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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. egyetért a Bizottság által készített elemzéssel abban, hogy a biológiai sokféleség 
csökkenése nemcsak a társadalom egészére nézve költséges, hanem az ökoszisztéma-
szolgáltatásoktól, valamint a természeti erőforrások hosszú távú elérhetőségétől és 
sokféleségétől közvetlenül függő ágazatokban tevékenykedő gazdasági szereplők számára 
is; osztja továbbá azt az álláspontot, hogy a természeten alapuló innováció, valamint az 
ökoszisztémák helyreállítására és a biológiai sokféleség megőrzésére irányuló fellépés 
jelentősen előmozdíthatja új készségek, munkahelyek és üzleti lehetőségek 
megteremtését;

2. kéri a Bizottságot, hogy fokozza a biológiai sokféleség kérdésének az egyéb uniós 
politikák kidolgozása, végrehajtása és finanszírozása során történő figyelembevételére 
irányuló erőfeszítéseit, következetesebbé téve ezzel az EU ágazati és költségvetési 
politikáit, és biztosítva a biológiai sokféleség védelmére irányuló, jogilag kötelező erejű 
kötelezettségvállalásainak való megfelelést;

3. sajnálja, hogy a Bizottság „zöld” infrastruktúrára vonatkozó stratégiájának kidolgozása a 
tervek szerint csak 2012-ben valósul meg, jóllehet az európai infrastruktúrával kapcsolatos 
csomagra irányuló javaslat keretében már megtörtént a szállítási és energiafolyosók 
kijelölése; ezért kéri a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a „zöld” infrastruktúrára vonatkozó 
stratégiával kapcsolatos munkát, és biztosítsa az abban javasolt 2. célkitűzés teljesülését; 

4. megállapítja, hogy nem sikerült visszafordítani a biológiai sokféleség csökkenésének és az 
ökoszisztémák pusztulásának globális trendjét, és véleménye szerint ennek egyik oka, 
hogy még most sem értjük meg teljes egészében a biológiai sokféleség komplexitását, a 
részei közötti, illetve a biodiverzitás és az élő környezet közötti interakciókat, sőt, a 
biológiai sokféleség mai és jövőbeli generációink számára nyújtott értékét sem; 
megismétli, hogy a politikák bármilyen szintű végrehajtásához alapvetően szükséges a 
biodiverzitásra irányuló tudományos kutatás;

5. ezért hangsúlyozza, hogy több beruházásra van szükség a biodiverzitással kapcsolatos 
kutatás területén – többek között a Horizont 2020 keretében –, mely egyrészt eljuttathat 
minket a biológiai sokféleség mélyebb megértésére, másrészt – innovatív koncepciókon 
keresztül – hozzájárul új, fejlettebb politikák és irányítási stratégiák kidolgozásához;

6. létfontosságúnak tartja, hogy a biológiai sokféleségről rendelkezésre álló tudományos 
adatokat, a biológiai sokféleség csökkenésének megállításával kapcsolatos bevált 
gyakorlatok példáit, valamint a természeten alapuló innováció kínálta lehetőségekkel 
kapcsolatos információkat szélesebb körben ismerjék és fokozottabban megosszák 
egymás között a politikai döntéshozók és a jelentős érdekelt felek;

7. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy az Európa 2020 stratégiával összhangban 
átalakítsa, fokozatosan kivezesse vagy megszüntesse a káros támogatásokat, és egyetért 
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vele abban, hogy a fogyasztási és gyártási tevékenységek külső környezeti költségeinek 
internalizálására irányuló, jól megtervezett, piaci alapú eszközök hozzájárulnak a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállítására irányuló célkitűzés teljesítéséhez, amennyiben 
ezekhez az érintett ágazatokban zöld beruházásokat ösztönző kezdeményezések társulnak;

8. elismeri, hogy az éghajlatváltozás egyre inkább hozzájárul a biológiai sokféleség 
csökkenéséhez; ezért támogatja a Bizottság kiemelt erőforrás-hatékonysági 
kezdeményezését, és egyetért a fenntartható használatra és fogyasztásra épülő 
megközelítéssel, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szükségességével.


