
AD\894167BG.doc PE478.368v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по регионално развитие

2011/2307(INI)

2.3.2012

СТАНОВИЩЕ
на комисията по регионално развитие

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

относно нашата застраховка живот, нашия природен капитал: стратегия 
на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.
(2011/2307(INI))

Докладчик: Catherine Bearder



PE478.368v02-00 2/7 AD\894167BG.doc

BG

PA_NonLeg



AD\894167BG.doc 3/7 PE478.368v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приветства съобщението на Комисията относно биологичното разнообразие до 2020 
г. и отбелязва, че изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, 
заплахите от инвазивните биологични видове и свръхпотреблението на природни 
ресурси са транснационални и трансрегионални предизвикателства, които засягат 
всички граждани на ЕС както в градските, така и в селските райони, и че са 
необходими спешни действия на всички равнища на управление —  местно, 
регионално и национално, за да се намали ефектът от тези явления;

2. подчертава, че стратегията е част от водещата инициатива „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“, и припомня, че регионалната политика играе съществена 
роля за гарантирането на устойчив растеж чрез подкрепяните от нея действия за 
справяне с проблеми, свързани с изменението на климата, енергетиката и околната 
среда; 

3. приветства факта, че Комисията приема, че е необходимо да си сътрудничи с 
държавите членки, за да се гарантира ефективно опазване на биологичното 
разнообразие в най-отдалечените региони на ЕС и отвъдморските страни и 
територии, които са местообитание за повече ендемични видове, отколкото целият 
европейски континент; изразява желание да се укрепят специфичните инструменти 
за защита и опазване на тяхното биологично разнообразие, по-специално 
подготвителното действие BEST (Биологично разнообразие и услуги от 
екосистемите в европейските отвъдморски територии), подкрепяно от Европейския 
парламент от 2011 г., и да се предостави подходящо финансиране за опазване на 
биологичното разнообразие и услугите, предлагани от екосистемите, в най-
отдалечените региони на ЕС и отвъдморските страни и територии; 

4. признава, че изграждането на инфраструктура, урбанизацията, индустриализацията 
и физическата намеса в ландшафта като цяло са някои от най-значителните фактори 
за фрагментацията на екосистемите и местообитанията; приканва местните, 
регионалните и националните правителства в контекста на своите устройствени 
разпоредби и мерки за изпълнение и в рамките на своята компетентност да вземат 
под внимание тези фактори, които представляват заплаха за екосистемите и 
местообитанията при осъществяваното от тях проектиране и строителство в голям и 
малък мащаб; отчита натиска и нуждите, които съществуват на местно и регионално 
равнище, за осигуряване на значително икономическо развитие и препоръчва 
местните и регионалните органи на властта да се погрижат да намерят баланс между 
развитието и необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и 
естествените местообитания; подкрепя по-нататъшната реформа и използването на 
регионални и местни политики за развитие, за да бъдат  постигнати ползи за 
биологичното разнообразие и да се спре загубата на местообитания в бъдеще, 
особено във времена на икономическа и финансова криза; 
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5. признава, че „зелената икономика“ представлява средство за създаване на умения и 
разкриване на нови работни места, и призовава тя да бъде подкрепяна чрез 
финансиране, което ще помогне за изграждането на капацитет на местно равнище и 
за разработване на мерки на основата на местните и традиционните познания в 
борбата за защита на биоразнообразието; подчертава факта, че приблизително 30 % 
от общите отпуснати средства за кохезионната политика за периода 2007—2013 г. 
са предназначени за дейности, които имат подчертан ефект върху устойчивия 
растеж; насърчава държавите членки, и особено местните и регионалните органи, в 
контекста на спирането на загубата на биологично разнообразие, да бъдат по-
активни и да увеличат усилията си за инвестиране в природния капитал, както и да 
използват финансиране по линия на регионалната политика за предотвратяване на 
природните рискове като част от опазването на природните ресурси и 
приспособяването към изменението на климата, по-специално в перспективата на 
програмния период 2014—2020 г.; 

6. насърчава държавите членки да се възползват изцяло от възможността да приведат 
отново настоящите оперативни програми в съответствие с целите за устойчив 
растеж на стратегията „Европа 2020“, като преразгледат инвестиционните 
приоритети за проектите, и настоятелно ги призовава да разпределят наличните 
научни изследвания по-ефективно; 

