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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om halvtidsöversyn av strategin för biologisk mångfald i EU 

(2015/2137(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande Halvtidsöversyn av strategin för biologisk 

mångfald i EU fram till 2020 (COM(2015)0478), 

– med beaktande av kommissionens rapport Tillståndet för naturen i Europeiska unionen – 

Rapport om tillstånd och trender för naturtyper och arter som omfattas av fågel- och 

habitatdirektiven under perioden 2007–2012 i enlighet med kraven i artikel 17 i 

habitatdirektivet och artikel 12 i fågeldirektivet (COM(2015)0219), 

– med beaktande av kommissionens rapport om offentligt samråd som en del av kontrollen 

av EU:s naturvårdslagstiftnings ändamålsenlighet (fågeldirektivet, livsmiljödirektivet),  

– med beaktande av Eurobarometerundersökningen som offentliggjordes i oktober 2015 

om EU-medborgares inställning till biologisk mångfald (”Särskild 

Eurobarometerrapport 436”),  

–  med beaktande av Europeiska miljöbyråns rapport om Europas miljö – tillstånd och 

utblick 2015, 

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om 

EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2014)0064), 

– med beaktande av slutrapporten från Horisont 2020-expertgruppen "Nature-Based 

Solutions and Re-Naturing Cities" Towards an EU Research and Innovation Policy 

Agenda for Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities, som offentliggjordes 2015,  

– med beaktande av finansieringsmekanismen för naturkapital, som ingår i Lifes 

finansiella instrument till stöd för miljön och klimatåtgärder,  

– med beaktande av kommissionens samråd om det framtida EU-initiativet under mottot 

”inga nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster”, 

– med beaktande av resultaten från den tolfte partskonferensen (COP 12) för FN:s 

konvention om biologisk mångfald, särskilt halvtidsöversynen av framstegen i 

genomförandet av den strategiska handlingsplanen för biologisk mångfald 2011–2020, 

inbegripet den fjärde upplagan av Global Diversity Outlook (Global biologisk mångfald - 

Utsikt 4) och åtgärder för att förbättra genomförandet, 

– med beaktande av rapporten från sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald 

och WHO Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health, a State of 

Knowledge Review, offentliggjord 2015,  
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– med beaktande av förslaget till resolution som lades fram vid FN:s generalförsamlings 

69:e möte för antagande av utvecklingsagendan efter 2015 Transforming our world: the 

2030 Agenda for Sustainable Development, 

– med beaktande av rapporterna om de ekonomiska aspekterna av ekosystem och 

biologisk mångfald (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB), en 

internationellt initiativ som syftar till att synliggöra naturvärdena, 

– med beaktande av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av 

vilda djur och växter (Cites) och konventionen om skydd av flyttande vilda djur, 

– med beaktande av Internationella naturvårdsunionens rödlista över utrotningshotade 

djurarter, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 

22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av 

invasiva främmande arter1, 

– med beaktande av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 och särskilt förordning 

(EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som 

ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd 

för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

(Ejflu),  

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 

11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets 

förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets 

förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG2, 

– med beaktande av den fleråriga budgetramen 2014–2020, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 april 2012 om vår livförsäkring, vårt 

naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 20203, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om grön infrastruktur – att 

stärka Europas naturkapital4, 

– med beaktande av sin resolution av den 28 april 2015 om en ny EU-skogsstrategi för 

skogarna och den skogsbaserade sektorn5, 

– med beaktande av parlamentets utredningstjänsts studie från april 2015 om bevarandet av 

den biologiska mångfalden – EU-politiken och internationella avtal6, 

                                                 
1 EUT L 317, 4.11.2014, s. 35. 
2 EUT L 354, 28.12.2013, s. 22. 
3 Antagna texter, P7_TA(2012)0146. 
4 Antagna texter, P7_TA(2013)0600. 
5 Antagna texter, P8_TA(2015)0109. 
6 PE554.175. 
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– med beaktande av studien från parlamentets utredningsavdelning C (medborgerliga 

rättigheter och konstitutionella frågor) från 2009 om nationell lagstiftning och praxis med 

avseende på genomförandet av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 

bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter), särskilt artikel 61, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande om bidrag till kontrollen av 

fågeldirektivets och livsmiljödirektivets ändamålsenlighet som antogs vid det 115:e 

plenarsammanträdet den 3–4 december 2015, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0000/2015), och av följande skäl: 

A. Biologisk mångfald omfattar jordens helt unika variation av ekosystem, livsmiljöer, arter 

och gener, som människan är starkt beroende av.  

