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B7-0000/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zielonej infrastruktury – zwiększania 
kapitału naturalnego Europy
(2013/2663(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając siódmy unijny program działań w zakresie środowiska,

– uwzględniając komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zielonej infrastruktury –
zwiększania kapitału naturalnego Europy (COM (2013)249),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Strategia Europa 2020 na rzecz zatrudnienia i 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020)1,

– uwzględniając komunikat na temat planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy 
(COM(2011)571)2,

– uwzględniając komunikat na temat wspólnotowej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r. (COM(2011)244)3,  

– uwzględniając wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa COM(2009)0129,

– uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory,

– uwzględniając konkluzje Rady ds. Środowiska z czerwca 2011 r. oraz z dnia 17 grudnia 
2012 r. (punkt 14),

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie naszego ubezpieczenia na 
życie i naszego kapitału naturalnego – unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r.4 (ust. 50),

– uwzględniając badanie pt. „Ekonomika ekosystemów i różnorodności biologicznej 
(TEEB)” (http://www.teebweb.org),

– uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie zielonej infrastruktury – zwiększania 
kapitału naturalnego Europy (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

                                               
1 Dz.U. C 88 z 19.3.2011 r.
2 Dz.U. C 37 z 10.2.2012 r.
3 Dz.U. C 264 z 8.9.2011 r.
4 P6_TA-PROV(2012)0146 z 20.4.2012 r.
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– uwzględniając art.115 ust. 5 i art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że należy przeciwdziałać tendencji do zmniejszania się różnorodności 
biologicznej i pogarszania się stanu naszych ekosystemów, by zapewnić ciągłość 
świadczenia usług ekosystemowych i ochronę kapitału naturalnego dla obecnych i 
przyszłych pokoleń;

B. mając na uwadze, że zielona infrastruktura przyczynia się do umożliwienia 
wykorzystania pełnego potencjału usług ekosystemowych natury, które ta może 
świadczyć społeczeństwu;

C. mając na uwadze, że istnieje konieczność walki z utratą różnorodności biologicznej w 
celu ochrony kapitału zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń;

D. mając na uwadze, że presja antropiczna zagraża różnorodności biologicznej i 
integralności ekosystemów na obszarze Unii Europejskiej, zwłaszcza z powodu  
rozczłonkowania i zniszczenia siedlisk przyrodniczych;

E. mając na uwadze, że istnieje ścisły związek między różnorodnością biologiczną a 
dobrostanem społeczności ludzkich;

F. mając na uwadze, że łączność między siedliskami przyrodniczymi, jak i same siedliska są 
niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu różnorodności biologicznej;

G. mając na uwadze, jak pokazuje doświadczenie, że projekty dotyczące zielonej 
infrastruktury stwarzają wspaniałą możliwość integracji natury ze społeczeństwem, 
włącznie ze środowiskami miejskimi zamieszkiwanymi przez stale rosnącą populację 
ludzką;

H. mając na uwadze, że zainteresowane strony powinny dzielić się informacjami 
związanymi z tworzeniem, ochroną i rozbudową zielonej infrastruktury jako elementu 
krajobrazu, a także, że informacje te powinny być publikowane;

I. mając na uwadze, jak pokazuje doświadczenie, że planowanie i rozwój projektów 
infrastruktury to kluczowe etapy integracji potrzeb ekologicznych i społecznych zarówno 
w odniesieniu do krajobrazów miejskich, jak i wiejskich;

J. mając na uwadze, że projekty infrastruktury, które są współfinansowane przez UE, 
powinny dotyczyć zielonej infrastruktury, integracji elementów zielonej infrastruktury, 
jak również, że powinny zmniejszać jej wpływ na istniejące ekosystemy i ich usługi;

Uwagi ogólne

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikaty w sprawie zielonej infrastruktury i zamiar Komisji 
dotyczący aktywnego kontynuowania celów wymienionych w niniejszym projekcie 
rezolucji;

2. uznaje istotne znaczenie zielonej infrastruktury dla efektywnej ochrony naturalnego 
kapitału Europy;
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3. podkreśla potencjalny wkład zielonej infrastruktury w spełnianie unijnych założeń 
dotyczących wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w ramach strategii „Europa 
2020”; 

