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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli az Európai Bizottság biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő 
uniós stratégiáról szóló közleményét, és megjegyzi, hogy az éghajlatváltozás, a biológiai 
sokféleség csökkenése, az invazív fajok jelentette veszély és a természeti erőforrások 
túlzott felhasználása olyan transznacionális és régiókon átnyúló kihívásokat jelentenek, 
amelyek minden uniós polgárt érintenek – függetlenül attól, hogy városban vagy vidéken 
élnek – , és e hatások mérséklése érdekében valamennyi – helyi, regionális és nemzeti –
kormányzati szinten sürgősen fel kell lépni;

2. hangsúlyozza, hogy a stratégia az erőforrás-hatékonysággal foglalkozó kiemelt 
kezdeményezés részét képezi, és emlékeztet arra, hogy a regionális politika az általa 
támogatott éghajlati, energiaügyi és környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó 
intézkedéseken keresztül létfontosságú szerepet játszik a fenntartható növekedés 
biztosításában; 

3. üdvözli, hogy a Bizottság elismeri a tagállamokkal folytatott együttműködés 
szükségességét annak érdekében, hogy biztosítsa a biológiai sokféleség hatékony 
védelmét az Unió legkülső régióiban, valamint tengerentúli országaiban és területein, 
amelyek több endemikus fajnak adnak otthont, mint az egész európai kontinens; kéri, 
hogy e területeken erősítsék meg a biológiai sokféleség megóvására és védelmére szolgáló 
egyedi eszközöket, különösen az Európai Parlament által 2011 óta támogatott BEST 
(biológiai sokféleség és ökoszisztéma-szolgáltatások Európa tengerentúli területein) 
projektet előkészítő fellépést, amely megfelelő finanszírozást bocsát rendelkezésre a 
biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások védelmére az Unió legkülső 
régióiban, illetve tengerentúli országaiban és területein; 

4. elismeri, hogy az infrastruktúrák kiépítése, az urbanizáció, az iparosodás és általában véve 
a tájat érintő fizikai beavatkozások azon legjelentősebb tényezők közé sorolhatók, 
amelyek az ökoszisztémák és az élőhelyek széttöredezéséhez vezetnek; kéri a helyi, a 
regionális és a nemzeti kormányzatokat, hogy tervezési szabályozásaik és végrehajtási 
intézkedéseik összefüggésében, valamint saját hatáskörükön belül, tervezési és fejlesztési 
projektjeikben minden szinten vegyék figyelembe az ökoszisztémákra és az élőhelyekre 
veszélyt jelentő, szóban forgó tényezőket; elismeri, hogy helyi és regionális szinten is 
tapasztalható a számottevő gazdasági fejlődésre irányuló nyomás és igény, és javasolja, 
hogy a helyi és regionális hatóságok fordítsanak figyelmet az egyrészt a fejlesztés, 
másrészt a biológiai sokféleség és a természetes élőhelyek szükséges megőrzése közötti 
egyensúly megteremtésére; támogatja a regionális és helyi fejlesztési politikák további 
reformját és felhasználását a biológiai sokféleség jelentette előnyök kiváltása, valamint az 
élőhelyek további pusztulásának megállítása érdekében, különösen gazdasági és pénzügyi 
válság idején; 

5. elismeri, hogy a „zöld gazdaság” a készségek fejlesztésének és a foglalkoztatás 
előmozdításának eszköze, és felszólít a finanszírozására, amely segíti majd a helyi szintű 
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kapacitásépítést, valamint a biológiai sokféleség megőrzésére irányuló küzdelemben a 
helyi és hagyományos ismeretekre való támaszkodást; rámutat arra, hogy a 2007–2013 
közötti időszakban a kohéziós politika számára nyújtott támogatások teljes összegének 
megközelítőleg 30%-a fordítható olyan tevékenységekre, amelyek különleges hatással 
vannak a fenntartható növekedésre; a biológiai sokféleség csökkenésének megállításával 
összefüggésben arra bátorítja a tagállamokat, és kiváltképpen a helyi és regionális 
hatóságokat, hogy különösen a 2014–2020 közötti programozási időszak távlatában
legyenek tevékenyebbek és fokozzák a természeti tőkébe való beruházásokra irányuló 
erőfeszítéseiket, és a természeti erőforrások megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás eszközeként használják fel a regionális politika keretében a természeti 
kockázatok megelőzéséhez nyújtott finanszírozást; 

6. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki annak lehetőségét, hogy 
a jelenlegi operatív programokat a projektek beruházási prioritásainak átgondolásával az 
Európa 2020 stratégia fenntartható növekedésre vonatkozó célkitűzéseihez igazítják, 
valamint sürgeti őket a rendelkezésre álló kutatások hatékonyabb kiaknázására; 