B. Den biologiska mångfalden har utöver ett enormt egenvärde även ett enormt socialt och 

ekonomiskt värde.  

C. Den biologiska mångfalden står under hårt tryck världen över, vilket medför irreversibla 

förändringar som är ödesdigra för naturen, samhället och ekonomin.  

D. Åtminstone åtta av tio EU-medborgare anser att effekten av förlorad biologisk mångfald 

är allvarlig och 552 470 medborgare deltog i det offentliga samrådet om kontrollen av 

naturvårdsdirektivens ändamålsenlighet.  

Allmänt  

1. Europaparlamentet välkomnar halvtidsöversynen av strategin för biologisk mångfald och 

rapporterna The State of Nature och SOER 2015. Parlamentet betonar den strategiska 

vikten av dessa rapporter för uppnåendet av EU:s mål för biologisk mångfald. 

2. Europaparlamentet noterar att den allmänna tendensen avseende biologisk mångfald utan 

tvivel fortfarande är oroväckande och att 2020-målen inte kommer att uppnås utan 

betydande ytterligare ansträngningar. Samtidigt ger de riktade insatserna verkligen 

resultat, och det finns därför stor förbättringspotential.  

3. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt med politisk vilja samt med 

genomförande, verkställighet och ytterligare integrering av biologisk mångfald i andra 

politikområden.  

4. Europaparlamentet beklagar att motsättningen mellan natur och ekonomisk utveckling än 

en gång är så tydlig. Naturen måste få en större plats i samhället, ekonomin och 

företagens verksamhet.  

5. Europaparlamentet anser det mycket viktigt att erkänna att investeringar i biologisk 

mångfald skapar möjligheter som också är värdefulla och nödvändiga ur socioekonomisk 

synvinkel. Parlamentet välkomnar metoder för ekonomisk bedömning, exempelvis 

                                                 
1 PE410.698. 
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”ekonomiska aspekter av ekosystem och biologisk mångfald” (TEEB). Dessa metoder 

kan trots eventuella brister bidra till att öka medvetenheten, förbättra användningen av de 

tillgängliga resurserna och leda till mer välgrundade beslut.  

Halvtidsöversyn av strategin för biologisk mångfald  

Överordnat mål 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snarast prioritera 

uppnåendet av 2020-målen. Parlamentet efterlyser en flerpartsstrategi och betonar att de 

regionala och lokala aktörerna spelar en avgörande roll. En större medvetenhet bland 

allmänheten och ett större stöd för biologisk mångfald är mycket viktigt i detta 

sammanhang.  

Mål 1  

7. Europaparlamentet betonar att ett fullständigt genomförande av naturvårdsdirektiven är 

mycket viktigt för strategin som helhet, och uppmanar alla berörda parter att göra sitt 

yttersta för att uppnå detta.  

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra de riktlinjer som ska främja en 

optimal tillämpning av direktiven, i överensstämmelse med befintlig rättspraxis. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad prioritera dialogen med 

medlemsstaterna och uppmuntra utbyte av bästa praxis.  

9. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att slutföra arbetet med att utse 

Natura 2000-områden och utarbeta förvaltningsplaner.  

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att 

noggrant upprätthålla naturvårdsdirektiven. Parlamentet kräver i detta sammanhang 

ytterligare insatser för att stoppa den illegala jakten på skyddade fågelarter.  

Mål 2 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål lägga fram ett konkret 

förslag om utveckling av ett transeuropeiskt nät för grön infrastruktur (TEN-G).  

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera målet att 15 % av de 

förstörda ekosystemen ska återställas till 2020 och att använda anslagen som är 

tillgängliga för detta ändamål i den fleråriga budgetramen.  

Mål 3 

13. Europaparlamentet noterar och beklagar att det inte har skett någon mätbar förbättring 

av den biologiska mångfalden i jordbruket. Parlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen och medlemsstaterna att övervaka och bedöma hur effektiva den 

gemensamma jordbrukspolitikens miljöanpassningsåtgärder och andra åtgärder för 

landsbygdsutveckling är och att effektivisera åtgärderna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att beakta resultaten i halvtidsöversynen av den gemensamma 

jordbrukspolitiken.  
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Mål 4 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra allt de kan 

för att snabbt och korrekt genomföra den reformerade gemensamma fiskeripolitiken för 

att uppnå målet om maximalt hållbart uttag.  

