
PA\886462PL.doc PE478.435v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2011/2307(INI)

12.12.2011

PROJEKT OPINII
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie naszego ubezpieczenia na życie i naszego kapitału naturalnego –
unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.
(2011/2307(INI))

Sprawozdawczyni: Romana Jordan Cizelj



PE478.435v01-00 2/4 PA\886462PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\886462PL.doc 3/4 PE478.435v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy,
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zgadza się z wnioskami analizy Komisji Europejskiej, z których wynika, że utrata 
różnorodności biologicznej jest kosztowna nie tylko dla ogółu społeczeństwa, ale również 
dla podmiotów gospodarczych działających w sektorach zależnych bezpośrednio od 
funkcji ekosystemu oraz od długotrwałej dostępności i różnorodności zasobów 
naturalnych; podziela również pogląd, że innowacje oparte na przyrodzie, a także 
działania na rzecz odbudowy ekosystemów i zachowania różnorodności biologicznej 
mogą przyczynić się w istotny sposób do wykształcania nowych umiejętności, tworzenia 
miejsc pracy i możliwości gospodarczych;

2. wzywa ponadto Komisję, by podejmowała coraz intensywniejsze działania na rzecz 
uwzględniania różnorodności biologicznej w opracowywaniu, wdrażaniu i finansowaniu 
innych strategii UE, zapewniając przez to większą spójność sektorowych i budżetowych 
strategii UE oraz stosowanie się do wiążących zobowiązań dotyczących ochrony 
różnorodności biologicznej;

3. ubolewa, że opracowanie przez Komisję strategii dotyczącej zielonej infrastruktury 
zaplanowano dopiero na rok 2012, podczas gdy korytarze energetyczne i transportowe 
określono już we wniosku dotyczącym europejskiego pakietu infrastrukturalnego; apeluje 
zatem do Komisji, by przyspieszyła prace nad strategią dotyczącą zielonej infrastruktury
i zagwarantowała realizację zaproponowanego celu nr 2; 

4. uważa, że fakt, iż nie udało się nam odwrócić trwającego zjawiska utraty różnorodności 
biologicznej i degradacji ekosystemów na świecie wynika między innymi z tego, że nie do 
końca rozumiemy złożony charakter różnorodności biologicznej, wzajemne zależności 
między jej poszczególnymi elementami oraz jej związki z żywym środowiskiem, w tym 
także wartość, jaką różnorodność biologiczna przedstawia dla człowieka obecnie oraz dla 
przyszłych pokoleń; przypomina, że realizacja każdej strategii politycznej powinna 
opierać się na nauce zajmującej się różnorodnością biologiczną;  

5. podkreśla potrzebę większych inwestycji w badania nad różnorodnością biologiczną,
w tym za pomocą programu Horyzont 2020, które z jednej strony pozwolą nam lepiej 
zrozumieć kwestię różnorodności biologicznej, a z drugiej przyczynią się dzięki 
innowacyjnym koncepcjom do opracowania nowych i ulepszonych strategii politycznych
i strategii zarządzania; 

6. uważa, że należy szerzej upowszechniać dostępne dane naukowe dotyczące różnorodności 
biologicznej, przykłady najlepszych praktyk w zakresie powstrzymywania procesu utraty 
różnorodności biologicznej i informacje na temat związanego z przyrodą potencjału 
innowacyjności oraz że powinny się nimi dzielić podmioty odpowiedzialne za 
kształtowanie polityki i zainteresowane strony;

7. z zadowoleniem odnosi się do zamiaru Komisji, by zgodnie z założeniami strategii UE 
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2020 zreformować i stopniowo całkowicie wyeliminować szkodliwe dopłaty; zgadza się, 
że właściwie opracowane rynkowe instrumenty służące internalizacji zewnętrznych 
kosztów działań związanych ze zużyciem i produkcją, mających wpływ na środowisko, 
przyczyniają się do osiągnięcia celu, jakim jest powstrzymanie procesu utraty 
różnorodności biologicznej, jeżeli połączy się je ze środkami zachęcającymi do zielonych 
inwestycji w odnośnych sektorach; 

8. przyznaje, że zmiana klimatu w coraz większym stopniu wpływa na utratę różnorodności 
biologicznej; popiera zatem inicjatywę przewodnią Komisji na rzecz Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów, podejście oparte na zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów 
oraz środki służące przystosowaniu się do zmiany klimatu.


