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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise o biologické rozmanitosti do roku 2020 a konstatuje, že změna 
klimatu, úbytek biologické rozmanitosti, hrozby přicházející od invazivních druhů a 
nadměrná spotřeba přírodních zdrojů patří mezi nadnárodní a nadregionální výzvy, které 
mají dopad na všechny občany Evropské unie, ať už žijí v městských nebo venkovských 
oblastech, a že ke zmírnění těchto dopadů je zapotřebí urychleně podniknout kroky na 
všech úrovních správy;

2. zdůrazňuje, že strategie je součástí stěžejní iniciativy pro Evropu účinněji využívající 
zdroje, a připomíná, že regionální politika hraje zásadní úlohu při zajišťování udržitelného 
růstu prostřednictvím činností, které podporuje v zájmu řešení klimatických, 
energetických a environmentálních otázek; 

3. vítá skutečnost, že Komise uznala, že pro zajištění účinné ochrany biologické rozmanitosti 
v nejvzdálenějších regionech a zámořských zemích a územích EU, na nichž se vyskytuje 
více endemických druhů než na celém evropském kontinentu, je nezbytná její spolupráce 
s členskými státy; uvítal by posílení zvláštních nástrojů určených k zachování a ochraně 
biologické rozmanitosti na těchto územích, zejména přípravných prací k projektu BEST 
(Biologická rozmanitost a ekosystémové služby na zámořských územích EU), který 
Parlament podporuje od roku 2011, a přidělení náležitých finančních prostředků na 
ochranu biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v nejvzdálenějších regionech 
a zámořských zemích a územích EU; 

4. uznává, že  k tříštění ekosystémů a stanovišť nejvýrazněji přispívá budování infrastruktur, 
urbanizace, industrializace a obecně fyzické zásahy do krajiny; vyzývá místní, regionální 
a státní správní orgány, aby v rámci svých kompetencí a v souladu s předpisy a opatřeními 
v oblasti územního plánování tyto aspekty potenciální hrozby ekosystémům a stanovištím 
zohlednily ve svých projektech územního plánování a rozvoje velkého i malého rozsahu; 
uznává, že na místní a regionální úrovni existuje tlak a potřeba, aby byl zajištěn podstatný 
hospodářský rozvoj, a doporučuje místním a regionálním orgánům, aby dbaly na 
zachování rovnováhy mezi rozvojem a nutností chránit biologickou rozmanitost a přírodní 
stanoviště; podporuje další reformy a využívání regionálních i místních rozvojových 
politik, které mají být přínosné z hlediska biologické rozmanitosti a mají zastavit další 
úbytek stanovišť, a to obzvláště v období hospodářské a finanční krize; 

5. uznává, že „zelené hospodářství“ je prostředkem k vytváření dovedností a zaměstnanosti, 
a vyzývá k tomu, aby bylo finančně podporováno, což napomůže k vytváření kapacity na 
místní úrovni a k navazování na místní a tradiční znalosti v boji za ochranu biologické 
rozmanitosti; zdůrazňuje, že zhruba 30 % celkového objemu finančních prostředků 
přidělených na politiku soudržnosti v období 2007–2013 je k dispozici na činnosti se 
zvláštním dopadem na udržitelný růst; vybízí členské státy, a zejména místní a regionální 
orgány, aby v souvislosti se snahou o zastavení úbytku biologické rozmanitosti vyvíjely 
více aktivity, zvýšily své úsilí při investování do přírodního kapitálu a využívaly finanční 
zdroje regionální politiky pro předcházení přírodním rizikům v rámci ochrany přírodních 
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zdrojů a přizpůsobování se změně klimatu, zejména s ohledem na programové období 
2014–2020; 

6. vybízí členské státy, aby plně využívaly možnosti sladit stávající operační programy s cíli 
strategie Evropa 2020 v oblasti udržitelného rozvoje pomocí přehodnocení investičních 
priorit pro projekty, a naléhavě je vyzývá, aby dostupné výzkumy využívaly efektivněji; 

