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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zastavení poklesu biodiverzity do roku 2010 
(2006/2233(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Zastavenie poklesu biodiverzity do roku 2010 – a v 
nasledujúcich rokoch: Trvalo udržateľné ekosystémové služby v prospech ľudstva
(KOM(2006) 216),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 1998 o oznámení Komisie Rade a 
Európskemu parlamentu o stratégii biodiverzity Európskeho spoločenstva1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2002 o oznámení Komisie Rade a 
Európskemu parlamentu o akčných plánoch biodiverzity v oblasti ochrany prírodných 
zdrojov, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a rozvoja a hospodárskej spolupráce2,

– so zreteľom na svoje stanovisko z 25. júna 1993 o návrhu rozhodnutia Rady k záverom 
Dohovoru o biologickej diverzite3, 

– so zreteľom na smernicu Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho 
vtáctva (smernica o vtáctve)4 a na svoje uznesenie zo 17. januára 2001 o realizácii 
smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov (smernica o biotopoch)5, 

– so zreteľom na svoje stanovisko z 31. mája 2001 k návrhu rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady ustanovujúcemu šiesty akčný program spoločenstva pre životné 
prostredie (2001 – 2010)6 ,

– so zreteľom na hodnotenie stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ (EUSDS) – obnovená 
stratégia7,

– so zreteľom na výsledok ôsmeho zasadnutia Konferencie strán Dohovoru o biologickej 
diverzite (COP 8) a tretieho zasadnutia strán Kartagénskeho protokolu o biologickej 
bezpečnosti (MOP 3),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
  

1 Ú. v. ES C 341, 9.11.1998, s. 41.
2 Ú. v. EÚ C 047 27.2.2003, s. 0575.
3 Ú. v. ES C 194, 19.7.1993, s. 401.
4 Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 15, zväzok 01, s. 98 – 117.
5 Ú. v. ES C 262, 18.9.2001, s. 132.
6 Ú. v. ES C 47 E, 21.2.2002, s. 113.
7 Dokument Rady č. 10117/06, 9.6.2006.
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potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre rybné 
hospodárstvo (A6-0000/2006),

A. keďže v prípade, ak nebudú prijaté rozsiahle opatrenia, sa súčasná znepokojujúca rýchlosť 
poklesu biodiverzity pravdepodobne zvýši a bude pokračovať,

B. keďže stále neexistujú adekvátne ukazovatele na efektívne zhodnotenie miery, do akej sa 
pri realizácii jednotlivých politík dodržiavajú príkazy ochrany biologickej diverzity,

C. keďže biodiverzita zohráva kľúčovú úlohu pri udržaní života a životných podmienok, 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, prosperity ľudstva, ako aj pri dosahovaní 
rozvojových cieľov tisícročia na rok 2015,

D. keďže podľa správy OSN Miléniové hodnotenie ekosystémov za rok 2005 sa od začiatku 
šesťdesiatych rokov prejavil ústup v dvoch tretinách všetkých ekosystémov,

E. keďže je naliehavo potrebné zintenzívniť a koordinovať úsilie o zastavenie poklesu 
biodiverzity najneskôr do roku 2010,

1. víta oznámenie Komisie o zastavení poklesu biodiverzity do roku 2010 a v nasledujúcich 
rokoch: trvalo udržateľné ekosystémové služby v prospech ľudstva pre jeho koncepčný 
prístup, hlavné ciele na obdobie rokov 2007 – 2008 a základné podporné opatrenia;

2. vyjadruje vážne znepokojenie nad pokračujúcim poklesom biodiverzity a s ním spojeným 
úbytkom ekosystémových služieb;

3. uvedomuje si, akú vnútornú hodnotu má biodiverzita a aký zásadný význam majú zdravé 
ekosystémy pre prosperitu a prospech EÚ i celého sveta;

4. zdôrazňuje, že pokles biodiverzity je rovnako dôležitý ako klimatické zmeny; upozorňuje, 
že klimatické zmeny a pokles biodiverzity spolu úzko súvisia;

5. opakovane zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné snažiť sa o splnenie záväzkov na 
zastavenie poklesu biodiverzity v EÚ do roku 2010 (prijatých Európskou radou 
v Göteborgu v roku 2001 a obsiahnutých v stratégii trvalo udržateľného rozvoja a v 
šiestom environmentálnom akčnom programe); zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné 
zintenzívniť a koordinovať úsilie o zastavenie poklesu biodiverzity, konkrétne so 
zreteľom na krátky čas, ktorý zostáva na splnenie záväzkov do roku 2010;

