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B7-0000/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a következő tárgyban: Környezetbarát 
infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése
(2013/2663(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 7. környezetvédelmi cselekvési programra,

– tekintettel a „Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése” című 
bizottsági közleményre (COM (2013)249),

– tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című bizottsági közleményre (COM(2010)2020)1,

– tekintettel az erőforrás-hatékonysági ütemtervre (COM(2011)571)2

– tekintettel a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégiára 
(COM(2011)244)3,  

– tekintettel a vadon élő madarak védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
(COM(2009)0129),

– tekintettel a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló 92/43/EGK tanácsi irányelvre,

– tekintettel a Környezetvédelmi Tanács 2011. júniusi és 2012. december 17-i üléseinek 
tanácsi következtetéseire (14. pont),

– tekintettel az „Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő uniós stratégia” tárgyról szóló 2012. április 20-i állásfoglalásra4 ((50) 
bekezdés)),,

– tekintettel „Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana (TEEB)” című 
tanulmányra (http://www.teebweb.org),

– tekintettel a Környezetbarát infrastruktúra – Európa természeti tőkéjének növelése 
tárggyal kapcsolatosan a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-0000/2013 – B7 0000/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

                                               
1 HL C 88., 2011.3.19.
2 HL C 37., 2012.2.10.
3 HL C 264., 2011.9.8.
4 P7_TA-PROV(2012)0146, 2012.4.20.
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A.  mivel foglalkozni kell a biológiai sokféleség és az ökoszisztémáink helyzetének 
hanyatlásával az ökoszisztéma-szolgáltatások folyamatos biztosítása és a természeti tőke 
védelme érdekében a jelen és a jövő nemzedékei számára;

B. mivel a környezetbarát infrastruktúra hozzájárul annak lehetővé tételéhez, hogy a 
természet teljes mértékben kiaknázza az ökoszisztéma-szolgáltatásoknak a társadalom 
számára nyújtott lehetőségeit;

C. mivel a biológiai sokféleség csökkenésének problémájával foglalkozni kell a természeti 
tőke védelme érdekében a jelen és a jövő nemzedékei számára;

D. mivel antropikus nyomás fenyegeti az Európai Unió biológiai sokféleségét és 
ökoszisztémáinak integritását, elsősorban a természetes élőhelyek elaprózódása és 
pusztulása következtében;

E. mivel a biológiai sokféleség és az emberi társadalmak jóléte szorosan összekapcsolódik;

F. mivel az összeköttetés és a természetes élőhelyek alapvető fontossággal bírnak a magas 
szintű biológiai sokféleség megőrzéséhez;

G. mivel a tapasztalatok szerint a környezetbarát infrastruktúrára vonatkozó projektek kiváló 
lehetőséget nyújtanak a természet társadalomba való integrálásához, beleértve azokat a 
városi környezeteket, ahol egyre nagyobb arányú népesség lakik;

H. mivel a vidékek közötti környezetbarát infrastruktúra kialakításával, védelmével és 
megerősítésével kapcsolatos információkat meg kell osztani az érdekelt felekkel és közzé 
kell tenni;

I. mivel a tapasztalatok szerint az infrastrukturális projektek kidolgozása és fejlesztése 
kulcsfontosságú szakaszoknak számítanak, amelyek során a városi és vidéki tájakon 
egyaránt biztosítani kell az ökológiai és társadalmi szükségleteket;

J. mivel az Unió által társfinanszírozott infrastrukturális projekteknek a környezetbarát 
infrastruktúrára, illetve a környezetbarát infrastruktúra elemeinek integrációjára kell 
összpontosítaniuk, továbbá mérsékelniük kell a meglévő ökoszisztémákra és 
szolgáltatásaikra gyakorolt hatásukat;

Általános észrevételek

1. üdvözli a környezetbarát infrastruktúráról szóló közleményt és Bizottság arra irányuló 
szándékát, hogy aktívan megvalósítsa az abban megállapított célkitűzéseket;

2. felismeri a környezetbarát infrastruktúra alapvető jelentőségét Európa természeti 
tőkéjének hatékony védelmében;

3. hangsúlyozza, hogy a környezetbarát infrastruktúra hozzájárulhat az Európa 2020 
stratégia keretén belüli növekedéssel és foglalkoztatással kapcsolatos uniós 
célkitűzésekhez; 

