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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. se strinja z analizo Komisije, da zaradi izgubljanja biotske raznovrstnosti nima velikih 
stroškov le družba kot celota, temveč tudi gospodarski subjekti v sektorjih, ki so 
neposredno odvisni od ekosistemskih storitev ter dolgoročne razpoložljivosti in pestrosti 
naravnih virov; strinja se tudi, da imajo inovacije, ki temeljijo na naravi, in ukrepi za 
obnovo ekosistemov ter ohranjanje biotske raznovrstnosti velik potencial za ustvarjanje 
novih znanj in spretnosti, delovnih mest in poslovnih priložnosti;

2. poudarja, da bi morale EU in države članice bolj vključiti javnost, saj so ljudje posebej 
občutljivi na okoljska vprašanja, predvsem mladi, ki so prihodnost EU, so zelo zaskrbljeni 
zaradi tega vprašanja; poleg tega ugotavlja, da ogromna ekonomska vrednost biotske 
raznovrstnosti ponuja dobro donosnost naložb, namenjenih za njeno ohranjanje; poziva k 
povečanju sredstev za ukrepe ohranjanja narave; 

3. poudarja, da je cilje biotske raznovrstnosti treba uresničevati s pomočjo konkretnih 
ukrepov, da bi bili učinkoviti; obžaluje, da je v EU kljub ukrepom za boj proti izgubi 
biotske raznovrstnosti v dobrem stanju le 17 % habitatov in vrst ter 11 % ključnih 
ekosistemov, zaščitenih z zakonodajo EU; poziva Komisijo, naj nemudoma preuči, zakaj 
sedanja prizadevanja niso uspešna ter ali so na voljo drugi, morebiti bolj učinkoviti 
instrumenti;

4. poziva Komisijo, naj dodatno okrepi svoja prizadevanja za vključevanje biotske 
raznovrstnosti v razvoj, izvajanje in financiranje politik EU na drugih področjih, da bi bili 
sektorska in proračunska politika EU skladnejši ter da bi zagotovili izpolnjevanje 
zavezujočih zavez o varstvu biotske raznovrstnosti;

5. vendar poudarja, da ukrepi v zvezi z biotsko raznovrstnostjo v okviru sektorskih politik ne 
bi smeli povzročati dodatnih upravnih in regulativnih obremenitev za strani, ki jih to 
zadeva, kot je na primer kmetijski sektor, in meni, da bi moral predlagani element 
ustvarjanja zelene SKP ostati osredotočen na ustvarjanje spodbud, namenjenih 
posameznim kmetom za bolj trajnostno aktivno kmetijsko proizvodnjo;

6. meni, da je še posebej pomembno ohraniti status vseh zaščitenih habitatov in vrst v EU, 
registriranih do leta 2020, vključno z lokacijami iz območij Natura 2000 in drugih, da se 
tako zagotovi ustrezna ohranjenost vseh habitatov in vrst do leta 2050;

7. obžaluje, da Komisija pripravo strategije za zeleno infrastrukturo načrtuje šele za leto 
2012, medtem ko so bili energetski in prometni koridorji že opredeljeni v predlogu 
evropskega infrastrukturnega paketa; zato jo poziva, naj pospeši pripravo omenjene 
strategije in zagotovi, da bo uresničen predlagani cilj številka 2; se strinja, da je treba 
okrepiti sinergije med projekti na področju energetike, prometa in IKT ter tako omejiti 
negativne učinke na biotsko raznovrstnost ter da bi se s sredstvi EU morali financirati 
samo tisti ukrepi, ki so v skladu s pravom EU in njenimi zadevnimi politikami;
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8. meni, da zaščitni ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti iz obstoječih predpisov EU 
ne smejo izgubiti moči;

9. priznava, da je treba na stroškovno učinkovit način vzpostaviti gospodarstvo, ki bo 
temeljilo na obnovljivih virih energije, ne da bi bili pri tem ogroženi cilji biotske 
raznovrstnosti, ter da bi takšno gospodarstvo pripomoglo k doseganju teh ciljev; v tem 
okviru meni, da je nujno uvesti nadaljnje zaščitne ukrepe glede virov, učinkovitosti in 
količine biomase, ki se uporablja za energijo; v tem kontekstu poziva tudi, naj Komisija 
čim prej pojasni, kakšen je vpliv biogoriv na biotsko raznovrstnost, vključno z učinkom 
posredne rabe zemljišč, ter naj se določijo učinkovita merila trajnosti za proizvodnjo in 
rabo vseh biogoriv, tudi trde biomase; 

10. meni, da nam nenehnega trenda izgubljanja biotske raznovrstnosti in uničevanja 
ekosistema med drugim ni uspelo zaustaviti tudi zaradi nepopolnega razumevanja 
kompleksnosti biotske raznovrstnosti ter interakcije njenih elementov med seboj in z 
življenjskim okoljem, kot tudi pomena biotske raznovrstnosti za sedanje in prihodnje 
generacije; ponovno poudarja, da mora biti biotska raznovrstnost temelj za izvajanje vseh 
politik;

11. zato poudarja, da moramo več vlagati v raziskave na področju biotske raznovrstnosti, tudi 
v enega ali več ustreznih „družbenih izzivov“ v sklopu programa Horizon 2020, da bi se 
izognili razdrobljenosti raziskovalne politike; meni, da bi bilo zaradi majhne uporabe 
takšno povečanje sredstev za raziskave na področju biotske raznovrstnosti mogoče doseči 
v okviru obstoječih skupnih sredstev; je prepričan, da bi raziskave lahko omogočile boljše 
razumevanje biotske raznovrstnosti in njenega pomena za vse vidike človekovih 
dejavnosti ter na podlagi inovativnih konceptov prispevale k oblikovanju novih in boljših 
politik ter strategij upravljanja in razvoja;

