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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram 
till 2020
(2011/2307(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande om vår livförsäkring, vårt naturkapital – en 
strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 (COM(2011)0244),

– med beaktande av rådets (miljö) slutsatser av den 21 juni 2011 om EU:s strategi för 
biologisk mångfald fram till 2020,

– med beaktande av visionen för 2050 och det överordnade målet för 2020 som antogs av 
EU:s statschefer och regeringar i mars 2010, 

– med beaktande av resultatet från den tionde konferensen för de parter som har 
undertecknat FN:s konvention om biologisk mångfald, i synnerhet den strategiska planen 
för biologisk mångfald för 2011–2020 och Aichi-målen, Nagoyaprotokollet om tillträde 
till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid 
deras användning och strategin för att mobilisera resurser för global biologisk mångfald,

– med beaktande av studien om ekosystemens och den biologiska mångfaldens ekonomiska 
aspekter (Economics of Ecosystems and Biodiversity – TEEB) (http://www.teebweb.org),

– med beaktande av att Förenta nationerna har utlyst 2010–2020 till årtiondet för biologisk 
mångfald,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för regional 
utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdsutveckling och fiskeriutskottet 
(A7-0000/2011), och av följande skäl:

A. EU misslyckades med att nå sitt mål för biologisk mångfald för 2010. 

B. Den biologiska mångfalden är avgörande för människans existens och samhällets 
välmående, både direkt och indirekt genom de ekosystemtjänster som den tillhandahåller.

C. Förlusten av biologisk mångfald sänker för närvarande den globala 
bruttonationalprodukten med 3 procent varje år.

Allmänna kommentarer

1. Europaparlamentet beklagar att EU misslyckades med att uppnå sitt mål för biologisk 
mångfald för 2010. 
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2. Europaparlamentet välkomnar och stöder strategin för biologisk mångfald i EU fram till 
2020, inklusive dess mål och åtgärder. Parlamentet anser icke desto mindre att vissa 
åtgärder borde förstärkas. 

3. Europaparlamentet betonar behovet av brådskande åtgärder och av att ge den biologiska 
mångfalden högre politisk prioritet för att lyckas uppfylla EU:s överordnade mål för 
biologisk mångfald för 2020 och EU:s globala åtaganden om biologisk mångfald. 
Parlamentet understryker att det med tillräckliga medel och politisk vilja finns verktyg för 
att stoppa förlusten av biologisk mångfald. 

Mål – Integrering av den biologiska mångfalden i alla EU:s politikområden

4. Europaparlamentet framhåller vikten av att integrera den biologiska mångfalden i alla 
EU:s politikområden. 

5. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att skydda, värdesätta och återställa den 
biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna för att EU ska lyckas uppfylla sina mål 
om resurseffektivitet. 

Bevara och återställa natur

6. Europaparlamentet understryker behovet av att hejda försämringen av statusen för alla 
arter och livsmiljöer som omfattas av EU:s naturvårdslagstiftning och att uppnå en 
betydande och mätbar förbättring av deras status. Parlamentet påpekar att detta borde ske i 
form av en förbättring av åtminstone en av parametrarna för bevarandestatus som 
definieras i artikel 1 i habitatdirektivet, utan att någon annan parameter försämras.

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att se till att arbetet med att utse 
Natura 2000-områden slutförs senast 2012. Parlamentet beklagar djupt att utnämningen av 
marina områden har försenats. 

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fastställa 2015 som tidsfrist för 
utarbetandet av förvaltningsplaner eller motsvarande instrument för alla 
Natura 2000-områden.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att det finns 
tillräckliga resurser för alla Natura 2000-områden. I synnerhet uppmanar parlamentet 
medlemsstaterna att ta fram bindande nationella instrument genom vilka de kan fastställa 
prioriterade bevarandeåtgärder och den planerade finansieringskälla som hör till (både 
från EU-medel och från medlemsstaternas egna budgetar). 

Bevara och återställa ekosystem och tjänster

10. Europaparlamentet noterar kravet i konventionen om biologisk mångfald om att 
15 procent av de skadade ekosystemen ska återsällas fram till 2020. Parlamentet anser 
emellertid att detta är ett minimum och att EU borde ha ett eget, mer ambitiöst mål och en 
långsiktig vision. Parlamentet uppmanar därför EU att göra återställande av 30 procent av 
de skadade ekosystemen till sitt mål för 2020, och kräver att kommissionen klargör vad 
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som menas med ”skadade ekosystem” och fastställer ett grundscenario som framstegen 
kan mätas mot.

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att anta en särskild strategi för 
miljövänlig infrastruktur senast under 2012, med skyddet av den biologiska mångfalden 
som strategins huvudmål. 

