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B7-0000/2013

Resolucija Evropskega parlamentao zeleni infrastrukturi – izboljšanje evropskega 
naravnega kapitala
(2013/2663(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sedmega okoljskega akcijskega programa,

– ob upoštevanju sporočila Evropske Komisije z dne o zeleni infrastrukturi – izboljšanje 
evropskega naravnega kapitala (COM(2013)0249),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast” COM(2010)20201,

– ob upoštevanju načrta za učinkovito rabo virov (COM(2011)0571)2,

– ob upoštevanju strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 (COM(2011)0244)3,  

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju prosto živečih ptic 
(COM(2009)0129),

– ob upoštevanju Direktive Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst (92/43/ES),

– ob upoštevanju sklepov Sveta za okolje iz junija 2011 in z dne 17. decembra 2012 (točka 
14),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. aprila 2012 o našem življenjskem zavarovanju, 
našem naravnem kapitalu: strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 20204

(odstavek 50),

–  ob upoštevanju študije z naslovom Ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti 
(http://www.teebweb.org),

– ob upoštevanju vprašanja Komisiji o zeleni infrastrukturi – izboljšanje evropskega 
naravnega kapitala (O–0000/2013 – B7–0000/2013),

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A. ker se je treba lotiti problema upadanja biotske raznovrstnosti in stanja naših 
ekosistemov, če želimo zagotoviti nemoteno izvajanje ekosistemskih storitev ter 
varovanje naravnega kapitala za sedanje in prihodnje generacije;

                                               
1 UL C 88, 19.3.2011.
2 UL C 37, 10.2.2012.
3 UL C 264, 8.9.2011.
4 P7_TA-PROV(2012)0146, 20.4.2012.
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B. ker zelena infrastruktura prispeva k razvoju celotnega potenciala ekosistemskih storitev, 
ki jih lahko narava nudi družbi;

C. ker se je treba lotiti problema izgube biotske raznovrstnosti, da bi zavarovali kapital za 
sedanje in prihodnje generacije;

D. ker človekov pritisk ogroža biotsko raznovrstnost in celovitost ekosistemov v Evropski 
uniji, zlasti zaradi drobljenja in uničevanja naravnih habitatov;

E. ker sta biotska raznovrstnost in blaginja človeške družbe tesno povezana;

F. ker so povezljivost in naravni habitati bistveni za ohranjanje visoke ravni biotske 
raznovrstnosti;

G. ker izkušnje kažejo, da projekti zelene infrastrukture nudijo veliko priložnost za 
vključitev narave v družbo, tudi v urbanem okolju, kjer živi vse večji delež prebivalcev;

H. ker bi si morale zainteresirane strani izmenjevati informacije o tem, kako ustvarjati, 
varovati in izboljšati zeleno infrastrukturo v pokrajinah, ter jih objavljati;

I. ker izkušnje kažejo, da sta načrtovanje in razvoj infrastrukturnih projektov ključnega
pomena, saj je v tej fazi treba zagotoviti integracijo potreb ekosistemov in družbe tako v 
urbanem kot v podeželskem okolju;

J. ker bi se morali infrastrukturni projekti, ki jih sofinancira EU, osredotočati na zeleno 
infrastrukturo, vključevanje elementov zelene infrastrukture ter blaženje njenega vpliva 
na obstoječe ekosisteme in njihove storitve;

Splošne ugotovitve

1. pozdravlja sporočilo o zeleni infrastrukturi in namero Komisije, da si bo dejavno 
prizadevala za uresničitev ciljev, določenih v tem sporočilu;

2. priznava ključen pomen zelene infrastrukture za učinkovito varovanje evropskega 
naravnega kapitala;

3. poudarja potencialni prispevek zelene infrastrukture k ciljem Unije za rast in delovna 
mesta v okviru strategije Evropa 2020; 

4. pozdravlja inovativen pristop zelene infrastrukture pri zagotavljanju stroškovne 
učinkovitosti s številnimi koristmi in rešitvami, ki lahko združijo okoljske, socialne in 
ekonomske cilje;

Vključevanje v različna področja politik

5. poudarja, da je treba zeleno infrastrukturo vključiti v vse sektorske politike EU;

6. poudarja, da lahko ima zelena infrastruktura pomembno vlogo v mestih, kjer danes 
živi vse večji delež prebivalstva in kjer lahko prispeva k zagotavljanju storitev, kot so 
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čist zrak, blaženje lokalnega učinka „otoka toplote“, rekreacijske površine, 
preprečevanje poplav, obnovitev ravni podtalnice, obnovitev biotske raznovrstnosti ali 
ustavitev njene izgube ter splošno izboljšanje kakovosti življenja;

7. poudarja prispevek zelene infrastrukture kot elementa podpore za mrežo 
NATURA 2000, saj je njen namen okrepiti povezanost in odpornost te mreže, 
namenjene ohranjanju ključnih vrst in habitatov v evropski naravi, hkrati pa zagotavlja 
ekosistemske storitve v ocenjeni vrednosti več sto milijard letno;

8. meni, da je treba, kar zadeva načrtovanje rabe prostora in zemljišč, zagotoviti 
uravnoteženje koristi infrastrukture in ekosistemov ter da je treba poiskati sinergijo 
med dejanskim namenom gradnje infrastrukture in njenimi dejanskimi dolgoročnimi 
družbenimi koristmi, legitimnim ekosistemom ter problemi glede biotske 
raznovrstnosti, ki so s tem neposredno povezani; poziva države članice, naj vprašanja 
glede zelene infrastrukture vključijo v prostorsko načrtovanje in jih prednostno 
obravnavajo, ter spodbuja Komisijo, naj podpre oblikovanje smernic in meril na tem 
področju, s čimer bi zagotovila, da bo zelena infrastruktura postala standarden del 
prostorskega načrtovanja in teritorialnega razvoja;