12. poudarja, kako pomembno je državljanom EU dokazati, zlasti v trenutnih gospodarskih 
razmerah, da varstvo biotske raznovrstnosti ni v nasprotju s trajnostnim gospodarskim in 
družbenim razvojem; v ta namen poziva k spodbujanju uspešnih projektov in obveščanju 
javnosti o izvedljivosti okolju prijaznega gospodarskega razvoja na območjih pomembne 
naravne in kulturne dediščine, kot je mreža Natura 2000;

13. poudarja potrebo po multidisciplinarnem in čezmejnem raziskovalnem pristopu na 
področju biotske raznovrstnosti, saj je to področje neločljivo povezano z ekologijo, 
genetiko, epidemiologijo, znanostjo o podnebju, ekonomijo, socialno antropologijo, 
teoretičnim modeliranjem itn.; poudarja, da so na področju trajnostnega upravljanja 
ekosistemov in naravnih virov, zlasti v gospodarsko in socialno pomembnih sektorjih 
kmetijstva, ribištva in gozdarstva, potrebne politike, oblikovane na znanstveni podlagi;

14. meni, da morajo biti obstoječi znanstveni podatki o biotski raznovrstnosti, zgledi o 
najboljših praksah za zaustavitev njenega izgubljanja in za njeno obnovitev ter informacije 
o razvojnem potencialu in potencialu inovacij, ki temeljijo na naravi, bolj razširjeni, 
posredovati pa jih je treba politikom in ključnim zainteresiranim stranem; poleg tega 
imajo ustrezni IKT bistveno vlogo pri zagotavljanju novih priložnosti in orodij; zato 
pozdravlja dejstvo, da je Komisija vzpostavila platformo EU za podjetja in biotsko 
raznovrstnost, ter spodbuja Komisijo, naj platformo še naprej razvija ter spodbuja večje 
sodelovanje med upravo in podjetji v Evropi, vključno z malimi in srednjimi podjetji;
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15. poziva, naj bo spletni portal evropskega informacijskega sistema za biotsko raznovrstnost 
(BISE) na voljo v vseh uradnih jezikih EU, kar bo prispevalo k izmenjavi podatkov in 
informacij;

16. poziva Komisijo in države članice, naj v okviru posameznih ukrepov razmislijo o pripravi 
časovnega razporeda za kartiranje in ocenjevanje storitev ekosistemov v Evropi, kar bo 
omogočilo usmerjene in učinkovite ukrepe za zaustavitev slabšanja biotske raznovrstnosti 
in storitev ekosistemov;

17. poziva Komisijo, naj preveri, ali sedanji regulativni režim zagotavlja ustrezne spodbude za 
strategije povečevanja biotske raznovrstnosti, ter naj predlaga stroškovno učinkovite 
rešitve, ki bodo porabo sredstev za biotsko raznovrstnost preusmerile od birokracije k 
zaščiti in povečevanju;

18. pozdravlja namero Komisije, da bo v skladu s strategijo Evropa 2020 prenovila, 
postopoma odpravila in ukinila škodljive subvencije, ter se strinja, da dobro pripravljeni 
tržno zastavljeni instrumenti za internalizacijo zunanjih okoljskih stroškov, povezanih s 
potrošnjo in proizvodnimi dejavnostmi, prispevajo k doseganju cilja o zaustavitvi 
izgubljanja biotske raznovrstnosti, če se kombinirajo s pobudami za zelene naložbe v 
posameznih sektorjih; meni, da bi se ob upoštevanju pogajanj za večletni finančni okvir 
2014–2020 Komisija morala zavedati, da je izjemno pomembno zagotoviti ustrezna 
finančna sredstva, ki so potrebna za to, da bi bili cilji strategije za biotsko raznovrstnost v 
celoti doseženi;

19. priznava, da podnebne spremembe čedalje bolj vplivajo na izgubljanje biotske 
raznovrstnosti; zato podpira vodilno pobudo Komisije o učinkovitosti virov, pristop, ki 
temelji na trajnostni rabi in porabi, ter prilagajanje na podnebne spremembe;

20. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo celostne strategije, ki bodo pripomogle k 
poznavanju naravnih zakladov posameznih geografskih območij in njihove kulturne 
dediščine, pa tudi pogojev, potrebnih za njihovo ohranitev; za ohranitev biotske 
raznovrstnosti in posameznih vrst bi bilo treba upoštevati posamezne ekosisteme, kar 
vključuje kmetijstvo, vodo in ostale minimalne potrebne pogoje;

21. priznava, da storitve biotske raznovrstnosti in ekosistemov prinašajo pomembne 
nedenarne koristi za industrijo in druge gospodarske akterje; vabi organizacije, ki 
predstavljajo zasebni sektor, naj pripravijo predloge, kako čim bolje ohraniti in obnoviti 
biotsko raznovrstnost v večnem obsegu;

22. poziva Komisijo, naj redno proučuje učinke novih in obstoječih politik, vključno z 
evropsko prepovedjo prodaje izdelkov iz tjulenjev, na biotsko raznovrstnost v državah 
članicah EU in zadevnih državah, vključno s članicami organizacije EFTA in zveze 
čezmorskih držav in ozemelj.
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