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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving gericht op het behoud van de biodiversiteit
(2009/2108(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie over de tussentijdse beoordeling van de uitvoering 
van het biodiversiteitsactieplan van de EG (COM(2008)0864 def),

– gezien de mededeling van de Commissie over de opties voor een EU-visie en een EU-doel 
voor biodiversiteit na 2010,

– gezien het verslag van de Commissie over de staat van de instandhouding van habitattypes en 
soorten als vereist in artikel 17 van de Habitatrichtlijn (COM(2009)0358),

– gezien Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand1 (vogelrichtlijn) en de resolutie van het Europees Parlement van 17 januari 20012

over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna3 (habitatrichtlijn), 

– gezien de conclusies van de Raad (milieu) van 25 juni 2009 over de evaluatie halverwege 
van de uitvoering van het biodiversiteitsactieplan van de EU/Naar een EU-strategie ten 
aanzien van invasieve uitheemse soorten,

– gezien de informele bijeenkomst van de Raad van 26-27 januari 2010 in Madrid waar de 
zogenoemde "Cibeles"-prioriteiten zijn goedgekeurd en gezien de conclusies van de Raad 
(milieu) van 15 maart 2010 over biodiversiteit na 2010 – Visie en doelen voor de EU en de 
wereld, en internationale regeling voor toegang en lastenverdeling,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 25-26 maart 2010, met name paragraaf 14,

– gezien de Europese Top van Göteborg in 2001, waar werd overeengekomen als onderdeel 
van een duurzame ontwikkelingsstrategie het biodiversiteitsverlies tegen 2010 tot staan te 
brengen,

– gezien de studie naar de economische aspecten van ecosystemen en biodiversiteit 
(Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) (http://www.teebweb.org),

– gezien de mededeling van de Commissie "Naar een EU-strategie ten aanzien van invasieve 
soorten" (COM(2008)0789), 

– gezien het Blauwboek van de EU voor een geïntegreerd maritiem beleid (COM(2007)0575 
en SEC(2007)1278) en de lopende voorbereidingen voor de hervorming van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid,

– gezien de maatregelen ter bevordering van natuurbehoud en biodiversiteit die deel uitmaken 
                                               
1 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/105/EG (PB L 363 

van 20.12.2006, blz. 368).
2 PB C 262 van 18.9.2001, blz. 132.
3 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/105/EG.
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van de "gezondheidstest van het GLB" en de kansen die worden geboden door de hervorming 
van het GLB waarover momenteel wordt gediscussieerd,

– gezien het feit dat de Verenigde Naties 2010 hebben uitgeroepen tot het Jaar van de 
biodiversiteit,

– gezien het resultaat van de 15e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen (COP 15) bij 
de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en 
plantensoorten (CITES), die van 13 tot 25 maart 2010 in Doha (Qatar) heeft plaatsgevonden,

– gezien de komende 5e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen waar de partijen bij 
het protocol van Cartagena over bioveiligheid (COP-MOP 5 ) bijeenkomen en de 
Conferentie van de partijen (COP 10) bij het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit,

– gelet op artikel 48, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de adviezen van de Commissie visserij en de Commissie verzoekschriften (A7-0000/2010),

A. overwegende dat uit de mededelingen van de Commissie duidelijk is geworden dat de EU 
haar biodiversiteitdoelstelling voor 2010 niet zal halen,

B. overwegende dat uit de gezondheidstest van de in het kader van de habitatrichtlijn 
beschermde soorten en habitattypes blijkt dat een meerderheid van de soorten en habitattypes 
zich in een ongunstige staat van instandhouding bevindt, dat het tempo waarin deze 
uitsterven zorgwekkend hoog is en dat er geen tekenen zijn dat de drijvende krachten achter 
de biodiversiteitsverandering zwakker worden; overwegende dat voor de EU belangrijke 
habitats en soorten mogelijk door de klimaatverandering worden bedreigd,