6. uvedomuje si životnú dôležitosť vznikajúceho pojmu ekosystémových služieb, ako ho 
prestavuje oznámenie Komisie a navrhuje, aby sa udržanie ekosystémových služieb stalo 
hlavným cieľom všetkých horizontálnych a odvetvových politík EÚ;

7. víta akčný plán EÚ do roku 2010 a po tomto roku a uvedomuje si, že ide o životaschopný 
nástroj a poslednú príležitosť zapojiť všetky zúčastnené strany na úrovni Spoločenstva 
a členských štátov do kľúčových činností na splnenie záväzkov do roku 2010; vzhľadom 
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na krátkosť zostávajúceho času naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila prítomnosť 
potrebných štruktúr v záujme okamžitej a efektívnej realizácie plánu na úrovni 
Spoločenstva a členských štátov;

8. uvedomuje si, že z dlhodobého hľadiska akčný plán nepostačí na ochranu biodiverzity 
a trvalo udržateľných ekosystémových služieb; víta všetky návrhy na začatie diskusie 
v EÚ o dlhodobých víziách, ktoré by sa stali rámcom pre dlhodobejšie politiky; 
vyzýva Komisiu, aby sa začala zaoberať vypracovaním dlhodobej vízie EÚ v súvislosti s 
biodiverzitou, ktorá by poslúžila ako rámec ďalšieho rozvoja politík;

OBLASŤ POLITIKY 1 – BIODIVERZITA A EÚ

Najdôležitejšie biotopy a druhy (cieľ 1)

9. poukazuje na mimoriadnu úlohu smerníc o ochrane voľne žijúceho vtáctva a prirodzených 
biotopov pri ochrane biodiverzity v EÚ; uvedomuje si dôležitosť dokončenia sústavy 
Natura 2000 na súši i na mori, jej efektívneho riadenia a adekvátneho financovania, 
plánovania využitia pôdy zohľadňujúceho túto sústavu a posilnenia súladu, spojitosti 
a pružnosti sústavy, najmä vzhľadom na klimatické zmeny;

10. zdôrazňuje dôležitosť dodatočných opatrení zameraných na ohrozené druhy a z tohto 
hľadiska si uvedomuje aj hodnotu širšieho využitia akčných plánov špecializovaných na 
druhy;

11. zdôrazňuje dôležitosť vysokej biodiverzity okrajových regiónov a vyzýva na prijatie 
opatrení podobných opatreniam v smerniciach na ochranu prírody s cieľom zachovania 
biodiverzity a udržateľného využitia;

Širšie vidiecke oblasti a širšie morské prostredie (ciele 2 a 3)

12. uvedomuje si, že plánovanie využitia pôdy a využívanie voľne žijúcich druhov (formou 
lovu a rybolovu) predstavujú hlavné činitele ovplyvňujúce biodiverzitu a ekosystémové 
služby; poukazuje na konkrétne ohrozenie poľnohospodárskej pôdy s vysokou prírodnou 
hodnotou a lesov intenzifikáciou a zanechaním tradičných postupov; uvedomuje si 
ohrozenie zásob rýb, necieľových druhov a morských biotopov spôsobené ekologicky 
neudržateľným rybolovom vrátane nelegálneho rybolovu;

13. vyzýva členské štáty, aby využili všetky dostupné príležitosti v rámci SPP a SPRH na 
podporu cieľov biodiverzity v širších vidieckych oblastiach a širšom morskom prostredí 
(t. j. mimo lokalít sústavy Natura 2000); vyzýva na zohľadnenie ďalšej integrácie 
biodiverzity a ekosystémových služieb v rámci SPP a SPRH a konkrétne na určenie 
možností, ktoré v tejto súvislosti ponúka kontrola rozpočtu na roky 2008 – 2009;

14. zdôrazňuje dôležitosť včasnej a efektívnej realizácie rámcovej smernice o vodách 
s cieľom dosiahnuť „dobrý ekologický stav“ sladkých vôd a odporúčaní týkajúcich sa 
integrovaného riadenia pobrežných zón; zdôrazňuje dôležitosť vypracovania ambicióznej 
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rámcovej smernice o moriach s cieľom dosiahnuť „dobrý environmentálny stav“ 
morského prostredia; zdôrazňuje, že je dôležité, aby budúca námorná stratégia určila ako 
hlavný a určujúci cieľ zachovanie biodiverzity a ekosystémových služieb;

