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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. víta oznámenie Komisie o biodiverzite do roku 2020 a pripomína, že zmena klímy, strata 
biodiverzity, hrozby zo strany invazívnych druhov a nadmerné využívanie prírodných 
zdrojov predstavujú nadnárodné a nadregionálne problémy, ktoré majú vplyv na každého 
občana EÚ bez ohľadu na to, či žije v mestskej alebo vo vidieckej oblasti, a že na každej 
úrovni verejnej správy, t. j. miestnej, regionálnej aj vnútroštátnej, je nutné prijať naliehavé 
opatrenia na zmiernenie týchto vplyvov;

2. zdôrazňuje, že stratégia je súčasťou hlavnej iniciatívy s názvom Európa efektívne 
využívajúca zdroje, a pripomína, že regionálna politika zohráva zásadnú úlohu pri 
zabezpečovaní udržateľného rastu prostredníctvom činností, ktoré podporuje v záujme 
riešenia klimatických, energetických a environmentálnych otázok; 

3. víta, že Komisia uznala, že na zabezpečenie účinnej ochrany biodiverzity európskych 
najvzdialenejších regiónov, zámorských krajín a území, na ktorých sa vyskytuje viac 
endemických druhov ako na celom európskom kontinente, je nevyhnutné, aby 
spolupracovala s členskými štátmi; požaduje, aby sa posilnili osobitné nástroje zamerané 
na zachovanie a ochranu biodiverzity na týchto územiach, najmä pilotný projekt BEST 
(Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas), ktorý je 
prípravnou akciou podporovanou Európskym parlamentom od roku 2011 umožňujúcou 
poskytovať vhodné finančné prostriedky na ochranu biodiverzity a ekosystémových 
služieb v najvzdialenejších regiónoch, zámorských krajinách a územiach EÚ; 

4. uznáva, že budovanie infraštruktúry, urbanizácia, industrializácia a všeobecné zásahy do 
území sú jednými z najdôležitejších činiteľov fragmentácie ekosystémov a biotopov; 
vyzýva miestne, regionálne a celoštátne správy, aby v rámci svojich kompetencií 
a v súlade s pravidlami vytvárania a realizovania plánov zohľadnili pri plánovaní 
a projektoch rozvoja vo veľkom aj v malom rozsahu tieto aspekty, ktoré predstavujú 
hrozbu pre ekosystémy a biotopy; uznáva, že na miestnej a regionálnej úrovni existuje tlak 
a potreba, aby sa zabezpečil podstatný hospodársky rozvoj, a odporúča miestnym 
a regionálnym orgánom, aby zohľadňovali stanovenie rovnováhy medzi rozvojom 
a potrebou chrániť biodiverzitu a prírodné biotopy; podporuje ďalšie reformy a používanie 
politík regionálneho a miestneho rozvoja na podporu biodiverzity a zastavenie ešte väčšej 
straty biotopov, a to aj v období hospodárskej a finančnej krízy; 

5. uznáva, že ekologické hospodárstvo je prostriedkom na vytváranie zručností a pracovných 
miest, a vyzýva, aby sa podporovalo prostredníctvom financovania, ktoré pomôže 
vytvoriť kapacitu na miestnej úrovni a stavať na miestnych a tradičných znalostiach v boji 
zameranom na ochranu biodiverzity; zdôrazňuje skutočnosť, že približne 30 % celkových 
prostriedkov vyčlenených na politiku súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 je 
k dispozícii na činnosti, ktoré majú osobitný vplyv na udržateľný rast; v súvislosti 
so zastavením straty biodiverzity podporuje členské štáty, a najmä miestne a regionálne 
orgány, v tom, aby sa viac snažili investovať do prírodného kapitálu a aby využívali 
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finančné prostriedky regionálnej politiky na prevenciu prírodných rizík ako prvku 
zachovávania prírodných zdrojov a prispôsobenia sa zmene klímy, najmä so zreteľom na 
programové obdobie rokov 2014 – 2020; 

6. nabáda členské štáty, aby v plnej miere využili možnosť zosúladiť súčasné operačné 
programy s cieľmi stratégie Európa 2020 v oblasti udržateľného rastu prehodnotením 
investičných priorít pre projekty, a naliehavo žiada, aby účinnejšie využívali dostupné 
výskumy; 

