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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om tillämpningen av EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald
(2009/2108(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En halvtidsutvärdering av genomförandet 
av gemenskapens handlingsplan för biologisk mångfald” (KOM(2008)0864),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Förslag till en EU-strategi och EU-mål 
för biologisk mångfald efter 2010”,

– med beaktande av kommissionens rapport om bevarandestatus för livsmiljöer och arter i 
enlighet med artikel 17 i direktivet om bevarande av livsmiljöer (KOM(2009)0358),

– med beaktande av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda 
fåglar1 (nedan kallat fågeldirektivet) och av Europaparlamentets resolution av den 
17 januari 20012 om genomförande av direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter3 (nedan kallat habitatdirektivet),

– med beaktande av rådets (miljö) slutsatser av den 25 juni 2009 om en halvtidsutvärdering 
av genomförandet av EU:s handlingsplan för biologisk mångfald och en EU-strategi mot 
invasiva främmande arter,

– med beaktande av det informella rådsmötet den 26–27 januari 2010 i Madrid som antog 
de så kallade Cibeles-prioriteringarna och rådets (miljö) slutsatser av den 15 mars 2010 
om biologisk mångfald efter 2010 – Vision och mål inom EU och globalt samt 
internationellt system för tillträde och fördelning av nytta,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 25–26 mars 2010, särskilt punkt 14, 

– med beaktande av toppmötet i Göteborg 2001, där man enades om att stoppa förlusten av 
biologisk mångfald fram till 2010 som ett led i en strategi för hållbar utveckling,

– med beaktande av undersökningen om ekosystemens och den biologiska mångfaldens 
ekonomiska aspekter (TEEB) (http://www.teebweb.org),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En EU-strategi mot invaderande arter”
(KOM(2008)0789), 

– med beaktande av EU:s blåbok ”En integrerad havspolitik för Europeiska unionen”
(KOM(2007)0575 och SEK(2007)1278) och de pågående förberedelserna inför reformen 
av den gemensamma fiskeripolitiken,

                                               
1 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/105/EG (EUT L 363, 20.12.2006, 
s. 368).
2 EGT C 262, 18.9.2001, s. 132.
3 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/105/EG.
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– med beaktande av åtgärderna inriktade på att stärka naturskyddet och den biologiska 
mångfalden inom ramen för ”hälsokontrollen” av den gemensamma jordbrukspolitiken 
och de möjligheter som uppstår genom den reform av den gemensamma 
jordbrukspolitiken som för närvarande diskuteras,

– med beaktande av att 2010 är FN:s år för biologisk mångfald,

– med beaktande av konferensen för parterna (COP15) till konventionen om internationell 
handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES), som ägde rum i Doha 
i Qatar den 13–25 mars 2010,

– med beaktande av det kommande femte mötet för partskonferensen i dess egenskap av 
möte mellan parterna till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (COP-MOP 5) och 
konferensen för parterna (COP 10) till FN:s konvention om biologisk mångfald,

– med beaktande av artikel 48.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för fiskeri och utskottet för framställningar (A7-…/2010), 
och av följande skäl:

A. Genom kommissionens meddelande står det klart att EU inte kommer att uppnå 
2010-målet för biologisk mångfald.

B. Hälsokontrollen av arter och livsmiljötyper som skyddas enligt habitatdirektivet visar att 
en majoritet av arterna och livsmiljötyperna har en ogynnsam bevarandestatus, att de dör 
ut oroande snabbt och att drivkrafterna bakom förändringarna i den biologiska mångfalden 
inte visar tecken på att försvagas. Livsmiljöer och arter av EU-intresse kan hotas av 
klimatförändringarna.

C. Flera faktorer har hindrat EU från att uppnå 2010-målet, bland annat ofullständigt 
genomförande av lagstiftningen, ofullständigt och bristfälligt införlivande i 
sektorspolitiken, otillräcklig vetenskaplig kunskap och uppgiftsluckor, otillräcklig 
finansiering samt brist på ytterligare ändamålsenligt inriktade instrument för bestämda 
problem som invasiva främmande arter.

