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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020
(2011/2307(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen (KOM(2011)0244) "Vores livsgaranti, 
vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020",

– der henviser til konklusionerne fra Rådets (miljø) møde den 21. juni 2011 om EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020,

– der henviser til visionen for 2050 og hovedmålet for 2020 vedtaget af EU's stats- og 
regeringschefer i marts 2010,

– der henviser til resultatet af det tiende møde i partskonferencen (COP10) under FN-
konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD), som mundede ud i en 
strategiplan for biodiversitet for perioden 2011-2020, Aichibiodiversitetsmålene, 
Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer, protokollen om rimelig og 
retfærdig fordeling af de fordele, deres udnyttelse resulterer i, og vedtagelsen af en 
strategi, som sigter mod at fremskaffe ressourcer til gavn for den globale biodiversitet,

– der henviser til undersøgelsen af de økonomiske aspekter af økosystemer og biodiversitet 
(TEEB) (http://www.teebweb.org),

– der henviser til, at FN har erklæret 2010-2020 for årtiet for biodiversitet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Regionaludviklingsudvalget, 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Fiskeriudvalget (A7-
0000/2011),

A. der henviser til, at EU ikke har nået sit 2010-mål for biodiversitet;

B. der henviser til, at biodiversitet spiller en afgørende rolle for menneskehedens eksistens og 
for samfundets velfærd, hvilket sker såvel direkte som indirekte via økosystemtjenesterne;

C. der henviser til, at det nuværende tab af biodiversitet årligt reducerer det globale BNP med 
3 %;

Generelle bemærkninger

1. beklager, at EU ikke har nået sit 2010-mål for biodiversitet;

2. glæder sig over og støtter EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020, herunder strategiens 
mål og aktioner; mener imidlertid, at visse aktioner bør styrkes;
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3. understreger det presserende behov for handling samt behovet for at give biodiversitet 
højere politisk prioritet med henblik på at opfylde hovedmålet for 2020 vedrørende 
biodiversitet samt de globale forpligtelser på dette område; understreger, at man med 
passende ressourcer og politisk vilje råder over redskaberne til at begrænse tabet af 
biodiversitet;

Mål - Inddragelse af biodiversitet i alle EU's politikker

4. understreger betydningen af at indarbejde biodiversitetsbeskyttelse i alle EU's politikker;

5. understreger behovet for at beskytte, værdsætte og retablere biodiversitet og 
økosystemtjenester for at opfylde EU's mål om ressourceeffektivitet;

Naturbevarelse og retablering

6. understreger behovet for at standse statusforringelsen for alle arter og levesteder, der er 
omfattet af EU's lovgivning om naturbeskyttelse, og realisere en mærkbar og målbar 
forbedring i deres status; understreger, at dette som minimum skal resultere i en 
forbedring af et af parametrene vedrørende bevarelsesstatus i henhold til habitatdirektivets 
artikel 1, uden at dette må medføre en forringelse af de øvrige parametre;

7. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at udvælgelsen af Natura 2000-områder afsluttes 
inden 2012; beklager forsinkelsen i udvælgelsen af marine lokaliteter;

8. opfordrer medlemsstaterne til senest i 2015 at udarbejde forvaltningsplaner eller lignende 
instrumenter, der omfatter alle Natura 2000-områder;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelig finansiering af 
Natura 2000-områder; opfordrer især medlemsstaterne til at udarbejde bindende nationale 
instrumenter, som definerer bevaringsprioriteter og finansieringskilder (såvel EU-midler 
som midler fra medlemsstaternes nationale budgetter);

Bibeholde og retablere økosystemer og økosystemtjenester

10. bemærker målsætningen fra CBD om at retablere 15 % af de skadede økosystemer frem til 
2020; mener imidlertid, at dette skal betragtes som et minimumskrav, og at EU bør 
fastsætte et mere ambitiøst mål med en langsigtet vision; opfordrer i den forbindelse EU 
til at retablere 30 % af de skadede økosystemer frem til 2020 og anmoder Kommissionen 
om klart at definere, hvad der menes med "skadede økosystemer" samt indgå forpligtelser, 
i forhold til hvilke fremskridtene kan måles;

11. opfordrer Kommissionen til senest i 2012 at vedtage en specifik strategi for grøn 
infrastruktur, hvis hovedmål omfatter biodiversitetsbeskyttelse;

12. opfordrer Kommissionen til at prioritere et initiativ, der sikrer, at der ikke sker nettotab, 
og som er baseret på EU's program for erhverv og biodiversitet;