15. uvedomuje si, aké nesmierne škody spôsobili ekosystémom EÚ znečisťujúce látky vrátane 
dusičnanov z poľnohospodárskych zdrojov; zdôrazňuje, že je dôležité obmedziť zdroje 
znečistenia, najmä v okolí lokalít sústavy Natura 2000 a ďalších oblastí s veľkou 
prírodnou hodnotou; poukazuje na príležitosť zaoberať sa uvedenými problémami v rámci 
budúceho preskúmania smernice o národných emisných stropoch, ako aj formou včasnej 
realizácie tematickej stratégie o znečistení ovzdušia;

16. uvedomuje si ohrozenie ekosystémov určitými pesticídmi, retardantmi horenia a ďalšími 
trvalými, biologicky akumulatívnymi a toxickými chemikáliami; z tohto hľadiska 
zdôrazňuje dôležitosť efektívnej realizácie tematickej stratégie o trvalo udržateľnom 
využívaní pesticídov a smernice REACH; zdôrazňuje potrebu monitorovať bioakumuláciu 
znečisťujúcich látok využitím hlavných dravcov na pevnine, v sladkovodnom a morskom 
prostredí;

Regionálny a územný rozvoj (cieľ 4)

17. uvedomuje si rastúcu fragmentáciu ekosystémov spôsobenú expanziou infraštruktúry, 
priemyslu a výstavby obytných budov; tvrdí, že dôkladné plánovanie môže významne 
zmenšiť poškodenie ekosystémov a určiť možnosti výhodné pre ekosystémy; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili, že projekty financované z kohéznych a štrukturálnych 
fondov nepoškodia biodiverzitu a ekosystémové služby, ale stanú sa pre biodiverzitu 
prínosom; vyzýva členské štáty, aby pri územnom plánovaní na štátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni na prvé miesto postavili udržanie a obnovenie biodiverzity a 
ekosystémových služieb a zaistili adekvátne zohľadnenie biodiverzity v SEA a EIA.

Invazívne cudzie druhy a cudzie genotypy (cieľ 5)

18. uvedomuje si, že invazívne cudzie druhy predstavujú hlavnú hrozbu pre biodiverzitu a že 
ich rozšírenie je podporované rastúcim pohybom ľudí a tovaru; vyzýva na prijatie 
spoločnej reakcie spoločenstva na tento problém vrátane vzniku systému včasného 
varovania, vyplnenia prázdnych miest v legislatíve a vypracovania stratégie EÚ 
o invazívnych cudzích druhoch;

19. vyzýva členské štáty, aby uplatňovali Medzinárodný dohovor o kontrole a riadení 
splaškových odpadových vôd a sedimentov z plavidiel v rámci Medzinárodnej námornej 
organizácie (IMO);

20. zdôrazňuje dôležitosť úplnej realizácie legislatívneho rámca EÚ o geneticky upravených 
organizmoch;

OBLASŤ POLITIKY 2 – EÚ A GLOBÁLNA BIODIVERZITA
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Medzinárodná správa (cieľ 6)

21. dôrazne podporuje efektívnu realizáciu Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a v tejto 
veci nalieha na vedúcich predstaviteľov EÚ; zdôrazňuje dôležitosť realizácie pracovných 
programov dohovoru CBD vrátane programu chránených území; zdôrazňuje, že je 
potrebné dokončiť prípravu medzinárodného režimu prístupu ku genetickým zdrojom 
a zdieľania výhod;

22. uvedomuje si ohrozenie biodiverzity na voľnom mori; naliehavo žiada podpísanie dohody 
o ochrane biodiverzity na voľnom mori v rámci Dohovoru OSN o morskom práve; nalieha 
na EÚ, aby si v tejto veci naďalej zachovala vedúce postavenie;

23. poukazuje na ohrozenie biodiverzity rybolovom pomocou vlečných sietí na morskom dne; 
berie na vedomie nedávne rozhodnutie Valného zhromaždenia OSN v tejto veci; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila legislatívne návrhy o rybolove 
pomocou vlečných sietí na morskom dne na voľnom mori a vo vodách EÚ; žiada 
Komisiu, aby spolupracovala s OSN na urýchlenej realizácii opatrení na ochranu 
dôležitých podmorských biotopov na voľnom mori pred rybolovom pomocou vlečných 
sietí;

24. úplne schvaľuje závery parížskej konferencie Biodiverzita a prorozvojová európska 
spolupráca (19. – 21. septembra 2006) pod názvom Posolstvo z Paríža; naliehavo žiada 
Komisiu a príslušné členské štáty, aby zaistili adekvátne financovanie programov na 
ochranu životného prostredia a biodiverzity v zámorských krajinách a na územiach EÚ 
a v spolupráci s miestnymi orgánmi zlepšenie dostupnosti európskych programov pre 
miestne orgány a mimovládne organizácie;

