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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приветства Съобщението на Комисията относно „Биоразнообразие 2020“ и 
отбелязва, че изменението на климата, загубата на биоразнообразие, заплахите от 
инвазивните животински видове и свръхпотреблението на природни ресурси са 
транснационални и трансрегионални предизвикателства, които ще засегнат всички 
граждани на ЕС, както в градските, така и в селските райони, и че са необходими 
спешни действия на всички нива на управление, за да се намали ефектът от тези 
последици;

2. приема, че изграждането на инфраструктурата и урбанизацията са най-
показателните фактори за фрагментацията на екосистемите и местообитанията; 
приканва местните и регионални правителства да вземат под внимание тази заплаха 
за екосистемите и местообитанията при осъществяваното от тях проектиране и 
строителство в голям и малък мащаб; подкрепя по-нататъшната реформа и 
използването на регионални и местни политики за развитие, целящи постигането на 
ползи за биоразнообразието и спирането на загубата на местообитания в бъдеще;

3. приема, че "зелената икономика" представлява средство за създаване на умения и 
разкриване на нови работни места, и приканва тя да бъде подкрепена чрез 
финансиране, което ще помогне за изграждането на капацитет на местно ниво, а 
така също и за надграждането на местните и традиционни познания в борбата за 
защита на биоразнообразието; подчертава факта, че приблизително 30 % от 
отпуснатите суми за политиката на сближаване за периода 2007-2013 година са на 
разположение за използването им за дейности, които имат благоприятен ефект 
върху устойчивия растеж;  насърчава държавите-членки и регионите, в контекста на 
спирането на загубата на биоразнообразие, да увеличат усилията си да инвестират в 
природния капитал и да използват финансиране по линия на регионалната политика 
за предотвратяване на природните рискове като част от опазването на природните 
ресурси и приспособяването към изменението на климата;

4. приема нуждата от популяризиране на зелената инфраструктура и екоиновациите с 
цел изграждането на по-зелена икономика; обръща внимание на Комисията, 
държавите-членки, а така също на местните и регионални власти, да вземат под 
внимание препоръките, изложени в проучването „Икономика на екосистемите и 
биологичното разнообразие“ (ИЕБ), тъй като то е замислено като средство за 
консултиране на местните и регионални ръководители, изготвящи политиките, 
администраторите и мениджърите; подчертава необходимостта от обучение на 
бенефициентите на Структурните фондове и Кохезионния фонд, а така също на 
местните и регионални правителства във връзка с работата им със сложното 
европейско и национално законодателство, целящо да опази природата и увеличи 
информираността сред населението относно значимостта на загубата на 
биоразнообразие; 
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5. призовава за по-добра последователност при прилагане на политиките и по-добро 
обезпечение на финансиращите инструменти на ЕС в областта на опазването на 
климата и околната среда, в частност Структурните фондове и Кохезионния фонд, с 
цел постигане целите на „Биоразнообразие 2020“ и „ЕС 2020“;

6. подкрепя използването на оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС), 
оценки на въздействието върху устойчивостта (ОВУ), стратегически оценки на 
околната среда (СООС) и други инструменти, при които се вземат под внимание 
загубата на биоразнообразие и последствията от изменението на климата в процеса 
на вземане на решения на регионално и местно ниво; посочва, че всички региони, 
включително и по-слабо развитите такива, ще извлекат полза от проекти, които 
отчитат смекчаването на изменението на климата и защитата от загубата на 
биоразнообразие; 

7. приема значението и познанията, както и работата, извършена от местните мрежи от 
сдружения и общностния сектор за защитата на биоразнообразието, и приканва
регионалните и местни правителства да включват тези групи в планирането и 
консултациите по проектите;


