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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli az Európai Bizottság biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő 
uniós stratégiáról szóló közleményét, és megjegyzi, hogy az éghajlatváltozás, a biológiai 
sokféleség csökkenése, az invazív fajok jelentette veszély és a természeti erőforrások 
túlzott felhasználása olyan transznacionális és régiókon átnyúló kihívásokat jelentenek, 
amelyek minden uniós polgárt érintenek – függetlenül attól, hogy városban vagy vidéken 
élnek – , és e hatások mérséklése érdekében valamennyi kormányzati szinten sürgősen fel 
kell lépni;

2. elismeri, hogy az infrastruktúrák kiépítése és az urbanizáció a két legjelentősebb olyan 
tényező, amelyek az ökoszisztémák és az élőhelyek széttöredezéséhez vezetnek; arra kéri 
a helyi és regionális önkormányzatokat, hogy tervezési és fejlesztési projektjeikben 
minden szinten vegyék figyelembe az ökoszisztémákra és az élőhelyekre jelentett e 
veszélyt; támogatja a regionális és helyi fejlesztési politikák további reformját és 
felhasználását a biológiai sokféleség jelentette előnyök kiváltása, valamint az élőhelyek 
további pusztulásának megállítása érdekében;

3. elismeri a „zöld gazdaságot” mint a készségek fejlesztésének és a foglalkoztatás 
előmozdításának egy módját, és felszólít a finanszírozására, amely segíti majd a helyi 
szintű kapacitásépítést, valamint a biológiai sokféleség megőrzésére irányuló 
küzdelemben a helyi és hagyományos ismeretekre való támaszkodást; rámutat arra, hogy a 
2007–2013 közötti időszakban a kohéziós politika számára nyújtott támogatások teljes 
összegének megközelítőleg 30%-a fordítható olyan tevékenységekre, amelyek különleges 
hatással vannak a fenntartható növekedésre; a biológiai sokféleség csökkenésének 
megállításával összefüggésben arra bátorítja a tagállamokat és a régiókat, hogy fokozzák a 
természeti tőkébe való beruházásokat, és a természeti erőforrások megőrzése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás eszközeként használják fel a regionális politika 
keretében a természeti kockázatok megelőzéséhez nyújtott finanszírozást;

4. elismeri, hogy a környezetbarát gazdaság megteremtése érdekében fejleszteni kell a 
„zöld” infrastruktúrát és az ökoinnovációt; arra ösztönzi az Európai Bizottságot, a 
tagállamokat, valamint a helyi és regionális hatóságokat, hogy vegyék figyelembe „Az 
ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana” című tanulmányban foglalt 
ajánlásokat, mivel e tanulmány célja, hogy hasznos tanácsokat adjon a helyi és regionális 
politikai döntéshozók, tisztviselők és vezetők számára; hangsúlyozza, hogy a strukturális 
és kohéziós alapok kedvezményezettjei, valamint a helyi és regionális önkormányzatok 
számára képzéseket kell szervezni az összetett uniós és nemzeti környezetvédelmi 
jogszabályokban való eligazodás érdekében, továbbá fel kell hívni az emberek figyelmét a 
biológiai sokféleség csökkenésének jelentőségére;

5. a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő stratégia és a 2020-ra 
vonatkozó célkitűzések teljesítése érdekében felszólít a politikai koherencia, valamint az 
éghajlat-változási és környezetvédelmi szempontú ellenőrzés fokozására az Unió 
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finanszírozási eszközei, különösen a strukturális alapok és a Kohéziós Alap esetében;

6. támogatja a környezetvédelmi hatásvizsgálatok (KHV-k), a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos hatásvizsgálatok, a stratégiai környezeti vizsgálatok és egyéb olyan eszközök 
alkalmazását, amelyekkel felmérhető a biológiai sokféleség csökkenése, valamint az 
éghajlatváltozásnak a regionális és helyi döntéshozatalra gyakorolt hatása; rámutat arra, 
hogy az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését és a biológiai sokféleség védelmét elismerő 
projektek valamennyi régió – a kevésbé fejlett régiókat is beleértve – javát szolgálják 
majd;

7. elismeri a biológiai sokféleség védelmében az önkéntes szervezetek és közösségek 
jelentőségét és munkájukat, valamint az általuk felhalmozott ismereteket, és arra kéri a 
regionális és helyi önkormányzatokat, hogy e csoportokat vonják be a projektek 
tervezésébe és a projektekkel kapcsolatos konzultációkba;


