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B7-0000/2013

Резолюция на Европейския парламент относно екологосъобразната 
инфраструктура - увеличаване на природния капитал на Европа
(2013/2663(RSP))в

Европейският парламент,

– като взе предвид Седмата програма за действие за околната среда,

– като взе предвид съобщението на Европейската комисия, озаглавено 
„Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на 
Европа“ (COM/2013/0249),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020 — Стратегия 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020)1,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „ Пътна карта за 
ефективно използване на ресурсите в Европа“ (COM(2011)571)2,

– като взе предвид стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. 
(COM(2011)244)3,

– като взе предвид Директивата на Европейския Парламент и на Съвета относно 
опазването на дивите птици (COM(2009)0129),

– като взе предвид Директива 1992/92/ЕИО на Съвета от 43 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно Съвета по околна среда от юни 
2011 г. и заключенията от 17 декември 2012 г. (точка 14),

– като взе предвид своята резолюция от 20 април 2012 г. относно „Нашата 
застраховка живот, нашия природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното 
разнообразие до 2020 г.“ (параграф 50),4

– като взе предвид проучването, озаглавено „Икономиката на екосистемите и 
биологичното разнообразие“ (ИЕБ) (http://www.teebweb.org),

– като взе предвид въпроса до Комисията относно екологосъобразната 
инфраструктура — увеличаване на природния капитал на Европа (O-0000/2013 – B7 
0000/2013),

– като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,
                                               
1 OВ C 88 от 19.3.2011 г.
2 OВ C 37 от 10.2.2012 г.
3 OВ C 264 от 8.9.2011 г.
4 P7_TA-PROV(2012)0146 от 20.4.2012 г.
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А. като има предвид, че е необходимо да се обърне внимание на спада на 
биологичното разнообразие и на статута на нашите екосистеми, за да се гарантира 
продължаващо наличие на екосистемни услуги и опазване на природния капитал за 
сегашните и бъдещите поколения;

Б. като има предвид, че екологосъобразната инфраструктура спомага за това 
природата да може да реализира пълния потенциал на екосистемните услуги, 
предоставяни на обществото;

В. като има предвид, че трябва да се обърне внимание на загубата на биоразнообразие, 
за да се опази капитала за сегашните и бъдещите поколения;

Г. като има предвид, че натискът от страна на човешката дейност заплашва 
биологичното разнообразие и целостта на екосистемите в Европейския съюз, 
особено посредством фрагментацията и унищожаването на естествени 
местообитания;

Д. като има предвид, че биологичното разнообразие и благоденствието на човешките 
общества са тясно свързани;

Е. като има предвид, че свързаността и естествените местообитания са съществени за 
запазването на висока степен на биологично разнообразие;

Ж. като има предвид, че опитът показва, че проектите за екологосъобразна 
инфраструктура са отлична възможност за интегриране на природата в обществото, 
в т.ч. в градската среда, където живее все по-голяма част от населението;

З. като има предвид, че информацията относно това как да се създава, опазва и 
увеличава екологосъобразната инфраструктура сред природните дадености следва 
да се разпространява между заинтересованите лица и да се публикува;

И. като има предвид, че опитът показва, че планирането и разработването на 
инфраструктурни проекти са ключови фази, по време на които трябва да се осигури 
интегриране на екологичните и обществените потребности както в градската, така 
и в природната среда;

Й. като има предвид, че инфраструктурните проекти, които са съфинансирани от ЕС, 
следва да се фокусират върху екологосъобразна инфраструктура, включване на 
елементи от екологосъобразна инфраструктура и смекчаване на въздействието 
върху съществуващите екосистеми и техните услуги;

Общи бележки

1. приветства съобщението на Комисията относно екологосъобразната инфраструктура 
и намерението й да преследва активно целите, изложени в него;

2. отчита ключовото значение на екологосъобразната инфраструктура за ефективното 
опазване на природния капитал на Европа;
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3. набляга на приноса, който екологосъобразната инфраструктура може да има за 
целите на Съюза за растеж и работни места съгласно стратегията „Европа 2020“;

4. приветства новаторския подход на екологосъобразната инфраструктура, предлагащ
икономическа ефективност чрез множество ползи и решения, които могат да 
обединят екологичните, социалните и икономическите цели;

5. Включване в различни области на политиката

6. подчертава необходимостта екологосъобразната инфраструктура да бъде включена 
във всички секторни политики на ЕС;

7. посочва, че екологосъобразната инфраструктура може да играе важна роля в 
градовете, където понастоящем живее все по-голяма част от населението и където тя 
може да спомогне за предоставянето на услуги като чист въздух, смекчаване на 
местния „ефект на топлинния градски остров“, зони за отдих, избягване на 
наводнения, възстановяване на нивото на подземните води, възстановяване или 
спиране на загубата на биологично разнообразие и подобряване на качеството на 
живота изобщо;

8. подчертава приноса на екологосъобразната инфраструктура като подпомагащ 
елемент на мрежата Натура 2000 посредством стремежа да бъде положена в основата 
на съгласуваността и устойчивостта на мрежата, която служи за опазване на 
ключови европейски видове и естествени местообитания и едновременно с това 
предоставя екосистемни услуги, оценявани на стотици милиарди годишно;

