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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije o biotski raznovrstnosti 2020 in opozarja, da so podnebne 
spremembe, izgubljanje biotske raznovrstnosti, ogroženost zaradi invazivnih vrst ter 
prekomerna raba naravnih virov nadnacionalni in nadregionalni izzivi, ki zadevajo 
vsakega državljana EU, ne glede na to, ali živi v mestu ali na podeželju, ter da so za 
omilitev teh učinkov potrebni nujni ukrepi na vseh ravneh; 

2. priznava, da sta razvoj infrastrukture in urbanizacija dejavnika, ki najbolj prispevata k 
drobljenju ekosistemov in habitatov; poziva lokalne in regionalne oblasti, naj to nevarnost 
za ekosisteme in habitate upoštevajo pri načrtovanju in razvoju projektov večjega in 
manjšega obsega; podpira nadaljnjo reformo ter uporabo regionalnih in lokalnih razvojnih 
politik, ki bodo zagotovile pozitivne učinke za biotsko raznovrstnost in zaustavile 
nadaljnje izgubljanje habitatov;

3. priznava, da je „zeleno gospodarstvo“ eden izmed načinov za zagotavljanje znanj in 
spretnosti ter delovnih mest, in poziva, naj se ga podpre s finančnimi sredstvi, ki bodo 
pomagala krepiti zmogljivosti na lokalni ravni ter v boju za ohranitev biotske 
raznovrstnosti graditi na lokalnem in tradicionalnem znanju; poudarja, da je približno 
30 % vseh sredstev, dodeljenih za kohezijsko politiko v obdobju 2007–2013, namenjeno 
dejavnostim s posebnim učinkom na trajnostno rast; spodbuja države članice in regije, naj 
v okviru zaustavljanja izgube biotske raznovrstnosti povečajo svoja prizadevanja za 
vlaganje v naravno premoženje in naj finančna sredstva regionalne politike uporabijo za 
preprečevanje naravnih nesreč kot sestavni del ohranjanja naravnih virov in prilagajanja 
podnebnim spremembam;

4. priznava, da je za razvoj bolj zelenega gospodarstva potrebno spodbujati zeleno 
infrastrukturo in ekološke inovacije; poziva Komisijo, države članice ter lokalne in 
regionalne oblasti, naj upoštevajo priporočila iz poročila z naslovom Ekonomika 
ekosistemov in biotska raznovrstnost (TEEB), saj je zamišljeno kot koristno svetovalno 
orodje za lokalne in regionalne oblikovalce politik, upravno osebje in upravljavce;  
poudarja, da je treba prejemnike sredstev iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada ter 
lokalne in regionalne vlade usposabljati za delo z zapleteno evropsko in nacionalno 
zakonodajo, namenjeno varovanju narave in ozaveščanju o pomenu izgube biotske 
raznovrstnosti;

5. poziva k večji skladnosti politik ter prilagajanju na podnebne in okoljske spremembe v 
finančnih instrumentih EU, zlasti v strukturnih skladih in Kohezijskem skladu, da bi 
zagotovili izpolnjevanje ciljev strategije EU o biotski raznovrstnosti 2020 in strategije 
Evropa 2020;

6. podpira uporabo presoje vplivov na okolje, presoje vpliva na trajnostni razvoj, strateških 
presoj vplivov na okolje in drugih instrumentov, da bi pri sprejemanju odločitev na 
regionalni in lokalni ravni upoštevali izgubo biotske raznovrstnosti in učinke podnebnih 
sprememb; poudarja, da bodo imele vse regije, tudi manj razvite, koristi od projektov, ki 
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priznavajo blaženje podnebnih sprememb in zaščito pred izgubo biotske raznovrstnosti;

7. priznava vrednost dela, ki ga pri zaščiti biotske raznovrstnosti opravljajo prostovoljci in 
skupnost, in njihovo znanje v zvezi s tem ter poziva regionalne in lokalne vlade, naj te 
skupine vključijo v načrtovanje projektov in posvetovanje o njih.