4. üdvözli a számtalan előny és megoldás révén költséghatékonyságot biztosító 
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környezetbarát infrastruktúra innovatív megközelítését, amely képes a környezetvédelmi, 
szociális és gazdasági célkitűzések összehangolására; 

A különböző szakpolitikai területekbe való integráció

5. hangsúlyozza, hogy a környezetbarát infrastruktúrát az Unió valamennyi ágazati 
politikájába integrálni kell;

6. rámutat arra, hogy a környezetbarát infrastruktúra fontos szerepet játszhat azokban a 
városokban, ahol a népesség egyre nagyobb aránya él ma, és amelyekben hozzájárulhat 
olyan szolgáltatások nyújtásához, mint például a tiszta levegő, a helyi „hőszigethatás” 
mérséklése, üdülőövezetek, árvizek elkerülése, talajvízszint helyreállítása, a biológiai 
sokféleség csökkenésének helyre- és megállítása, illetve általában az életminőség 
javítása;

7. hangsúlyozza a NATURA 2000 hálózat támogató elemeként a környezetbarát 
infrastruktúrának az európai természet kulcsfontosságú fajainak és élőhelyeinek 
megőrzését szolgáló hálózat koherenciájának és ellenálló képességének alátámasztására 
irányuló törekedéshez való hozzájárulását, mindeközben évi több százmilliárd euróra 
becsült ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtva;

8. úgy véli, hogy a területrendezési és a földhasználati tervezést illetően az infrastruktúrából 
és az ökosziszémákból származó előnyöket egyenlő súlyozással kell megítélni, és meg 
kell találni az infrastruktúra létrehozásának tényleges célja és tényleges hosszú távú 
társadalmi előnyei, valamint az ökoszisztémával és a közvetlenül érintett biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos jogos aggályok közötti szinergiát; sürgeti a tagállamokat, hogy 
a területrendezés során integrálják és kiemelten kezeljék a környezetbarát 
infrastruktúrával kapcsolatos kérdéseket, és ösztönzi a Bizottságot, hogy támogassa az 
ezen a területen történő iránymutatást és összehasonlító teljesítményértékelést annak 
biztosítása érdekében, hogy a környezetbarát infrastruktúra a területrendezés és a 
területfejlesztés állandó részévé váljon;

9. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy adott esetben a környezetbarát 
infrastruktúra előmozdítása érdekében használják a közös agrárpolitikába foglalt 
eszközöket és intézkedéseket, hogy biztosítani lehessen az ökoszisztéma-szolgáltatások 
kínálatának széles skáláját és a természetes folyamatok védelmét a vidéki területeken;

10. hangsúlyozza a környezetbarát infrastruktúrának az éghajlatváltozás mérséklésére 
kifejtett kedvező hatását, mivel pozitív hatást gyakorol a szénkészletekre és az 
üvegházhatású gázokra vonatkozó mérlegre, javítja az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és ily módon hozzájárul az EU éghajlat-változási politikájának 
végrehajtásához;

11. felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a természeti katasztrófákhoz kapcsolódó 
kockázatok csökkentése is pozitív hatást gyakorol az olyan környezetbarát infrastruktúrák 
kialakítására és helyreállítására, mint a természetes árterületek, erdős területek, vizes 
élőhelyek stb., amelyek képesek a katasztrófavédelmi reziliencia javítására és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítésére; 
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12. hangsúlyozza, hogy az erdészeti ágazatot teljes egészében be kell vonni ebbe a 
szakpolitikai területbe annak érdekében, hogy a fakitermelésen és a biomassza-
termelésen túl a fenntartható erdőgazdálkodás és a „bevatkozásmentes” erdészet nyújtotta 
számos más előnyt is támogatni lehessen, és hogy helyre lehessen állítani az elaprózott 
vagy kipusztult erdős területeket;

13. üdvözli a környezetbarát infrastruktúra előmozdítására irányuló kezdeményezést mint 
egy olyan eszközt, amely hozzájárul az ívóvízről és a felszín alatti vízről szóló uniós 
jogszabályok megfelelő végrehajtásához; 

14. kiemeli a kohéziós politikai eszközök felhasználásának fontosságát, különösen a városi 
környezetbarát infrastruktúra finanszírozásához;