D. Biologisk mångfald som världens naturkapital är nödvändig för mänskligt liv på jorden 
och samhällenas välfärd, både direkt och indirekt genom dess ekosystemtjänster. 
Biologisk mångfald spelar en central roll i den globala kampen mot hunger och för 
tryggad livsmedelsförsörjning. Bevarandet och den hållbara användningen av biologisk 
mångfald är en förutsättning för mildrande av och anpassning till klimatförändringarna.

E. Förlust av biologisk mångfald leder till avsevärda ekonomiska förluster och minskad 
välfärd.

F. En nyligen genomförd Eurobarometerundersökning visar att en majoritet av 
EU-medborgarna inte känner till begreppet biologisk mångfald och konsekvenserna av 
förlusten av biologisk mångfald.
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Allmänt

1. Europaparlamentet är oroat över den mycket snabba förlusten av biologisk mångfald på 
grund av mänsklig verksamhet. Om den fortsätter i samma takt som under de senaste 
årtiondena kommer naturen att vara kraftigt utarmad 2050.

2. Europaparlamentet inser att det är oacceptabelt att inte stoppa förlusten av biologisk 
mångfald, inte endast ur ett etiskt men även ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, 
eftersom den berövar framtida generationer den rika, naturliga biologiska mångfaldens 
ekosystemtjänster och välfärdsaspekter.

3. Europaparlamentet betonar att det i pågående undersökningar, som undersökningen om 
ekosystemens och den biologiska mångfaldens ekonomiska aspekter, beräknas att 
välfärdsförlusten till följd av förlusten av biologisk mångfald för närvarande uppgår till 
omkring 50 miljarder euro per år (nästan 1 procent av BNP), vilket till 2050 kan stiga till 
14 biljoner euro eller 7 procent av beräknad BNP per år.

EU och den biologiska mångfalden

4. Europaparlamentet beklagar att EU:s mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald fram 
till 2010, som man enades om vid toppmötet i Göteborg 2001, inte har uppnåtts. 

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Förslag till en EU-strategi 
och EU-mål för biologisk mångfald efter 2010”.

6. Europaparlamentet välkomnar dessutom rådets (miljö) slutsatser av den 15 mars om 
biologisk mångfald, inklusive det nya kapacitetsmålet för att få ett slut på förlusten av 
biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster i EU senast 2020 samt att i 
görligaste mån återställa dem.

7. Europaparlamentet anser att den absolut minsta ambitionsnivån är att stoppa förlusten av 
biologisk mångfald fram till 2020.

8. Europaparlamentet pekar på värdefulla och redan pågående initiativ för att återställa 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster och anser att sådant återställande även kan vara 
en del av kapacitetsmålet för 2020. Parlamentet betonar dock behovet av en ingående 
konsekvensbedömning och undersökning av ändamålsenligheten innan de exakta målen 
för EU-strategin för biologisk mångfald slås fast.

9. Med tanke på den biologiska mångfaldens och ekosystemens globala karaktär är 
Europaparlamentet övertygat om att en framtida EU-strategi även bör driva på de 
internationella insatserna för att undvika förlust av biologisk mångfald.

10. Europaparlamentet betonar dessutom att det behövs en samordnad strategi för att ta itu 
med problemet med invasiva främmande arter, som ett led i en politik för skydd och 
förbättring av den biologiska mångfalden.
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Natura 2000

11. Europaparlamentet inser att det är mycket viktigt att på ett korrekt sätt genomföra 
Natura 2000-lagstiftningen för att uppnå EU:s mål för biologisk mångfald.

12. Oavsett de påtagliga och positiva resultaten när det gäller flera arters bevarandestatus är 
Europaparlamentet fortfarande oroat över genomförandet av Natura 2000-lagstiftningen.

13. Europaparlamentet välkomnar vissa medlemsstaters framsteg med att utse 
Natura 2000-områden och utarbeta åtgärder eller förvaltningsplaner. Parlamentet 
uppmanar alla medlemsstater att respektera tidsfristerna i direktivet.

14. Europaparlamentet är oroat över bristen på framsteg när det gäller att inrätta nätet 
Natura 2000 i havsmiljön och uppmanar kommissionen att påskynda nödvändiga 
förfaranden.

