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Európska stratégia ochrany biodiverzity: poučíme sa z chýb v minulosti?

Globálna kríza biologickej diverzity je spolu s klimatickým zmenami najpálčivejším
environmentálnym problémom súčasnosti. Rýchlosť ubúdania druhov je 100- až 1000násobne vyššia ako v prirodzených podmienkach. Takmer každý šiesty suchozemský cicavec
a každý piaty obojživelník v Európe sú ohrozené.
Možno si to väčšina z nás ani neuvedomuje ale zánik druhov má konkrétne následky aj na
spoločnosť: biodiverzita je dôležitá pre zabezpečenie potravy, vody, dreva, stabilných
klimatických podmienok, ďalej nám poskytuje ochranu pred prírodnými katastrofami,
možnosti na rekreáciu a oddych, estetické hodnoty atď. Tým prispieva k zlepšovaniu
životných podmienok ľudí.
V záujme naplnenia záväzkov v oblasti životného prostredia na európskej aj celosvetovej
úrovni, prijala Európska komisia novú stratégiu pod názvom "Naša životná poistka, náš
prírodný kapitál: Európska stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020". Táto nahradí
predošlú stratégiu, ktorej platnosť vypršala v roku 2010. Nová stratégia si vytýčila šesť
základných cieľov, ktoré budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie rôznych aktivít.
CEEweb pre biodiverzitu víta prijatie novej stratégie, ktorú považuje za významný nástroj pri
plnení záväzkov v oblasti ochrany biodiverzity, najmä pokiaľ ide o vybudovanie a starostlivosť
o územia v sieti Natura 2000, ktoré sú dôležitou súčasťou zelenej infraštruktúry a ktoré sú
chránené európskou legislatívou.
Napriek mnohým pozitívam nová stratégia nekladie dostatočne silný dôraz na politickú
ambíciu EÚ reagovať na hlavné dôvody poklesu počtu druhov a na snahu zlepšiť ochranu
druhov a ekosystémov.
Úspešnosť uplatňovania stratégie do značnej miery závisí na reformách EÚ týkajúcich sa
poľnohospodárstva, rybárstva a efektívneho využívania prírodných zdrojov, ako aj na novom
rozpočte EÚ na roky 2014-2021. Európska stratégia ochrany biodiverzity sa len okrajovo
dotýka hlavných príčin úbytku druhov a zlyháva v snahe primäť nevyhnutné reformy
a iniciatívy prispieť k pozitívnym výsledkom.
CEEweb bude apelovať na Európsky parlament a jednotlivé členské krajiny aby otvorene
diskutovali o príčinách úbytku biodiverzity a podporili také legislatívne reformy, ktoré sa
týkajú tejto problematiky.
"Ak naozaj chceme zachovať biologickú rozmanitosť ako našu životnú pistku, musíme sa
nevyhnutne vyhnúť chybám predchádzajúcej stratégie. Musíme obmedziť využívanie krajiny
a prírodných zdrojov a pri tvorbe rozvojových plánov venovať dostatočnú pozornosť aj
službám, ktoré nám ekosystémy poskytujú, " povedala Klára Hajdu, generálny tajomník
CEEweb.
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