7. признава нуждата от насърчаване на „зелената“ инфраструктура, екоиновациите и 
възприемането на новаторски технологии с цел изграждането на „по-зелена“ 
икономика и призовава Комисията да изготви ръководства за добри практики в тази 
насока; настоятелно призовава Комисията, държавите членки, а също и местните и 
регионалните власти да вземат под внимание препоръките, изложени в проучването 
„Икономика на екосистемите и биологичното разнообразие“, тъй като то е 
замислено като инструмент за консултиране, който да е от полза за лицата, 
определящи местните и регионалните политики, администраторите и 
ръководителите; подчертава необходимостта да се разшири и задълбочи обучението 
на бенефициентите на структурните фондове и Кохезионния фонд, а така също на 
местните, регионалните и националните управи и правителства във връзка с 
работата им със сложното европейско и национално законодателство, целящо да 
опази природата и увеличи информираността сред населението относно 
значимостта на загубата на биологично разнообразие; приканва Комисията да 
създаде механизми за техническа помощ с цел насърчаване на знанията на 
регионално и местно равнище по проблеми, свързани с изпълнението; 

8. признава значението на „зелените“ обществени поръчки и счита, че следва да се 
обърне повече внимание на използването им, особено от страна на публичните 
органи, получаващи финансиране от ЕС; препоръчва органите, отговарящи за 
системите за управление и контрол, създадени в държавите членки за управление на 
финансирането от структурните фондове и Кохезионния фонд, да подкрепят 
проекти, които предвиждат подобни процедури; 

9. призовава Комисията и държавите членки да предоставят подкрепа и насоки 
относно партньорства в областта на биологичното разнообразие с цел повишаване 
на осведомеността и определяне на повече възможни партньори, които да се 
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ангажират с въпросите на биологичното разнообразие чрез позитивни действия; 
счита, че е от съществено значение да се провеждат информационни и 
осведомителни кампании относно биологичното разнообразие, насочени към всички 
възрасти и социални категории, съвместно с местните и регионалните органи; 
изразява становището, че образователните и професионалните програми за 
обучение, както и онези, предназначени за свързаните с тях сектори, следва да се 
съсредоточат по-отблизо върху защитата на биологичното разнообразие; 

10. призовава за повече съгласуваност на политиките и вземане предвид на опазването 
на климата и околната среда в инструментите на ЕС за финансиране, в частност 
структурните фондове и Кохезионния фонд, с цел постигане целите на 
„Биоразнообразие 2020“ и „ЕС 2020“; призовава за по-добро разпределяне на 
всички налични средства и за по-ефективно и координирано използване на 
средствата, предоставяни от инструментите на кохезионната политика, рамковата 
програма за научноизследователска и развойна дейност, програмата LIFE+ и 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за 
проекти, свързани с опазването на околната среда, биологичното разнообразие и 
климата, включително, когато е необходимо, чрез предоставянето на допълнителна 
техническа помощ; с оглед на следващия програмен период призовава за ефективна 
координация между петте фонда от общата стратегическа рамка, за да се гарантира 
оптимално постигане на целта за устойчив растеж на Съюза; 

11. приветства предложението на Комисията да инвестира в опазването и 
възстановяването на биологичното разнообразие в рамките на Кохезионния фонд за 
периода на финансиране 2014—2020 г.; препоръчва също така да се отчете 
потенциалът на „Натура 2000“ за местните икономики и пазари на труда; 

12. подкрепя засилване на използването на оценки на въздействието върху околната 
среда (ОВОС), оценки на въздействието върху устойчивостта (ОВУ), стратегически 
оценки на околната среда (СООС) и други инструменти, за да се вземе под 
внимание загубата на биологично разнообразие и последствията от изменението на 
климата в процеса на вземане на решения на регионално и местно равнище; 
посочва, че всички региони, включително и по-слабо развитите, ще извлекат полза 
от проекти, които вземат предвид смекчаването на изменението на климата и 
защитата от загубата на биологично разнообразие; 

13. признава значението, познанията и работата на доброволческия и обществения 
сектор в сферата на защитата на биологичното разнообразие и приканва 
регионалните и местните управи да включват подобни групи в планирането и 
консултациите по проектите чрез създаване на партньорства между органите, 
частния сектор и неправителствените организации; 

14. подчертава необходимостта от по-тясно сътрудничество между европейските, 
националните, регионалните и местните органи в областта на опазване на 
биологичното разнообразие и природните ресурси; подчертава в тази връзка 
възможностите за борба срещу загубата на биологично разнообразие чрез 
трансгранично междурегионално и транснационално сътрудничество и счита, че 
едно по-добро използване на потенциала за териториално сътрудничество, обмен на 
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информация, опит и добри практики би допринесло значително за постигането на 
тази цел; отбелязва, че включването на приоритети, свързани с биологичното 
разнообразие, в регионалните макростратегии е важна стъпка за неговото 
възстановяване и опазване. 
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