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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise o biologické rozmanitosti do roku 020 a konstatuje, že změna 
klimatu, úbytek biologické rozmanitosti, hrozby přicházející od invazivních druhů a 
nadměrná spotřeba přírodních zdrojů patří mezi nadnárodní a nadregionální výzvy, které 
ovlivňují všechny občany Evropské unie, ať už žijí v městských nebo venkovských 
oblastech, a že ke zmírnění těchto dopadů je zapotřebí urychleně podniknout kroky na 
všech úrovních správy;

2. uznává, že nejvýznamnějšími činiteli tříštění ekosystémů a stanovišť jsou budování 
infrastruktur a urbanizace; vyzývá místní i regionální samosprávy, aby tuto hrozbu 
ekosystémům a stanovištím vzaly v potaz při svém plánování a při vytváření rozvojových 
projektů ve velkém i malém rozsahu; podporuje další reformy a využívání regionálních i 
místních rozvojových politik, které přinesou biologické rozmanitosti užitek a zastaví další 
úbytek stanovišť;

3. uznává, že „zelené hospodářství“ je cestou k vytváření dovedností a zaměstnanosti, a 
vyzývá k tomu, aby bylo finančně podporováno, což napomůže k vytváření kapacity na 
místní úrovni a k navazování na místní a tradiční znalosti v boji za ochranu biologické 
rozmanitosti; zdůrazňuje skutečnost, že zhruba 30 % celkového objemu finančních 
prostředků přidělených na politiku soudržnosti v období 2007–2013 je k dispozici na 
činnosti se zvláštním dopadem na udržitelný růst; vybízí členské státy i regiony, aby 
v souvislosti se snahou o zastavení úbytku biologické rozmanitosti zvýšily své úsilí při 
investování do přírodního kapitálu a využívaly zdrojů regionální politiky pro předcházení 
přírodních rizik v rámci ochrany přírodních zdrojů a přizpůsobování se změně klimatu;

4. uznává, že je třeba podporovat zelenou infrastrukturu a ekologické inovace, s jejichž 
pomocí bude možné vytvořit zelenější hospodářství; vybízí Komisi, členské státy i místní 
a regionální orgány, aby vzaly v potaz doporučení ze studie Ekonomika ekosystémů a 
biologické rozmanitosti (TEEB), jelikož tato studie má sloužit jako užitečný poradenský 
nástroj pro místní i regionální tvůrce politik, správce a manažery; zdůrazňuje nutnost 
školit příjemce financí ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a místních i 
regionálních samospráv v zacházení s komplexními evropskými a vnitrostátními právními 
předpisy, které se snaží ochránit přírodu a zvyšovat povědomí o tom, jak zásadní téma je 
úbytek biologické rozmanitosti;

5. vybízí ke zlepšení soudržnosti politik a klimatického a environmentálního testování v 
rámci finančních nástrojů Evropské unie, zejména strukturálních fondů a Fond 
soudržnosti, aby byly splněny cíle biologické rozmanitosti a cíle EU do roku 2020;

6.  podporuje využívání posouzení vlivů na životní prostředí, posouzení dopadu na 
udržitelný rozvoj, strategických posouzení vlivů na životní prostředí a dalších nástrojů 
k tomu, aby byly při regionálním i místním rozhodování zohledňovány dopady změny 
klimatu a úbytek biologické rozmanitosti; upozorňuje, že z projektů, které uznávají 
zmírňování změny klimatu a předcházení úbytku biologické rozmanitosti, budou mít 
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prospěch všechny regiony, včetně těch méně rozvinutých;

7. uznává hodnotu, znalosti a práci neziskového a komunitního sektoru v oblasti ochrany 
biologické rozmanitosti a žádá regionální i místní samosprávy, aby tyto skupiny zapojily 
do plánování a konzultování projektů.