Mål 5 

 15. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utarbeta en korrekt 

förteckning över invasiva främmande arter som är oroväckande för EU. Parlamentet 

betonar vikten av att förteckningen uppdateras regelbundet och att det görs ytterligare 

riskbedömningar för arter så att lagstiftningen om invasiva främmande arter kan fylla 

sin funktion som ett effektivt redskap.  

Mål 6 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att gradvis avskaffa 

alla subventioner som är skadliga för miljön. Parlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen och medlemsstaterna att fullt ut stödja och främja övergången till ett 

kretsloppssamhälle. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ambitiös 

handlingsplan för bekämpning av illegal handel med vilda djur och växter.  

Kontroll av naturvårdsdirektivens ändamålsenlighet 

17. Europaparlamentet betonar att naturvårdsdirektiven är milstolpar för 

naturvårdspolitiken, inte bara inom EU utan också internationellt. Tack vare 

naturvårdsdirektivens kortfattade, sammanhängande och konsekventa form kan de 

anses vara smart lagstiftning ”före sin tid”.  

18. Europaparlamentet framhåller att Natura 2000 fortfarande är ett relativt ungt nätverk 

vars fulla potential långtifrån har uppnåtts. Parlamentet anser att naturvårdsdirektiven 

fortfarande är relevanta och att bästa praxis för genomförande visar deras effektivitet.  

19. Europaparlamentet är övertygat om att problemet inte ligger i själva lagstiftningen utan i 

första hand i det ofullständiga och otillräckliga genomförandet. Parlamentet motsätter 

sig en eventuell översyn av naturvårdsdirektiven eftersom detta skulle äventyra 

genomförandet av strategin för biologisk mångfald, medföra en utdragen period med 

osäkerhet om rättsläget och eventuellt försvaga lagstiftningen. 

Vägen framåt: tilläggsåtgärder  

20. Europaparlamentet betraktar förlust av biologisk mångfald utanför skyddade 

naturområden som en lucka i strategin. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att 

utarbeta en lämplig ram för att förhindra nettoförluster av biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster.  

21. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att genom initiativ vad gäller fysisk 

planering säkra tillfredsställande skydd av Natura 2000-nätverket, bevara 

grönområden och inrätta ett sammanhängande nätverk för blågrön infrastruktur från 

landsbygdsområden till stadsområden, och att samtidigt skapa ett nödvändigt klart 
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rättsläge för ekonomisk verksamhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en 

översyn av bästa praxis i detta hänseende. 

22. Europaparlamentet anser att för att tillgängliga resurser ska användas effektivare och 

mer riktat är det mycket viktigt att kommissionen utarbetar specifika kriterier för 

finansieringsmekanismen för naturkapital, så att projekten garanterat kan inverka 

positivt på den biologiska mångfalden.  

23. Europaparlamentet betonar vikten av forskning och utveckling, och uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att särskilt fokusera på sambandet mellan biologisk 

mångfald och hälsa. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta ett 

europeiskt initiativ om pollengivare.  

25. Europaparlamentet är starkt övertygat om att miljö och innovation är komplementära, 

och uppmärksammar särskilt naturbaserade lösningar som ger både ekonomiskt och 

miljömässigt smarta lösningar på utmaningar såsom klimatförändringar, brist på 

råvaror och föroreningar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra allt de kan 

för att behandla dessa frågor inom ramen för Horisont 2020.  

26. Europaparlamentet betonar att frågor som rör biologisk mångfald, klimatförändringar 

och brist på råvaror är oskiljaktiga. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att ta hänsyn till detta i vidare diskussioner om ett nytt internationellt 

klimatavtal. 

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 
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MOTIVERING 

Förlust av biologisk mångfald är en förlust för naturen, mänskligheten och ekonomin 

Biologisk mångfald, den helt unika variationen av ekosystem, livsmiljöer, arter och gener på 

jorden, i vilken också mänskligheten ingår, har ett enormt egenvärde. Dessutom är människor 

extremt beroende av den biologiska mångfalden för ett stort antal värdefulla ekosystemtjänster, 

som ren luft, rent vatten, råvaror, pollinatörer och översvämningsskydd, för att bara nämna 

några få. Biologisk mångfald är därför avgörande för vår hälsa och vårt välbefinnande, liksom 

för vårt ekonomiska välstånd.  