9. счита, че що се отнася до териториалното устройство и планирането на 
земеползването, трябва да се осигури еднаква тежест на ползите от инфраструктура 
и от екосистеми, трябва да се намери взаимодействие между действителната цел на 
изграждането на инфраструктура и действителните дългосрочни ползи за 
обществото, от една страна, и пряко свързаната обоснована загриженост за 
екосистемите и биологичното разнообразие, от друга; настоятелно призовава 
държавите членки да включват и дават приоритет на тематиката на 
екологосъобразната инфраструктура в териториалното устройство и насърчава 
Комисията да подкрепи изработването на насоки и показатели в тази област, за да се 
гарантира, че екологосъобразната инфраструктура ще стане стандартна част от 
териториалното устройство и развитие;

10. насърчава Комисията и държавите членки да използват инструментите и 
мерките, включени в Общата селскостопанска политика, за да насърчават 
екологосъобразна инфраструктура, където това е целесъобразно с оглед да се 
гарантира предоставянето на широка гама от екосистемни услуги и опазването на 
природните процеси в селските райони;

11. подчертава положителното въздействие на екологосъобразната инфраструктура 
върху смекчаването на изменението на климата, тъй като тя оказва положително 
влияние върху въглеродните запаси и равновесието на парниковите газове, 
подобрява приспособяването към изменението на климата и по този начин спомага 
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за изпълнението на политиката на ЕС в областта на климата;

12. обръща внимание на факта, че намаляването на рисковете, свързани с природни 
бедствия, също е положителен ефект от изграждането или възстановяването на 
екологосъобразна инфраструктура като естествено наводнявани равнини, гори, 
влажни зони и др., които могат да подобрят устойчивостта на бедствия и да 
спомогнат за приспособяването към изменението на климата;

13. подчертава необходимостта секторът на горското стопанство изцяло да бъде 
включен в тази област на политиката, за да бъдат подкрепени множеството ползи -
освен производството на дървесина и биомаса - които предоставят устойчивото 
управление на горите и горското стопанство без интервенции, както и да бъдат 
възстановени разпокъсаните или загубени влажни зони;

14. приветства инициативата екологосъобразната инфраструктура да бъде 
насърчена като инструмент, допринасящ за правилното прилагане на европейското 
законодателство относно питейната и подземната вода;

15. подчертава значението на използването на инструменти на политиката на 
сближаване, особено за финансиране на градска екологосъобразна инфраструктура;

16. подчертава необходимостта екологосъобразната инфраструктура да се включи в 
оперативните програми за финансовите инструменти на ЕС за периода 2014-2020 г.;

17. настоятелно призовава Комисията своевременно да финализира - т.е. до края на 
2013 г. - подпомагащите указания, както е указано в съобщението, за да се ускори 
разбирането за екологосъобразна инфраструктура и насърчаването й в относимите 
области на политиката и да се осигурят възможности за финансиране чрез 
оперативните програми;

Разработване на стратегия за екологосъобразна инфраструктура

18. подчертава необходимостта да се увеличи ангажирането на честния сектор с 
инвестиции в екологосъобразна инфраструктура и призовава Комисията и ЕИБ 
бързо да създадат и да приведат в действие финансов инструмент, включващ 
иновативни финансови механизми за подпомагане на инвестиции в 
екологосъобразна инфраструктура и други проекти, свързани с природния капитал, 
като същевременно направят оценка на реалната и дългосрочната подкрепа за 
екосистемните функции; изтъква, че ще бъде необходимо да се проучат и 
допълнителни източници на финансиране на местно, регионално и национално 
равнище;

19. изразява убеденост, че разполагането на екологосъобразна инфраструктура 
трябва да бъде основано на солидни данни и задълбочени познания, за да се даде 
приоритет на екологически най-смислените проекти, и насърчава Комисията да 
гарантира, че събраните данни, особено тези, които се използват за планиране на 
съфинансирани от ЕС проекти, са ясни, съгласувани и координирани;  
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20. настоятелно призовава Комисията да насърчава, когато е необходимо, 
образователни проекти в тази област и да подкрепя обмена на информация и челен 
опит; изтъква, че уменията и образованието на служителите, умеещи да работят с 
този новаторски подход и да оценяват правилно ползите, които предоставят 
екосистемите, особено в секторите водоснабдяване и пречистване на водите, 
отпадъци, строителство, управление на бедствия, селско стопанство, туризъм и 
здравеопазване, улесняват развитието на екологосъобразна инфраструктура;

21. счита, че включването във всички области на политиката е основно условие, без 
което не може да се провежда надеждна политика относно екологосъобразната 
инфраструктура;

22. съгласен е с разработването на стратегия, включваща изграждането на 
приоритетни оси за екологосъобразни инфраструктурни проекти в Европа, и 
подчертава необходимостта от повече трансгранични стратегии и проекти;

23. подкрепя инициативата TEN-G, обявена в съобщението, и призовава Комисията 
да разработи схема за TEN-G до 2015 г.;

24. набляга на потенциала за иновации във връзка с екологосъобразната 
инфраструктура и ключовата роля, която МСП могат да играят в тази област; 
припомня, че общите стандарти, сертифициране и етикетиране подпомагат 
инвестициите в екологосъобразна инфраструктура и създават необходимата свобода 
за първите лица, започващи дейност;

25. очаква с нетърпение прегледа на стратегията за биологичното разнообразие през 
2015 г., очаква прегледът на съобщението относно екологосъобразната 
инфраструктура през 2017 г. допълнително да утвърди мястото на 
екологосъобразната инфраструктура в относимите планирани инвестиции на 
равнището на ЕС, както и междинния преглед на съответните области на политиката 
(преглед на състоянието на ОСП, междинен преглед на регионалната политика и 
др.);

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