15. Europaparlamentet välkomnar i princip en ofrånkomlig grad av flexibilitet i EU:s 
miljölagstiftning för att anpassa genomförandet till lokala förhållanden. Samtidigt 
konstaterar parlamentet att det finns slående skillnader mellan medlemsstaterna när det 
gäller exempelvis Natura 2000-områdenas ”externa effekt”, gruppundantag för viss 
”befintlig verksamhet” eller tillämpning av försiktighetsprincipen.

16. Med tanke på dessa skillnader mellan medlemsstaterna uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att vid behov ytterligare förklara direktiven eller ge vägledning.

17. Europaparlamentet är dessutom oroat över bristen på gränsöverskridande samarbete, 
vilket kan leda till att identiska områden hanteras på olika sätt.

18. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att inrikta sig mer på 
ekosystemtjänster, särskilt på ekosystemens förmåga att klara påfrestningar, i sin framtida 
strategi för biologisk mångfald och inom ramen för Natura 2000.

Integrering i andra politikområden

19. Europaparlamentet är övertygat om att nätet Natura 2000 på land och till havs inte är det 
enda EU-instrumentet för bevarande av den biologiska mångfalden, utan att det behövs en 
mer övergripande helhetssyn för att EU:s politik för biologisk mångfald ska lyckas.

20. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att biologisk mångfald 
ytterligare integreras med andra EU-politikområden – som jordbruk, skogsbruk, fiske, 
regional politik och sammanhållning, turism, forskning och innovation – på ett ömsesidigt 
stärkande sätt.

21. Europaparlamentet välkomnar de tidigare försöken att integrera miljöhänsyn med den 
gemensamma jordbrukspolitiken, som införande av miljöåtgärder inom jordbruket samt 
goda jordbruks- och miljöförhållanden, och uppmanar kommissionen att utnyttja reformen 
av den gemensamma jordbrukspolitiken till att ytterligare stärka denna utveckling, 
exempelvis genom införande av ersättning för ekologiska tjänster eller tillhandahållande 
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av offentliga varor, inklusive hållbart jordbruk i ekologiskt känsliga områden, som 
Natura 2000-områden.

22. Europaparlamentet välkomnar reformen av den gemensamma fiskeripolitiken som för 
närvarande förbereds och uppmanar kommissionen att integrera kriterier för biologisk 
mångfald i sina framtida lagförslag. Parlamentet kräver dessutom att hållbara modeller för 
vattenbruk utarbetas som ett möjligt alternativ till fiske, i linje med kommissionens förslag 
i dess meddelande (KOM(2009)0162) och med hänsyn till Europaparlamentets 
ståndpunkt*.

23. Europaparlamentet uppmanar enträget medlemsstaterna att utforma sin skogsbrukspolitik 
på ett sätt som helt tar hänsyn till skogens roll som reserv för biologisk mångfald, dess 
kolupptagnings- och luftreningsegenskaper samt dess roll för medborgarnas rekreation.

24. Europaparlamentet betonar behovet av att öka budgeten för forskning om miljö och 
biologisk mångfald inom ramen för åttonde ramprogrammet, i proportion till de enorma 
behoven och utmaningarna med att ta itu med både förlust av biologisk mångfald och 
klimatförändring.

Biologisk mångfald och klimatförändring

25. Europaparlamentet betonar den livsviktiga betydelsen av biologisk mångfald och 
motståndskraftiga ekosystem för mildrande av och anpassning till klimatförändringen, 
med tanke på att ekosystemen på land och i havet för närvarande absorberar omkring 
hälften av de antropogena koldioxidutsläppen.

26. Europaparlamentet välkomnar det växande stödet för klimatförändringsåtgärder som även 
kan gynna den biologiska mångfalden, men de bör inte ha en negativ inverkan på de 
övriga ekonomiska medlen till den biologiska mångfalden.

Möjligheter till arbetstillfällen och EU 2020-strategin

27. Europaparlamentet är medvetet om de stora möjligheterna till arbetstillfällen som är 
kopplade till nämnda verksamheter och utvecklingen av en hållbar ekonomi och grön 
infrastruktur, som genom sin karaktär skulle medföra lokala arbetstillfällen (som inte kan 
omlokaliseras till tredjeländer) och därigenom avsevärt bidra till EU 2020-strategin.