C. overwegende dat verschillende factoren de EU hebben belet haar doelstelling voor 2010 te 
halen, zoals onvolledige uitvoering van de wetgeving, onvolledige en gebrekkige integratie 
in het sectorale beleid, onvoldoende wetenschappelijke kennis en lacunes in gegevens, 
ontoereikende financiële middelen en het ontbreken van aanvullende, op efficiëntie gerichte 
instrumenten om specifieke problemen zoals invasieve uitheemse soorten aan te pakken,

D. overwegende dat biodiversiteit, als het natuurlijke kapitaal van de wereld, essentieel is voor 
het voortbestaan van het menselijk leven op aarde en het welzijn van onze samenlevingen, 
zowel direct als indirect via de ecosysteemdiensten die daaruit voortkomen; dat biodiversiteit 
een centrale rol speelt in de wereldwijde strijd tegen honger en voor voedselzekerheid; dat 
behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit een voorwaarde is voor beperking van en 
aanpassing aan de klimaatverandering,

E. overwegende dat de achteruitgang van de biodiversiteit leidt tot aanzienlijke economische 
verliezen en een vermindering van de welvaart,

F. overwegende dat uit een recente Eurobarometerenquête blijkt dat de burgers van de EU 
grotendeels onbekend zijn met de term biodiversiteit en de gevolgen van 
biodiversiteitsverlies,

Algemene opmerkingen
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1. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over het uiterst snelle tempo van het door de mens 
veroorzaakte biodiversiteitsverlies dat ons, als dit doorgaat zoals in de afgelopen decennia 
het geval was, tegen 2050 opscheept met een sterk verarmde natuur;

2. beseft dat het onaanvaardbaar is als het biodiversiteitsverlies niet wordt gestopt, niet alleen 
uit moreel, maar ook uit ecologisch en economisch oogpunt, aangezien het toekomstige 
generaties berooft van de ecosysteemdiensten en de welvaartsaspecten van een rijke, 
natuurlijke biodiversiteit; 

3. onderstreept dat de vermindering van de welvaart als gevolg van biodiversiteitsverlies 
volgens lopende studies zoals de TEEB-studie momenteel naar schatting ongeveer 50 miljard 
euro per jaar bedraagt (iets minder dan 1% van het BBP) en oploopt tot 14 biljoen euro of 
7% van het geschatte BBP per jaar in 2050;

De EU en biodiversiteit

4. betreurt dat de doelstelling van de EU zoals overeengekomen op de Europese Top van 
Göteborg in 2001 om het biodiversiteitsverlies tegen 2010 tot staan te brengen, niet is 
gehaald; 

5. is verheugd over de mededeling van de Commissie over de opties voor een EU-visie en een 
EU-doel voor biodiversiteit na 2010,

6. is verder verheugd over de conclusies over biodiversiteit van de Raad (milieu) van 15 maart, 
waaronder het nieuwe hoofddoel om het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van 
ecosysteemdiensten in de EU uiterlijk in 2020 tot staan te brengen en, voorzover dit haalbaar 
is, ongedaan te maken;

7. is van mening dat het tot staan brengen van het biodiversiteitsverlies het absolute 
minimumambitieniveau is dat voor 2020 moet worden gerealiseerd;

8. wijst op de waardevolle initiatieven die reeds worden ontplooid om de biodiversiteit en de 
ecosysteemdiensten te herstellen en is van mening dat dergelijke herstelactiviteiten eveneens 
deel kunnen uitmaken van de hoofddoelstelling voor 2020; onderstreept echter de noodzaak 
van een gedegen effect- en geschiktheidsbeoordeling alvorens besluiten te nemen over de 
precieze doelstellingen van de toekomstige biodiversiteitstrategie van de EU;

9. is er, gezien het wereldwijde karakter van biodiversiteit en ecosystemen, van overtuigd dat de 
toekomstige EU-strategie ook nieuwe impulsen zal geven aan de internationale inspanningen 
om biodiversiteitsverlies tegen te gaan;