Den biologiska mångfalden är utsatt för stora påfrestningar i hela världen, också i Europa. Arter 

utrotas i en skrämmande fart. Detta beror på mänsklig verksamhet. Förändrade livsmiljöer, 

föroreningar, överexploatering, invasiva främmande arter och klimatförändringar är 

huvudorsakerna till förlust av biologisk mångfald.  

Förlust av biologisk mångfald är särskilt skadlig och innebär förluster för naturen, 

mänskligheten och ekonomin: den sätter nödvändiga ekosystemtjänster på spel och äventyrar 

jordens naturliga motståndskraft, som behövs för att ta itu med de nya utmaningarna. I studien 

Global risks perception survey 2014 rangordnade Världsekonomiskt forum förlust av biologisk 

mångfald och kollaps av ekosystem bland de tio största riskerna. Planetens gränser och 

kapacitet överskrids vilket utlöser irreversibla förändringar. Förlust av biologisk mångfald är 

alltså oskiljbart kopplat till frågor som klimatförändringarna och brist på råvaror, vilket också 

framgår tydligt av den nya 2030-agendan för hållbar utveckling.  

EU:s strategi för biologisk mångfald till 2020 

Det europeiska målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald misslyckades 2010. EU 

reagerade genom att utarbeta en ny strategi under 2011. Stats- och regeringscheferna fastställde 

att huvudmålet skulle vara att stoppa förlusten av biologisk mångfald och förstöringen av 

ekosystemtjänster, återställa dem så gott det går till 2020 och driva på EU:s arbete med att 

avvärja försämringen av den globala biologiska mångfalden.  

Följaktligen byggdes strategin upp kring sex mål, som vart och ett stöttas av särskilda åtgärder: 

1) Fullständigt genomförande av fågel- och livsmiljödirektiven (naturvårdsdirektiven). 2) 

Bevara och återställa ekosystem och ekosystemtjänster. 3) Öka jord- och skogsbrukets bidrag 

för bevarande och förbättring av den biologiska mångfalden. 4) Garantera hållbart utnyttjande 

av fiskebestånden. 5) Bekämpa invasiva främmande arter. 6) Stärka EU:s bidrag för att avvärja 

förlusten av global biologisk mångfald.  

Halvtidsöversyn: fortfarande långt ifrån halvvägs 

Domen 2015 är glasklar: EU kommer, om inte betydande kompletterande ansträngningar görs, 

att återigen misslyckas med att nå de överenskomna målen till 2020. Siffrorna talar för sig 

själva. EU-28:s ekologiska fotavtryck är dubbelt så stort som Europas biokapacitet. Knappt 

23 procent av arterna och 16 procent av livsmiljöerna har gynnsam status. Det är uppenbart att 

det görs för små framsteg för att huvudmålet ska kunna nås. Betydande framsteg har endast 
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gjorts avseende två mål (mål 4, fiske och mål 5, invasiva främmande arter), medan resultaten 

för de andra målen är helt otillräckliga. Störst anledning till oro ger jord- och skogsbruk.  

Den allmänna trenden fortsätter att vara extremt dyster och oroväckande. Halvtidsöversynen 

bekräftar i detta avseende resultaten från rapporterna SOER 2015 och The State of Nature. Det 

internationella perspektivet i Global Biodiversity Outlook Report 2014 förmedlar ett liknande 

budskap: trots avsevärda insatser och framsteg inom vissa sektorer är det möjligt att de flesta av 

Aichi-målen inte kommer att nås till 2020 om inte betydande kompletterande insatser görs. 

Det är dock samtidigt lovande och uppmuntrande att riktade insatser och investeringar i natur 

och biologisk mångfald faktiskt kan leda till lyckade resultat. Återvändandet av vissa arter 

illustrerar detta tydligt. Föredraganden efterlyser bästa metoder som ska användas som 

katalysatorer för förändring, eftersom, även om framgångarna hittills inte kunnat uppväga den 

allmänt negativa trenden, de visar att den gällande lagstiftningen fungerar, att det går att nå 

målen för 2020 och att det fortfarande finns en enorm förbättringspotential.  

