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Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Senátu za jeho stanovisko ke sdělení Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 

nazvanému „Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení 

přírody do našeho života“ (COM(2020) 380 final). 

Komise vítá celkovou podporu Senátu pro strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti 

do roku 2030. 

Komise sdílí obavy Senátu ohledně pokračujícího poklesu biologické rozmanitosti. 

Hlavní zjištění nedávno zveřejněné zprávy o stavu přírody za rok 2020 opravdu ukazují, 

že chráněná stanoviště a druhy nadále ubývají. Bez naléhavých opatření bude naše 

společné přírodní dědictví a životně důležité služby, které poskytuje, dále degradovat až 

do bodu, kdy tím bude ohroženo lidské zdraví a prosperita. 

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 je ústředním prvkem Zelené 

dohody pro Evropu. Navrhujeme balíček jasných a měřitelných závazků do roku 2030, 

který nedávno schválila Rada, a bude tak mít dostatečnou politickou váhu, aby přinesl 

výsledky. 

Závazky navržené v této strategii připravují půdu pro ambiciózní a nezbytné změny, které 

zajistí současným i budoucím generacím dobré životní podmínky a hospodářskou 

prosperitu ve zdravém životním prostředí. Zatímco cíle navržené ve strategii EU v oblasti 

biologické rozmanitosti do roku 2030 se vztahují na EU jako celek, při plnění těchto 

závazků bude zohledněna rozmanitost výzev napříč odvětvími, regiony a členskými státy. 

Pokud jde o posuzování dopadů navrhovaných cílů, Komise by ráda objasnila, že 

všechny cíle jsou řádně vědecky opodstatněny. Jsme přesvědčeni, že jsou dosažitelné 

a plně slučitelné s cíli Zelené dohody. Komise zdůrazňuje, že strategie EU v oblasti 

biologické rozmanitosti do roku 2030 je sdělením a kvantitativní cíle nejsou v této fázi 

právně závazné. V souladu se zásadami zlepšování právní úpravy provede Komise 
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posouzení dopadů s cílem podpořit legislativní návrhy oznámené ve strategii, včetně 

těch, které naplňují cíle v praxi, např. pokud jde o obnovu. 

Doufáme, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těšíme se 

na pokračování politického dialogu v budoucnu. 
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