10. onderstreept verder dat als onderdeel van een beleid dat is gericht op bescherming en 
verbetering van de biodiversiteit een gecoördineerde strategie noodzakelijk is om het 
probleem van de invasieve uitheemse soorten aan te pakken;

Natura 2000

11. erkent dat een juiste uitvoering van de Natura 2000-wetgeving van groot belang is voor het 
halen van de biodiversiteitsdoelstelling van de EU;

12. blijft zich, ongeacht concrete en positieve resultaten wat betreft de staat van instandhouding 
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van verschillende soorten, zorgen maken over de uitvoering van de Natura 2000-wetgeving;

13. is verheugd over de vooruitgang die in sommige lidstaten is geboekt bij het opzetten van 
Natura 2000-gebieden en over het formuleren van maatregelen of beheersplannen; verzoekt 
alle lidstaten zich aan de in de richtlijn vastgestelde termijnen te houden;

14. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over het gebrek aan vooruitgang bij het opzetten van het 
Natura 2000-netwerk in het mariene milieu en verzoekt de Commissie vaart te zetten achter 
de noodzakelijke procedures;

15. is in beginsel verheugd over een onvermijdelijke mate van flexibiliteit in de milieuwetgeving 
van de EU om de uitvoering aan de plaatselijke omstandigheden aan te passen; signaleert 
tegelijkertijd enkele opvallende verschillen tussen de lidstaten wat betreft bijvoorbeeld het 
externe effect van de Natura 2000-gebieden, groepsvrijstellingen voor bepaalde bestaande 
activiteiten of de toepassing van het voorzorgsbeginsel;

16. verzoekt de Commissie met het oog op deze verschillen tussen de lidstaten zo nodig nadere 
opheldering over de richtlijnen te verschaffen of richtsnoeren te geven;

17. geeft verder uiting aan zijn bezorgdheid over het gebrek aan grensoverschrijdende 
samenwerking, wat ertoe kan leiden dat identieke gebieden anders worden benaderd;

18. dringt er bij de Commissie op aan zich in de toekomstige biodiversiteitstrategie en in het 
kader van Natura 2000 meer te richten op de ecosysteemdiensten, met name op het 
weerstandsvermogen van de ecosystemen om onder druk te presteren;

Integratie in andere beleidsvormen

19. is ervan overtuigd dat het terrestrische en mariene Natura 2000-netwerk niet het enige EU-
instrument voor behoud van de biodiversiteit is, maar dat een meer integrale aanpak nodig is 
wil het biodiversiteitsbeleid van de EU succesvol zijn;

20. verzoekt de Commissie derhalve te zorgen voor verdere integratie van de biodiversiteit in de 
andere beleidsvormen van de EU – zoals landbouw, bosbouw, visserij, regionaal beleid en 
cohesie, toerisme, onderzoek en innovatie – zodat deze elkaar onderling versterken;

21. is verheugd over de eerdere pogingen om milieuoverwegingen in het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) op te nemen zoals de invoering van agromilieumaatregelen en goede 
landbouw- en milieucondities, en verzoekt de Commissie de hervorming van het GLB aan te 
grijpen om deze trend verder te versterken, bijvoorbeeld via de introductie van compensatie 
voor ecodiensten of de levering van publieke goederen, met inbegrip van duurzame 
landbouw in ecologisch kwetsbare gebieden, zoals Natura 2000-gebieden; 

22. is verheugd over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid waarvoor 
momenteel voorbereidingen worden getroffen en verzoekt de Commissie 
biodiversiteitscriteria in haar toekomstige wetgevingsvoorstellen op te nemen; dringt er 
voorts op aan dat als mogelijk alternatief voor de visserij duurzame aquacultuurmodellen 
worden ontwikkeld overeenkomstig de voorstellen van de Commissie in haar mededeling 
COM(2009)0162 en rekening houdend met het standpunt van het Europees Parlement (*);

23. dringt er bij de lidstaten op aan hun bosbouwbeleid zodanig op te zetten dat volledig 
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rekening wordt gehouden met de functie van de bossen als reserve voor biodiversiteit, bij de 
koolstofvastlegging en luchtzuivering en met het oog op de recreatie van de burgers;

