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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi 

(2015/2137(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Midtvejsevaluering af EU’s 2020-strategi for 

biodiversitet" (COM(2015)0478), 

 

– der henviser til Kommissionens rapport "Naturens tilstand i Den Europæiske Union: 

Rapport om bevaringsstatus og udviklingstendenser for naturtyper og arter, der er 

omfattet af fugledirektivet og habitatdirektivet, i perioden 2007-2012 i medfør af 

habitatdirektivets artikel 17 og fugledirektivets artikel 12" (COM(2015)0219), 

 

– der henviser til Kommissionens rapport fra den offentlige høring som led i 

"fitnesstjekket" af EU’s naturlovgivning (fugledirektivet og habitatdirektivet),  

 

– der henviser til Eurobarometer-undersøgelsen fra oktober 2015 om synet på 

biodiversitet blandt folk i Europa  ("Special Eurobarometer 436"),  

 

– der henviser til Det Europæiske Miljøagenturs rapport "The European environment – 

state and outlook 2015 (SOER 2015)", 

 

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om EU's 

strategi for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter (COM(2014)064), 

 

– der henviser til den endelige rapport fra Horisont 2020-ekspertgruppen om 

naturbaserede løsninger og genetablering af natur i byerne med titlen: "Towards an EU 

Research and Innovation Policy Agenda for Nature-Based Solutions and Re-Naturing 

Cities", der blev offentliggjort i 2015, 

 

– der henviser til "faciliteten til finansiering af naturkapital (NCFF)", som er en del af 

Life-finansieringsinstrumentet for miljø- og klimaforanstaltninger,  

 

– der henviser til Kommissionens høring om det fremtidige EU-initiativ under mottoet 

"intet nettotab af biodiversitet og økosystemtjenester", 

 

– der henviser til resultaterne af den 12. partskonference (COP 12) under FN’s 

biodiversitetskonvention (CBD), især midtvejsevalueringen af gennemførelsen af den 

strategiske handlingsplan for biodiversitet for 2011-2020, herunder fjerde udgave af 

publikationen "Global Diversity Outlook", og foranstaltningerne til at forbedre 

gennemførelsen, 

 

– der henviser til rapporten fra sekretariatet for biodiversitetskonventionen (CBD) og 

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) med titlen "Connecting Global Priorities 

Biodiversity and Human Health, a State of Knowledge Review", der blev offentliggjort i 

2015,  
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– der henviser til det resolutionsforslag, der blev fremlagt under den 69. samling i FN’s 

Generalforsamling, om godkendelse af udviklingsdagsordenen for tiden efter 2015, 

"Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", 

 

– der henviser til rapporterne om de økonomiske aspekter af økosystemer og biodiversitet 

(TEEB), som er led i et verdensomspændende initiativ, der har til formål at "synliggøre 

naturens værdier". 

 

– der henviser til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og 

planter (CITES) og konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr (CMS), 

 

– der henviser til rødlisten over truede dyrearter fra Den Internationale Naturværnsunion 

(IUCN), 

 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. 

oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive 

ikkehjemmehørende arter1, 

 

– der henviser til den fælles landbrugspolitik efter 2013 og især forordning (EU) 

nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under 

støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og forordning (EU) 

nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL),  

 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 

december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 

1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF2. 

 

– der henviser til den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020, 

 

– der henviser til sin beslutning af 20. april 2012 om "Vores livsgaranti, vores naturkapital: 

EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020”3, 

 

– der henviser til sin beslutning af 12. december 2013 om "Grøn infrastruktur — 

Styrkelse af Europas naturkapital"4, 

 

– der henviser til sin beslutning af 28. april 2015 om "En ny EU-skovstrategi: for skove 

og den skovbaserede sektor"5, 

 

– der henviser til sin forskningstjenestes undersøgelse fra april 2015 med titlen 

"Safeguarding biological diversity – EU policy and international agreements"6, 

                                                 
1 EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35. 
2 EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22. 
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0146. 
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0600. 
5 Vedtagne tekster P8_TA(2015)0109. 
6 PE 554.175. 
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– der henviser til undersøgelsen fra Europa-Parlamentets Temaafdeling C (Borgernes 

Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender) af 2009 om national lovgivning og praksis 

med hensyn til gennemførelsen af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 

bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, særlig artikel 61, 

 

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget, vedtaget på det 115. plenarmøde den 3.- 4. 

december 2015, med titlen "bidrag til en kvalitetskontrol af fuglebeskyttelsesdirektivet og 

habitatdirektivet", 

 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0000/2015), 

A. der erindrer om, at biodiversitet omfatter den enestående mangfoldighed af økosystemer, 

habitater, arter og gener, der findes på Jorden, og som mennesker er stærkt afhængige af.  

