Shrnutí pro veřejnost
Strategie EU pro biologickou rozmanitost na období
do roku 2020

O CO SE JEDNÁ?

•

Biologická rozmanitost neboli biodiverzita – rozmanitost ekosystémů, živočišných a
rostlinných druhů (a genofondu), které nás obklopují – čelí celosvětově i v EU
obrovskému tlaku:
o tempo vymírání druhů je krajně vysoké – 100 až 1000krát rychlejší, než jak by
to mu bylo, pokud by druhy vymíraly přirozenou cestou
o pouze 17 % druhů a přírodních stanovišť není ohroženo a v dobrém stavu je
jen 11 % ekosystémů, které jsou pod ochranou EU

•

Lidé v důsledku ztráty biologické rozmanitosti přicházejí o přínos, který jim biodiverzita
poskytuje (o tzv. ekosystémové služby). To má dalekosáhlý dopad na životní prostředí,
ekonomiku a společnost obecně. Vedle změny klimatu je právě ztráta biodiverzity
největší environmentální hrozbou, s níž se svět potýká.

•

Loni si EU dala cíl zastavit do roku 2020 úbytek biologické rozmanitosti a degradaci
ekosystémových služeb, v maximálním proveditelném rozsahu je obnovit a zvýšit
příspěvek EU k odvrácení úbytku biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku.

•

V rámci Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti uzavřela EU rovněž celou řadu
významných mezinárodních závazků, např. soubor globálních cílů do roku 2020.

CO EU NAVRHUJE?

Novou strategii pro biologickou rozmanitost do roku 2020 – s cílem zachovat a podpořit
přírodní bohatství a spravovat jej udržitelným způsobem a tak, aby nám příroda i nadále
poskytovala vše potřebné.
S tím je spojena ochrana rostlinných a živočišných druhů a jejich přírodních stanovišť,
která napomůže v boji proti změně klimatu a při adaptaci na dopady této změny a přispěje ke
splnění cílů iniciativy „Evropa účinně využívající zdroje“.
Na rozdíl od předchozího pojetí, které bylo příliš široké a málo efektivní, se nová strategie
soustřeďuje na 6 prioritních cílů (a jim odpovídající opatření):
•

zintenzivnit ochranu druhů a přírodních stanovišť

•

udržet a obnovit ekosystémy a služby, které poskytují

•

zapracovat ochranu biodiverzity do souvisejících oblastí politik EU, zejména
zemědělství, lesnictví a rybolovu

•

bojovat proti nepůvodním invazivním druhům

•

zvýšit úsilí EU o odvrácení úbytku biologické rozmanitosti ve světě

PRO KOHO BUDOU TATO OPATŘENÍ PŘÍNOSNÁ A JAK?

•

pro Evropany, kteří pracují v odvětvích, která závisejí na biologické rozmanitosti a
ekosystémových službách

•

pro všechny evropské občany – protože zboží a služby, které nám poskytuje příroda,
potřebujeme přímo nebo nepřímo všichni

•

pro lidi mimo EU – protože EU pomáhá odvrátit úbytek biologické rozmanitosti i mimo
své území

PROČ JE POTŘEBA PODNIKNOUT KROKY NA ÚROVNI EU?

•

Ztrátu biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb není žádný stát schopen řešit
sám.

•

V rámci společného úsilí na úrovni EU mají vlády jednotlivých zemí lepší možnosti
koordinovat opataření, která tento obecný problém řeší.

CO BUDE NÁSLEDOVAT?

•

Strategie se bude projednávat v Evropském parlamentu a Radě EU. Oba orgány ji musejí
schválit.

