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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. съгласна е с анализа на Комисията, че загубата на биологично разнообразие струва 
скъпо не само на обществото като цяло, но и на икономическите субекти от сектори, 
пряко зависими от екосистемните услуги и от дългосрочната наличност и 
разнообразие на природните активи; също така споделя становището, че 
новаторството на основата на природата и действията за възстановяване на 
екосистеми и опазване на биологичното разнообразие имат значителен потенциал за 
създаване на нови умения, работни места и възможности за стопанска дейност;

2. призовава Комисията да засили допълнително усилията за включване на 
биологичното разнообразие в разработването, прилагането и финансирането на 
други политики на ЕС, като по такъв начин секторните и бюджетните политики на 
ЕС станат по-съгласувани и обезпечат спазване на обвързващите ангажименти във 
връзка с опазването на биологичното разнообразие;

3. съжалява, че разработването на Стратегия относно зелената инфраструктура от 
страна на Комисията е запланувано едва за 2012 г., въпреки че енергийните и 
транспортните коридори вече са набелязани в предложението за пакет относно 
европейската инфраструктура; поради това приканва Комисията да ускори работата 
по Стратегията относно зелената инфраструктура и да гарантира осъществяването 
на предложената цел № 2;

4. счита, че една от причините, поради които не успяхме да обърнем продължаващата 
тенденция на загуба на биологично разнообразие и влошаване на екосистемите в 
световен план, е непълното ни разбиране за сложността на биологичното 
разнообразие и взаимодействията на неговите части помежду си и с околната среда, 
включително ценността на биологичното разнообразие за сегашните и бъдещите 
поколения; отново потвърждава, че науката за биологичното разнообразие е 
необходимата опора за всяко едно прилагане на политиките;

5. поради това подчертава необходимостта от повече инвестиции в научни 
изследвания на биологичното разнообразие – също така и по линия на програмата 
„Хоризонт 2020“, които ще ни дадат по-добро разбиране на биологичното 
разнообразие, от една страна, и от друга страна чрез иновативни концепции ще 
допринесат за нови усъвършенствани политики и управленски стратегии;

6. счита за жизнено важно наличните научни данни относно биологичното 
разнообразие, примерите за добри практики на спиране на загубата на биологично 
разнообразие и информацията относно потенциала за новаторство на основата на 
природата да бъдат по-широко известни и да бъдат споделяни сред лицата, 
разработващи политики, и ключовите заинтересовани страни;

7. приветства намерението на Комисията да реформира, постепенно да намали и да 
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прекрати вредните субсидии в съответствие със стратегията „Европа 2020“ и 
споделя становището, че добре разработените, основани на пазара инструменти, 
насочени към интернализиране на външните разходи за потребление и 
производствени дейности, свързани с околната среда, допринасят за постигането на 
целта за спиране на загубата на биологично разнообразие, ако са съчетани със 
стимули за зелени инвестиции в засегнатите сектори;

8. отчита, че изменението на климата оказва все по-голямо въздействие върху загубата 
на биологично разнообразие; затова е съгласна с водещата инициатива на 
Комисията за ефективност на ресурсите, с подхода за устойчиво използване, 
основан на потреблението, и с приспособяването към изменението на климата.