24. benadrukt de noodzaak het budget voor onderzoek ten behoeve van het milieu en de 
biodiversiteit in het kader van het 8e kaderprogramma zodanig te verhogen dat dit in 
verhouding staat tot de enorme behoeften en uitdagingen om zowel het biodiversiteitverlies 
als de klimaatverandering aan te pakken;

Biodiversiteit en klimaatverandering

25. onderstreept het fundamentele belang van biodiversiteit en veerkrachtige ecosystemen voor 
de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering, gezien het feit dat 
terrestrische en mariene ecosystemen momenteel ongeveer de helft van de door de mens 
veroorzaakte CO2-emissies absorberen;

26. is verheugd over de toenemende steun voor maatregelen betreffende de klimaatverandering 
die ook ten goede kunnen komen aan de biodiversiteit, maar geen negatieve gevolgen mogen 
hebben voor de financiering van de biodiversiteit als zodanig;

Werkgelegenheidspotentieel en de 2020-strategie

27. erkent het aanzienlijke werkgelegenheidspotentieel dat verbonden is met de bovengenoemde 
activiteiten en de ontwikkeling van een duurzame economie en een groene infrastructuur die 
door hun aard plaatselijke banen (die niet naar derde landen kunnen worden verplaatst) 
impliceren, zodat een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd aan de 2020-strategie van de EU;

28. is er verder van overtuigd dat duurzame economische ontwikkeling en natuurbehoud hand in 
hand kunnen en moeten gaan;

Financiering

29. neemt kennis van de ramingen van de Commissie dat volledige tenuitvoerlegging van de 
Natura 2000-wetgeving naar verwachting 6,1 miljard euro zal kosten;

30. betreurt echter het ontbreken van een duidelijke opsplitsing van de bedragen die momenteel 
per jaar worden besteed aan het behoud van de biodiversiteit in de EU en dringt aan op 
samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie om een duidelijker beeld te geven;

31. is verheugd over de verhoging van de uitgaven voor LIFE+ (+8% in de ontwerpbegroting 
2011), maar onderstreept dat dit instrument nog steeds slechts een zeer klein deel van de EU-
begroting uitmaakt (0,2%);

32. is zich ervan bewust dat extra financiële middelen voor het behoud van de biodiversiteit 
beschikbaar zijn via andere instrumenten zoals de structuurfondsen en het Fonds voor 
plattelandsontwikkeling, maar betreurt dat de meeste lidstaten slechts in beperkte mate van 
deze mogelijkheid gebruikmaken; 

33. is ervan overtuigd dat overheidsuitgaven alleen niet voldoende zijn om de hoofddoelstelling 
van de EU te verwezenlijken en onderstreept het belang van de verantwoordelijkheid van 
bedrijven om ook rekening te houden met biodiversiteit;
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34. onderstreept verder de noodzaak om de externe kosten, zoals schade aan de biodiversiteit of 
de kosten ter ondersteuning van de biodiversiteit, door te berekenen in de uiteindelijke prijs 
van de producten op de markt;

Gegevens- en kennisbasis

35. wijst erop dat onderzoek en ontwikkeling van groot belang zijn voor de ontwikkeling van 
beleidsinstrumenten om het biodiversiteitverlies tot staan te brengen en de huidige leemten in 
de kennis op te vullen;

36. onderstreept de noodzaak van een duidelijk referentiepunt op basis waarvan de Commissie 
realistische en wetenschappelijk onderbouwde subdoelen moet vaststellen; 

37. is, gezien het huidige gebrek aan kennis bij de buitenwacht over het belang van 
biodiversiteit, verheugd over de voorlichtingscampagne van de Commissie en verzoekt de 
lidstaten hun inspanningen op het gebied van bewustwording op te voeren;