28. Europaparlamentet är dessutom fast övertygat om att hållbar ekonomisk utveckling och 
naturskydd kan och bör gå hand i hand.

Finansiering

29. Europaparlamentet noterar kommissionens bedömning att det fullständiga genomförandet 
av Natura 2000-lagstiftningen väntas kosta 6,1 miljarder euro.

30. Europaparlamentet beklagar dock djupt att det inte finns någon tydlig analys av de 
faktiska belopp som varje år avsätts till bevarandet av biologisk mångfald i EU och kräver 
att medlemsstaterna och kommissionen samarbetar för att förtydliga detta.
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31. Europaparlamentet välkomnar utgiftsökningen för Life+ (+ 8 procent i budgetförslaget för 
2011), men betonar att detta instrument även fortsättningsvis endast utgör en mycket liten 
del av EU:s budget (0,2 procent).

32. Europaparlamentet är medvetet om att ytterligare medel för bevarande av biologisk 
mångfald finns tillgängliga genom andra instrument, som strukturfonderna och fonden för 
landsbygdsutveckling, men beklagar djupt att de flesta medlemsstater utnyttjar denna 
möjlighet i begränsad omfattning.

33. Europaparlamentet är övertygat om att endast de offentliga utgifterna inte kommer att 
räcka till för att uppnå EU:s kapacitetsmål och betonar vikten av att även företagen tar sitt 
ansvar för hänsynen till biologisk mångfald.

34. Europaparlamentet betonar dessutom behovet av att baka in externa kostnader, som 
skadorna på den biologiska mångfalden eller kostnaderna för att stödja biologisk 
mångfald, i produkternas slutliga marknadspris.

Uppgifts- och kunskapsbas

35. Europaparlamentet påpekar att forskning och utveckling är av central betydelse för 
utarbetandet av strategiska verktyg som stoppar förlusten av biologisk mångfald och fyller 
de nuvarande kunskapsluckorna.

36. Europaparlamentet betonar behovet av att ta fram ett klart referensvärde, med 
utgångspunkt från vilket kommissionen kan sätta upp realistiska och faktabaserade 
(del-)mål.

37. Med tanke på allmänhetens nuvarande brist på kunskap om betydelsen av biologisk 
mångfald välkomnar Europaparlamentet kommissionens informationskampanj och 
uppmanar medlemsstaterna att stärka sina insatser för att öka kunskapen.

Internationella aspekter

38. Europaparlamentet uttrycker oro över misslyckandet att uppnå eller till och med närma sig 
det globala målet för minskning av förlusterna av biologisk mångfald fram till 2010, enligt 
definitionen från världstoppmötet om hållbar utveckling 2002.

39. Europaparlamentet välkomnar konferensen för parterna till konventionen om biologisk 
mångfald i Nagoya i oktober 2010 och uppmanar EU att skicka en bred delegation till 
denna konferens.

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att integrera 
miljöfaktorn i förbindelserna med tredjeländer och fortsätta med den ”gröna diplomatin”.

41. Europaparlamentet kräver att handelsprodukternas hållbarhet ska vara en central del i 
internationella handelsavtal. Parlamentet betonar i detta avseende behovet av att införliva 
”icke-kommersiella faktorer”, inklusive produktionsmetoder och respekt för biologisk 
mångfald, i alla framtida WTO-avtal.
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42. Europaparlamentet beklagar djupt det misslyckade resultatet av CITES-konferensen, där 
huvuddelarna av EU-mandatet, såsom skydd av marina arter av stort kommersiellt 
intresse, inte uppnåddes.

43. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen och medlemsstaterna att påskynda 
och effektivisera sitt interna beslutsförfarande och satsa mer resurser och tid på sina 
diplomatiska insatser gentemot tredjeländer.

44. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

”Allt av värde är värnlöst.” Denna diktrad av den nederländske författaren, målaren och 
fotografen Lucebert (1924–1994) beskriver kortfattat men mycket koncentrerat den stora 
utmaning som vi står inför när det gäller den biologiska mångfalden. 