7. uznává, že je třeba podporovat zelenou infrastrukturu, ekologické inovace a využívání 
inovativních technologií, s jejichž pomocí bude možné vytvořit zelenější hospodářství, a 
vyzývá Komisi, aby v tomto smyslu vypracovala příručku osvědčených postupů; vybízí 
Komisi, členské státy i místní a regionální orgány, aby vzaly v potaz doporučení ze studie 
Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti (TEEB), jelikož tato studie má sloužit 
jako užitečný poradenský nástroj pro místní i regionální tvůrce politik, správce a 
manažery; zdůrazňuje nutnost rozšířit a zintenzivnit školení příjemců prostředků ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a rovněž místních, regionálních a státních 
správních orgánů, pokud jde o komplexní evropské a vnitrostátní právní předpisy, jejichž 
účelem je chránit přírodu a zvyšovat povědomí o tom, jak zásadní téma je úbytek 
biologické rozmanitosti; vybízí Komisi, aby zavedla mechanismy technické pomoci na 
podporu znalostí na regionální a místní úrovni, co se týče problémů souvisejících 
s prováděním předpisů; 

8. uznává význam zelených veřejných zakázek a domnívá se, že by se jejich využívání měla 
věnovat větší pozornost, a to zejména ze strany veřejných orgánů, jež čerpají prostředky 
z fondů EU; doporučuje orgánům pro systémy řízení a kontroly, které byly zřízeny 
v členských státech pro spravování strukturálních fondů a fondů soudržnosti, aby 
podporovaly projekty, jež takové postupy plánují; 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly podporu a pokyny ohledně partnerství 
v oblasti biologické rozmanitosti, a to s cílem zvýšit povědomí a stanovit další případné 
partnery, kteří by se mohli pozitivními kroky zapojit do řešení otázek biologické 
rozmanitosti; domnívá se, že je ve spolupráci s místními a regionálními orgány nezbytné 
zahájit osvětové a informační kampaně na téma biologické rozmanitosti se zaměřením na 
všechny věkové i společenské vrstvy obyvatel; domnívá se, že vzdělávací programy, 
programy odborné přípravy a programy pro související oblasti by měly být více zaměřeny 
na ochranu biologické rozmanitosti; 

10. vybízí ke zlepšení soudržnosti politik a klimatického a environmentálního testování 
v rámci finančních nástrojů EU, zejména strukturálních fondů a Fond soudržnosti, za 
účelem splnění cílů biologické rozmanitosti a cílů EU do roku 2020; vybízí 
k užitečnějšímu přidělování dostupných zdrojů a k účinnějšímu a koordinovanějšímu 
využívání prostředků, které nástroje politiky soudržnosti, rámcový program pro výzkum a 
rozvoj, program LIFE+ a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) věnují 
na projekty v oblasti ochrany životního prostředí, biologické rozmanitosti a klimatu, jakož 
i v případě potřeby na dodatečnou technickou pomoc; s ohledem na příští programové 
období naléhavě vyzývá k účinné koordinaci mezi pěti fondy společného strategického 
rámce, aby bylo zajištěno optimální plnění cíle udržitelného růstu Unie; 

11. vítá návrh Komise investovat ve finančním období 2014–2020 do ochrany a obnovy 
biologické rozmanitosti z prostředků Fondu soudržnosti; doporučuje také zvážit možnosti 
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programu Natura 2000 pro místní ekonomiky a trhy práce; 

12. podporuje větší využívání hodnocení dopadu na životní prostředí, hodnocení dopadu na 
udržitelný rozvoj, strategických hodnocení vlivů na životní prostředí a dalších nástrojů 
k tomu, aby byly při rozhodování na regionálním i místní úrovni zohledňovány dopady 
změny klimatu a úbytek biologické rozmanitosti; upozorňuje, že z projektů, které uznávají 
zmírňování změny klimatu a předcházení úbytku biologické rozmanitosti, budou mít 
prospěch všechny regiony, včetně těch méně rozvinutých; 

13. uznává hodnotu, znalosti a práci dobrovolného a komunitního sektoru v oblasti ochrany 
biologické rozmanitosti a žádá regionální i místní samosprávy, aby tyto skupiny zapojily 
do plánování a konzultování projektů navázáním partnerství mezi orgány, soukromým 
sektorem a nevládními organizacemi; 

14. zdůrazňuje, že pokud jde o ochranu biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů je 
nezbytná užší spolupráce evropských, vnitrostátních, regionálních a místních orgánů;  
v tomto ohledu zdůrazňuje příležitosti k řešení úbytku biologické rozmanitosti 
prostřednictvím přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce a domnívá se, že 
lepší využívání možností teritoriální spolupráce, výměny informací, zkušeností a 
osvědčených postupů by významně přispělo k dosažení tohoto cíle; poukazuje na to, že 
začlenění priorit souvisejících s biologickou rozmanitostí do regionálních makrostrategií 
je důležitým krokem k její obnově a ochraně.
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