Landbrug

13. minder om, at over halvdelen af EU's territorium forvaltes af landbrugere, og at 
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finansieringen af den fælles landbrugspolitik tegner sig for størstedelen af EU's budget; 
understreger, at den fælles landbrugspolitik er en absolut nødvendighed for biodiversitet; 
opfordrer derfor til en stærk omstrukturering af den fælles landbrugspolitik for så vidt 
angår levering af offentlige goder;

14. opfordrer til en grønnere søjle I med henblik på at yde indkomststøtte til landbrugere, 
sikre landbrugets biodiversitetsbevarelse, forbedre forbindelserne samt sikre tilpasningen 
til virkninger af klimaforandringer; glæder sig over Kommissionens forslag til en reform 
af den fælles landbrugspolitik, der indebærer en grønnere fælles landbrugspolitik ved at 
fordele 30 % af betalingerne under søjle I, og som skal resultere i en række anbefalinger 
vedrørende god praksis på landbrugsområdet; understreger, at reformen skal omfatte 
sædskifte, diversificering, permanente græsningsarealer og et økologisk fokusområde; 
mener imidlertid, at det økologiske fokusområde bør udgøre 10 % af det samlede 
landbrugsareal og ikke 7 % som foreslået af Kommissionen;

15. opfordrer til at sikre, at alle betalinger under den fælles landbrugspolitik underlægges 
klare krydsoverensstemmelsesregler i henhold til EU's vandrammedirektiv, lovgivning om 
pesticider, fugle- og habitatdirektiv;

16. opfordrer til at styrke søjle II, forbedre søjlens miljøfokus samt til at effektivisere de 
miljøvenlige landbrugsforanstaltninger i form af obligatoriske minimumsudgifter til 
miljøforanstaltninger;

17. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at udnytte nedlæggelsen af landbrug 
flere steder i Europa til at genskabe store dele af landskabets naturområder, da dette vil 
resultere i nye socioøkonomiske muligheder for udvikling af landdistrikterne, samtidig 
med at Europas biodiversitet bevares;

Fiskeri

18. glæder sig over Kommissionens forslag til en reform af den fælles fiskeripolitik, som skal 
sikre gennemførelsen af en økosystemtilgang og anvendelsen af ajourførte videnskabelige 
oplysninger til brug for langsigtede forvaltningsplaner for alle kommercielt udnyttede 
arter; understreger, at fiskerisektorens fremtid udelukkende kan sikres gennem 
bæredygtigt fiskeri;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde om oprettelsen af en 
europæisk kystvagt, som vil gøre det muligt at sætte skub i den fælles overvågnings- og 
inspektionskapacitet samt sikre håndhævelsen deraf;

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge indsatsen for at sikre, at fangsten 
ligger under det maksimale bæredygtige fangstniveau (MSY) inden 2015 og til at 
inddrage økologiske betragtninger i forbindelse med definitionen af MSY;

21. understreger, at målet om at eliminere udsmid og bifangster af ikkemålarter hurtigst 
muligt bør inddrages og gennemføres i den fælles fiskeripolitik;

Invasive fremmede arter
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22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at de trufne foranstaltninger dels 
kan forhindre nye invasive fremmede arter i EU og dels forhindre, at eksisterende invasive 
fremmede arter spredes til nye områder;

23. opfordrer Kommissionen til senest i 2012 at fremlægge et lovgivningsforslag, der 
indebærer en holistisk tilgang til problemet vedrørende invasive fremmede arter;

Den internationale dimension

24. opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til lovgivning om gennemførelse af 
Nagoyaprotokollen, således at EU hurtigst muligt kan ratificere protokollen;

Finansiering

25. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at identificere al eksisterende 
miljøskadelig støtte og opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2012 at 
offentliggøre en handlingsplan til udfasning af denne støtte senest i 2020 i tråd med 
tilsagnene i Nagoyaprotokollen;

26. understreger betydningen af at mobilisere såvel EU-støtten som den nationale støtte til 
disse kilder, og fremhæver vigtigheden af at udvikle innovative finansieringsmekanismer, 
som kan sikre tilstrækkelig finansiering af biodiversitet;

27. understreger det nødvendige behov for at sikre, at den kommende flerårige finansielle 
ramme (2014-2020) støtter opnåelsen af de seks mål i EU's biodiversitetsstrategi;

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at EU og medlemsstaterne hvert 
år bidrager med mindst 5,8 mia. euro med henblik på at sikre tilstrækkelig finansiering af 
Natura 2000-nettet; opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre 
tilstrækkelig finansiering af Den Europæiske Landbrugsfond, Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond, Samhørighedsfonden og LIFE+-Fonden;

°
° °

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

BEGRUNDELSE

I løbet af det internationale år for biodiversitet (2010) har vi hørt en række smukke 
erklæringer fra politiske ledere fra hele verden om vigtigheden af biodiversitet og 
biodiversitetens afgørende rolle for menneskeheden. Samtidig slog EU's strategi om at 
forhindre tab af biodiversitet i 2010 fuldstændig fejl. Herunder kan nævnes, at artstabet nu 
sker 100-1000 gange hurtigere end det naturlige tempo. Politikerne har heller ikke været i 
stand til at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af klimaforandringer.

