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Navrácení přírody do našeho života
COM (2020) 380 final z 20. 5. 2020

Strategie biodioverzity EU do roku 2030

• Kovidová krize vznikla velmi pravděpodobně z rizikových 
zoologických zdrojů – je třeba myslet na resilienci přírody
• Biotechnologie přinášejí nové možnosti a nová rizika – toto by mělo 

být bráno v úvahu
• Vedle volné přírody je zásadní „příroda ve městě“, vytváření dobrého 

přírodního prostředí v lidských sídlech



Strategie biodiverzity EU – cíle roku 2030
• Do roku 2030 se obnoví významné oblasti poškozených ekosystémů a 

ekosystémů bohatých na uhlík; přírodních stanovišť a druhů, které 
nevykazují zhoršení trendů nebo stavu z hlediska ochrany a nejméně 30 % 
dosahuje příznivého stavu z hlediska ochrany nebo alespoň vykazuje 
pozitivní trend.

• Úbytek opylovačů je zvrácen.

• Riziko a používání chemických pesticidů je sníženo o 50 % a používání 
rizikovějších pesticidů je sníženo o 50 %.
• Nejméně 10 % zemědělské plochy má velmi rozmanité krajinné prvky.
• Nejméně 25 % zemědělské půdy je využíváno v rámci správy ekologického 

zemědělství a výrazně se zvyšuje využívání agroekologických postupů.



Strategie biodiverzity EU – cíle roku 2030

• V EU byly při plném respektování ekologických zásad vysazeny tři miliardy nových 
stromů.

• Výrazného pokroku bylo dosaženo při sanaci kontaminovaných půdních stanovišť.

• Nejméně 25 000 km volně tekoucích řek je obnoveno. 
• O 50 % se snížil počet druhů na červeném seznamu ohrožených invazními nepůvodními 

druhy.

• Ztráty živin z hnojiv jsou sníženy o 50 %, což vede ke snížení používání hnojiv o nejméně 
20 %.

• Města s alespoň 20 000 obyvateli mají ambiciózní plán pro městskou zeleň.

• V citlivých oblastech, jako je městská zeleň v rámci EU, se nepoužívají žádné chemické 
pesticidy.



Strategie biodiverzity EU

• Negativní dopady na citlivé druhy a přírodní stanoviště, včetně mořského dna
způsobené rybolovem a těžbou, jsou podstatně sníženy, aby bylo dosaženo
dobrého stavu prostředí.
• Vedlejší úlovky druhů jsou vyloučeny nebo sníženy na úroveň, která umožňuje
obnovu a zachování druhů.

Za účelem zmínění rizik pro klima a životní prostředí vzniklých v důsledku zvýšeného používání
některých zdrojů pro bioenergii revidovaná směrnice o energii z obnovitelných zdrojů zahrnuje posílená
kritéria udržitelnosti. Podporuje rovněž přechod na pokročilá biopaliva založená na reziduích a
odpadech, které jsou na jedno použití anebo Za účelem zmínění rizik pro klima a životní prostředí
vzniklých v důsledku zvýšeného používání některých zdrojů pro bioenergii revidovaná směrnice o
energii z obnovitelných zdrojů zahrnuje posílená kritéria udržitelnosti. Podporuje rovněž přechod na
pokročilá biopaliva založená na reziduích a odpadech, které jsou na jedno použití anebo
nerecyklovatelné. Tento přístup by měl pokračovat pro všechny formy bioenergie. Používání celých
stromů a potravin a krmiv pro výrobu energie – ať už vyráběných v EU, nebo dovezených – je třeba
minimalizovat.



Z farmy na vidličku (Od zemědělce ke spotřebiteli)
COM (2020) 381 final z 20. 5. 2020

“Během pandemie COVID-19 se ukázalo, jak důležité je mít spolehlivý a
odolný potravinový systém, který bude fungovat za všech okolností a bude
schopen zajistit pro občany přístup k dostatečným dodávkám cenově
dostupných potravin. Díky této pandemii jsme si rovněž velmi dobře
uvědomili vazby mezi zdravím, ekosystémy, dodavatelskými řetězci,
spotřebními návyky a omezeními naší planety. Je zřejmé, že musíme udělat
mnohem více pro to, abychom zůstali zdraví my i naše planeta.”

„Je naléhavě nutné snížit závislost na pesticidech a antimikrobiálních
látkách, omezit nadměrné hnojení, rozšířit ekologické zemědělství,
zlepšit životní podmínky zvířat a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti.“



Zemědělská strategie EU

• zajistit, aby potravinový řetězec, do nějž patří produkce, doprava,
distribuce, uvádění na trh a spotřeba potravin, měl neutrální nebo pozitivní
dopad na životní prostředí

• zajistit potravinové zabezpečení, výživu a veřejné zdraví – postarat se o to,
aby měl každý člověk přístup k dostatku výživných a udržitelných potravin

• zachovat dostupnost potravin a současně generovat spravedlivější
ekonomickou návratnost v dodavatelském řetězci

• Zamezit ztrátám ve využití potravin, udržitelná výroba a spotřeba
potravin



Závěr – lessons learned z COVID-19

…. Otvírá se velká příležitost pro tvorbu přírodní infrastruktury 
jako infrastruktury stejného významu jako je dopravní, 
energetická, IT infrastruktura

….rostou příležitosti pro ekologické zemědělství

….roste příležitost oceňovat ekosystémové služby

….je zde výzva k tvorbě krajiny jako místa pro život lidí 

(SMART řešení)


