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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą dėl ES biologinės įvairovės strategijos iki 
2020 m. ir pažymi, kad klimato kaita, biologinės įvairovės nykimas, invazinių rūšių 
grėsmė ir gamtos išteklių pereikvojimas yra tarpvalstybiniai ir tarpregioniniai uždaviniai, 
darantys poveikį visiems ES piliečiams, gyvenantiems ir miestuose, ir kaimo vietovėse, ir 
kad siekiant sumažinti šį poveikį reikia imtis skubių veiksmų visais valdžios lygmenimis;

2. pripažįsta, kad infrastruktūros kūrimas ir urbanizacija yra svarbiausi veiksniai, 
prisidedantys prie ekosistemų ir buveinių susiskaidymo; prašo vietos ir regioninės 
valdžios institucijų atsižvelgti į šią grėsmę ekosistemoms ir buveinėms planuojant ir 
plėtojant didelius ir mažus projektus; pasisako už tolesnę regioninės bei vietos plėtros 
politikos reformą ir panaudojimą siekiant teigiamo poveikio biologinei įvairovei ir norint 
sustabdyti tolesnį buveinių nykimą;

3. pripažįsta, kad ekologiška ekonomika yra būdas formuoti įgūdžius ir užimtumą ir ragina 
skirti jai finansavimą, kuris padėtų stiprinti gebėjimus vietos lygmeniu ir leistų 
pasinaudoti vietos ir tradicinėmis žiniomis siekiant išsaugoti biologinę įvairovę; pabrėžia 
faktą, kad apie 30 proc. visų 2007–2013 m. laikotarpio sanglaudos politikos lėšų gali būti 
panaudota veiksmams, darantiems konkretų poveikį tvariam augimui; skatina valstybes 
nares ir regionus, siekiančius sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, didinti pastangas ir 
investuoti į gamtinį turtą bei panaudoti regioninės politikos lėšas gamtinių grėsmių 
prevencijai kaip priemonę siekiant išsaugoti gamtos išteklius ir prisitaikyti prie klimato 
kaitos;

4. pripažįsta būtinybę skatinti ekologiškos infrastruktūros kūrimą ir ekologines inovacijas, 
kad būtų sukurta ekologiškesnė ekonomika; primygtinai ragina Komisiją, valstybes nares 
ir vietos bei regioninės valdžios institucijas atsižvelgti į tyrimo „Ekosistemų ir biologinės 
įvairovės ekonomika“ rekomendacijas, nes šis tyrimas yra naudinga patariamoji priemonė 
politikos formuotojams, administratoriams ir valdytojams vietos ir regioniniu lygmenimis; 
pabrėžia būtinybę mokyti struktūrinių fondų bei Sanglaudos fondo paramos gavėjus ir 
vietos bei regioninės valdžios institucijas įgyvendinant sudėtingus Europos ir nacionalinės 
tesisės aktus, kuriais siekiama saugoti gamtą ir didinti informuotumą apie biologinės 
įvairovės nykimo svarbą;

5. ragina laikytis nuoseklesnės politikos ir labiau įtraukti atsparumo klimato kaitai didinimą 
ir aplinkos apsaugos stiprinimą į ES finansavimo priemones, visų pirma struktūrinius 
fondus ir Sanglaudos fondą, kad būtų įgyvendinti ES biologinės įvairovės strategijos iki 
2020 m. ir strategijos „Europa 2020“ tikslai;

6. remia poveikio aplinkai vertinimų (angl. EIA), poveikio darniam vystymuisi vertinimų 
(angl. SEA), strateginio poveikio aplinkai vertinimų ir kitų priemonių naudojimą, kad 
būtų atsižvelgta į biologinės įvairovės nykimą ir klimato kaitos poveikį priimant 
sprendimus regioniniu ir vietos lygmenimis; pažymi, kad projektai, kuriais prisidedama 



PE478.368v01-00 4/4 PA\885561LT.doc

LT

prie klimato kaitos poveikio švelninimo ir apsaugos nuo biologinės įvairovės nykimo, 
turės teigiamą poveikį visiems regionas, įskaitant mažiau išsivysčiusius regionus;

7. pripažįsta savanorių ir visuomenės sektoriaus naudą, žinias ir atliekamą darbą siekiant 
išsaugoti biologinę įvairovę ir ragina regioninės bei vietos valdžios institucijas įtraukti šias 
grupes į projektų planavimą ir konsultacijų dėl jų vykdymą.