 

B. der henviser til, at biodiversiteten ud over sin overvældende iboende værdi også har en 

enorm social og økonomisk værdi;  

 

C. der henviser til, at biodiversitet er under alvorligt pres på verdensplan, hvilket medfører 

uigenkaldelige forandringer, som er dybt skadelige for naturen, samfundet og økonomien;  

 

D. der henviser til, at mindst 8 ud af 10 EU-borgere anser følgerne af tabet af biodiversitet 

for at være alvorlige, og at der deltog 552 470 borgere i den offentlige høring om 

"fitnesstjekket" af naturdirektiverne;  

 

 

Generelle bemærkninger 
 

1. hilser midtvejsevalueringen af biodiversitetsstrategien, rapporten om "naturens tilstand" 

og "SOER 2015"-rapporten velkommen: understreger disse rapporters strategiske 

betydning for opfyldelsen af EU’s biodiversitetsmål; 

 

2. bemærker, at den generelle tendens med hensyn til biodiversitet fortsat giver anledning til 

alvorlig bekymring, og at 2020-målene ikke vil blive opfyldt uden en væsentlig ekstra 

indsats; bemærker samtidig, at en målrettet indsats giver reelle resultater, og at der derfor 

er et stort potentiale for forbedringer;  

 

3. mener, at politisk vilje, gennemførelse, håndhævelse og yderligere integration af 

biodiversitet i andre politikområder er af afgørende betydning;  

 

4. beklager, at natur og økonomisk udvikling igen står som hinandens modsætninger; er 

overbevist om nødvendigheden af at indlejre naturen mere i samfundet, økonomien og 

erhvervslivet; 

 

                                                 
1 PE 410.698. 
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5. finder det vigtigt at erkende, at investeringer i biodiversitet er af afgørende betydning ud 

fra en samfundsøkonomisk synsvinkel; påskønner metoderne til måling af 

biodiversitetens økonomiske værdi såsom de økonomiske aspekter af økosystemer og 

biodiversitet (TEEB); mener, at disse instrumenter på trods af eventuelle mangler kan 

bidrage til at øge bevidstheden, forbedre brugen af de tilgængelige ressourcer og føre til 

en bedre beslutningstagning;  

 

 

Midtvejsevalueringen af EU's biodiversitetsstrategi 

 

De overordnede mål 

 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen  og medlemsstaterne til at prioritere 

virkeliggørelsen af 2020-målene; opfordrer til en tilgang med inddragelse af mange 

forskellige interessenter og understreger de regionale og lokale aktørers vigtige rolle i 

den henseende; understreger, at øget offentlig bevidsthed om og støtte til biodiversitet 

også er afgørende;  

 

Mål 1: 

 

7. understreger, at den fulde gennemførelse af naturdirektiverne er afgørende for strategien 

som helhed, og opfordrer alle berørte parter til at gøre deres yderste for at opnå dette;  

 

8. opfordrer Kommissionen til at forbedre retningslinjerne for at gøre det lettere at anvende 

direktiverne optimalt i overensstemmelse med gældende retspraksis; opfordrer 

Kommissionen til i større udstrækning at prioritere dialog med medlemsstaterne og 

tilskynde til udveksling af bedste praksis;  

 

9. opfordrer medlemsstaterne til at færdiggøre fastlæggelsen af Natura 2000-områder og 

udarbejde forvaltningsplaner;  

 

10. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsætte med at 

håndhæve naturdirektiverne samvittighedsfuldt; opfordrer i den forbindelse til, at der 

gøres en ekstra indsats for at standse den ulovlige jagt på fredede fugle;  

 

Mål 2 

 

11. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at forelægge et specifikt forslag til udvikling 

af et transeuropæisk net for grøn infrastruktur (TEN-G);  

 

12. opfordrer medlemsstaterne til at prioritere målet om at genoprette 15 % af de forringede 

økosystemer inden 2020 og til at anvende de bevillinger, der er til rådighed inden for 

FFR til det formål;  

 

Mål 3 

 