Vonkajšia pomoc (cieľ 7)

25. vyjadruje rovnako silné znepokojenie ako správa Dvora audítorov o environmentálnych 
aspektoch rozvojovej spolupráce a závery preskúmania politiky EÚ v oblasti biodiverzity 
(2004) nad nízkou úrovňou realizácie akčného plánu na ochranu biodiverzity v rámci 
hospodárskej a rozvojovej spolupráce; víta výzvu Európskeho konsenzu pre rozvoj, aby 
EÚ zvýšila finančné prostriedky vyhradené na biodiverzitu a posilnila opatrenia na 
začlenenie biodiverzity do hlavného prúdu v rozvojovej pomoci;

26. poukazuje na to, že napriek týmto snahám sú finančné prostriedky vyčlenené na 
biodiverzitu v rámci programov vonkajšej pomoci Spoločenstva a členských štátov veľmi 
obmedzené; víta nedávne štvrté zvýšenie financií pre Globálny fond pre životné 
prostredie, ľutuje však, že v skutočnosti to neznamená žiadne zvýšenie finančných 
prostriedkov na biodiverzitu; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité, aby sa obmedzené 
finančné prostriedky vyčlenili na prvoradé problémy biodiverzity v tretích krajinách;

27. zdôrazňuje, že je životne dôležité zaradiť otázky biodiverzity do hlavného prúdu 
programov vonkajšej pomoci Spoločenstva a členských štátov (vrátane podporných 



PE 378.721v01-00

Externý preklad 8/14 PR\631243SK.doc

Externý preklad

SK

rozpočtových opatrení) s cieľom zabezpečiť, aby neohrozili biodiverzitu a ekosystémové 
služby; z uvedeného hľadiska zdôrazňuje, že je dôležité vytvárať v prijímajúcich krajinách 
kapacity na integráciu problémov biodiverzity do národných rozvojových stratégií 
(vrátane stratégií na znižovanie chudoby);

28. vyjadruje silné znepokojenie nad skutočnosťou, že napriek politickému úsiliu 
v skutočnosti hrozí vážne riziko, že strategické dokumenty pre rozvoj vidieka a regiónov 
budú naďalej zanedbávať potreby biodiverzity, ak Komisia a prijímajúce krajiny 
nezaujmú v tejto veci aktívnejší postoj;

Obchod (cieľ 8)

29. uvedomuje si, akú „ekologickú stopu“ zanecháva obchod EÚ na biodiverzite 
a ekosystémových službách v tretích krajinách; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, 
aby určili hlavné dopady obchodu na biodiverzitu a ekosystémové služby, konkrétne 
formou zhodnotenia vplyvu na trvalú udržateľnosť; zdôrazňuje, že je dôležité prijať 
opatrenia na zníženie ekologického dosahu globalizácie v kontexte mnohostranných, 
regionálnych a dvojstranných dohôd o voľnom obchode;

30. vyjadruje hlboké znepokojenie nad dovozom niektorých komodít do EÚ, napríklad dreva, 
palmového oleja a sójových bôbov, ktoré spôsobujú odlesňovanie tropických pralesov; 
vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že vznikajúci dopyt po biopalivách by mohol 
zvýšiť tlak na tropické pralesy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlene reagovali 
a prijali opatrenia na prevenciu či minimalizáciu negatívneho dopadu takéhoto obchodu na 
tropické pralesy vrátane dvojstranných dohôd v rámci programu Vynútiteľnosť práva, 
správa a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT); vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
vypracovala analýzu možností obmedzenia dovozu nelegálne vyťaženého dreva v ďalšej 
legislatíve;

31. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie v boji proti nelegálnemu obchodu s druhmi 
uvedenými v zozname medzinárodného dohovoru CITES a vyzýva členské štáty 
a Komisiu, aby posilnili a koordinovali reakciu a kroky na dosiahnutie vynútiteľnosti 
dohovoru CITES;

32. vyjadruje obavu, že partnerské dohody o rybnom hospodárstve v minulosti zvýšili tlak na 
zásoby rýb, necieľové druhy a morské biotopy vo vodách tretích krajín; zdôrazňuje, že je 
životne dôležité, aby partnerské dohody o rybnom hospodárstve zabezpečili trvalú 
udržateľnosť zásob rýb na úrovni, ktorá podporuje maximálny udržateľný zisk 
a minimalizuje dopad na necieľové druhy a morské biotopy; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili, že rybárske plavidlá EÚ budú postupovať v súlade s týmito 
dohodami;

