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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. súhlasí s analýzou Komisie, podľa ktorej je strata biodiverzity nákladná nielen pre 
spoločnosť ako celok, ale aj pre hospodárske subjekty v odvetviach, ktoré sú priamo 
závislé od ekosystémových služieb, ako aj od dlhodobej dostupnosti a rôznorodosti 
prírodných aktív; okrem toho súhlasí s tým, že inovácie vychádzajúce z prírody 
a opatrenia na obnovu ekosystémov a na zachovanie biodiverzity môžu významne prispieť 
k vytvoreniu nových zručností, pracovných miest a podnikateľských príležitostí;

2. vyzýva Komisiu, aby ešte viac zintenzívnila svoje úsilie o začlenenie biodiverzity do 
vypracúvania, vykonávania a financovania ostatných politík EÚ, čím sa posilní súdržnosť 
odvetvových a rozpočtových politík a zaručí súlad so záväzkami na ochranu biodiverzity;

3. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia plánuje vypracovať stratégiu pre 
zelenú infraštruktúru až v roku 2012, zatiaľ čo energetické a dopravné koridory boli 
vymedzené už v návrhu balíka pre európsku infraštruktúru; vyzýva preto Komisiu, aby 
urýchlila prácu na stratégii pre zelenú infraštruktúru a zabezpečila uskutočnenie 
navrhovaného cieľa č. 2;

4. domnieva sa, že jedným z dôvodov, prečo sa nám nepodarilo odvrátiť pretrvávajúci trend 
straty biodiverzity a degradácie ekosystému na celosvetovej úrovni je skutočnosť, že 
nemáme dostatočné vedomosti o zložitosti biodiverzity a interakcii jej častí medzi sebou 
a vo vzťahu k životnému prostrediu, a ani o hodnote biodiverzity pre súčasné a budúce 
generácie ľudí; opakuje, že vedecký výskum v oblasti biodiverzity je nevyhnutným 
predpokladom akéhokoľvek vykonávania politiky v tejto oblasti;

5. zdôrazňuje preto, že je potrebné viac investovať do výskumu v oblasti biodiverzity – a to 
aj prostredníctvom programu Horizont 2020, čo nám na jednej strane umožní lepšie 
pochopiť problematiku straty biodiverzity a na druhej strane prostredníctvom inovačných 
koncepcií prispeje k novým a vylepšeným politikám a stratégiám riadenia;

6. považuje za veľmi dôležité, aby boli dostupné vedecké údaje o biodiverzite, príklady 
osvedčených postupov na zastavenie straty biodiverzity, ako aj informácie o potenciáli 
inovácií vychádzajúcich z prírody viac rozšírené a aby ich spoločne využívali tvorcovia 
politík a kľúčové zainteresované strany;

7. víta zámer Komisie zreformovať, postupne ukončiť a odstrániť škodlivé dotácie v súlade 
so stratégiou 2020 a súhlasí s tým, že vhodne navrhnuté trhovo orientované nástroje 
zamerané na internalizáciu externých nákladov na spotrebné a výrobné činnosti týkajúce 
sa životného prostredia prispievajú k dosiahnutiu cieľa zastaviť stratu biodiverzity, pokiaľ 
ich v rámci príslušných odvetví sprevádzajú stimuly pre ekologické investície;

8. uznáva, že zmena klímy má čoraz väčší vplyv na stratu biodiverzity; súhlasí preto 
s hlavnou iniciatívou Komisie v oblasti efektívneho využívania zdrojov, ktorá 
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presadzuje prístup založený na udržateľnosti využívania a na spotrebe, ako aj 
prispôsobovanie sa zmene klímy.