13. konstaterer med beklagelse, at der ikke er sket nogen målelig forbedring af 

biodiversiteten i landbruget; opfordrer indtrængende Kommissionen og 

medlemsstaterne til at overvåge, vurdere og øge effektiviteten af grønne foranstaltninger 
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og andre foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i den fælles landbrugspolitik; 

opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til konklusionerne heraf i forbindelse med 

midtvejsevalueringen af den fælles landbrugspolitik;  

 

Mål 4 

 

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at gennemføre 

den reformerede fælles fiskeripolitik korrekt og rettidigt for dermed opfylde målet om 

maksimalt bæredygtigt udbytte;  

 

Mål 5 

 

15. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en nøjagtig liste over invasive 

ikkehjemmehørende arter, som giver anledning til bekymring i EU; understreger 

betydningen af løbende at ajourføre denne liste og foretage supplerende 

risikovurderinger for arter, således at lovgivningen om invasive fremmede arter kan 

fungere som en stærk løftestang;  

 

Mål 6 

 

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udfase miljøskadelige tilskud; 

opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at støtte og lette 

overgangen til en cirkulær økonomi; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en 

ambitiøs plan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter;  

 

Fitnesstjek af naturdirektiverne 

 

17. understreger, at naturdirektiverne er milepæle for naturpolitikken, ikke kun inden for 

EU, men også internationalt. mener, at disse naturdirektiver takket være deres koncise, 

sammenhængende og konsekvente form så at sige kan betragtes som værende "smart 

regulering" fra tiden før, dette begreb blev taget i brug;  

 

18. understreger, at Natura 2000 stadig er et relativt ungt netværk, hvis fulde potentiale langt 

fra er udnyttet; mener, at naturdirektiverne fortsat er relevante, og at deres effektivitet 

fremgår af den bedste praksis på gennemførelsesområdet;  

 

19. er overbevist om, at problemet ikke består i selve lovgivningen, men først og fremmest i 

den ufuldstændige og utilstrækkelige gennemførelse heraf; modsætter sig en eventuel 

revision af naturdirektiverne, eftersom dette bringe gennemførelsen af 

biodiversitetsstrategien i fare, føre til en lang periode med manglende retssikkerhed og 

muligvis svække lovgivningen; 

 

Vejen frem: yderligere foranstaltninger  
 

20. anser tab af biodiversitet uden for beskyttede naturområder for at være en mangel i 

strategien; opfordrer Kommissionen til at udvikle passende tiltag for at forhindre 

nettotab af biodiversitet og økosystemtjenester; 

 

21. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af Natura 2000-
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nettet ved hjælp af byplanlægningsinitiativer, at bevare åbne områder og at oprette et 

sammenhængende netværk af blå-grøn infrastruktur mellem land- og byområder og 

samtidig skabe den fornødne retssikkerhed for økonomiske aktiviteter; opfordrer 

Kommissionen til at udarbejde en oversigt over bedste praksis i denne henseende; 

 

22. mener, at det for at anvende de tilgængelige ressourcer mere effektivt og mere målrettet 

er vigtigt, at Kommissionen udarbejder specifikke kriterier for faciliteten til finansiering 

af naturkapital, så det sikres, at projekterne giver positive og konkrete resultater til gavn 

for biodiversiteten;  

 

23. understreger betydningen af forskning og udvikling og opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til i denne sammenhæng især at fokusere på forbindelserne mellem 

biodiversitet og sundhed; 

 

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde et europæisk initiativ 

vedrørende bestøvere;  

 

25. er af den faste overbevisning, at miljø og innovation er indbyrdes komplementære, og 

påpeger navnlig, at naturbaserede løsninger er en både økonomisk og miljømæssigt 

intelligent måde at løse udfordringerne vedrørende bl.a. klimaændringer, knaphed på 

råstoffer og forurening på; opfordrer medlemsstaterne til at tage disse opfordringer op 

under Horisont 2020;  

 

26. understreger, at spørgsmålene om biodiversitet, klimaændringer og råstofknaphed 

hænger uløseligt sammen; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage 

hensyn hertil i de videre drøftelser om en ny international klimaaftale; 

 

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 
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BEGRUNDELSE 

 

Tabet af biodiversitet er et tab for naturen, menneskeheden og økonomien 

 

Biodiversiteten, denne enestående mangfoldighed af økosystemer, habitater, arter og gener på 

jorden, som menneskeheden også er en del af, har en helt overvældende iboende værdi. 