Å ena sidan är bevarandet av den biologiska mångfalden och ekosystemen och motverkandet 
av en ytterligare tillbakagång för dem av oskattbart värde för vårt samhälle. Att hejda 
förlusten av biologisk mångfald är inte endast vår moraliska plikt – förvaltningsprincipen 
tvingar oss att bevara planeten på ett sådant sätt att den även kan försörja framtida 
generationer. Det är även vettigt ur ekologisk och ekonomisk synvinkel. I ekologiska termer 
gör de många formerna av samspel mellan olika delar av den biologiska mångfalden planeten 
beboelig för alla arter, inklusive människan. ”Varor och tjänster” från ekosystemet innefattar: 
livsmedel, bränsle och fibrer, rening av luft och vatten, nedbrytning av avfall, hämmande av 
översvämningar, torka, extrema temperaturer och vindar, förnyelse av jordens fruktbarhet och 
pollinering av växter. Att skydda den biologiska mångfalden är därför i vårt eget intresse, 
även ur ett ekonomiskt perspektiv. De biologiska resurserna är ju grunden för våra 
civilisationer. Förlusten av biologisk mångfald hotar vår livsmedelsförsörjning, möjligheterna 
till rekreation och turism, förmågan att ta itu med klimatförändring och källorna till trä, 
läkemedel och energi.

Å andra sidan tycks vi ha klippt av banden med naturen och har svårt att se naturens värde. 
Våra produktionsmetoder och det pris som vi betalar för varor och tjänster tar inte – eller bara 
i begränsad omfattning – hänsyn till kostnaderna för förlusten av biologisk mångfald eller 
förstörelsen av ekosystem. Likaså får tjänster eller verksamhet som försöker hejda förlusten 
av biologisk mångfald och bevara värdefulla ekosystem ofta inte sin välförtjänta belöning. 
Även om det kan vara kontroversiellt att ”sätta ett pris” på ekosystemtjänster tycks pågående 
undersökningar1 peka på att välfärdsförlusten till följd av förlusten av biologisk mångfald för 
närvarande uppgår till omkring 50 miljarder euro per år (nästan 1 procent av BNP), vilket till 
2050 kan stiga till 14 biljoner euro eller 7 procent av beräknad BNP per år.

En akut situation

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter i oroväckande takt. Det beräknas att arterna världen 
över för närvarande dör ut i en takt som är 50 till 1 000 gånger högre än den naturliga 
utdöendetakten. Man räknar med att förlusttakten kommer att öka tiofalt fram till 2050. I EU 
riskerar 42 procent av däggdjuren, 43 procent av fåglarna, 45 procent av fjärilarna, 30 procent 
av amfibierna, 45 procent av reptilerna och 52 procent av sötvattensfiskarna att dö ut. I sin 
halvtidsutvärdering av genomförandet av gemenskapens handlingsplan för biologisk 
mångfald från 2008 konstaterade kommissionen att 50 procent av arterna och upp till 
80 procent av livsmiljöerna av europeiskt bevarandeintresse har en ogynnsam status.

                                               

1 Ekosystemens och den biologiska mångfaldens ekonomiska aspekter (TEEB-undersökningen), se: 
http://www.teebweb.org
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Att hejda förlusten av biologisk mångfald och bevara eller återställa motståndskraftiga 
ekosystem är desto viktigare med tanke på klimatförändringen, eftersom ekosystemen på land 
och i havet för närvarande absorberar omkring hälften av de antropogena koldioxidutsläppen, 
vilket gör dem ovärderliga genom sin förmåga att binda och lagra kol. Å andra sidan kan 
försämringen och förstörelsen av ekosystem frigöra avsevärda mängder växthusgas, och allt 
fler tecken tyder på att kapaciteten hos jordens kolsänkor minskar, på grund av global 
uppvärmning och andra faktorer. Det är därför livsviktigt att bevara ekosystemen för 
mildrande av och anpassning till klimatförändringen.

