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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par bioloģiskās daudzveidības stratēģiju laikposmam 
līdz 2020. gadam un norāda, ka klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības zudums, 
invazīvu sugu radītie draudi un pārmērīgs dabas resursu patēriņš ir starptautiska un 
starpreģionāla mēroga problēmas, kas ietekmē visus ES iedzīvotāju neatkarīgi no to 
dzīves vietas pilsētā vai lauku teritorijā, un ir steidzami jārīkojas visos valdības 
līmeņos — vietējā, reģionālā un valsts līmenī —, lai minēto ietekmi mazinātu;

2. uzsver, ka stratēģija ir saistīta ar pamatiniciatīvu „Resursu ziņā efektīva Eiropa”, un 
atgādina, ka reģionālajai politikai ir būtiska nozīme ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā, 
jo tā atbalsta darbības, ar kurām risina klimata, enerģētikas un vides problēmas; 

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija piekrīt, ka tai ir jāsadarbojas ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu 
efektīvu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību ES attālākajos reģionos un aizjūras zemēs 
un teritorijās, kurās endēmisko sugu ir vairāk nekā visā Eiropas kontinentā; vēlas, lai tiktu 
uzlaboti konkrētie instrumenti, kas paredzēti bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un 
aizsardzībai šajos reģionos, jo īpaši sagatavošanas darbība „Bioloģiskā daudzveidība un 
ekosistēmas pakalpojumi Eiropas aizjūras teritorijās” (BEST), ko Parlaments atbalsta kopš 
2011. gada, un tiktu sniegts atbilstīgs finansējums bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu aizsardzībai ES attālākajos reģionos un aizjūras zemēs un 
teritorijās; 

4. atzīst, ka infrastruktūras attīstīšana, urbanizācija, industrializācija un fiziska iejaukšanās 
ainavās parasti ir daži no visbūtiskākajiem ekosistēmu un dzīvotņu fragmentācijas 
iemesliem; aicina pašvaldības, reģionālās pārvaldes un valstu valdības saistībā ar to 
plānošanas noteikumiem un īstenošanas pasākumiem atbilstīgi to kompetencei, plānojot 
un izstrādājot gan liela, gan maza mēroga projektus, ņemt vērā šos faktorus, kuri apdraud 
ekosistēmas un dzīvotnes; atzīst spiedienu un vajadzības vietējā un reģionālā līmenī 
saistībā ar nepieciešamību nodrošināt ilgtspējīgu ekonomikas attīstību un iesaka vietējām 
un reģionālajām varas iestādēm censties nodrošināt līdzsvaru starp attīstības un 
bioloģiskās daudzveidības vajadzībām; atbalsta turpmākas reformas un reģionālu un 
vietēja mēroga attīstības politikas stratēģiju izmantošanu, lai nodrošinātu ieguvumus 
bioloģiskās daudzveidības jomā un apturētu turpmāku dzīvotņu izzušanu, jo īpaši 
ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos; 

5. atzīst, ka ekoloģiska ekonomika ir prasmju un nodarbinātības radīšanas veids un aicina to 
atbalstīt ar finansējumu, kas palīdzēs veidot iespējas vietējā līmenī, un cīņā par 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu balstīties un vietējām un tradicionālajām 
zināšanām; uzsver, ka aptuveni 30 % no kopējiem kohēzijas politikai piešķirtajiem 
līdzekļiem 2007.–2013. gadam ir pieejami pasākumiem, kas īpaši ietekmē ilgtspējīgu 
izaugsmi; mudina dalībvalstis un jo īpaši vietējās un reģionālās iestādes saistībā ar 
bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšanu aktīvāk darboties un pastiprināt centienus, 
lai veiktu ieguldījumus dabas kapitāla jomā, un izmantot dabas risku novēršanai paredzēto 
reģionālās politikas finansējumu kā elementu dabas resursu saglabāšanai un pielāgojumu 
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veikšanai klimata pārmaiņām, jo īpaši ņemot vērā 2014.–2020. gada programmu periodu; 

6. mudina dalībvalstis pilnībā izmantot iespēju saskaņot pašreizējās darbības programmas ar 
stratēģijas „Eiropa 2020” ilgtspējīgas izaugsmes mērķiem, atkārtoti izvērtējot projektu 
ieguldījumu prioritātes, un mudina tās efektīvāk izmantot pieejamos pētījumus; 

7. atzīst nepieciešamību veicināt zaļo infrastruktūru, ekoloģiskas inovācijas un novatorisku 
tehnoloģiju pieņemšanu, lai radītu ekoloģisku ekonomiku, un aicina Komisiju šajā 
sakarībā izstrādāt labas prakses rokasgrāmatas; mudina Komisiju, dalībvalstis un vietējās 
un reģionālās iestādes ņemt vērā pētījuma „Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības 
ekonomika” ieteikumus, jo šis pētījums ir paredzēts kā noderīgs informatīvs instruments 
vietējiem un reģionālajiem politikas veidotājiem, administratoriem un vadītājiem; uzsver 
vajadzību paplašināt un intensificēt struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu saņēmēju 
apmācību pašvaldībās, reģionālajās pārvaldēs un valstu valdībās darbā ar sarežģītiem 
Eiropas Savienības un valsts tiesību aktiem, kuru mērķis ir dabas aizsardzība un 
informētības uzlabošana par bioloģiskās daudzveidības zuduma nozīmību; aicina 
Komisiju ieviest tehniskās palīdzības mehānismus, lai reģionālā un vietējā līmenī sekmētu 
zināšanas par problēmām, kas saistītas ar īstenošanu; 

