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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r. i zauważa, że zmiana klimatu, utrata różnorodności 
biologicznej, zagrożenie ze strony inwazyjnych gatunków obcych oraz nadmierna 
eksploatacja zasobów naturalnych to wyzwania o charakterze ponadnarodowym 
i ponadregionalnym wywierające wpływ na każdego obywatela UE, bez względu na to, 
czy żyje on w obszarze miejskim, czy wiejskim; zauważa również, że aby złagodzić 
skutki tych zjawisk, potrzebne są pilne działania na każdym szczeblu administracji;

2. uznaje, że budowa infrastruktury i urbanizacja to najistotniejsze czynniki powodujące 
fragmentację ekosystemów i siedlisk; zwraca się do władz lokalnych i regionalnych 
o uwzględnienie tego zagrożenia dla ekosystemów i siedlisk w projektach planistycznych 
i rozwojowych na dużą i małą skalę; popiera dalsze reformy oraz wykorzystywanie 
regionalnej i lokalnej polityki rozwojowej do osiągnięcia korzyści z różnorodności 
biologicznej i powstrzymania dalszej utraty siedlisk;

3. uznaje, że gospodarka ekologiczna jest sposobem tworzenia umiejętności i miejsc pracy 
oraz wzywa do wsparcia jej za pomocą finansowania, które umożliwi stworzenie 
potencjału na szczeblu lokalnym oraz wykorzystanie wiedzy lokalnej i tradycyjnej 
w walce o ochronę różnorodności biologicznej; zwraca uwagę, że około 30% całości 
środków na politykę spójności w latach 2007–2013 można przeznaczyć na działania 
mające szczególny wpływ na zrównoważony wzrost; zachęca państwa członkowskie 
i regiony, by w kontekście powstrzymywania utraty różnorodności biologicznej 
zwiększyły wysiłki na rzecz inwestycji w kapitał naturalny oraz wykorzystały środki 
finansowe przeznaczone na politykę regionalną na zapobieganie zagrożeniom naturalnym, 
które jest elementem ochrony zasobów naturalnych i dostosowywania się do zmiany 
klimatu;

4. uznaje potrzebę promowania zielonej infrastruktury i ekoinnowacji w celu tworzenia 
bardziej ekologicznej gospodarki; wzywa Komisję, państwa członkowskie oraz władze 
lokalne i regionalne do uwzględnienia zaleceń zawartych w badaniu „Ekonomika 
ekosystemów i różnorodności biologicznej”, ponieważ ma ono być przydatnym 
narzędziem doradczym dla decydentów, administratorów i zarządców na szczeblu 
lokalnym i regionalnym; podkreśla potrzebę szkolenia beneficjentów funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz władz lokalnych i regionalnych w zakresie 
postępowania ze złożonym prawodawstwem europejskim i ustawodawstwem krajowym 
służącym ochronie przyrody i zwiększaniu świadomości znaczenia utraty różnorodności 
biologicznej;

5. wzywa do zapewnienia lepszej spójności polityki oraz do przystosowania instrumentów 
finansowych UE – w szczególności funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – do 
zmian klimatu oraz do zmian zachodzących w środowisku naturalnym, tak aby osiągnąć 
cele strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. oraz strategii 
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„Europa 2020”;

6. popiera wykorzystywanie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), oceny skutków 
w kontekście zrównoważonego rozwoju, strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko i innych instrumentów jako sposobu uwzględnienia utraty różnorodności 
biologicznej i skutków zmiany klimatu w procesie decyzyjnym na szczeblu regionalnym 
i lokalnym; zwraca uwagę, że wszystkie regiony, także te najsłabiej rozwinięte, odniosą 
korzyści z projektów uwzględniających łagodzenie zmiany klimatu i ochronę 
różnorodności biologicznej;

7. docenia wartość, wiedzę i działania wolontariuszy i społeczności na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej oraz zwraca się do władz regionalnych i lokalnych 
o włączenie tych grup w proces planowania i konsultowania projektów.


