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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 
2020
(2011/2307(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie over onze levensverzekering, ons natuurlijk 
kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 (COM(2011)0244),

– gezien de conclusies van de Raad (Milieu) van 21 juni 2011 over de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2020,

– gezien de visie voor 2050 en de kerndoelen van 2020 die in maart 2010 door de 
staatshoofden en regeringsleiders van de EU werden vastgesteld,

– gezien het resultaat van de tiende conferentie der partijen (COP 10) bij het Verdrag inzake 
biologische diversiteit (CBD), met name het strategisch plan voor biodiversiteit in de periode 
2011-2020 en de doelstellingen van Aichi, het protocol van Nagoya betreffende toegang tot 
genetische hulpbronnen en de billijke en eerlijke verdeling van de baten die voortvloeien uit 
het gebruik ervan, en de strategie om middelen vrij te maken voor de mondiale biodiversiteit,

– gezien de studie getiteld "De economische aspecten van ecosystemen en biodiversiteit" 
(TEEB) (http://www.teebweb.org),

– gezien het feit dat de Verenigde Naties de periode 2010-2020 hebben uitgeroepen tot het 
Decennium van de biodiversiteit,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de standpunten van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie regionale 
ontwikkeling, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, en de Commissie visserij 
(A7-0000/2011),

A. overwegende dat de EU de biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 niet heeft gehaald;

B. overwegende dat biodiversiteit essentieel is voor het menselijk leven en het welzijn van de 
samenleving, zowel direct als indirect via de ecosysteemdiensten die erdoor worden 
verleend;

C. overwegende dat biodiversiteitsverlies momenteel het wereldwijde BBP jaarlijks met 3 % 
doet afnemen;

Algemene opmerkingen

1. betreurt het feit dat de EU haar biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 niet heeft gehaald;

2. verwelkomt en steunt de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020, met inbegrip van de 
doelstellingen en maatregelen ervan; is niettemin van mening dat een aantal maatregelen 
zouden moeten worden aangescherpt;
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3. onderstreept dat er dringend maatregelen nodig zijn en dat er hogere politieke prioriteit moet 
worden gegeven aan biodiversiteit teneinde het 2020-kerndoel van de EU voor biodiversiteit 
te behalen en aan de wereldwijde verplichtingen aangaande biodiversiteit te voldoen; 
benadrukt dat, met voldoende middelen en politieke wil, de instrumenten voorhanden zijn 
om het verlies aan biodiversiteit te stoppen;

Doelstellingen – Integratie van biodiversiteit in alle beleidsterreinen van de EU

4. benadrukt dat het belangrijk is om biodiversiteitsbescherming in alle beleidsterreinen van de 
EU te integreren;

5. onderstreept dat de bescherming, waardering en het herstel van biodiversiteit essentieel zijn 
om de EU-doelstellingen inzake hulpbronnenefficiëntie te bereiken;

Behoud en herstel van de natuur

6. onderstreept de noodzaak om de achteruitgang in de status van alle onder de natuurwetgeving 
van de EU vallende soorten en habitats tot staan te brengen en een aanzienlijke en meetbare 
verbetering van die status te bereiken; beklemtoont dat dit dient te gebeuren in de vorm van 
een verbetering in ten minste een van de parameters betreffende de staat van instandhouding 
die zijn bepaald in artikel 1 van de habitatrichtlijn, zonder de andere parameters af te 
zwakken;

7. dringt er bij de lidstaten op aan om ervoor te zorgen dat de toewijzing van Natura 2000-
gebieden in 2012 is afgerond; betreurt ten zeerste dat de toewijzing van zeegebieden 
vertraging heeft opgelopen;

8. verzoekt de lidstaten om 2015 als uiterste termijn vast te stellen voor het opstellen van 
beheerplannen of gelijkwaardige instrumenten voor alle Natura 2000-gebieden;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten om voldoende financiering toe te wijzen aan Natura 
2000-gebieden; verzoekt met name de lidstaten om dwingende nationale instrumenten te 
ontwikkelen met behulp waarvan de belangrijkste instandhoudingsmaatregelen en de 
bijbehorende geplande financieringsmiddelen (zowel afkomstig uit fondsen van de EU als uit 
de begrotingen van de lidstaten zelf) worden vastgesteld;

