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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie o biodiverzite do roku 2020 a pripomína, že zmena klímy, strata 
biodiverzity, hrozby zo strany invazívnych druhov a nadmerné využívanie prírodných 
zdrojov predstavujú nadnárodné a nadregionálne problémy, ktoré majú vplyv na každého 
občana EÚ bez ohľadu na to, či žije v mestskej alebo vo vidieckej oblasti, a že na každej 
úrovni verejnej správy je nutné prijať naliehavé opatrenia na zmiernenie týchto vplyvov;

2. uznáva, že fragmentáciu ekosystémov a biotopov spôsobujú najmä budovanie 
infraštruktúry a urbanizácia; žiada miestne a regionálne správy, aby túto hrozbu pre 
ekosystémy a biotopy zohľadnili pri plánovaní a projektoch rozvoja vo veľkom aj 
v malom rozsahu; podporuje ďalšie reformy a používanie politík regionálneho 
a miestneho rozvoja na podporu biodiverzity a zastavenie ešte väčšej straty biotopov;

3. uznáva, že „zelené“ hospodárstvo je spôsob, ako vytvárať zručnosti a pracovné miesta, 
a vyzýva, aby sa podporovalo prostredníctvom financovania, ktoré pomôže vytvoriť 
kapacitu na miestnej úrovni a stavať na miestnych a tradičných znalostiach v boji 
zameranom na ochranu biodiverzity; zdôrazňuje, že približne 30 % celkových 
prostriedkov vyčlenených na politiku súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 je 
k dispozícii na činnosti, ktoré majú osobitný vplyv na udržateľný rast; v súvislosti 
so zastavením straty biodiverzity podporuje členské štáty a regióny v tom, aby sa viac 
snažili investovať do prírodného kapitálu a aby využívali finančné prostriedky regionálnej 
politiky na prevenciu prírodných rizík ako prvok zachovania prírodných zdrojov 
a prispôsobenia sa zmene klímy;

4. uznáva potrebu podporovať zelenú infraštruktúru a ekologické inovácie s cieľom vytvoriť 
zelenšie hospodárstvo; naliehavo žiada Komisiu, členské štáty a miestne a regionálne 
orgány, aby zohľadnili odporúčania štúdie s názvom Ekonomika ekosystémov 
a biodiverzity (The Economics of Ecosystems and Biodiversity – TEEB), keďže táto 
štúdia má byť užitočným poradným nástrojom pre miestnych a regionálnych politických 
činiteľov, správcov a vedúcich pracovníkov; zdôrazňuje potrebu školiť príjemcov 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu a miestne a regionálne správy 
v tom, ako sa orientovať v zložitých európskych a vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ktoré sa snažia chrániť prírodu a zvyšovať informovanosť o závažnosti straty biodiverzity;

5. žiada lepšiu súdržnosť politík a klimatickú a environmentálnu kontrolu v rámci nástrojov 
financovania EÚ, a to najmä v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu s cieľom 
splniť ciele stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2020 a stratégie Európa 2020;

6. podporuje využívanie posúdení vplyvov na životné prostredie, posúdení vplyvov 
na udržateľnosť, strategických environmentálnych hodnotení a ďalších nástrojov 
na zohľadnenie straty biodiverzity a účinkov zmeny klímy v rámci regionálneho 
a miestneho rozhodovania; poukazuje na to, že všetky regióny budú mať úžitok 
z projektov, ktoré sú zamerané na zmierňovanie zmeny klímy a ochranu pred stratou 
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biodiverzity, a to vrátane menej rozvinutých regiónov;

7. uznáva hodnotu a znalosti dobrovoľného a verejného sektora a prácu, ktorú vykonáva, 
pri ochrane biodiverzity, pričom žiada regionálnu a miestnu správu, aby tieto skupiny 
zapojila do plánovania a konzultovania projektov;