Den politiska viljan till genomförande, verkställighet och integration  

Föredraganden förordar en starkare politisk vilja att verkligen gripa sig an förlusten av biologisk 

mångfald som en politisk prioritet, och anser att det behövs ett tillvägagångssätt med många 

intressenter, i vilken regionala och lokala aktörer ska spela en särskild roll.  

Föredraganden anser att bättre genomförande och verkställighet av befintlig lagstiftning är 

nyckelbegrepp för att nå framgång.  

Den mest självklart relevanta lagstiftningen utgörs av naturvårdsdirektiven: ett fullständigt 

genomförande av fågel- och livsmiljödirektiven är ju en absolut nödvändig förutsättning för att 

uppnå strategin för biologisk mångfald som helhet. Naturvårdsdirektiven är milstolpar för 

Europas naturvårdspolitik och kan, med tanke på deras kortfattade, sammanhängande och 

konsekventa form, anses vara smart lagstiftning ”före sin tid”. Tack vare naturvårdsdirektiven 

har EU ett unikt nätverk, Natura 2000, som med 26 000 skyddade områden omfattar 18 procent 

av landytan och 6 procent av den marina miljön. Föredraganden noterar att Natura 2000 är ett 

relativt ungt nätverk vars fulla potential långt ifrån har uppnåtts.  

Föredraganden motsätter sig entydigt en eventuell översyn av naturvårdsdirektiven eftersom 

detta skulle kunna äventyra själva strategin för biologisk mångfald, medföra en utdragen period 

med osäkerhet om rättsläget och eventuellt försvaga lagstiftningen. Föredraganden är dessutom 

övertygad om att problemet inte ligger i själva lagstiftningen utan i första hand i dess 

ofullständiga och otillräckliga genomförande och verkställighet. Föredraganden anser att det 

därför vore mycket mer effektivt, för såväl kommissionen som de behöriga myndigheterna i 

medlemsstaterna, att sträva efter bättre genomförande i samråd med varandra. Förbättrade 

riktlinjer, strikt verkställighet och utbyte av bästa metoder är avgörande i detta hänseende.  

Det gemensamma och övergripande förhållningssätt som krävs för att effektivt stoppa förlusten 

av biologisk mångfald är fortfarande problematiskt. Att integrera biologisk mångfald i den 

gemensamma jordbrukspolitiken är en särskild utmaning. Föredraganden efterlyser att 

effektiviteten hos miljöanpassningsåtgärder och att andra åtgärder för landsbygdsutveckling ska 

övervakas, bedömas och öka.  
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Investeringar i natur och biologisk mångfald är socialt och ekonomiskt nödvändiga  

Föredraganden ställer sig bakom det moraliska argumentet att den biologiska mångfalden bör 

skyddas på grund av sitt stora egenvärde och som ett sätt att bevara vår planet så intakt som 

möjligt för kommande generationer. Föredraganden är dessutom fast övertygad om att 

investeringar i natur och biologisk mångfald också är meningsfulla och nödvändiga ur 

socioekonomisk synvinkel. Mot denna bakgrund beklagar föredraganden att motsättningen 

mellan natur och ekonomisk utveckling än en gång är så tydlig. En attitydförändring är absolut 

nödvändig. Metoder för att mäta det ekonomiska värdet av biologisk mångfald, som 

”ekonomiska aspekter av ekosystem och biologisk mångfald” (TEEB), kan, trots eventuella 

brister, fylla en viktig funktion här och bidra till att öka medvetenheten, förbättra användningen 

av de tillgängliga resurserna och leda till mer välgrundade beslut.  

Följande statistik visar tydligt de enorma socioekonomiska effekterna av biologisk mångfald:  

 Varje år leder ”uteblivna insatser” till förluster av ekosystemtjänster motsvarande 

7 procent av världens BNP.  

 De socioekonomiska alternativkostnaderna om målen för 2020 inte uppnås 

uppskattas till 50 miljarder euro per år.  

 Ett av sex arbetstillfällen i EU är till viss grad beroende av naturen. 

4,5 miljoner arbetstillfällen i EU är beroende av ekosystemtjänster som skyddas 

genom Natura 2000.  

 Värdet av insekters pollineringstjänster uppskattas till 15 miljarder euro per år.  