Ecosystemen en ecosysteemdiensten handhaven en herstellen

10. merkt op dat tegen 2020 volgens het CBD 15% van de aangetaste ecosystemen dient te zijn 
hersteld; is echter van oordeel dat dit een minimum is en dat de EU haar eigen, meer 
ambitieuze doelstelling en langetermijnvisie dient te hebben; verzoekt de EU daarom om 
tegen 2020 een herstel van 30% van de aangetaste ecosystemen als doelstelling vast te stellen 
en dringt er bij de Commissie op aan om duidelijk te bepalen wat er wordt bedoeld met 
'aangetaste ecosystemen' en om een maatstaf vast te stellen op basis waarvan de vooruitgang 
kan worden gemeten;

11. dringt er bij de Commissie op aan om uiterlijk in 2012 een specifieke strategie voor groene 
infrastructuur aan te nemen waarin de bescherming van de biodiversiteit een
hoofddoelstelling is;

12. dringt er bij de Commissie op aan om hoge prioriteit te geven aan de ontwikkeling van het 
initiatief 'Geen nettoverliezen', en daarbij ook gebruik te maken van de normen die zijn 



PR\887447NL.doc 5/8 PE478.540v01-00

NL

vastgesteld in het "Business and Biodiversity Offset Programme";

Landbouw

13. herinnert eraan dat meer dan de helft van het Europees grondgebied wordt beheerd door 
landbouwers en dat de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) het 
grootste hoofdbestanddeel vormt van de begroting van de EU; onderstreept dat het GLB een 
uitermate belangrijk instrument is voor de biodiversiteit; verzoekt derhalve om een 
ingrijpende herziening van het GLB in de richting van een betere vergoeding voor collectieve 
milieugoederen;

14. pleit voor een groenere benadering van pijler I met als doel de inkomenssteun voor 
landbouwers te legitimeren door te zorgen voor biodiversiteitsbehoud in het agrarische 
landschap in bredere zin, verbetering van de infrastructuur en aanpassing aan de gevolgen 
van de klimaatverandering; is verheugd over het hervormingsvoorstel van de Commissie 
voor het GLB dat moet zorgen voor een 'groenere' benadering van het GLB door 30 % van de 
betalingen binnen pijler I toe te wijzen aan een pakket van waardevolle, eenvoudige en goede 
werkmethoden die op het niveau van de landbouwbedrijven worden toegepast, waar 
vruchtwisseling en diversificatie, blijvend grasland, en een minimaal 'ecologisch 
aandachtsgebied' onderdeel van dienen te zijn; is niettemin van mening dat het minimale 
'ecologische aandachtsgebied' uit ten minste 10 % landbouwgrond dient te bestaan, en niet 7 
% zoals voorgesteld door de Commissie;

15. pleit voor onderbouwing van alle GLB-betalingen door middel van robuuste 
randvoorwaarden door inachtneming van de kaderrichtlijn water, de wetgeving inzake 
bestrijdingsmiddelen en de vogel- en habitatrichtlijnen;

16. pleit voor een aanscherping van pijler II en voor drastische verbeteringen in de aandacht voor 
het milieu in deze pijler en de effectiviteit van de landbouw/milieumaatregelen daarvan, met 
inbegrip van verplichte minimumuitgaven voor milieumaatregelen;

17. roept de Commissie en de lidstaten op om het fenomeen van braaklegging in verschillende 
delen van Europa te benutten door grote gebieden van het landschap weer in een staat van 
ongerepte natuur te brengen en om te vormen tot belangrijke natuurgebieden, waardoor 
nieuwe sociaal-economische mogelijkheden voor plattelandsontwikkeling ontstaan terwijl de 
biodiversiteit in Europa behouden blijft;

