu k přizpůsobení se změně klimatu, zejména pokud 
jde o politiky, které se týkají využití půdy, vody a moří. Je naší povinností bojovat 
se změnou klimatu a zajistit, aby mohly druhy migrovat nebo se přizpůsobit novým 
prostředím. 

5. Pokud vypustíme druh mimo jeho přirozené stanoviště, může prostě zahynout. Jsou 
také známy případy, kdy rozvíjející se takzvané invazivní cizí druhy zahubily místní 
flóru a faunu. Protože nikdy nelze určit, jak se věci vyvinou, je nezbytné tyto invaze 
snížit. Zpravodaj v této souvislosti zdůrazňuje, že rozšíření invazivních cizích druhů 
se zhoršuje rostoucím pohybem osob a zboží, a naléhavě žádá, aby Společenství na 
tento problém urychleně a komplexně reagovalo, včetně vyvinutí včasného varovného 
systému, napravení nedostatků v legislativním rámci a vytvoření strategie EU 
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pro invazivní cizí druhy. 

6. Biologická rozmanitost je základem pro udržitelný rozvoj. Její ekosystémové služby 
poskytují základ pro veškerou hospodářskou činnost. Je proto nutné začlenit otázky 
biologické rozmanitosti do všech oblastí tvorby politiky. Opatření zahrnují pobídky 
trhu, rozvojové pomoci, obchodování šetrné k biologické rozmanitosti a procesy 
mezinárodní správy. 

7. Členské státy musí využít všech příležitostí v rámci SZP, SRP, Fondu soudržnosti 
a sktrukturálních fondů, finančního nástroje pro životní prostředí Life+ a sedmého 
rámcového programu pro podporu úkolů spojených se zachováním biologické 
rozmanitosti a pro přidělení vnitrostátních zdrojů. Mimo to se musí více zohlednit 
finanční potřeby při přezkumu rozpočtu v období 2008–09, kdy by se měla zhodnotit 
přiměřenost a dostupnost finančních prostředků pro biologickou rozmanitost, zejména 
pokud jde o síť Natura 2000.

8. Zpravodaj v neposlední řadě uznává, že akční plán EU do roku 2010 a na další léta 
je nezbytným nástrojem a poslední možností, jak přimět aktéry na úrovni Společenství 
i členských států, aby se shodli na klíčových opatřeních pro splnění závazků do roku 
2010. Jelikož ale na jejich splnění zbývá málo času, musí Komise zajistit nezbytné 
struktury pro okamžité a účinné plnění těchto závazků na úrovni Společenství 
i členských států.


