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Doporučení priorit zahraniční politiky
České republiky v oblasti ochrany přírody
Česká společnost ornitologická, září 2019

CAP — Společná zemědělská politika EU
Na úrovni EU zajistit, aby čerpání prostředků ze Společné zemědělské politiky po roce 2020 bylo podmíněno
udržitelným způsobem hospodaření, konkrétně:
•

aby 50 % prostředků z I. i z II. pilíře Společné zemědělské politiky směřovalo na ochranu přírody a klimatu —
jen tak dostanou hospodařící subjekty a vlastníci půdy jasný signál, kam směřovat své hospodaření,

•

aby 15 miliard € ročně bylo již na evropské úrovni určeno výhradně na ochranu živé přírody, tj. na hospodaření
podporující ohrožené druhy organismů a cenné biotopy,

•

aby alespoň 10 % zemědělských ploch ve všech typech krajiny bylo určeno k tvorbě přírodních prvků, které
budou bez použití chemických přípravků sloužit jako útočiště zvěře, ptáků, hmyzu (opylovačů) i původních
planých rostlin, a aby se tak předešlo podpoře průmyslových farem z veřejných peněz,

•

aby každý, kdo čerpá prostředky ze Společné zemědělské politiky, důsledně dodržoval environmentální
legislativu (včetně předpisů týkajících se ochrany přírody, půdy, vody) a aby v tomto směru existovala
odpovídající kontrola s jasnými a důraznými sankcemi.

Viz i požadavky petice Vraťme život do krajiny (birdlife.cz/petice-za-krajinu).

Zastavení celosvětového úbytku přírodní rozmanitosti
Na konferenci Úmluvy o biologické rozmanitosti v roce 2020 prosazovat přijetí silného mezinárodního
strategického plánu, s jasnými nástroji implementace, pojistek a kontroly, s cílem zastavit globální úbytek
přírodní rozmanitosti nejpozději k roku 2030. Na konferenci Valného shromáždění Spojených národů v
září 2020 prosazovat přijetí ambiciózní deklarace propojující přírodní rozmanitost a ochranu klimatu tak,
aby bylo možné dosáhnout synergických přínosů pro ekosystémy i lidské populace.
V rámci evropské strategie ochrany přírodní rozmanitosti (EU Biodiversity Strategy) požadovat, aby členské
státy EU měly povinnost zajistit financování veškerého potřebného managementu evropské sítě chráněných
území NATURA 2000 z národních zdrojů a z fondů EU. Jako zastřešující cíl financování je potřeba dosáhnout toho,
aby 50 % víceletého finančního rámce EU (EU Multiannual Financial Framework) bylo určeno na opatření
k řešení klimatické změny, ochrany přírody a životního prostředí, přičemž by alespoň 15 miliard € ročně
bylo určeno výhradně na ochranu živé přírody přímo v rozpočtu EU (viz i požadavek ke CAP výše).
Na evropské úrovni dosáhnout přijetí rámcového legislativního nástroje k zajištění obnovy klíčových
velkoplošných habitatů, jako jsou travní porosty, rašeliniště, mokřady, lesy, mořská pobřeží, nad rámec
soustavy NATURA 2000, s cílem zachování klíčových biotopů a jejich ekosystémových funkcí (služeb) včetně
zmírnění následků a adaptace na klimatickou změnu.
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