9. spodbuja Komisijo in države članice, naj, kjer je to primerno, z instrumenti in ukrepi 
iz skupne kmetijske politike podprejo zeleno infrastrukturo, da bi zagotovile širok 
spekter ekosistemskih storitev in varovanje naravnih procesov na podeželskih 
območjih;

10. poudarja pozitivne učinke zelene infrastrukture na blaženje podnebnih sprememb, saj 
pozitivno vpliva na bilanco zalog ogljika in toplogrednih plinov, pospešuje 
prilagajanje na podnebne spremembe ter tako prispeva k izvajanju podnebne politike 
EU;

11. opozarja, da je tudi zmanjševanje tveganj, povezanih z naravnimi nesrečami, pozitiven 
učinek vzpostavitve ali obnove zelene infrastrukture, na primer naravnih poplavnih 
ravnic, gozdnatih pokrajin, mokrišč itd., saj lahko izboljša pripravljenost na naravne 
nesreče in pripomore k prilagajanju na podnebne spremembe; 

12. poudarja, da je treba gozdarski sektor v celoti vključiti v to področje politike, s čimer 
bi podprli večkratne koristi, ki presegajo proizvodnjo lesa in biomase in ki se 
zagotavljajo s trajnostnim upravljanjem gozdov in gozdarstvom brez poseganja, ter 
obnovili razdrobljene ali izgubljene gozdove;

13. pozdravlja pobudo za spodbujanje zelene infrastrukture kot instrumenta, ki prispeva k 
pravilnemu izvajanju evropske zakonodaje o pitni vodi in podtalnici; 

14. poudarja pomen uporabe instrumentov kohezijske politike, zlasti za financiranje 
urbane zelene infrastrukture;

15. poudarja, da je treba zeleno infrastrukturo vključiti v operativne programe v okviru 
finančnih instrumentov EU za obdobje 2014–2020; 
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16. poziva Komisijo, naj pravočasno, tj. do konca leta 2013, pripravi smernice za podporo, 
kot je napovedala v svojem sporočilu, da bi okrepila razumevanje in zavzemanje za 
zeleno infrastrukturo v ustreznih področjih politik ter zagotovila priložnosti za 
financiranje prek operativnih programov;

Razvoj strategije za zeleno infrastrukturo

17. poudarja, da je treba povečati udeležbo zasebnega sektorja v naložbah v zeleno 
infrastrukturo, ter poziva Komisijo in EIB, naj hitro vzpostavita instrument 
financiranja ter zagotovita njegovo delovanje, vključno z inovativnimi finančnimi 
mehanizmi za podporo naložbam v zeleno infrastrukturo in drugim projektom, 
povezanim z naravnim kapitalom, ob tem pa naj ocenita dejansko in dolgoročno 
podporo za funkcije ekosistema; poudarja, da bo treba preučiti tudi dodatne vire 
financiranja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni;

18. je prepričan, da mora gradnja zelene infrastrukture temeljiti na zanesljivih podatkih in 
poglobljenem znanju, da bi dali prednost projektom z največjim ekološkim pomenom, 
ter spodbuja Komisijo, naj zagotovi jasnost, točnost in usklajenost zbranih podatkov, 
zlasti tistih, ki se uporabljajo za načrtovanje projektov, sofinanciranih s sredstvi EU; 

19. poziva Komisijo, naj po potrebi spodbuja projekte izobraževanja na tem področju ter 
podpre izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse; poudarja, da znanje in 
izobrazba osebja, ki je usposobljeno za ta inovativni pristop in ki primerno ceni 
koristi, ki jih zagotavljajo ekosistemi, zlasti na področju oskrbe z vodo in čiščenja 
vode, odpadkov, gradbeništva, obvladovanja nesreč, kmetijstva, turizma in zdravja, 
prispeva k razvoju zelene infrastrukture; 

20. meni, da je vključevanje v vsa področja politik temeljni pogoj, brez katerega ni 
mogoče izvajati verodostojne politike na področju zelene infrastrukture;

21. podpira oblikovanje strategije, ki sloni na razvoju prednostnih osi za zeleno 
infrastrukturo v Evropi, ter poudarja potrebo po več čezmejnih medregionalnih 
strategijah in projektih;

22. podpira pobudo TEN-G, omenjeno v sporočilu Komisije, ter poziva Komisijo, naj 
izpolni obljubo, da bo do leta 2015 pripravila načrt za TEN-G;

23. poudarja potencial za inovacije v povezavi z zeleno infrastrukturo ter potencialno 
glavno vlogo MSP na tem področju; opominja, da enotni standardi, certificiranje in 
označevanje podpirajo naložbe v zeleno infrastrukturo in ustvarjajo potreben prostor 
za prve premike;

24. z veseljem pričakuje pregled strategije za biotsko raznovrstnost v letu 2015, nato 
pregled sporočila o zeleni infrastrukturi v letu 2017, ki bo trdneje zasidral zeleno 
infrastrukturo v ustreznih načrtovanih naložbah na ravni EU, ter vmesni pregled s tem 
povezanih področij politike (pregled SKP, vmesni pregled programa REGIO itd.);

25. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