Derudover er mennesker helt afhængige af biodiversiteten med henblik på leveringen af mange 

værdifulde økosystemtjenester såsom ren luft, rent vand, råmaterialer, bestøvere og beskyttelse 

mod oversvømmelse, for blot at nævne nogle få. Biodiversitet er derfor en forudsætning for 

vores sundhed og trivsel og for vores økonomiske velstand.  

 

Biodiversitet er imidlertid under alvorligt pres, såvel på verdensplan som i Europa. Arter uddør i 

et halsbrækkende tempo. Dette skyldes menneskelig aktivitet. Ødelæggelse af habitater, 

forurening, overudnyttelse, invasive arter og klimaændringer er de vigtigste årsager til tab af 

biodiversitet.  

 

Tab af biodiversitet er særdeles skadeligt og medfører tab for naturen, for menneskeheden og 

økonomien: det bringer nødvendige økosystemtjenester i fare og undergraver Jordens naturlige 

modstandsdygtighed over for nye udfordringer. Det Verdensøkonomiske Forum (WEF) 

placerede tab af biodiversitet og sammenbrud af økosystemer i top 10 i sin "Global risks 

perception survey 2014". Klodens grænser og kapacitet er ved at blive overskredet, hvilket 

udløser irreversible forandringer. Tabet af biodiversitet hænger desuden uløseligt sammen med 

spørgsmål såsom klimaændringer og knaphed på råstoffer, hvilket også fremgår af den nye 

2030-dagsorden for bæredygtig udvikling.  

 

EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 

 

EU’s ambition om at standse tabet af biodiversitet inden 2010 slog fejl. EU reagerede ved at 

udarbejde en ny strategi i 2011. Stats- og regeringscheferne bestemte, at det overordnede mål 

skulle være at standse tabet af biodiversitet og økosystemtjenester i EU senest i 2020, så vidt 

muligt genetablere dem og intensivere EU's bestræbelser på at standse tabet af biodiversiteten 

på verdensplan. 

 

Strategien blev opbygget omkring seks mål, der hver især er knyttet sammen med specifikke 

foranstaltninger : 1): fuldstændig gennemførelse af direktiverne om fugle og levesteder 

(naturdirektiverne);  2): bevaring og retablering af økosystemer og økosystemtjenester; 3) 

forøgelse af landbrugets og skovbrugets bidrag til bevaring og forøgelse af biodiversiteten; 4) 

sikring af en bæredygtig udnyttelse af fiskebestande; 5) bekæmpelse af invasive, 

ikkehjemmehørende arter og 6) intensivering af EU’s bidrag til at standse tabet af biodiversitet 

på globalt plan.  

 

Midtvejsevaluering: stadig langt fra halvvejs 
 

I 2015 er sagen lysende klar: uden en væsentligt forstærket indsats vil EU i 2020 igen forfejle 

sine vedtagne mål. Tallene taler for sig selv. EU28 's økologiske fodaftryk er dobbelt så stort 

som Europas biokapacitet. Kun 23 % af arterne og 16 % af levesteder er i gunstig tilstand. Der 

er gjort alt for lidt fremskridt i forhold til det overordnede mål, der skal nås. Der er kun gjort 
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gode fremskridt i retning af to mål (mål 4, fiskeri, og mål 5, invasive ikkehjemmehørende arter), 

mens resultaterne for de andre mål er helt utilstrækkelige og navnlig i forbindelse med landbrug 

og skovbrug giver anledning til bekymring.  

 

Den generelle tendens er således fortsat særdeles alvorlig og foruroligende. I den henseende 

bekræfter midtvejsevalueringen konklusionerne fra "SOER 2015"-rapporten og rapporten om 

"naturens tilstand". Det internationale perspektiv i "Global Biodiversity Outlook Report 2014" 

fortæller den sammen historie: på trods af store bestræbelser og fremskridt i visse sektorer, er 

der risiko for, at de fleste af Aichimålene ikke vil blive opfyldt i 2020, medmindre der gøres en 

betragtelig ekstraindsats. 

 

Samtidig er det lovende og opløftende, at målrettede tiltag og investeringer inden for natur og 

biodiversitet rent faktisk kan udmønte sig i succeshistorier. Visse arters tilbagevenden er et klart 

eksempel herpå. Ordføreren opfordrer til, at man bruger bedste praksisser som katalysatorer for 

forandring, for selv om succeshistorierne hidtil langt har været opvejet af den generelle negative 

tendens, viser de, at den eksisterende lovgivning fungerer, at 2020-målene er opnåelige, og at 

der stadig er et enormt potentiale for forbedringer. 

