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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. se strinja z analizo Komisije, da zaradi izgubljanja biotske raznovrstnosti nima velikih 
stroškov le družba kot celota, temveč tudi gospodarski subjekti v sektorjih, ki so 
neposredno odvisni od ekosistemskih storitev ter dolgoročne razpoložljivosti in pestrosti 
naravnih virov; strinja se tudi, da imajo inovacije, ki temeljijo na naravi, in ukrepi za 
obnovo ekosistemov ter ohranjanje biotske raznovrstnosti velik potencial za ustvarjanje 
novih znanj in spretnosti, delovnih mest in poslovnih priložnosti;

2. poziva Komisijo, naj nadalje okrepi svoja prizadevanja za vključevanje biotske 
raznovrstnosti v razvoj, izvajanje in financiranje politik EU na drugih področjih, da bi bili 
sektorska in proračunska politika EU skladnejši ter da bi zagotovili izpolnjevanje 
zavezujočih zavez o varstvu biotske raznovrstnosti;

3. obžaluje, da Komisija pripravo strategije za zeleno infrastrukturo načrtuje šele za leto 
2012, medtem ko so bili energetski in prometni koridorji že opredeljeni v predlogu 
evropskega infrastrukturnega paketa; zato jo poziva, naj pospeši pripravo omenjene 
strategije in zagotovi, da bo uresničen predlagani drugi cilj; 

4. meni, da nam nenehnega trenda izgubljanja biotske raznovrstnosti in uničevanja 
ekosistema med drugim ni uspelo zaustaviti zaradi nepopolnega razumevanja 
kompleksnosti biotske raznovrstnosti ter interakcije njenih elementov med seboj in z 
življenjskim okoljem, kot tudi pomena biotske raznovrstnosti za sedanje in prihodnje 
generacije; ponovno poudarja, da mora biti biotska raznovrstnost temelj za izvajanje vseh 
politik;

5. zato poudarja, da moramo več vlagati v raziskave na področju biotske raznovrstnosti, tudi 
v sklopu programa Horizont 2020, kar bo omogočilo boljše razumevanje tega koncepta ter 
na podlagi inovativnih konceptov prispevalo k oblikovanju novih in boljših politik ter 
strategij upravljanja;

6. meni, da morajo biti obstoječi znanstveni podatki o biotski raznovrstnosti, zgledi dobre 
prakse za zaustavitev njenega izgubljanja in informacije o potencialu inovacij, ki temeljijo 
na naravi, bolj razširjeni, posredovati pa jih je treba politikom in ključnim zainteresiranim 
stranem;

7. pozdravlja namero Komisije, da v skladu s strategijo 2020 prenovi, postopoma odpravi in 
ukine škodljive subvencije, ter se strinja, da dobro pripravljeni tržno zastavljeni 
instrumenti za internalizacijo zunanjih okoljskih stroškov, povezanih s potrošnjo in 
proizvodnimi dejavnostmi, prispevajo k doseganju cilja o zaustavitvi izgubljanja biotske 
raznovrstnosti, če se kombinirajo s pobudami za zelene naložbe v posameznih sektorjih;

8. priznava, da podnebne spremembe čedalje bolj vplivajo na izgubljanje biotske 
raznovrstnosti; zato podpira vodilno pobudo Komisije o učinkovitosti virov, pristop, ki 
temelji na trajnostni rabi in porabi, ter prilagajanje na podnebne spremembe.