POLITICKÁ OBLASŤ 3 – BIODIVERZITA A KLIMATICKÉ ZMENY

Klimatické zmeny (cieľ 9)



PR\631243SK.doc 9/14 PE 378.721v01-00

Externý preklad

Externý preklad

SK

33. uvedomuje si, že začala etapa nevyhnutnej klimatickej zmeny, ktorá zásadne ovplyvní EÚ 
a svetové ekosystémy; zdôrazňuje, že mnohé vplyvy klimatických zmien na ľudskú 
spoločnosť a ekonomiku sa prejavia zmenami ekosystémov; uvedomuje si, že už je možné 
pozorovať zmeny ekosystémov a vplyv na druhy; preto zdôrazňuje, že v záujme 
prispôsobenia klimatickým zmenám je životne dôležitý ekosystémový prístup, konkrétne 
v súvislosti s politikami ovplyvňujúcimi využitie pôdy, vody a morí; zdôrazňuje tiež, že je 
dôležité, aby si EÚ udržala pevné medzinárodné postavenie na čele úsilia o zníženie 
emisií skleníkových plynov;

34. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa uskutočnilo hodnotenie opatrení na zmiernenie 
klimatických zmien, napríklad vývoja obnoviteľných zdrojov energie, s cieľom 
zabezpečiť, že náležitým spôsobom zohľadnia možný negatívny dopad na biodiverzitu 
a zabránia mu alebo ho minimalizujú, a to najmä v súvislosti s veternými elektrárňami 
a biopalivami;

35. uvedomuje si, že klimatické zmeny vyvinú ďalší silný tlak na ekosystémy EÚ; zdôrazňuje 
mimoriadnu dôležitosť rozsiahlej súvislej sústavy chránených oblastí (najmä lokality 
Natura 2000) a zdravého širšieho životného prostredia s cieľom posilniť odolnosť 
ekosystémov proti klimatickým zmenám; preto zdôrazňuje, že je potrebné znížiť „bežný“ 
tlak na ekosystémy (fragmentácia, nadmerné využitie, znečistenie, invazívne cudzie 
druhy), prijať doplňujúce opatrenia prispôsobené tak, aby dokázali odolať dodatočnému 
tlaku klimatických zmien, ako aj urýchlene určiť biotopy a druhy, ktoré sú klimatickými 
zmenami najviac ohrozené;

POLITICKÁ OBLASŤ 4 – VEDOMOSTNÁ ZÁKLADŇA

Vedomosti (cieľ 10)

36. uvedomuje si obrovskú výzvu, akú predstavuje potreba pochopiť biodiverzitu; vyjadruje 
silné znepokojenie nad skutočnosťou, že úroveň zdrojov určených na výskum biodiverzity 
a ekosystémov je príliš nízka s ohľadom na mimoriadnu dôležitosť tohto výskumu pre 
našu prosperitu a prospech; naliehavo žiada, aby sa kládol väčší dôraz na financovanie 
výskumu biodiverzity v rámci výskumných programov spoločenstva (FP7) a jednotlivých 
národných programov;

37. uvedomuje si potrebu efektívnejších mechanizmov, ktoré by zabezpečili, že dôkazy 
súvisiace s biodiverzitou a ekosystémovými službami ovplyvnia politiku na úrovni 
Spoločenstva, členských štátov a na medzinárodnej úrovni; podporuje návrh vypracovať 
nový mechanizmus EÚ zabezpečujúci nezávislé dôveryhodné poradenstvo vychádzajúce z 
výsledkov výskumu;

PODPORNÉ OPATRENIA

Financovanie
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38. vyjadruje silné znepokojenie nad obmedzením podpory sústavy Natura 2000 a ďalšími 
krokmi týkajúcimi sa biodiverzity v Akčnom pláne EÚ do roku 2010 a po tomto roku, 
ktoré vyplýva z rozhodnutí o finančných výhľadoch;

39. zdôrazňuje zodpovednosť členských štátov za využitie všetkých dostupných možností 
v rámci SPP, SPRH, kohéznych a štrukturálnych fondov, Life+ a siedmeho rámcového 
programu a za pridelenie národných zdrojov; nalieha, aby sa pri preskúmaní rozpočtu na 
obdobie rokov 2008 – 2009 v širšej miere zohľadnili finančné potreby a aby sa v rámci 
tohto preskúmania zhodnotila dostatočnosť a dostupnosť financií EÚ určených na 
biodiverzitu, predovšetkým na sústavu Natura 2000;