 

Politisk vilje til gennemførelse, håndhævelse og integration  
 

Ordføreren efterlyser større politisk vilje til at gøre bekæmpelsen af biodiversitetstabet til en 

reel politisk prioritet, og anser en tilgang med inddragelse af mange forskellige interessenter, 

hvor de regionale og lokale aktører skal spille en særlig rolle, for at være nødvendig. 

 

Bedre gennemførelse og håndhævelse af eksisterende lovgivning er efter ordførerens opfattelse 

en forudsætning for fremskridt. 

Den mest relevante lovgivning er indlysende nok naturdirektiverne: en fuldstændig 

gennemførelse af fugle- og habitatdirektiverne er en absolut forudsætning for gennemførelsen af 

den samlede strategi for biodiversitet. Naturdirektiverne er milepæle i EU’s 

naturbeskyttelsespolitik og kan takket være deres koncise, sammenhængende og konsekvente 

form så at sige betragtes som værende "smart regulering" fra tiden før, dette begreb blev taget 

i brug. Det er takket være naturdirektiverne, at EU har et enestående netværk, Natura 2000, der 

med 26 000 beskyttede områder omfatter 18 % af landarealet og 6 % af det marine miljø. 

Ordføreren bemærker, at Natura 2000 er et relativt ungt netværk, hvis fulde potentiale langt fra 

er udnyttet.  

 

Ordføreren ønsker at gøre det helt klart, at han modsætter sig en eventuel revision af 

naturdirektiverne, eftersom dette vil bringe gennemførelsen af biodiversitetsstrategien i fare, 

føre til en lang periode med manglende retssikkerhed og muligvis svække lovgivningen; 

Ordføreren er desuden overbevist om, at problemet ikke består i selve lovgivningen, men først 

og fremmest i den ufuldstændige og utilstrækkelige gennemførelse og håndhævelse af samme. 

Ordføreren mener derfor, at det vil være langt mere effektivt, hvis såvel Kommissionen som de 

kompetente myndigheder i medlemsstaterne tilstræber en bedre gennemførelse i samråd med 

hinanden. Bedre retningslinjer, en streng håndhævelse og udveksling af bedste praksis er af 

afgørende betydning i denne henseende.  

 

Den kollektive og tværgående tilgang, som er nødvendig for at standse tabet af biodiversitet 

efffektivt, er fortsat problematisk. Integreringen af biodiversitet i den fælles landbrugspolitik er 

en særlig udfordring. Ordføreren opfordrer til overvågning, evaluering og forøgelse af 
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effektiviteten af grønne foranstaltninger og andre foranstaltninger til udvikling af 

landdistrikterne.  

 

Investering i natur og biodiversitet er en social og økonomisk nødvendighed  
 

Ordføreren tilslutter sig det moralske argument om, at biodiversiteten bør beskyttes på grund af 

sin store iboende værdi, fordi vores klode bør holdes så intakt som muligt af hensyn til de 

kommende generationer. Endvidere er han stærkt overbevist om, at det også ud fra et 

samfundsøkonomisk synspunkt er vigtigt at investere i naturen og biodiversiteten. Med dette in 

mente beklager han, at natur og økonomisk udvikling igen står som hinandens modsætninger. 

Der er behov for nytænkning. Metoder til måling af biodiversitetens økonomiske værdi som 

f.eks. TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) kan, på trods af eventuelle 

mangler, spille en nyttig rolle i denne sammenhæng og bidrage til at øge bevidstheden, 

forbedre brugen af de tilgængelige ressourcer og føre til en bedre informeret 

beslutningstagning.  

 

Følgende statistiske tal vidner klart om biodiversitetens enorme samfundsøkonomiske 

konsekvenser:  

 hvert år medfører manglende politisk handling tab af økosystemtjenester til en værdi 

af 7 % af det globale BNP  

 de samfundsøkonomiske offeromkostninger ved ikke at nå 2020-målene skønnes at 

udgøre 50 mia. EUR om året  

 1 ud af 6 job i EU afhænger i et eller andet omfang af naturen 4,5 mio. job i EU er 

afhængige af økosystemer, der er beskyttet af Natura 2000  

 værdien af insekters bestøvningstjenester anslås at udgøre 15 mia. EUR om året  

 skader forårsaget af invasive ikkehjemmehørende arter i EU anslås at udgøre 12 mia. 