7. uznáva potrebu podporovať ekologickú infraštruktúru, ekologické inovácie a prijímanie 
inovačných technológií s cieľom vytvoriť ekologickejšie hospodárstvo a vyzýva Komisiu, 
aby v tomto zmysle vypracovala príručky osvedčených postupov; naliehavo žiada 
Komisiu, členské štáty a miestne a regionálne orgány, aby zohľadnili odporúčania štúdie 
s názvom Ekonomika ekosystémov a biodiverzity (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity – TEEB), keďže táto štúdia má byť užitočným poradným nástrojom pre 
miestnych a regionálnych politických činiteľov, správcov a vedúcich pracovníkov; 
zdôrazňuje potrebu rozšíriť a zintenzívniť odbornú prípravu príjemcov prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu a miestnej, regionálnej a štátnej správy 
v tom, ako sa orientovať v zložitých európskych a vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ktoré sa snažia chrániť prírodu a zvyšovať informovanosť o závažnosti straty biodiverzity; 
vyzýva Komisiu, aby zaviedla mechanizmy technickej pomoci na podporu znalostí na 
regionálnej a miestnej úrovni, pokiaľ ide o problémy súvisiace s vykonávaním predpisov; 

8. uznáva význam ekologického verejného obstarávania a vyjadruje presvedčenie, že by sa 
malo venovať viac pozornosti jeho využívaniu, a to najmä zo strany tých verejných 
orgánov, ktoré čerpajú prostriedky z európskych fondov; odporúča orgánom pre systémy 
riadenia a kontroly, ktoré sa zriadili v členských štátoch na spravovanie štrukturálnych 
fondov a fondov súdržnosti, aby podporovali projekty, ktoré takéto postupy plánujú; 

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli podporu a usmernenia v súvislosti 
s partnerstvom v oblasti biodiverzity s cieľom zvýšiť informovanosť a určiť ďalších 
možných partnerov, ktorí by sa mohli zapojiť do riešenia otázok biodiverzity 
prostredníctvom pozitívnych akcií; domnieva sa, že je nevyhnutné začať spolu s 
miestnymi a regionálnymi orgánmi informačné a osvetové kampane na tému biodiverzity 
so zameraním na všetky vekové aj spoločenské vrstvy obyvateľstva; domnieva sa, že 
vzdelávacie programy, programy odbornej prípravy a programy pre súvisiace oblasti by sa 
mali viac sústrediť na ochranu biodiverzity; 

10. žiada lepšiu súdržnosť politík a klimatickú a environmentálnu kontrolu v rámci nástrojov 
financovania EÚ, a to najmä v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu s cieľom 
splniť ciele stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2020 a stratégie Európa 2020; vyzýva 
na lepšie prideľovanie všetkých dostupných finančných prostriedkov a na účinnejšie 
a koordinovanejšie využívanie prostriedkov z nástrojov politiky súdržnosti, rámcového 
programu pre výskum a vývoj, programu LIFE+ a EPFRV na projekty v oblasti ochrany 
životného prostredia, biologickej rozmanitosti a projekty týkajúce sa klímy 
prostredníctvom poskytovania dodatočnej technickej pomoci v prípade potreby; so 
zreteľom na nadchádzajúce programové obdobie vyzýva na účinnú koordináciu medzi 
piatimi fondmi spoločného strategického rámca, aby sa zabezpečilo optimálne plnenie 
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cieľa udržateľného rastu Únie; 

11. víta návrh Komisie investovať vo finančnom období rokov 2014 – 2020 do ochrany 
a obnovy biodiverzity z Kohézneho fondu; odporúča tiež zvážiť možnosti programu 
Natura 2000 pre miestne hospodárstva a trhy práce; 

12. podporuje využívanie posudzovaní vplyvov na životné prostredie, posudzovaní vplyvov 
na udržateľnosť, strategických environmentálnych hodnotení a ďalších nástrojov 
na zohľadnenie straty biodiverzity a účinkov zmeny klímy v rámci regionálneho 
a miestneho rozhodovania; poukazuje na to, že všetky regióny budú mať úžitok 
z projektov, ktoré sú zamerané na zmierňovanie zmeny klímy a ochranu pred stratou 
biodiverzity, a to vrátane menej rozvinutých regiónov; 

13. uznáva hodnotu a znalosti dobrovoľného a verejného sektora a prácu, ktorú vykonáva, 
pri ochrane biodiverzity, a žiada regionálnu a miestnu správu, aby tieto skupiny zapojili 
do plánovania a konzultovania projektov nadviazaním partnerstiev medzi orgánmi, 
súkromným sektorom a mimovládnymi organizáciami; 

14. zdôrazňuje potrebu užšej spolupráce európskych, vnútroštátnych, regionálnych 
a miestnych orgánov v súvislosti s ochranou biodiverzity a prírodných zdrojov; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje príležitosti riešiť problémy straty biodiverzity prostredníctvom 
cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce a domnieva sa, že širšie 
využívanie možností teritoriálnej spolupráce a výmena informácií, skúseností 
a osvedčených postupov by významne prispeli k dosiahnutiu tohto cieľa; zdôrazňuje, že 
začlenenie priorít súvisiacich s biodiverzitou do regionálnych makrostratégií je dôležitým 
krokom k jej obnove a ochrane; 
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