Internationale aspecten

38. is verontrust over het feit dat de wereldwijde doelstelling om het tempo van het 
biodiversiteitsverlies tegen 2010 te beperken, zoals vastgesteld op de Wereldtop over 
duurzame ontwikkeling in 2002, niet of zelfs maar bij benadering wordt gehaald; 

39. is verheugd over de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit 
in Nagoya in oktober 2010 en dringt er bij de EU op aan een breed samengestelde delegatie 
naar deze conferentie af te vaardigen;

40. moedigt de Commissie en de lidstaten aan om de milieuaspecten in hun betrekkingen met 
derde landen op te nemen en de "groene diplomatie" voort te zetten; 

41. wijst er met klem op dat de duurzaamheid van de verhandelde producten in internationale 
handelsovereenkomsten een sleutelelement is; onderstreept in dit verband de noodzaak om in 
eventuele toekomstige WTO-overeenkomsten niet-handelsgerelateerde aspecten op te nemen, 
o.a. productiemethoden en inachtneming van de biodiversiteit;

42. betreurt ten zeerste het teleurstellende resultaat van de CITES-conferentie, waar de 
belangrijkste onderdelen van het EU-mandaat, zoals de bescherming van mariene soorten van 
groot commercieel belang, niet werden gerealiseerd;

43. dringt er met klem bij de Commissie en de lidstaten op aan om het tempo en de efficiency 
van hun interne besluitvormingsprocedure te verbeteren en meer middelen en tijd te besteden 
aan hun diplomatieke inspanningen jegens derde landen;

44. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

‘Alles van waarde is weerloos’. Deze dichtregel van de Nederlandse dichter, schilder en 
fotograaf Lucebert (1924-1994) lijkt de grote uitdaging waarmee we geconfronteerd worden op 
het gebied van de biodiversiteit kort, maar zeer bondig weer te geven. 

Aan de ene kant is het behoud van biodiversiteit en ecosystemen en het tegengaan van een 
verdere teruggang ervan van onschatbare waarde voor onze samenleving. Het tot staan brengen 
van het biodiversiteitsverlies is niet alleen onze morele plicht - het concept rentmeesterschap 
verplicht ons ertoe onze planeet op zodanige wijze in stand te houden dat deze ook toekomstige 
generaties kan onderhouden. Het heeft ook zin vanuit ecologisch en economisch oogpunt. 
Ecologisch gezien wordt onze planeet bewoonbaar voor alle soorten, inclusief de mens, door het 
brede scala van interacties tussen de verschillende componenten van de biodiversiteit. Door 
ecosystemen geleverde "goederen en diensten" omvatten: de productie van voedsel, brandstof en 
vezels, de zuivering van lucht en water, afbraak van afval, beperking van overstromingen, 
droogte, extreme temperaturen en stormen, vernieuwing van de bodemvruchtbaarheid en de 
bestuiving van planten. Daarom is de bescherming van de biodiversiteit ook vanuit economisch 
oogpunt in ons eigen belang. Uiteindelijk zijn de biologische hulpbronnen de pijlers waarop wij 
beschavingen bouwen. Het verlies van biodiversiteit bedreigt onze voedselvoorziening, de 
mogelijkheden voor recreatie en toerisme, het vermogen om te gaan met klimaatverandering en 
bronnen van hout, geneesmiddelen en energie. 

Aan de andere kant lijken wij ons te hebben losgekoppeld van de natuur en proberen wij uit alle 
macht deze "natuurwaarde" terug te vinden. Onze productiemethoden en de prijs die we betalen 
voor goederen en diensten houden geen—of slechts in beperkte mate – rekening met de kosten 
van biodiversiteitsverlies of  achteruitgang van het ecosysteem. Ook diensten of activiteiten om 
te proberen het biodiversiteitverlies tot staan te brengen en waardevolle ecosystemen in stand te 
houden, worden vaak niet op de juiste wijze beloond. Hoewel beprijzing van ecosysteemdiensten 
controversieel is, lijken lopende studies1 erop te wijzen dat de vermindering van de welvaart als 
gevolg van het biodiversiteitsverlies momenteel ongeveer 50 miljard euro per jaar bedraagt (iets 
minder dan 1% van het BBP) en oploopt tot 14 biljoen euro of 7% van het geschatte BBP per 
jaar in 2050.