8. atzīst videi draudzīga valsts iepirkuma nozīmi un uzskata, ka vairāk uzmanības būtu 
jāpievērš tā izmantošanai, jo īpaši izvērtējot, kā to izmanto valsts iestādes, saņemot ES 
finansējumu; iesaka dalībvalstīs izveidot iestādes, kas būtu atbildīgas par pārvaldības un 
kontroles sistēmām, lai pārvaldītu struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma 
projektus, kuri paredz šādas procedūras; 

9. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt bioloģiskās daudzveidības partnerības un sniegt 
norādes par tām, lai palielinātu informētību un noteiktu vairāk iespējamo partneru, kas 
varētu iesaistīties bioloģiskās daudzveidības problēmu risināšanā, īstenojot pozitīvas 
darbības; uzskata, ka ir būtiski kopā ar vietējām un reģionālajām iestādēm rīkot 
bioloģiskās daudzveidības veicināšanas un informēšanas kampaņas, kas paredzētas visām 
vecuma grupām un sociālajām kategorijām; uzskata, ka izglītības un profesionālo mācību 
programmās, kā arī programmās, kas paredzētas saistītajām nozarēm, lielāka uzmanība 
būtu jāpievērš bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai; 

10. aicina uzlabot politikas saskaņotību un klimata un vides aspektu pārbaudi saistībā ar ES 
finansēšanas instrumentiem, jo īpaši struktūrfondiem un Kohēzijas fondu, lai īstenotu 
bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 2020. gadam un stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus; aicina uzlabot visu pieejamo līdzekļu sadali un efektīvāk un saskaņotāk izmantot 
finansējumu, ko kohēzijas politikas instrumenti, pētniecības un izstrādes 
pamatprogramma, programma LIFE+ un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
(ELFLA) nodrošina vides aizsardzībai, bioloģiskās daudzveidības projektiem un ar 
klimatu saistītiem projektiem, tostarp vajadzības gadījumā sniedzot papildu tehnisko 
atbalstu; attiecībā uz nākamo programmu periodu aicina efektīvi koordinēt visus piecus 
vienotā stratēģiskā satvara (VSS) fondus, lai nodrošinātu optimālu rezultātu attiecībā uz 
Savienības ilgtspējīgas izaugsmes mērķa sasniegšanu; 

11. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu ieguldīt bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un 
atjaunošanā, izmantojot Kohēzijas fondu 2014.–2020. gada finansēšanas periodā; iesaka 
arī apsvērt Natura 2000 potenciālu vietējās tautsaimniecībās un darba tirgos; 
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12. atbalsta ietekmes uz vidi novērtējumu, ilgtspējīgas ietekmes novērtējumu, stratēģisko 
ietekmes uz vidi novērtējumu un citu instrumentu izmantojuma uzlabošanu, lai ņemtu 
vērā bioloģiskās daudzveidības zuduma un klimata pārmaiņu ietekmi lēmumu pieņemšanā 
reģionālā un vietējā līmenī; norāda, ka visi reģioni, tostarp mazāk attīstītie reģioni, gūs 
labumu no projektiem, kuros ir ņemta vērā klimata pārmaiņu mazināšana un aizsardzība 
pret bioloģiskās daudzveidības zudumu; 

13. atzīst brīvprātīgo un sabiedriskā sektora pārstāvju vērtību un zināšanas, kā arī to darbu 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības jomā, un aicina pašvaldības un reģionālās 
pārvaldes iesaistīt šīs grupas projektu plānošanā un apspriešanā, dibinot partnerības starp 
iestādēm, privāto sektoru un nevalstiskām organizācijām; 

14. uzsver nepieciešamību nodrošināt ciešāku sadarbību starp Eiropas, valstu, reģionālajām un 
vietējām iestādēm bioloģiskās daudzveidības un dabas resursu aizsardzības jomā; šajā 
sakarībā uzsver iespējas, ko bioloģiskās daudzveidības zuduma novēršanas jomā sniedz 
pārrobežu, starpreģionu un starptautiskā sadarbība, un uzskata, ka teritoriālās sadarbības, 
kā arī informācijas, pieredzes un labas prakses apmaiņas iespēju plašāka izmantošana 
būtiski sekmētu šā mērķa sasniegšanu; norāda, ka ar bioloģisko daudzveidību saistītu 
prioritāšu iekļaušana reģionālajās makrostratēģijās ir svarīgs solis pretī bioloģiskās 
daudzveidības atjaunošanai un saglabāšanai. 
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