7. elismeri, hogy a környezetbarát gazdaság megteremtése érdekében elő kell mozdítani a 
„zöld” infrastruktúrát, az öko-innovációt, valamint az innovatív technológiák elfogadását, 
és felkéri a Bizottságot, hogy ezzel összefüggésben dolgozzon ki a helyes gyakorlatokra 
vonatkozó útmutatásokat; arra ösztönzi az Európai Bizottságot, a tagállamokat, valamint a 
helyi és regionális hatóságokat, hogy vegyék figyelembe „Az ökoszisztémák és a biológiai 
sokféleség gazdaságtana” című tanulmányban foglalt ajánlásokat, mivel e tanulmány 
célja, hogy hasznos tanácsokat adjon a helyi és regionális politikai döntéshozók, 
tisztviselők és vezetők számára; hangsúlyozza, hogy az összetett uniós és nemzeti 
környezetvédelmi jogszabályokban való eligazodás érdekében szélesebb körűvé és 
intenzívebbé kell tenni a strukturális és kohéziós alapok kedvezményezettjei, valamint a 
helyi és regionális önkormányzatok, illetve a nemzeti kormányok számára szervezett 
képzéseket, továbbá fel kell hívni az emberek figyelmét a biológiai sokféleség 
csökkenésének jelentőségére; felkéri a Bizottságot, hogy vezessen be technikai 
segítségnyújtási mechanizmusokat a végrehajtással összefüggő problémákkal kapcsolatos 
regionális és helyi szintű ismeretek előmozdítására; 

8. elismeri a „zöld közbeszerzések” fontosságát, és úgy véli, hogy nagyobb figyelmet kell 
fordítani azok alkalmazására, különösen az uniós finanszírozásban részesülő állami 
hatóságok részéről; azt ajánlja, hogy a tagállamokban a strukturális és kohéziós alapokból 
származó finanszírozás kezelésére kialakított igazgatási és ellenőrzési rendszerekért 
felelős hatóságok támogassák az ilyen eljárásokat biztosító projekteket; 

9. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak támogatást és iránymutatást a 
biológiai sokféleség érdekében létrejött partnerségekre vonatkozóan, hogy növeljék a 
tudatosságot és minél több partnert indítsanak arra, hogy pozitív fellépés útján 
foglalkozzanak a biológiai sokféleséget érintő kérdésekkel; alapvető fontosságúnak tartja 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos figyelemfelkeltő és tájékoztató kampányok 
lebonyolítását, amelyek minden korosztálynak és társadalmi csoportnak, illetve a helyi és 
regionális hatóságoknak egyaránt szólnak; úgy véli, hogy az oktatási és szakképzési 
programoknak, valamint a kapcsolódó ágazati programoknak fokozottan kell 
összpontosítaniuk a biológiai sokféleség védelmére; 
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10. a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő stratégia és a 2020-ra 
vonatkozó célkitűzések teljesítése érdekében felszólít a politikai koherencia, valamint az 
éghajlat-változási és környezetvédelmi szempontú ellenőrzés fokozására az Unió 
finanszírozási eszközei, különösen a strukturális alapok és a Kohéziós Alap esetében; kéri 
a rendelkezésre álló valamennyi forrás jobb elosztását, továbbá a kohéziós politika,
eszközei, valamint a kutatási és fejlesztési keretprogram, a LIFE+ program és s az EMVA 
(az európai mezőgazdasági vidékfejlesztési alap) által biztosított források hatékonyabb és 
koordináltabb felhasználását a környezetvédelemmel, a biológiai sokféleséggel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos projektek vonatkozásában, szükség esetén a további 
technikai segítségnyújtást is; kéri – a következő programozási időszakra tekintettel – a 
közös stratégiai kerethez tartozó öt alap hatékony koordinációját, az Unió fenntartható 
növekedési céljának megfelelő teljesítése érdekében; 

11. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a 2014–2020 közötti finanszírozási 
időszakban a kohéziós alap keretében fektessenek be a biológiai sokféleség megőrzésébe 
és helyreállításába; javasolja továbbá, hogy vegyék figyelembe a Natura 2000 hálózat által 
a helyi gazdaságok és munkaerőpiacok számára kínált lehetőségeket; 

12. támogatja a környezetvédelmi hatásvizsgálatok, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
hatásvizsgálatok, a stratégiai környezeti vizsgálatok és egyéb olyan eszközök 
alkalmazásának megerősítését annak érdekében, hogy a regionális és helyi 
döntéshozatalban figyelembe lehessen venni a biológiai sokféleség csökkenését és az 
éghajlatváltozás hatásait; rámutat arra, hogy az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és a 
biológiai sokféleség védelmét elismerő projektek valamennyi régió – a kevésbé fejlett 
régiókat is beleértve – javát szolgálják majd; 

13. elismeri a biológiai sokféleség védelmében az önkéntes szervezetek és közösségek 
jelentőségét és munkájukat, valamint az általuk felhalmozott ismereteket, és arra kéri a 
regionális és helyi kormányzatokat, hogy ilyen csoportokat is vonjanak be a projektek 
tervezésébe és a projektekkel kapcsolatos konzultációkba, azáltal, hogy partnerségeket 
hoznak létre a hatóságok, a magánszféra és a nem kormányzati szervezetek között; 

14. kiemeli az európai, nemzeti, regionális és helyi hatóságok közötti szorosabb 
együttműködés szükségességét a biológiai sokféleség és a természeti erőforrások védelme 
terén; hangsúlyozza ezzel összefüggésben azokat a lehetőségeket, amelyeket a biológiai 
sokféleség csökkenésének kezelése tekintetében a határokon átnyúló régióközi és 
transznacionális együttműködés kínál; úgy véli, hogy a területi együttműködés kínálta 
lehetőségek jobb kihasználása, valamint az információk, tapasztalatok és helyes 
gyakorlatok cseréje jelentősen hozzájárulna e cél megvalósításához; rámutat, hogy a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos prioritások makroregionális stratégiákba való 
beépítése fontos lépés a biológiai sokféleség helyreállítása és megőrzése felé; 
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