De varme ord om vigtigheden af biodiversitet er dermed ikke blevet overført til stærke 
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politiske foranstaltninger. Statistikkerne taler for sig selv. 60 % af verdens økosystemer er 
skadet eller udnyttes ikke på en bæredygtig måde (FAO, 2010). 90 % af fiskebestandene er 
overfisket, og 25 % af alle europæiske arter er truet af udryddelse. Det fremgår af en FN-
undersøgelse af de økonomiske aspekter af økosystemer og biodiversitet (TEEB, 2010), at det 
globale BNP hvert år reduceres med 3 % som følge af biodiversitetstab. Omkostningerne ved 
den manglende indgriben er væsentligt højere end den nødvendige investering. Der er dermed 
et tydeligt behov for hasteforanstaltninger.

EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 giver mulighed for at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre naturen og økosystemtjenesterne for de kommende generationer. 
Det eneste, der kræves, er politisk overbevisning, mod og forpligtelse, således at endnu et 
mislykket forsøg forhindres.

Den største udfordring er at inddrage biodiversitet i alle politikker. Tidspunktet er det rette, 
idet alle væsentlige EU-politikker bliver revideret på nuværende tidspunkt. Den fælles 
landbrugspolitik, samhørighedspolitikken, den fælles fiskeripolitik og de europæiske 
køreplaner for energi, transport og ressourceeffektivitet skal omsættes til lovgivning. Det er 
nu tid til at vise, at de varme ord om biodiversitet er mere end bare ord, idet de skal kunne 
afspejles i konkrete politiske foranstaltninger.

Finansiering af biodiversitet

Den fremtidige finansiering er afgørende. De offentlige midler alene er ikke i stand til at 
forhindre tab af biodiversitet. Der er imidlertid behov for at sikre tilstrækkelig finansiering af 
den næste flerårige finansielle ramme. Værdien af biodiversitet og økosystemtjenester skal 
integreres i de forskellige økonomier. Kun på denne måde kan deres omkostninger og udbytte 
afspejles i produktpriser. Medlemsstaterne skal derfor integrere naturkapital i de nationale 
regnskaber. Der er ligeledes behov for i fællesskab med erhvervslivet at udvikle innovative 
finansieringsinstrumenter i stil med mekanismen for grøn udvikling.
Der er ligeledes behov for en holdningsændring på dette område. Naturen bør ikke begrænses 
til udpegede lokaliteter, men derimod omfatte alle områder, herunder landeveje, jernbaner, 
byer, industriområder etc.

Gennemførelse

En stringent og hurtig gennemførelse af alle miljøpolitikker er ligeledes afgørende for at sikre 
biodiversitet. Faktorer som klimaforandringer, luftkvalitet, jord og vand har alle enorm 
indvirkning på biodiversiteten. Det samme gælder Natura 2000-nettet og fugle- og 
habitatdirektivet. På det marine område er der behov for en fælles fiskeripolitik, der som 
minimum ligger under det maksimale bæredygtige fangstniveau, og som ledsages af styrkede 
håndhævelsesforanstaltninger.

Den internationale dimension

Europa har ligeledes stor indflydelse på biodiversiteten i andre dele af verden. EU's fodaftryk 
er enormt. Vores forbrug af træ, olie, fødevarer og tøj gør os ansvarlige for en stor del af 
verdens biodiversitetstab. Det omtalte fodaftryk skal mindskes, og vi bør i stedet udvikle 
instrumenter til måling deraf.
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På internationalt plan bør EU fortsat spille en afgørende rolle og tale med én stemme.

Konklusion

Det er muligt at nå målene i EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020. Dette kræver imidlertid, 
at den politiske støtte til biodiversitet, som udtrykkes af mange af verdens ledere, overføres til 
konkrete politiske foranstaltninger.
"Jorden kan forsyne menneskets nødvendighed, men ikke menneskets grådighed." Mohandas 
K. Gandhi.


