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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. souhlasí s analýzou Komise, že úbytek biologické rozmanitosti je nákladný nejen pro 
společnost jako celek, ale také pro hospodářské subjekty působící v odvětvích, které na 
ekosystémových službách a na dlouhodobé dostupnosti a různorodosti přírodního 
bohatství přímo závisejí; dále souhlasí, že inovace vycházející z přírody a opatření na 
obnovu ekosystémů a zachování biologické rozmanitosti významně přispívají k získávání 
nových dovedností i k vytváření pracovních míst a obchodních příležitostí;

2. vyzývá Komisi, aby ještě důrazněji usilovala o začlenění biologické rozmanitosti do 
rozvoje, provádění a financování dalších politik EU, a tím posílila provázanost 
odvětvových a rozpočtových politik EU a také zajistila soulad s právními závazky, které 
se biologické rozmanitosti týkají;

3. vyjadřuje politování nad tím, že se Komise chystá vypracovat strategii v oblasti 
ekologické infrastruktury až na rok 2012, zatímco energetické a dopravní koridory byly 
vymezeny již v návrhu evropského infrastrukturního balíčku; vyzývá proto Komisi, aby 
urychlila práci na strategii v oblasti zelené infrastruktury a zajistila, aby se uskutečnil 
navrhovaný druhý cíl; 

4. domnívá se, že jedním z důvodů, proč se v celosvětovém měřítku nepodařilo zastavit 
postupující úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémů, je skutečnost, že 
nedostatečně chápeme komplexní povahu biologické rozmanitosti a interakce jejích složek 
mezi sebou a s životním prostředím či hodnotu biologické rozmanitosti pro současné
a budoucí lidské generace; znovu opakuje, že biologická rozmanitost je nezbytným 
pilířem pro provádění jakékoli politiky; 

5. proto zdůrazňuje, že je zapotřebí více investovat do výzkumu v oblasti biologické 
rozmanitosti – také prostřednictvím programu Horizont 2020 – což nám jednak umožní 
lépe pochopit biologickou rozmanitost, ale také pomocí inovativních koncepcí přispěje
k novým a vylepšeným politikám a strategiím řízení;

6. považuje za zcela zásadní, aby dostupné vědecké poznatky o biologické rozmanitosti, 
příklady osvědčených postupů pro zastavení ztráty biologické rozmanitosti a informace
o možnostech inovací vycházejících z přírody byly všeobecně známy a sdíleny mezi 
tvůrci politik a klíčovými zúčastněnými stranami;

7. vítá záměr Komise reformovat, postupně vyřazovat a odstraňovat škodlivé subvence
v souladu se strategií Evropa 2020 a souhlasí s tím, že dobře navržené tržní nástroje, 
jejichž cílem je internalizovat externí náklady na spotřební a výrobní činnosti v oblasti 
životního prostředí, přispívají k naplnění cíle zastavit ztrátu biologické rozmanitosti, 
pokud jsou spojeny s pobídkami pro „zelené“ investice v rámci odvětví, jichž se dotýkají;

8. uznává, že změna klimatu má na ztrátu biologické rozmanitosti stále větší vliv; proto 
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souhlasí se stěžejní iniciativou Komise v oblasti účinnosti zdrojů, která zdůrazňuje jejich 
udržitelné využívání, zaměřuje se na spotřebu a zohledňuje nutnost přizpůsobit se změně 
klimatu.