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt innowacyjnego podejścia do zielonej infrastruktury, 
oferującego opłacalność w kontekście licznych korzyści i rozwiązań mogących pogodzić 
cele środowiskowe, społeczne i ekonomiczne; 

Włączenie do różnych obszarów polityki

5. podkreśla potrzebę włączenia zielonej infrastruktury do wszystkich polityk sektorowych 
UE:

6. zwraca uwagę, że zielona infrastruktura może odgrywać ważną rolę w miastach 
zamieszkiwanych obecnie przez stale rosnącą populację ludzką, gdzie może przyczyniać 
się do świadczenia usług, takich jak zaopatrywanie w czyste powietrze, łagodzenie 
lokalnego efektu „miejskiej wyspy ciepła”; zapewnianie terenów rekreacyjnych, 
zapewnianie kontroli przeciwpowodziowej, przywracanie poziomów wód gruntowych, 
przywracanie lub powstrzymywanie zmniejszania się różnorodności biologicznej oraz 
ogólne polepszanie warunków życia;

7. podkreśla wkład zielonej infrastruktury jako elementu wspomagającego sieć NATURA 
2000 przez wzmacnianie spójności i wytrzymałości tej sieci, która służy ochronie 
kluczowych gatunków i siedlisk europejskiej przyrody, świadcząc jednocześnie usługi 
ekosystemowe, których koszt szacuje się na setki miliardów rocznie;

8.  jest zdania, że należy zapewnić równe porównanie korzyści i kosztów związanych z 
infrastrukturą i ekosystemami w odniesieniu do planowania i kontrolowania rozwoju 
przestrzennego, jak również znaleźć synergię między faktycznym celem budowania 
infrastruktury a faktycznymi długoterminowymi zyskami społecznymi i uzasadnionymi 
zagadnieniami dotyczącymi ekosystemów i różnorodności biologicznej, które mają z tym 
bezpośredni związek; wzywa państwa członkowskie, by włączyły kwestie związane z 
zieloną infrastrukturą do planowania przestrzennego i traktowały wspomniane kwestie w 
sposób priorytetowy, a także zachęca Komisję do wspierania procesu opracowywania 
wytycznych i analiz porównawczych w tej dziedzinie, by uczynić zieloną infrastrukturę 
standardową częścią planowania przestrzennego i rozwoju terytorialnego;

9. zachęca Komisję i państwa członkowskie do wykorzystania instrumentów i środków 
zawartych we wspólnej polityce rolnej w celu rozpowszechniania zielonej infrastruktury 
tam, gdzie jest to odpowiednie, by zapewnić świadczenie szerokiej gamy usług 
ekosystemowych i chronić procesy naturalne zachodzące na obszarach wiejskich;

10. podkreśla pozytywne efekty zielonej infrastruktury w związku z łagodzeniem zmiany 
klimatu, jako że ma ona pozytywny wpływ na zasoby węgla i bilans w zakresie gazów 
cieplarnianych, poprawia dostosowanie do zmiany klimatu, przyczyniając się w ten 
sposób do wdrożenia unijnej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu;
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11. zwraca uwagę na fakt, że zmniejszenie zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi 
jest także pozytywnym skutkiem tworzenia lub odtworzenia zielonej infrastruktury, takiej 
jak naturalne równiny zalewowe, tereny zalesione, tereny podmokłe, itd., które mogą 
przyczynić się do zwiększenia odporności na klęski żywiołowe i pomóc przystosować się 
do zmiany klimatu; 

12. podkreśla potrzebę pełnego włączenia sektora leśnego do tego obszaru polityki, by 
wspierać generowanie wielu innych korzyści poza produkcją drewna i biomasy, 
wynikających ze zrównoważonej gospodarki leśnej i leśnictwa nieinterwencyjnego, oraz 
by odtworzyć rozdrobnione bądź utracone tereny zalesione;

13. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę na rzecz promowania zielonej infrastruktury jako 
instrumentu przyczyniającego się do prawidłowego wdrożenia prawodawstwa 
europejskiego dotyczącego wody pitnej i gruntowej; 