Een urgente situatie

Het verlies van biodiversiteit neemt in een alarmerend tempo toe. Wereldwijd gaat het huidige 
tempo van uitsterven van soorten naar schatting 50 à 1000 keer sneller dan normaal. Het tempo 
waarin het biodiversiteitsverlies zich voltrekt ligt tegen 2050 naar verwachting 10 keer zo hoog. 
In de EU wordt 42% van de zoogdieren, 43% van de vogels, 45% van de vlinders, 30% van de 
amfibieën, 45% van de reptielen en 52% van de zoetwatervissen met uitsterven bedreigd. In haar 
tussentijdse beoordeling van de uitvoering van het biodiversiteitsactieplan van de EG in 2008 
stelt de Commissie dat 50% van de soorten en mogelijk tot 80% van de habitattypes van 
Europees instandhoudingsbelang een ongunstige instandhoudingstatus hebben. 

Het tot staan brengen van het biodiversiteitsverlies en de instandhouding of het herstel van 
veerkrachtige ecosystemen zijn des te belangrijker met het oog op de klimaatverandering, 
aangezien terrestrische en mariene ecosystemen momenteel ongeveer de helft van de door de 
mens veroorzaakte CO2-emissies absorberen, waardoor deze systemen van onschatbare waarde 
                                               
1 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), see http://www.teebweb.org/.
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zijn voor de opvang- en opslagcapaciteit van CO2. Anderzijds kunnen door de achteruitgang en 
de vernietiging van ecosystemen enorme hoeveelheden broeikasgassen vrijkomen en er zijn 
steeds meer aanwijzingen dat de capaciteit van de koolstofputten op aarde afneemt als gevolg 
van de opwarming van de aarde en andere stressfactoren. Instandhouding van de ecosystemen is 
derhalve van vitaal belang voor de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering.

Eerdere internationale en Europese initiatieven en overeenkomsten om het verlies van 
biodiversiteit en ecosystemen tot staan te brengen hebben helaas geen resultaat opgeleverd. In 
1992 werd als resultaat van de Conferentie van Rio het Verdrag inzake biologische diversiteit 
goedgekeurd, dat in 1993 door de EU werd geratificeerd. In 1998 keurde de EU een 
biodiversiteitsstrategie goed met vier biodiversiteitsactieplannen die in 2001 werden 
gepresenteerd, te weten instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen, landbouw, visserij en 
economische en ontwikkelingssamenwerking. Natuur en biodiversiteit vormen ook een van de 
vier prioriteiten van het 6e milieuactieprogramma van de EU, samen met klimaatverandering, 
beheer van hulpbronnen en afval en gezondheid in relatie tot het milieu. In 2006 presenteerde de 
Commissie een actieplan om het biodiversiteitsverlies tot staan te brengen, met vier prioritaire 
terreinen: biodiversiteit in de EU, biodiversiteit in de EU en de rest van de wereld, biodiversiteit 
en klimaatverandering, en de kennisbasis. Ondanks deze initiatieven is de op de Europese Top 
van Göteborg in 2001 overeengekomen doelstelling van de EU om het biodiversiteitsverlies 
tegen 2010 tot staan te brengen, helaas niet verwezenlijkt. 

Ondanks deze urgente situatie zijn de Europese burgers onvoldoende op de hoogte van het 
verlies aan biodiversiteit en de negatieve consequenties daarvan. Volgens een 
Eurobarometerenquête van april 2010 kent slechts 38% van de Europeanen de betekenis van het 
begrip ‘biodiversiteit’, terwijl 28% het woord kent, maar de betekenis niet. Een meerderheid 
vindt het verlies aan biodiversiteit weliswaar een ernstige zaak, maar denkt niet dat zij er 
persoonlijk door zal worden getroffen. Slechts 17% van de respondenten gelooft dat de 
achteruitgang van biodiversiteit hen nu al raakt. Als belangrijkste reden voor hun gebrek aan 
acties tegen het verlies aan biodiversiteit wezen burgers op het gebrek aan kennis over de 
mogelijkheden daartoe. Een bewustmakingscampagne op dit terrein is dus hard nodig.