Posilňovanie rozhodovania

40. víta návrh, aby EÚ diskutovala o dlhodobej vízii v súvislosti s biodiverzitou 
a ekosystémovými službami, ktorá by slúžila ako rámec pre politiku; zdôrazňuje, že táto 
diskusia by mala výslovne súvisieť s diskusiou o budúcnosti Európy; nástojí na tom, aby 
diskusia bola čo najobsažnejšia a aby sa preniesla do regiónov; dôrazne žiada, aby sa 
európske hodnoty súvisiace s prírodou (v rámci Európy, ako aj vo svete) stali výslovnou 
súčasťou navrhovanej deklarácie o európskych hodnotách počas nemeckého 
predsedníctva;

41. uvedomuje si vysokú kvalitu hodnotení vplyvu politík súvisiacich s iniciatívami v rámci 
environmentálnej politiky Spoločenstva; ľutuje, že environmentálny rozmer hodnotení
vplyvu politík súvisiacich s politickými iniciatívami v ostatných odvetviach je často slabý; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby skúmali všetky nové politické iniciatívy z hľadiska 
možného rozsiahleho negatívneho vplyvu na biodiverzitu a aby zabezpečili, že v prípade 
určenia možného negatívneho dopadu sa pri hodnotení dopadu primeraným spôsobom 
zohľadnia otázky biodiverzity vrátane vplyvu na ekosystémové služby;

42. zdôrazňuje dôležitosť komplementarity medzi činnosťou Spoločenstva a členských štátov; 
uvedomuje si výnimočnú hodnotu akčného plánu EÚ do roku 2010 a po tomto roku ako 
nástroja prehĺbenia komplementarity; preto naliehavo žiada členské štáty, aby 
koordinovali svoju činnosť s postupmi v akčnom pláne; vyzýva členské štáty, aby rozšírili 
koordináciu na regionálnu a miestnu úroveň;

43. zdôrazňuje dôležitosť územného plánovania v súvislosti s biodiverzitou 
a ekosystémovými službami; žiada členské štáty, aby posilnili prístupy a spôsoby na 
regionálnej a miestnej úrovni s cieľom zachovania biodiverzity a ekosystémových služieb 
vrátane komplementárnej aplikácie sústavy Natura 2000, plánovania správy povodí 
a opatrení na rozvoj vidieka a na mori realizáciou ekosystémového prístupu, ako ho 
popisuje smernica o námornej stratégii;

Partnerské vzťahy

44. víta požiadavku posilnenia partnerstva medzi záujmovými skupinami a hlavnými 
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zúčastnenými stranami v súvislosti s biodiverzitou; zdôrazňuje dôležitosť partnerstva 
s hlavnými vlastníkmi a používateľmi pôdy, vodných a morských zdrojov; konkrétne 
podporuje partnerské vzťahy s poľovníkmi, rybármi, poľnohospodármi a lesníkmi 
a s obchodným a finančným odvetvím; uvedomuje si, akú dôležitú úlohu z tohto hľadiska 
zohráva iniciatíva Countdown 2010;

Vzdelávanie, informovanosť a účasť 

45. poukazuje na dôležitosť zvyšovania verejnej informovanosti o význame biodiverzity 
a ekosystémov pre prosperitu a prospech; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby 
výrazne posilnili programy a kampane zamerané na vzdelávanie a informovanie širokej 
verejnosti, vytváranie politickej požiadavky na konanie a posilnenie aktívneho zapojenia 
širokej verejnosti do ochranárskych opatrení; zdôrazňuje z tohto hľadiska dôležitosť 
prístupu k informáciám a právu;

MONITOROVANIE, HODNOTENIE A PRESKÚMANIE

46. poukazuje na dôležitosť ukazovateľov pri informovaní verejnosti a zodpovedných 
orgánov o dosiahnutých úspechoch; víta navrhnutý súbor hlavných ukazovateľov 
biodiverzity; naliehavo žiada prijatie a udržanie takých ukazovateľov biodiverzity, akými 
sú štrukturálny ukazovateľ a ukazovateľ trvalo udržateľného rozvoja;

47. poukazuje na mimoriadnu dôležitosť posilnenia kapacít a metód dlhodobého 
monitorovania, ktoré podporia súbor ukazovateľov a poskytnú širšie zdroje informácií 
o stave biodiverzity, tlakoch na biodiverzitu a o efektívnosti politickej reakcie; zdôrazňuje 
potrebu širokého sprístupnenia uvedených informácií prostredníctvom systémov 
zasielania informácií;

