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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije o biotski raznovrstnosti 2020 in opozarja, da so podnebne 
spremembe, izgubljanje biotske raznovrstnosti, ogroženost zaradi invazivnih vrst ter 
prekomerna raba naravnih virov nadnacionalni in nadregionalni izzivi, ki zadevajo vse 
državljane EU, ne glede na to, ali živijo v mestu ali na podeželju, ter da so za omilitev teh 
učinkov potrebni nujni ukrepi na vseh ravneh oblasti – lokalni, regionalni in nacionalni;

2. poudarja, da je ta strategija del vodilne pobude Evropa, gospodarna z viri, ter opozarja, da 
ima regionalna politika z ukrepi za reševanje podnebnih, energetskih in okoljskih vprašanj 
pomembno vlogo pri zagotavljanju trajnostne rasti; 

3. pozdravlja, da Komisija v svojem sporočilu potrjuje, da mora sodelovati z državami 
članicami, da bi dejansko zaščitili biotsko raznovrstnost v najbolj oddaljenih regijah, 
čezmorskih državah in ozemljih EU, kjer domuje več endemičnih vrst kot na vsej evropski 
celini; želi, da bi se okrepili posebni instrumenti za varstvo in zaščito biotske 
raznovrstnosti v teh regijah, zlasti pilotna shema BEST (pobuda za biotsko raznovrstnost 
in ekosistemske storitve na evropskih čezmorskih ozemljih), ki jo Parlament podpira od 
leta 2011 in ki zagotavlja ustrezno financiranje za biotsko raznovrstnost in ekosistemske 
storitve v najbolj oddaljenih regijah, čezmorskih državah in ozemljih EU; 

4. priznava, da razvoj infrastrukture, urbanizacija, industrializacija in fizični posegi v 
pokrajino nasploh najbolj prispevajo k drobljenju ekosistemov in habitatov; poziva 
lokalne, regionalne in nacionalne oblasti, naj v okviru svojih predpisov o prostorskem 
načrtovanju in izvedbenih ukrepov ter v okviru svojih pristojnosti upoštevajo te dejavnike, 
ki predstavljajo nevarnost za ekosisteme in habitate, pri načrtovanju in razvoju projektov 
večjega in manjšega obsega; priznava pritiske in potrebe na lokalni in regionalni ravni, da 
bi zagotovili velik gospodarski razvoj, in priporoča, naj bodo lokalni in regionalni organi 
pozorni na ravnovesje med razvojem ter potrebnim varstvom biotske raznovrstnosti in 
naravnih habitatov; podpira nadaljnje reforme ter uporabo regionalnih in lokalnih 
razvojnih politik, ki bodo zagotovile pozitivne učinke za biotsko raznovrstnost in 
zaustavile nadaljnje izgubljanje habitatov, zlasti v času gospodarske in finančne krize; 

5. priznava, da je „zeleno gospodarstvo“ eden izmed načinov za zagotavljanje znanja in 
delovnih mest, in poziva, naj se podpre s finančnimi sredstvi, ki bodo pomagala krepiti 
zmogljivosti na lokalni ravni ter v boju za ohranitev biotske raznovrstnosti graditi na 
lokalnem in tradicionalnem znanju; poudarja, da je približno 30 % vseh sredstev, 
dodeljenih za kohezijsko politiko v obdobju 2007–2013, namenjeno dejavnostim s 
posebnim učinkom na trajnostno rast; spodbuja države članice, še posebej pa lokalne in 
regionalne organe, naj bodo v okviru zaustavljanja izgube biotske raznovrstnosti bolj 
aktivni in povečajo svoja prizadevanja za vlaganje v naravni kapital ter naj finančna 
sredstva regionalne politike uporabijo za preprečevanje naravnih nesreč kot sestavni del 
ohranjanja naravnih virov in prilagajanja podnebnim spremembam, zlasti ob upoštevanju 



PE478.368v02-00 4/6 AD\894167SL.doc

SL

programskega obdobja 2014–2020; 

6. spodbuja države članice, naj v celoti izkoristijo možnost ponovne uskladitve sedanjih 
operativnih programov s cilji trajnostne rasti iz strategije Evropa 2020, pri čemer morajo 
ponovno proučiti prednostne cilje pri naložbah v projekte; poziva jih, naj razpoložljive 
raziskave uporabijo bolj učinkovito; 