Tidigare internationella och europeiska initiativ och avtal för att stoppa förlusten av biologisk 
mångfald och ekosystem har tyvärr inte varit framgångsrika. Som ett resultat av 
miljökonferensen i Rio de Janeiro antogs 1992 konventionen om biologisk mångfald, som 
ratificerades av EU 1993. År 1998 antog EU en strategi för biologisk mångfald med fyra 
åtgärdsplaner för biologisk mångfald som lades fram 2001, på områdena bevarande av 
naturresurser, jordbruk, fiskeri, ekonomiskt samarbete och ekonomisk utveckling. Natur och 
biologisk mångfald är också en av fyra prioriteringar i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram, 
jämte klimatförändringar, resurs- och avfallshantering samt hälsa i förhållande till miljön. År 
2006 presenterade kommissionen en handlingsplan för att stoppa förlusten av biologisk 
mångfald, där den fastställde fyra prioriterade områden: biologisk mångfald i EU, EU och 
global biologisk mångfald, biologisk mångfald och klimatförändring samt kunskapsbasen. 
Trots dessa initiativ har EU:s mål enligt överenskommelsen vid toppmötet i Göteborg 2001 –
att stoppa förlusten av biologisk mångfald fram till 2010 – tyvärr inte uppnåtts.

Trots att situationen är så kritisk har EU-medborgarna inte klart för sig hur stor förlusten av 
biologisk mångfald är och vilka negativa följder detta har. Enligt en 
Eurobarometerundersökning från april 2010 vet bara 38 procent av EU:s befolkning vad 
begreppet ”biologisk mångfald” innebär, medan 28 procent känner till det men vet inte vad 
det betyder. De flesta tycker visserligen att förlusten av biologisk mångfald är en allvarlig 
fråga, men de tror inte att det är något som kan drabba dem personligen. Bara 17 procent av 
de som svarade tror att tillbakagången för den biologiska mångfalden redan nu drabbar dem. 
Som viktigaste skäl för deras brist på handlingskraft när det gäller förlusten av biologisk 
mångfald anger medborgarna att de inte känner till vilka möjligheter som finns. Det krävs 
därför en kampanj för att öka kunskapen om denna fråga.

EU:s instrument och politik

Det viktigaste verktyget på EU-nivå för att skydda den biologiska mångfalden och 
ekosystemen är Natura 2000, ett EU-täckande nätverk av naturskyddsområden som har 
upprättats med stöd av habitatdirektivet. Det består av särskilda bevarandeområden utsedda av 
medlemsstaterna enligt habitatdirektivet (1992) och omfattar även särskilda skyddsområden 
som de utser enligt direktivet om bevarande av vilda fåglar (1979). Huvudsyftet med 
Natura 2000 är att ”bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter i medlemsstaternas europeiska territorium”.1 Åtgärder 
som vidtas med utgångspunkt från Natura 2000-lagstiftningen syftar till att ”bibehålla eller 
återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer samt arter av vilda djur och växter av 

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
(habitatdirektivet), artikel 2.
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gemenskapsintresse”, samtidigt som man tar hänsyn till ”ekonomiska, sociala och kulturella 
behov och till regionala och lokala särdrag”.1 Trots den nuvarande inriktningen på bevarande 
av livsmiljöer och skydd av arter skulle man kunna överväga en starkare inriktning på 
skapande av motståndskraftiga ekosystem, som kan klara påfrestningar och tillhandahålla 
värdefulla ekosystemtjänster.

Som brukligt är inom EU:s miljöpolitik erbjuder direktiven den flexibilitet som krävs för att 
verkställighetsreglerna ska kunna anpassas till den lokala situationen. Med tanke på 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna är detta också helt riktigt. Men man måste 
förhindra att skillnaderna mellan medlemsstaterna blir så stora att direktivens effektivitet blir 
lidande. För närvarande finns det exempelvis fortfarande avsevärda skillnader mellan 
medlemsstaterna beträffande hur snabbt direktiven införlivas och hur de tolkas. Det gäller 
bland annat försiktighetsprincipen, hanteringen av befintlig verksamhet och de externa 
verkningarna. 

Också inom andra politikområden än EU:s miljöpolitik har ämnet biologisk mångfald med 
tiden fått en given plats, men denna integrering av biologisk mångfald inom andra områden är 
fortfarande ganska blygsam, till exempel när det gäller EU:s fiskeripolitik som nu revideras. 
Exempel på denna utveckling är miljöåtgärderna inom jordbruket och skyldigheten att skapa 
goda jordbruks- och miljöförhållanden för marken inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, samt hänsynen till biologisk mångfald inom det sjunde ramprogrammet 
för forskning.