Visserij

18. verheugt zich over de voorstellen van de Commissie om het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB) te hervormen, die ervoor zouden moeten zorgen dat de ecosysteembenadering wordt 
uitgevoerd en geactualiseerde wetenschappelijke gegevens dienen als basis voor 
beheerplannen op de lange termijn inzake alle commercieel geëxploiteerde vissoorten; 
benadrukt dat alleen duurzame visserij een toekomst biedt voor de visserijsector;

19. roept de Commissie en de lidstaten op om samen te werken met het oog op de oprichting van 
een Europese kustwacht teneinde de gemeenschappelijke capaciteit voor controle en 
inspectie te vergroten en de naleving te waarborgen;

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten om hun inspanningen op te voeren en ervoor te zorgen 
dat de vangsten tegen 2015 onder de waarde van de maximaal duurzame opbrengst (MDO) 
blijven en dat ecologische overwegingen worden opgenomen in de vaststelling van MDO's;
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21. benadrukt dat het doel van het voorkomen van teruggooi en ongewenste bijvangst van 
beschermde niet-doelsoorten moet worden geïntegreerd in het GVB en dringend moet 
worden uitgevoerd;

Invasieve uitheemse soorten

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten om ervoor te zorgen dat de genomen maatregelen de 
introductie van nieuwe invasieve uitheemse soorten in de EU zullen voorkomen en zullen 
verhinderen dat de reeds gevestigde uitheemse soorten zich uitbreiden naar nieuwe gebieden;

23. dringt er bij de Commissie op aan om in 2012 een wetgevingsvoorstel in te dienen met een 
holistische benadering van het probleem van invasieve uitheemse soorten;

Internationale dimensie

24. dringt er bij de Commissie op aan dat zij wetgeving voorstelt om het Protocol van Nagoya uit 
te voeren, zodat de Unie het protocol zo snel mogelijk kan ratificeren;

Financiering

25. verzoekt de Commissie en de lidstaten om alle subsidies te inventariseren die schadelijk zijn 
voor het milieu, en verzoekt de Commissie om uiterlijk eind 2012 een actieplan bekend te 
maken waarin die subsidies conform de doelstellingen van Nagoya worden uitgefaseerd;

26. onderstreept het belang om uit alle mogelijke bronnen financiële steun van zowel de EU als 
de lidstaten aan te wenden en innovatieve financiële mechanismen te ontwikkelen om de 
biodiversiteit passend te ondersteunen;

27. benadrukt de dwingende noodzaak om ervoor te zorgen dat het volgende meerjarig financieel 
kader (2014-2020) het behalen van de zes in de biodiversiteitsstrategie vastgestelde 
doelstellingen ondersteunt;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten met het oog op afdoende financiering van het Natura 
2000-netwerk om ervoor te zorgen dat in ten minste 5,8 miljard euro per jaar wordt voorzien 
via financiering vanuit de EU en de lidstaten; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
bovendien om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld via de 
GLB-fondsen, het Europees fonds voor maritieme zaken en visserij, de cohesiefondsen en 
het LIFE+-fonds;

-o0o-

29. verzoekt zijn voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

In het internationale jaar van de biodiversiteit (2010) hebben we van politieke leiders uit de hele 
wereld bijzonder mooie verklaringen gehoord over het enorme belang van de biodiversiteit en 
haar cruciale rol voor de mensheid. Maar terwijl zij spraken, liep de EU-strategie om in 2010 het 
biodiversiteitverlies te stoppen uit op een volledige mislukking. Terwijl zij spraken, verdwenen 
er soorten met een tempo dat honderd tot duizend keer sneller was dan het natuurlijke tempo. 
Terwijl zij spraken, mislukten al hun pogingen om het eens te worden over maatregelen om de 
klimaatverandering tegen te gaan. 

Om de een of andere reden zijn de warme woorden over het belang van biodiversiteit niet 
omgezet in stevige beleidsmaatregelen. Maar de statistieken spreken voor zich. Zestig procent 
van 's werelds ecosystemen is aangetast of op een niet-duurzame manier in gebruik (FAO, 2010); 
90% van onze visvoorraden wordt overmatig geëxploiteerd; en 25 % van alle Europese soorten 
wordt met uitsterving bedreigt. Volgens de VN-studie "De economische aspecten van 
ecosystemen en biodiversiteit" (TEEB, 2010) verliezen we jaarlijks 3 % van het wereldwijde 
BBP ten gevolge van biodiversiteitsverlies. De kosten als gevolg van een gebrek aan actie zijn 
vele malen hoger dan de investeringen die nu nodig zijn. Dat er maatregelen nodig zijn, is wel 
duidelijk.

De EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 biedt ons de mogelijkheid om de nodige maatregelen te 
treffen om de natuur en ecosysteemdiensten voor de volgende generaties veilig te stellen. Het 
enige wat we nodig hebben is politieke overtuiging, moed en inzet om een nieuwe mislukking te 
voorkomen. 

De belangrijkste uitdaging bestaat erin om biodiversiteit in alle andere beleidsterreinen te 
integreren. De tijd is er rijp voor. Alle belangrijke Europese beleidsterreinen worden nu herzien. 
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het cohesiebeleid, het gemeenschappelijk visserijbeleid 
en de Europese stappenplannen voor energie, vervoer en efficiëntere omgang met hulpbronnen 
zullen in wetgeving worden omgezet. Het is nu tijd om aan te tonen dat de warme woorden over 
biodiversiteit meer zijn dan alleen warme woorden en worden omgezet in concrete 
beleidsmaatregelen. 

Financiering van biodiversiteit

Toekomstige financiering zal essentieel zijn. Het is duidelijk dat overheidsmiddelen nooit de 
enige oplossing zullen zijn om het biodiversiteitverlies te stoppen. Desondanks zouden er 
voldoende middelen beschikbaar moeten worden gesteld in het volgende meerjarig financieel 
kader. Het belang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten moet in onze economieën worden 
geïntegreerd. Alleen dan zullen hun kosten en baten worden vertegenwoordigd in de prijzen van 
producten. De lidstaten moeten daarom natuurlijk kapitaal in hun nationale rekeningen 
integreren. We moeten echter ook samen met het bedrijfsleven innovatieve 
financieringsinstrumenten ontwikkelen, zoals het mechanisme voor groene ontwikkeling. 
Bovendien moeten we onze manier van denken veranderen. We zouden de natuur niet mogen 
beperken tot een paar toegewezen gebieden, maar we moeten proberen om de natuur overal te 
introduceren: langs snelwegen en spoorwegen, in steden, op industrieterreinen, enz.

Tenuitvoerlegging

Een strikte en snelle tenuitvoerlegging van alle milieubeleidsmaatregelen is ook essentieel voor 
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de biodiversiteit. Klimaatverandering en de kwaliteit van de lucht, de grond en het water hebben 
allemaal een enorme invloed op de biodiversiteit. Hetzelfde geldt voor het Natura 2000-netwerk 
en de vogel- en habitatrichtlijnen. Voor het leven in zee is minimaal vereist dat het GVB is 
gebaseerd op het behalen van ten minste het maximum aan duurzame opbrengst gepaard met 
strengere handhavingsmaatregelen.

Internationale dimensie

Europa oefent ook invloed uit op de biodiversiteit in andere delen van de wereld. Wij hebben een 
enorme voetafdruk. Vanwege het hout dat we gebruiken, de olie die we verbruiken, het voedsel 
dat we eten en de kleding die we dragen, zijn wij voor een groot deel verantwoordelijk voor het 
biodiversiteitsverlies in de hele wereld. Deze voetafdruk moeten we verkleinen en daarom 
moeten we doorgaan met het ontwikkelen van instrumenten die onze voetafdruk kunnen meten.
Op internationaal niveau zou de EU moeten doorgaan met het uitoefenen van haar invloedrijke 
rol door eensgezind op te treden. 

Conclusie

Het is mogelijk om de doelstellingen van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 te behalen. 
Het enige wat we moeten doen, is de politieke steun voor biodiversiteit, zoals uitgesproken door 
vele wereldleiders, omzetten in concrete beleidsmaatregelen. 
'Er is in de wereld voldoende aanwezig voor de behoeften van de mens, maar niet voor zijn 
hebzucht.' ~Mohandas K. Gandhi