 De skador som orsakas av främmande invasiva arter i EU uppskattas till 

12 miljarder euro per år.  

 Kostnaderna för att administrera Natura 2000 (5,8 miljarder euro per år) är många 

gånger lägre än det mervärde som produceras av Natura 2000 (200–

300 miljarder euro).  

Naturligtvis kostar det pengar att investera i natur och biologisk mångfald. Det mervärde som 

natur och biologisk mångfald erbjuder uppväger emellertid gott och väl dessa kostnader och den 

värdeförlust som skulle uppstå på grund av ”uteblivna insatser”.  

Medborgarnas åsikter  

Medborgarna anser att natur och biologisk mångfald är viktiga. Enligt 

Eurobarometerundersökningen (nr 436) om biologisk mångfald anser minst åtta av tio EU-

medborgare att effekten av förlorad biologisk mångfald är allvarlig. Allmänheten reagerade 

också högt och tydligt under det nyligen genomförda offentliga samrådet via internet om 

kontrollen av ändamålsenligheten för naturvårdsdirektiven. Detta samråd drog in ett rekordstort 

antal deltagare, nämligen 552 470 personer (tre gånger fler deltagare än samrådet om TTIP). 

Kampanjen ”Nature Alert!” intog här en viktig roll. 
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Å andra sidan avslöjades i Eurobarometerundersökningen att medborgare ville få mer 

information om förlusten av biologisk mångfald och att de flesta människor inte var bekanta 

med Natura 2000. Vad man inte känner till bryr man sig inte om. För att skapa större stöd bland 

allmänheten för investeringar i natur och biologisk mångfald anser föredraganden att det är 

viktigt att övertala fler människor att förstå värdet av denna sak. Uppmärksamheten bör därför 

riktas på det socioekonomiska värdet av biologisk mångfald och effekterna av förlust av 

biologisk mångfald för hälsa, välbefinnande och välgång. Beslutsfattare på alla nivåer har här 

en viktig uppgift.  

Ytterligare åtgärder behövs  

Föredraganden anser att det behövs ytterligare, innovativa förslag i syfte att stoppa förlusten av 

biologisk mångfald, och han föreslår ett antal särskilda åtgärder i detta syfte:  

 Utarbetande av ett transeuropeiskt nät för grön infrastruktur (TEN-G) skulle kunna 

skapa en situation som både naturen och ekonomin vinner på.  

 Definitionen på natur bör inte begränsas till natur i skyddade områden. Att garantera 

tillgång för alla till natur av god kvalitet och förebygga förlust av biologisk mångfald 

utanför dessa skyddade områden är en brist i dagens strategi. Ett europeiskt ramverk 

för att förebygga och undvika nettoförluster av biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster skulle kunna bidra till detta.  

 För att de tillgängliga resurserna ska kunna användas effektivare och på ett mer 

fokuserat sätt behövs specifika kriterier för finansieringsmekanismen för naturkapital, 

vilka ska garantera att projekt leder till positiva och konkreta resultat med avseende 

på biologisk mångfald. 

 Det fortsätter att vara nödvändigt att samla in tillförlitliga och jämförbara uppgifter. 

Det behövs mer forskning och kompletterande åtgärder, särskilt om kopplingarna 

mellan hälsa och biologisk mångfald och minskningen av pollinatörer.  

 Naturbaserade lösningar kan ge ett betydande bidrag i kampen mot utmaningar, som 

klimatförändringar: exempelvis kan en skräddarsydd plan för införande av mer natur 

i städerna på ett betydande sätt sänka temperaturen i dem. Föredraganden anser att 

det är absolut nödvändigt att enskilda personer från allmänheten också kan bidra, och 

goda exempel är återupplivandet av koloniträdgårdar och det alltmer framgångsrika 

konceptet med ”levande trädgårdar”.  

Slutsats 

Naturen ropar efter hjälp. Frågan är om den kommer att väcka oss ur vår dvala och sporra oss 

till ytterligare åtgärder. Föredraganden är övertygad om att biologisk mångfald och natur måste 

stå i centrum för ett smart och hållbart Europa för alla, och han efterlyser större politisk vilja att 

verkligen stoppa förlusten av biologisk mångfald. Detta är helt avgörande för naturen i sig och 

för våra barns och barnbarns hälsa, välbefinnande och välgång. 


