Povzetek predloga Evropske komisije
Spodbujanje zelene infrastrukture v EU
VSEBINA PREDLOGA
Evropska komisija je objavila nov strateški dokument, v katerem predstavlja načine za zaščito in
izboljšanje evropskega naravnega kapitala.
ZA KAJ GRE


Preživetje ljudi je odvisno od narave – s predpisi zato urejamo področja hrane, čistosti vode,
zraka in podnebja.



V evropski družbi te temeljne vire („ekosistemske storitve“) praviloma obravnavamo (in
izčrpavamo) kot prosto dostopne in neomejene dobrine in ne znamo ceniti njihove prave
vrednosti.



Poiskati je treba boljše načine, s katerimi bomo zaščitili in izboljšali ta naravni kapital, da nam
bo še naprej lahko koristil.



„Zelena infrastruktura“ velja za učinkovit pristop, ki upošteva delovanje narave. Primer je denimo
zdrava, nerazdrobljena naplavna ravnica. Nasip samo prepreči poplave, poplavna ravnica pa
omogoča tudi filtriranje vode in vzdrževanje podtalnice, možnosti za rekreacijo, skladiščenje
ogljika, daje gradbeni les in povezuje habitate prosto živečih živali in rastlin.



Evropska komisija predlaga bolj sistematično uporabo tega pristopa po vsej Evropi.

PREDNOSTI PREDLOGA


Za evropsko družbo — če pri prostorskem načrtovanju upoštevamo koristi, ki jih narava daje
človeški družbi, zelena infrastruktura ponuja stroškovno učinkovite, naravne rešitve za številne
izzive, s katerimi se spopada naša družba.



Za evropske državljane — urbane okoljske značilnosti, kot so zelene strehe, parki in zelene
površine, krepijo zdravje ljudi, pomagajo pri reševanju socialnih problemov, varčevanju z energijo,
lajšajo površinsko odtekanje vode itd.



Za biotsko raznovrstnost — z uvajanjem zelene infrastrukture poskušamo odpraviti posledice
degradacije in fragmentacije evropskih ekosistemov zaradi netrajnostne rabe tal.



Za gospodarstvo — zlasti mala podjetja spodbujajo ekološke inovacije in zagotavljajo
gospodarske priložnosti in delovna mesta.

ZAKAJ UREJANJE NA RAVNI EU



Koristi zelene infrastrukture se bodo znatno povečale z usklajevanjem nacionalnih, regionalnih in
lokalnih pobud v EU. Podjetja, javni organi in civilna družba zato potrebujejo vseobsežen in
učinkovit okvir na ravni EU.



Odločna zavezanost institucij EU uvajanju zelene infrastrukture bo omogočila načrtovalcem,
odločevalcem in nosilcem projektov, da povečajo naložbe v projekte zelene infrastrukture.



Področja politik, na katerih so naložbe v zeleno infrastrukturo najučinkovitejše, so v
glavnem v pristojnosti EU: regionalni razvoj, podnebne spremembe, pripravljenost na naravne
nesreče, kmetijstvo in gozdarstvo, ekološke inovacije in okolje.

PREDLAGANE SPREMEMBE
Komisija bo:



podprla in olajšala nadaljnji razvoj zelene infrastrukture v EU;



spodbujala uporabo zelene infrastrukture in najboljših praks, razvijala tehnične smernice
in platforme za izmenjavo znanja, olajševala izmenjavo informacij ter spodbujala razvoj
inovativnih tehnologij;



poskrbela za večjo dostopnost in kakovost podatkov in strokovnega znanja, da bi
spodbudila uporabo zelene infrastrukture;



iskala inovativne finančne mehanizme za podporo naložbam v projekte zelene
infrastrukture.

ZAČETEK VELJAVNOSTI
Takoj. Komisija bo nadaljnje ukrepe izvajala postopno na podlagi obstoječih virov.
Več informacij o zeleni infrastrukturi