48. víta návrh Komisie na podávanie strednodobých (do konca roka 2008) a záverečných (do 
konca roka 2010 a 2013) hodnotení plnenia cieľov stanovených v oznámení Komisie Rade 
a Parlamentu o akčnom pláne; zdôrazňuje, že závery týchto hodnotení by mali poskytnúť 
informácie pre rozsiahlejšie preskúmanie politík a financovania vrátane preskúmania 
rozpočtu na obdobie rokov 2008 – 2009 a preskúmania politík a rozpočtu na obdobie po 
roku 2013;

49. nariaďuje svojmu predsedovi, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Čo je biodiverzita?

Ide o súhrnný termín označujúci rôznorodosť všetkých foriem života a prírodných procesov 
na Zemi.

Dohovor o biologickej diverzite ju definuje ako „rôznorodosť všetkých živých organizmov zo 
všetkých zdrojov [...] diverzita zahŕňa rôznorodosť v rámci druhov, medzi druhmi a 
rozmanitosť ekosystémov“1.

Fakty a čísla

Rozvoj, ktorý v ostatných desaťročiach priniesol ľudstvu prospech, je spojený s úbytkom 
rozmanitosti, ako aj rozlohy prírodných systémov – biodiverzity. Tento pokles biodiverzity na 
úrovni ekosystémov, druhov a génov vyvoláva obavy, nielen pre významnú vnútornú hodnotu 
samotnej prírody, ale aj preto, že jeho následkom nastáva úbytok „ekosystémových služieb“, 
ktoré poskytujú prírodné systémy. K týmto službám patrí produkcia potravín, palív, vlákien a 
liekov, regulácia vody, ovzdušia a klímy, zachovanie úrodnosti pôdy, cyklus živín.

V miléniovom hodnotení ekosystémov (MA – Millennium Ecosystem Assessment) z marca 
2005 sa upozorňuje na to, že ľudská činnosť priviedla planétu na pokraj masívneho vyhubenia 
druhov a že táto situácia ohrozuje náš vlastný prospech. Napríklad súčasná miera zániku 
druhov je približne 100-krát až 1 000-krát vyššia ako prírodná miera zániku. Miléniové 
hodnotenie venuje zvláštnu pozornosť spôsobu, akým ekosystémové služby prispievajú k 
prospechu ľudstva a dospieva k záveru, že budúcnosť ľudstva závisí od zdravých 
ekosystémov.

Niekoľko čísel:

- Zastúpenie druhov pokleslo od roku 1970 do roku 2000 o 40 %. 
- Od roku 2000 sa každoročne stratí 36 mil. hektárov pralesov. 
- V Karibskom regióne pokleslo pokrytie koralmi o 80 %. 
- Za uplynulých 20 rokov zmizlo 35 % mangrovníkov. 

Cieľ biodiverzity do roku 2010 

EÚ prijala k tejto problematike dôležité vyhlásenia. Hlavy členských štátov EÚ sa v roku 
2001 dohodli „zastaviť úbytok biodiverzity [v EÚ] do roku 2010”2 a „obnoviť biotopy a 
prírodné systémy“3. V roku 2002 sa vďaka nim dohodlo okolo 130 vedúcich osobností sveta 

  
1 Článok 2, Dohovor o biologickej diverzite.
2 Závery predsedníctva, zasadnutie Európskej rady v Göteborgu 15. a 16. júna 2001.
3 KOM(2001) 264.
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na tom, že je potrebné „do roku 2010 [globálne] výrazne znížiť mieru poklesu biodiverzity“1.

Cieľ zastavenia poklesu biodiverzity do roku 2010 je predmetom niekoľkých významných 
medzinárodných dohôd. Každá z nich si uvedomuje degradáciu ekosystémov a biotopov, 
rastúce ohrozenie populácií mnohých druhov a akútnu potrebu konať v záujme zastavenia 
úbytku nenahraditeľných prírodných zdrojov.