7. priznava, da je treba za razvoj bolj zelenega gospodarstva spodbujati zeleno infrastrukturo 
in ekološke inovacije, in poziva Komisijo, naj oblikuje priročnik o dobri praksi na to 
temo; poziva Komisijo, države članice ter lokalne in regionalne oblasti, naj upoštevajo 
priporočila iz študije Ekonomika ekosistemov in biotska raznovrstnost (TEEB), saj je 
zamišljena kot koristno svetovalno orodje za lokalne in regionalne oblikovalce politik, 
upravno osebje in upravljavce; poudarja, da je treba prejemnike sredstev iz strukturnih 
skladov in Kohezijskega sklada ter lokalne, regionalne in nacionalne organe intenzivneje 
usposabljati za delo z zapleteno evropsko in nacionalno zakonodajo, namenjeno varovanju 
narave in ozaveščanju o tem, kaj pomeni izgubljanje biotske raznovrstnosti; poziva 
Komisijo, naj vzpostavi mehanizme za tehnično pomoč, ki bodo na regionalni in lokalni 
ravni spodbujali poznavanje težav, povezanih z izvajanjem; 

8. priznava pomen zelenih javnih naročil in meni, da bi zlasti javni organi, ki prejemajo 
sredstva EU, morali nameniti več pozornosti uporabi tovrstnih postopkov; priporoča, naj 
organi, pristojni za sisteme upravljanja in nadzora, ki so bili v državah članicah oblikovani 
za upravljanje strukturnih in kohezijskih sredstev, podpirajo projekte, ki omogočajo take 
postopke; 

9. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo podporo in vodstvo za partnerstva na 
področju biotske raznovrstnosti, kar bo pripomoglo k ozaveščanju in opredeljevanju 
morebitnih novih partnerjev za sodelovanje pri vprašanjih biotske raznovrstnosti prek 
pozitivnih ukrepov; meni, da je nujno izvajati kampanje ozaveščanja in obveščanja, 
namenjene vsem starostnim in družbenim kategorijam ter lokalnim in regionalnim 
organom; meni, da bi morali biti izobraževalni programi in programi poklicnega 
usposabljanja, pa tudi tisti, namenjeni sorodnim sektorjem, bolj osredotočeni na varstvo 
biotske raznovrstnosti; 

10. poziva k večji skladnosti politik ter prilagajanju na podnebne in okoljske spremembe v 
finančnih instrumentih EU, zlasti v strukturnih skladih in Kohezijskem skladu, da bi 
zagotovili izpolnjevanje ciljev strategije EU o biotski raznovrstnosti 2020 in strategije 
Evropa 2020; poziva k boljšemu dodeljevanju razpoložljivih virov ter k učinkovitejši in 
bolj usklajeni rabi sredstev, ki se zagotavljajo iz instrumentov kohezijske politike, 
okvirnega programa za raziskave in razvoj, programa LIFE+ in Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za zaščito okolja, biotske raznovrstnosti in projektov, 
povezanih s podnebjem, tudi z zagotavljanjem dodatne tehnične podpore, kjer je to
potrebno; upoštevaje naslednje programsko obdobje poziva k učinkovitemu usklajevanju 
med petimi strukturnimi in kohezijskimi skladi, da bi zagotovili čim boljše uresničevanje 
cilja Unije glede trajnostne rasti; 

11. pozdravlja predlog Komisije o vlaganju v zaščito in obnovo biotske raznovrstnosti v 
okviru Kohezijskega sklada v obdobju 2014–2020; priporoča, da se upošteva tudi 
potencial, ki ga lokalnim gospodarstvom in trgom dela prinaša mreža Natura 2000; 
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12. podpira okrepljeno rabo presoje vplivov na okolje, presoje vpliva na trajnostni razvoj, 
strateških presoj vplivov na okolje in drugih instrumentov, da bi pri sprejemanju odločitev 
na regionalni in lokalni ravni upoštevali izgubljanje biotske raznovrstnosti in učinke 
podnebnih sprememb; poudarja, da bodo imele vse regije, tudi manj razvite, koristi od 
projektov, ki priznavajo blaženje podnebnih sprememb in zaščito pred izgubljanjem 
biotske raznovrstnosti; 

13. priznava vrednost dela, ki ga pri varstvu biotske raznovrstnosti opravljajo prostovoljci in 
skupnost, in njihovo znanje v zvezi s tem ter poziva regionalne in lokalne vlade, naj te 
skupine vključijo v načrtovanje projektov in posvetovanje o njih, tako da vzpostavijo 
partnerstva med javnimi organi, zasebnim sektorjem in nevladnimi organizacijami; 

14. poudarja, da je potrebno tesnejše sodelovanje med evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi 
in lokalnimi organi na področju varstva biotske raznovrstnosti in naravnih virov; ob tem 
poudarja priložnosti za spoprijemanje z izgubljanjem biotske raznovrstnosti zaradi 
čezmejnega, medregionalnega in nadregionalnega sodelovanja ter meni, da bolje 
izkoriščeni potencial ozemeljskega sodelovanja ter izmenjava informacij, izkušenj in 
dobre prakse bistveno pripomogli k doseganju tega cilja; poudarja, da je vključevanje
prednostnih nalog, povezanih z biotsko raznovrstnostjo, v regionalne makrostrategije 
pomemben korak k obnavljanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti. 
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