EU-instrumenten en -beleidsvormen

Het belangrijkste instrument op EU-niveau ter bescherming van biodiversiteit en ecosystemen is 
Natura 2000, een Europees netwerk van natuurbeschermingsgebieden die zijn vastgesteld in het 
kader van de habitatrichtlijn. Het bestaat uit speciale beschermingszones (SAC) die door de 
lidstaten zijn aangewezen in het kader van de habitatrichtlijn (1992) en omvat ook speciale 
beschermingszones (SPA) die de lidstaten aanwijzen in het kader van de vogelrichtlijn (1979). 
Het belangrijkste doel van Natura 2000 is "bij te dragen tot het waarborgen van de biologische 
diversiteit door het in stand houden van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het 
Europese grondgebied van de lidstaten (...)1. De op basis van de Natura 2000-wetgeving 
genomen maatregelen beogen "de natuurlijke habitats en de wilde dier- en plantensoorten van 
communautair belang in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen", 
terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met "de vereisten op economisch, sociaal en 
cultureel gebied, en met regionale en lokale bijzonderheden"2. Ondanks de huidige nadruk op 
instandhouding van de habitats en bescherming van de soorten is het wellicht het overwegen 

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna (Habitatrichtlijn), artikel 2.
2 Idem.
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waard om zich meer te richten op de totstandbrenging van veerkrachtige ecosystemen die 
stressbestendig zijn en waardevolle ecosysteemdiensten leveren.

Zoals gebruikelijk in het Europese milieubeleid, bieden deze richtlijnen de nodige flexibiliteit 
om de uitvoerende maatregelen aan te passen aan de locale situatie. Met het oog op de 
subsidiariteits- en proportionaliteitsprincipes is dat ook terecht. Wel dient voorkomen te worden 
dat de verschillen tussen lidstaten zo groot worden dat de doeltreffendheid van de richtlijnen 
eronder lijdt. Zo zijn er op het ogenblik nog aanzienlijke verschillen tussen lidstaten in de 
snelheid van implementatie en de interpretatie van de richtlijnen, zoals inzake het 
voorzorgsbeginsel, de omgang met bestaande activiteiten en de externe effecten. 

Ook op andere beleidsterreinen dan het Europese milieubeleid heeft het thema biodiversiteit 
gaandeweg een plaats gekregen, al is deze integratie van biodiversiteit op andere terreinen vaak 
nog bescheiden, zoals binnen het Europees visserijbeleid, dat op het ogenblik wordt herzien. 
Voorbeelden van deze ontwikkeling zijn de agromilieumaatregelen en de verplichting om 
gronden in een goede landbouw- en milieuconditie te houden binnen het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) en de aandacht voor biodiversiteit binnen het 7e kaderprogramma voor 
onderzoek.

Aangezien agrariërs ongeveer de helft van de Europese landmassa beheren spelen zij een 
bijzondere rol bij de bescherming van biodiversiteit. Zij staan daarbij voor een grote uitdaging: 
door de groeiende wereldbevolking en welvaart zal de wereldwijde landbouwproductie moeten 
toenemen, terwijl de agrarische sector tegelijkertijd dient te zorgen voor een leefbaar platteland 
en de bescherming van biodiversiteit. In een succesvol toekomstig landbouwbeleid dienen deze 
drie elementen (voedselproductie, leefbaarheid van het platteland en biodiversiteit) 
complementair en niet tegenstrijdig te zijn.