EUR om året  

 omkostningerne ved at forvalte Natura 2000 (5.8 mia. EUR om året) er mange gange 

mindre end den merværdi, som Natura 2000 genererer (200-300 mia. EUR).  

 

Naturligvis koster det penge at investere i natur og biodiversitet. Disse omkostninger opvejes 

imidlertid langt af den merværdi, som naturen og biodiversiteten kan tilbyde, og af det værditab, 

som manglende handling indebærer.  

 

De europæiske borgeres stemme 
 

Borgerne betragter natur og biodiversitet som vigtige spørgsmål. Ifølge en Eurobarometer-

undersøgelse (nr. 436) om biodiversitet mener mindst 8 ud af 10 EU-borgere, at tabet af 

biodiversitet har alvorlige følger. Borgerne gav også højt og tydeligt deres mening til kende 

under den nylige offentlige internethøring om fitnesstjekket af naturdirektiverne. Denne 

høring havde et rekordstort antal deltagere, nemlig 552 470 (til sammenligning har TTIP kun 

haft en tredjedel heraf). "Nature Alert!"-kampagnen spillede en afgørende rolle i denne 

sammenhæng. 

 

På den anden side viste Eurobarometer-undersøgelsen også, at borgerne ønsker flere 

oplysninger om tab af biodiversitet, og at de fleste mennesker ikke er bekendt med Natura 2000. 

Sålænge noget er ukendt, kan det næppe forventes at skabe entusiasme. Skal der opnås større 

offentlig støtte til investeringer i naturen og biodiversiteten, er det efter ordførerens opfattelse 
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vigtigt, at man overbeviser flere mennesker om biodiversitetens værdi. For at opnå dette bør 

man pege på den samfundsøkonomiske værdi af biodiversitet og følgerne af tab af biodiversitet 

for sundhed, trivsel og velfærd. Politiske beslutningstagere på alle niveauer har en vigtig opgave 

her.  

 

Der er brug for yderligere tiltag  
 

Ordføreren mener, at der er behov for supplerende, innovative løsninger for at standse tabet af 

biodiversitet, og han foreslår en række konkrete tiltag med henblik herpå:  

 udviklingen af et transeuropæisk net af grøn infrastruktur (TEN-G) kan skabe en win-

win-situation for naturen og økonomien  

 begrebet "natur" bør ikke være begrænset til naturen i beskyttede områder den 

eksisterende strategi tager ikke højde for nødvendigheden af at sikre adgang til 

kvalitetsnatur for alle og at forhindre tab af biodiversitet uden for de beskyttede 

områder. Denne mangel kunne afhjælpes gennem nogle europæiske rammer for 

forebyggelse af nettotab af biodiversitet og økosystemtjenester  

 for at kunne anvende de tilgængelige ressourcer mere effektivt og mere målrettet er 

det nødvendigt, at der udarbejdes specifikke kriterier for faciliteten til finansiering af 

naturkapital, så det sikres, at projekterne giver positive og konkrete resultater til gavn 

for biodiversiteten;; 

 det er fortsat nødvendigt at indsamle pålidelige og sammenlignelige data: især 

sammenhængene mellem sundhed og biodiversitet og tilbagegangen i antallet af 

bestøvere kræver mere forskning og yderligere foranstaltninger  

 naturbaserede løsninger kan yde et væsentligt bidrag til håndteringen af udfordringer 

som f.eks. klimaændringer: f.eks. kan en målrettet plan for indførelse af mere natur i 

byerne i betydelig grad sænke temperaturen i disse. Ordføreren mener, at det er af 

afgørende betydning, at de enkelte borgere også kan komme til at bidrage - 

kolonihavernes genopblomstring og den fornyede interesse for tanken om "den 

levende have" er gode eksempler herpå.  

 

Konklusion 

 

Naturen udsender nødråb. Spørgsmålet er, om det vil vække os fra vores dvale og anspore os til 

en yderligere indsats. Ordføreren er overbevist om, at biodiversitet og natur skal være centrale 

elementer i et intelligent, bæredygtigt og inklusivt Europa, og opfordrer til større politisk vilje 

til reelt at standse tabet af biodiversitet. Det er af afgørende betydning, såvel for naturen selv 

som for vores børns og børnebørns sundhed, trivsel og velfærd. 

 