14. podkreśla znaczenie wykorzystania instrumentów polityki spójności, a w szczególności 
tych związanych z finansowaniem zielonej infrastruktury miejskiej;

15. podkreśla potrzebę włączenia zielonej infrastruktury do programów operacyjnych 
objętych instrumentami finansowania WE na okres 2014-2020; 

16. wzywa Komisję do opracowania materiałów pomocniczych w wyznaczonym terminie, to 
jest do końca 2013 r., jak ogłoszono w komunikacie, by szerzyć zrozumienie dla zielonej 
infrastruktury i by ją rozpowszechniać we właściwych obszarach polityki, oraz do 
zapewniania możliwości finansowania za pomocą programów operacyjnych;

Rozwój strategii dotyczącej zielonej infrastruktury

17. podkreśla potrzebę większego zaangażowania sektora prywatnego w zieloną 
infrastrukturę i wzywa Komisję oraz EBI do szybkiego ustanowienia i wdrożenia 
instrumentu finansowego obejmującego innowacyjne mechanizmy finansowania, by 
wspierać inwestycje dotyczące zielonej infrastruktury i innych projektów związanych z 
kapitałem naturalnym, oceniając jednocześnie rzeczywiste i długotrwałe wsparcie dla 
funkcji ekosystemów; zwraca uwagę, że należy również zbadać inne źródła finansowania 
na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;

18. jest przekonany, że wykorzystanie zielonej infrastruktury musi się opierać na 
wiarygodnych danych i dogłębnej wiedzy w celu priorytetowego traktowania 
najważniejszych projektów ekologicznych i zachęca Komisję do upewnienia się, że 
zebrane dane, a w szczególności te wykorzystywane do planowania projektów 
współfinansowanych przez UE, są zrozumiałe, zgodne i skoordynowane; 

19. wzywa Komisję do rozpowszechniania – tam , gdzie jest to konieczne – projektów 
edukacyjnych w tej dziedzinie i do wspierania wymiany informacji i najlepszych praktyk; 
zwraca uwagę, że umiejętności i wykształcenie personelu mogącego poradzić sobie z tym 
innowacyjnym podejściem oraz prawidłowo oszacować korzyści przynoszone przez 
ekosystemy, a zwłaszcza te w sektorze zaopatrzenia w wodę i oczyszczania wody, 
budownictwa, zarządzania klęskami żywiołowymi, rolnictwa, turystyki i opieki 
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zdrowotnej, ułatwiają rozwój zielonej infrastruktury; 

20. jest zdania, że włączenie do wszystkich obszarów polityki jest podstawowym warunkiem, 
bez którego nie można prowadzić żadnej wiarygodnej polityki związanej z zieloną 
infrastrukturą;

21.  zgadza się na opracowanie strategii składającej się z przygotowania osi priorytetowych 
dotyczących projektów zielonej infrastruktury w Europie i podkreśla potrzebę tworzenia 
większej liczby transgranicznych, międzyregionalnych strategii i projektów;

22. wspiera TEN-G, jak ogłoszono w komunikacie, i wzywa Komisję do rozwinięcia 
koncepcji systemu TEN-G do 2015 r.;

23. podkreśla potencjał innowacji w odniesieniu do zielonej infrastruktury i kluczową rolę, 
jaką w tej dziedzinie mogą odgrywać MŚP; przypomina, że wspólne normy, certyfikacja i 
znakowanie są środkami wspierającymi inwestycje dotyczące zielonej infrastruktury i 
stwarza warunki dla tych, którzy pragną uczynić pierwszy krok w tym zakresie;

24. oczekuje przeglądu europejskiej strategii różnorodności biologicznej w 2015 r., 
późniejszego przeglądu komunikatu dotyczącego zielonej infrastruktury w 2017 r. w celu 
dalszego włączenia zielonej infrastruktury do związanych z nią planowanych inwestycji 
na szczeblu UE, jak również przeglądu śródokresowego stosownych obszarów polityki 
(kontroli stanu WPR, przeglądu śródokresowego REGIO);

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.