Financiering

Mede als gevolg van deze vaak sectoriële benadering van biodiversiteit is ook de financiering 
vanuit de Europese begroting van maatregelen gericht op biodiversiteit en ecosystemen zeer 
versnipperd. Het financieringsinstrument van de EU voor het milieu (LIFE), dat in 1992 is 
ingevoerd om de uitvoering van het milieubeleid van de Unie te ondersteunen, heeft van oudsher 
een belangrijke rol gespeeld bij de financiering van de instandhouding van de biodiversiteit in de 
EU, hoewel het slechts een klein deel uitmaakt van de totale uitgaven van de Gemeenschap. 
Andere financieringsstromen lopen via:

- het gemeenschappelijk landbouwbeleid: hoofdzakelijk agromilieumaatregelen die een van de 
grootste onderdelen van de EU-steun voor biodiversiteit vormen (gefinancierd via het 
ELFPO);

- het gemeenschappelijk visserijbeleid: beschermingsmaatregelen voor het mariene milieu 
(EVF);

- regionale ontwikkeling en cohesie (Structuurfondsen, Cohesiefonds);
- onderzoeksbeleid (7e kaderprogramma).

Aan de ene kant kan deze versnipperde financiering een positief effect hebben, doordat er 
meerdere bronnen aangeboord kunnen worden. Aan de andere kant leiden de verplichte 
cofinanciering en de ‘keuze-menu aanpak’ van bijvoorbeeld het plattelands- en structuurbeleid 
ertoe dat alleen lidstaten die de bewuste keuze daartoe maken, deze middelen ook daadwerkelijk 
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inzetten ten behoeve van biodiversiteit. Ook op dit gebied zijn er aanzienlijke verschillen tussen 
de 27 lidstaten.

Zonder vooruit te lopen op de discussie over het nieuwe financiële meerjarenkader na 2013, 
zullen er naast publieke financieringsbronnen (subsidies) ook andere financieringsmechanismen 
gevonden moeten worden. Een belangrijke uitdaging betreft het internaliseren van externe kosten 
in de uiteindelijke prijs van producten.

Toekomstige initiatieven

Dit jaar, het Internationale Jaar van de biodiversiteit, zijn of worden nieuwe initiatieven 
ontplooid om het verlies aan biodiversiteit en de achteruitgang van de ecosystemen tot staan te 
brengen. Van 18 tot 29 oktober wordt de 10e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen 
(COP 10) bij het Verdrag inzake biologische diversiteit gehouden in Nagoya (Japan).

Op Europees niveau presenteerde de Commissie op 19 januari haar mededeling over "Opties 
voor een EU-visie en een EU-doel voor biodiversiteit na 2010" die momenteel onderwerp is van 
openbare raadpleging. De vier door de Commissie gepresenteerde beleidsopties luiden als volgt:

1) In de EU is de achteruitgang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in 2020 aanzienlijk 
afgenomen;

2) In de EU is de achteruitgang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in 2020 stopgezet;
3) In de EU is de achteruitgang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in 2020 stopgezet 

en zijn biodiversiteit en ecosysteemdiensten zo veel mogelijk hersteld;
4) In de EU is de achteruitgang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in 2020 stopgezet, 

zijn biodiversiteit en ecosysteemdiensten zo veel mogelijk hersteld en heeft de EU haar 
bijdrage verhoogd om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

Deze mededeling en het resultaat van de openbare raadpleging zullen voor het eind van het jaar 
naar verwachting leiden tot de publicatie van een voorstel voor een nieuwe 
biodiversiteitsstrategie van de EU, met inbegrip van wetgevingsvoorstellen.

Verder bereikte de Raad (milieu) van 15 maart overeenstemming over een nieuwe 
hoofddoelstelling om "het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosysteemdiensten in 
de EU uiterlijk in 2020 tot staan te brengen en, voor zover dit haalbaar is, ongedaan te maken, en 
tevens de bijdrage van de EU tot het verhoeden van wereldwijd biodiversiteitsverlies op te 
voeren".

In dit initiatiefverslag wordt beoogd de prioriteiten van het Europees Parlement weer te geven in 
de strijd tegen het voortdurende verlies van biodiversiteit en de achteruitgang van de 
ecosystemen.


