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Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 
 

 
 
O ČO IDE? 

• Biodiverzita – rozmanitosť ekosystémov, druhov a génov, ktoré nás obklopujú – ostáva 
na celom svete a v EÚ pod veľkým tlakom: 

o miera, akou dochádza k zániku živočíšnych a rastlinných druhov, je sto- až 
tisícnásobne vyššia, ako je prirodzené; 

o len 17 % živočíšnych a rastlinných druhov a biotopov a 11 % ekosystémov  
chránených EÚ nie je ohrozených. 

• Strata biodiverzity a výhod, ktorú biologická rozmanitosť ľudstvu prináša (tzv. 
ekosystémové služby), ovplyvňuje celé životné prostredie, hospodárstvo a spoločnosť.  
Spolu so zmenou klímy ide o najväčšiu environmentálnu výzvu, ktorej ľudstvo čelí. 

• Minulý rok si EÚ stanovila za cieľ zastaviť do roku 2020 stratu biodiverzity a 
degradáciu ekosystémových služieb v EÚ, obnoviť ich v čo najväčšom rozsahu a zvýšiť 
svoj podiel v boji o zastavenie straty biodiverzity na celom svete.  

• EÚ tiež pristúpila k niekoľkým významným medzinárodným záväzkom vyplývajúcim z  
Dohovoru OSN o biologickej diverzite vrátane súboru globálnych cieľov do roku 2020. 

ČO NAVRHUJE EÚ? 

Novú stratégiu v oblasti biodiverzity pre obdobie do roku 2020, ktorej cieľom je ochrana, 
rozvoj a udržateľné využívanie prírodného bohatstva.  

Nová stratégia prispeje k ochrane druhov a ich biotopov, pomôže v boji proti zmene klímy a 
pri prispôsobovaní sa novým klimatickým trendom a prispeje k dosahovaniu cieľov v rámci 
iniciatívy EÚ Európa efektívne využívajúca zdroje.  

Na rozdiel od predchádzajúceho prístupu, ktorý bol príliš obsiahly a neúčinný, sa nová 
stratégia úzko zameriava na šesť prioritných cieľov (a príslušné opatrenia), ktoré majú:  

• zvýšiť úsilie v oblasti ochrany rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov; 

• udržať a obnoviť ekosystémy a ich služby; 

• zakotviť ciele v oblasti biodiverzity vo väčšine súvisiacich politík EÚ: v 
poľnohospodárstve, lesnom a rybnom hospodárstve; 

• bojovať proti invazívnym cudzím druhom; 

• zintenzívniť snahy EÚ v boji proti celosvetovej strate biodiverzity.  
 
KTO BUDE MAŤ Z TOHTO NÁVRHU PROSPECH A AKO? 

• Európania pracujúci v odvetviach, v ktorých  biodoverzita a ekosystémové služby 
zohrávajú kľúčovú úlohu. 

• Všetci európski občania – pretože my všetci máme priamy alebo nepriamy prínos z 
„tovarov a služieb“, ktoré nám príroda poskytuje.  

http://glossary.eea.europa.eu/terminology/terminology/concept_html?term=ecological%20or%20ecosystem%20services
http://www.cbd.int/


• Ľudia na celom svete – pretože EÚ pomáha v boji proti celosvetovej strate biodiverzity. 
 
PREČO SÚ POTREBNÉ OPATRENIA NA ÚROVNI EÚ? 

• Žiadna z krajín nemôže riešiť problém straty biodiverzity a ekosystémových služieb 
sama.  

• Spoluprácou na úrovni EÚ môžu vlády lepšie koordinovať svoju činnosť pri riešení tohto 
problému.  

 
ČO BUDE NASLEDOVAŤ? 
 
• Stratégia bude predložená Európskemu parlamentu a Rade EÚ na prerokovanie a 

schválenie.  
 