Eftersom lantbrukare förvaltar omkring hälften av EU:s landareal har de en speciell roll att 
spela när det gäller skyddet för den biologiska mångfalden. De står då inför en stor utmaning: 
Världens växande befolkning och välståndet kräver att jordbruksproduktionen sett över hela 
världen ökar, men samtidigt måste jordbrukssektorn sörja för en levande landsbygd och 
skydda den biologiska mångfalden. I en framgångsrik framtida jordbrukspolitik måste de tre
elementen (livsmedelsproduktionen, landsbygdens livskraft och den biologiska mångfalden) 
komplettera i stället för att stå i konflikt med varandra.

Finansiering

Även som följd av detta ofta sektorsbetonade synsätt på biologisk mångfald har 
finansieringen via EU-budgeten av åtgärder inriktade på biologisk mångfald och ekosystem 
blivit mycket splittrad. EU:s finansiella instrument för miljön (Life), som inrättades 1992 för 
att stödja genomförandet av unionens miljöpolitik, har traditionellt spelat en viktig roll för 
finansieringen av bevarandet av biologisk mångfald i EU, även om detta utgör en liten del av 
gemenskapens sammanlagda utgifter. Andra finansieringsflöden löper via

– den gemensamma jordbrukspolitiken: huvudsakligen miljöåtgärder inom jordbruket, som 
är en av de största komponenterna i EU:s stöd till biologisk mångfald (finansierat via 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling),

– den gemensamma fiskeripolitiken: skyddsåtgärder för havsmiljön 
(Europeiska fiskerifonden),

– regional utveckling och sammanhållning (strukturfonder, Sammanhållningsfonden),

                                               
1 Idem.
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– forskningspolitiken (sjunde ramprogrammet).

Å ena sidan kan denna splittrade finansiering ha en positiv effekt genom att flera källor kan 
utnyttjas. Å andra sidan leder den obligatoriska samfinansieringen och ”menystrategin” för 
exempelvis landsbygds- och strukturpolitiken till att bara de medlemsstater som medvetet 
väljer detta också faktiskt använder anslagen för att gynna den biologiska mångfalden. Även 
inom detta område finns det avsevärda skillnader mellan de 27 medlemsstaterna.

Utan att föregripa diskussionerna kring den nya ekonomiska flerårsramen efter 2013 behöver 
man förutom offentliga finansieringskällor (subventioner) också hitta andra 
finansieringsmekanismer. En viktig utmaning utgörs av internaliseringen av externa kostnader 
i det slutgiltiga priset på produkter.

Framtida initiativ

Nya initiativ för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och försämring av ekosystem har 
föreslagits eller kommer att föreslås i år, som har utsetts till internationellt år för biologisk 
mångfald. Den 18–29 oktober kommer den tionde partskonferensen (COP 10) till 
konventionen om biologisk mångfald att äga rum i Nagoya i Japan.

På EU-nivå lade kommissionen den 19 januari fram sitt meddelande ”Förslag till en 
EU-strategi och EU-mål för biologisk mångfald efter 2010”, som för närvarande är ute på 
offentligt samråd. Kommissionens fyra politiska alternativ innefattar att

1) avsevärt minska den takt med vilken förlusterna av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster sker i EU till 2020,

2) stoppa förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU till 2020,
3) stoppa förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU till 2020 och 

återställa dem så långt som möjligt,
4) stoppa förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU till 2020 och 

återställa dem så långt som möjligt samt öka EU:s insatser för att förhindra globala 
förluster av biologisk mångfald.

Meddelandet och resultatet av det offentliga samrådet väntas leda till offentliggörandet av ett 
förslag till ny EU-strategi för biologisk mångfald, inklusive lagstiftningsförslag, före slutet av 
året.

Dessutom enades rådet (miljö) den 15 mars om det nya kapacitetsmålet att ”få ett slut på 
förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster i EU senast 2020 och 
om att i görligaste mån återställa dem, samtidigt som EU:s bidrag till att förhindra global 
förlust av biologisk mångfald påskyndas”. 

Syftet med detta initiativbetänkande är att klargöra Europaparlamentets prioriteringar i 
kampen mot fortsatt förlust av biologisk mångfald och försämring av ekosystemen.