15. hangsúlyozza, hogy a környezetbarát infrastruktúrát integráli kell az EU 2014–2020-as 
időszakra szóló támogatási eszközeinek keretében zajló operatív programokba; 

16. sürgeti a Bizottságot, hogy időben, azaz 2013 végéig véglegesítse a közleményben 
bejelentett útmutatót annak érdekében, hogy a vonatkozó szakpolitikai területeken 
fokozni lehessen a környezetbarát infrastruktúra megértését és előmozdítását, valamint 
hogy biztosítsák az operatív programok révén történő finanszírozás feltételeit;

A környezetbarát infrastruktúrára vonatkozó stratégia kialakítása

17. hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a magánszektor környezetbarát infrastruktúrában való 
szerepvállalását, továbbá felszólítja a Bizottságot és az EBB-t, hogy a környezetbarát 
infrastruktúrába irányuló beruházásokra és más természeti tőkére irányuló projektek 
támogatása érdekében mihamarabb hozzanak létre és aktivizáljanak újszerű 
finanszírozási mechanizmusokat tartalmazó finanszírozási eszközt, és egyúttal értékeljék 
az ökoszisztéma-funkciókra irányuló tényleges és hosszú távú támogatást;  rámutat, hogy 
további helyi, regionális és nemzeti szintű finanszírozási forrásokat is meg kell vizsgálni;

18. meggyőződése, hogy a környezetbarát infrastruktúra felállításának szilárd adatokon és 
mélyreható ismereteken kell alapulnia a környezeti szempontból legjelentősebb projektek 
előnyben részesítése érdekében, továbbá ösztönzi a Bizottságot annak biztosítására, hogy 
az összegyűjtött adatok, különösen azok, amelyeket az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projektek megtervezésére használnak, egyértelműek, következetesek és 
koordináltak legyenek; 

19. sürgeti a Bizottságot, hogy ahol szükséges, ott mozdítsa elő e területen az oktatási 
projekteket és támogassa az információ és a bevált gyakorlatok cseréjét; rámutat, hogy –
különösen a vízellátás és víztisztítás, a hulladékgazdálkodás, az építkezésirányítás, a 
katasztrófakockázat-kezelés, a mezőgazdaság, az idegenforgalom és az egészségügy 
területén – ezt az innovatív megközelítést alkalmazni és az ökosziszémákból származó 
előnyöket megfelelően értékelni képes személyzeti állomány szakértelme és képzése 
elősegíti a környezetbarát infrastruktúra fejlődését; 

20. megítélése szerint a valamennyi szakpolitikai területbe történő integráció alapvető 
feltétel, amely nélkül nem lehet a környezetbarát infrastruktúrára vonatkozó hiteles 
politikát folytatni;
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21. egyetért egy olyan stratégia kialakításával, amely prioritási tengelyeket határoz meg a 
környezetbarát infrastruktúrára vonatkozó európai projektek tekintetében, és 
hangsúlyozza, hogy még több határon átnyúló, régióközi stratégiára és projektre van 
szükség;

22. üdvözli a közleményben bejelentett TEN-G-t, és felszólítja a Bizottságot, hogy 2015-ig 
tájékoztasson a TEN-G-re vonatkozó ütemterv alakulásáról;

23. hangsúlyozza az innovációs lehetőséget a környezetbarát infrastruktúra tekintetében és a 
kkv-k kulcsszerepét e területen; emlékeztet arra, hogy a közös szabványok, tanúsítások és 
címkézések támogatják a környezetbarát infrastruktúrába irányuló beruházásokat, és 
megteremtik a szükséges teret az úttörők számára;

24. üdvözli a biológiai sokféleségre vonatkozó stratégia 2015-ös felülvizsgálatát, a 
környezetbarát infrastruktúrára vonatkozó közlemény 2017-es későbbi felülvizsgálatát 
annak érdekében, hogy a környezetbarát infrastruktúrát még nagyobb mértékben a 
tervezett uniós szintű beruházásokba rögzítsék,, továbbá várakozással tekint a kapcsolódó 
szakpolitikai területek (a KAP állapotfelmérése, a REGIO félidős felülvizsgálata stb.) 
félidős felülvizsgálata elé;

25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