Prvýkrát bol namiesto všeobecne formulovaných cieľov, ktoré môžu, ale nemusia dosiahnuť 
očakávaný ochranný účinok, stanovený celkový cieľ ochrany. Lenže ak vezmeme do úvahy 
súčasný rýchly pokles biodiverzity v Európe, ako aj vo svete, a neustále rozširovanie 
a intenzifikáciu mnohých ľudských činností, stanovený cieľ zastaviť pokles biodiverzity do 
roku 2010 bude vyžadovať nevídané úsilie o prispôsobenie našej činnosti potrebám 
prírodných systémov.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca zdôrazňuje, že cieľ ochrany biodiverzity do roku 2010 je blízko. Dospelo sa 
k zhode o tom, čo je potrebné vykonať na záchranu biodiverzity v nasledujúcich rokoch: 

1. Druhy a ekosystémy potrebujú priestor na rozvoj a obnovu. Zachovanie 
ekosystémových služieb (ako ho navrhuje oznámenie Komisie) by sa malo stať 
základným cieľom všetkých horizontálnych a odvetvových politík EÚ.

2. 75 % všetkých rybných hospodárstiev je úplne vyčerpaných alebo nadmerne 
vylovených. Ohrozené sú druhy ako treska obyčajná, treska škvrnitá a halibut. Ak 
neprejdeme k trvalo udržateľnému využitiu, našim vnukom žiadne ryby nezostanú. 
Spravodajca si uvedomuje ohrozenie zásob rýb, necieľových druhov a morských 
biotopov, ktoré spôsobuje ekologicky neudržateľný rybolov vrátane nelegálneho 
rybolovu.

3. Cesty, továrne a obytné domy ohrozujú biotopy rastlín a živočíchov. Ak bude rozvoj 
miest a vidieka naďalej ignorovať prírodu, čoskoro bude v našom prostredí dominovať 
betón a znečistenie. 

4. Klimatické zmeny sa pokladajú za najväčší problém, ktorému musí ľudstvo čeliť. So 
zmenou podmienok sa menia aj ekosystémy a biotopy. Spravodajca zdôrazňuje 
mimoriadnu dôležitosť ekosystémového prístupu na prispôsobenie klimatickým 
zmenám, konkrétne v súvislosti s politikami ovplyvňujúcimi využitie pôdy, vody 
a morí. Je našou povinnosťou riešiť klimatické zmeny a umožniť druhom migráciu či 
prispôsobenie novému prostrediu. 

  
1 Svetový summit pre trvalo udržateľný rozvoj, plán implementácie.
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5. Ak sa druhy dostanú mimo svojho zvyčajného biotopu, môžu vyhynúť. V iných 
prípadoch prospievajú tzv. invazívne cudzie druhy a ničia miestnu flóru a faunu. 
Pretože nikdy nemôžeme vedieť, ako sa situácia vyvinie, je nevyhnutne potrebné 
znížiť množstvo invazívnych druhov. Z tohto hľadiska spravodajca upozorňuje, že 
rozšírenie invazívnych cudzích druhov je väčšie pre rastúci pohyb ľudí a tovaru a 
vyzýva, aby Spoločenstvo spoločne zareagovalo na tento problém vrátane vzniku 
systému včasného varovania a prijatia opatrení na vyplnenie prázdnych miest 
v legislatíve, konkrétne vypracovania stratégie EÚ o invazívnych cudzích druhoch. 

6. Biodiverzita je základom trvalo udržateľného rozvoja. Ekosystémové služby 
predstavujú základ každej hospodárskej činnosti. Preto treba problémy súvisiace 
s biodiverzitou zahrnúť do všetkých oblastí politických rozhodnutí. Tieto opatrenia 
zahŕňajú trhové podnety, rozvojovú pomoc, obchod zohľadňujúci biodiverzitu 
a medzinárodné vládne postupy. 

7. Členské štáty musia využiť všetky dostupné možnosti v rámci SPP, SPRH, kohéznych 
a štrukturálnych fondov, LIFE+ a siedmeho rámcového programu na dosiahnutie 
stanovených cieľov súvisiacich s biodiverzitou a na pridelenie národných zdrojov. 
Okrem toho treba v rámci preskúmania rozpočtu na obdobie rokov 2008 – 2009 
venovať väčšiu pozornosť finančným potrebám a zhodnotiť dostatočnosť a dostupnosť 
financií EÚ určených na biodiverzitu, konkrétne na sústavu Natura 2000.

8. Spravodajca si v neposlednom rade uvedomuje, že akčný plán EÚ do roku 2010 a po 
tomto roku predstavuje životaschopný nástroj a poslednú príležitosť zapojiť všetky 
zúčastnené strany na úrovni Spoločenstva a členských štátov do kľúčových akcií na 
splnenie záväzkov do roku 2010. Vzhľadom na krátkosť zostávajúceho času naliehavo 
žiada Komisiu, aby zabezpečila prítomnosť potrebných štruktúr v záujme okamžitej 
a efektívnej realizácie plánu na úrovni Spoločenstva a členských štátov. 