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ge hög prioritet åt att utveckla 
initiativet ”undvikande av nettoförluster” och att även utgå från de standarder som ingår i 
programmet för kompensation för företag och biologisk mångfald.

Jordbruk

13. Europaparlamentet erinrar om att mer än hälften av EU:s territorium förvaltas av 
jordbrukare och att finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken utgör den 
största enskilda delen av EU:s budget. Parlamentet betonar att den gemensamma 
jordbrukspolitiken är ett absolut nödvändigt verktyg för den biologiska mångfalden. 
Parlamentet efterfrågar därför en kraftfull omorientering av den gemensamma 
jordbrukspolitiken i riktning mot tillhandahållande av kollektiva nyttigheter. 

14. Europaparlamentet efterlyser en miljöanpassning av pelare I för att legitimera 
inkomststödet till jordbrukare genom säkerställande av skyddet av den biologiska 
mångfalden i jordbrukslandskapet som helhet, förbättrad konnektivitet och en anpassning 
till klimatförändringens konsekvenser. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag till 
reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket omfattar en miljöanpassning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken i och med att 30 procent av stödet under pelare I ska gå 
till en uppsättning värdefulla och grundläggande goda arbetsmetoder som tillämpas på 
gårdsnivå, vilket bör inkludera växelbruk och diversifiering, permanent betesmark och ett 
minsta ”område med ekologisk inriktning”. Parlamentet anser dock att det minsta 
”området med ekologisk inriktning” bör utgöra 10 procent av jordbruksmarken och inte de 
7 procent som kommissionen föreslår.

15. Europaparlamentet kräver att allt stöd inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska bygga på robusta tvärvillkor som sträcker sig över ramdirektivet 
för vatten, lagstiftningen om bekämpningsmedel samt fågel- och habitatdirektiven. 

16. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av pelare II och en kraftig förbättring av 
denna pelares miljöfokus och av effektiviteten i dess miljöåtgärder inom jordbruket, vilket 
inbegriper en minsta obligatorisk utgift för miljöåtgärder. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att använda 
nedläggningen av jordbruk i olika delar av Europa till att omvandla stora delar av 
landskapet till viktiga vildmarksområden, vilket skapar nya socioekonomiska möjligheter 
för landsbygdutveckling samtidigt som Europas biologiska mångfald skyddas.

Fiske

18. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till reform av den gemensamma 
fiskeripolitiken, vilket bör garantera en integrering av den ekosystembaserade strategin 
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och användning av uppdaterade och vetenskapligt underbyggda informationstjänster som 
utgångspunkt för de långsiktiga förvaltningsplanerna för alla fiskarter som utnyttjas 
kommersiellt. Parlamentet framhåller att hållbart fiske är ett måste för att fiskerisektorn 
ska kunna fortsätta sin verksamhet.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta för att 
upprätta en ”europeisk kustbevakning” i syfte att främja gemensam övervakning och 
tillsyn och säkerställa efterlevnaden.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina 
ansträngningar för att garantera att fångstmängderna inte överskrider nivåerna för 
maximal hållbar avkastning senast 2015 och att inkludera ekologiska överväganden i 
definitionen av maximal hållbar avkastning.

21. Europaparlamentet betonar att målet om att stoppa bruket att kasta fångst och undvika 
bifångster av skyddade arter som inte tillhör målgruppen borde integreras i den 
gemensamma fiskeripolitiken och genomföras som en brådskande åtgärd. 

Invasiva främmande arter

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att det vidtas 
åtgärder för att förhindra att nya invasiva främmande arter kommer in i EU, liksom för att 
se till att de befintliga invasiva främmande arterna inte sprider sig till nya områden. 

23. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att under 2012 lägga fram ett 
lagförslag med en helhetssyn på problemet med invasiva främmande arter.

Den internationella dimensionen

24. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att föreslå lagstiftning för att 
genomföra Nagoyaprotokollet så att unionen kan ratificera protokollet så snart som 
möjligt.

Finansiering

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att identifiera alla 
befintliga bidrag som skadar miljön och ber kommissionen att i slutet av 2012 publicera 
en handlingsplan för att fasa ut sådana bidrag senast 2020, i linje med åtagandena enligt 
Nagoyakonferensen.

26. Europaparlamentet framhäver vikten av att mobilisera såväl EU-stöd som nationella 
bidrag från alla möjliga källor och att utveckla innovativa finansiella mekanismer för att 
säkerställa en lämplig nivå på stödet till den biologiska mångfalden.

27. Europaparlamentet betonar det oeftergivliga behovet av att sörja för att nästa fleråriga 
budgetram (2014–2020) stöder uppnåendet av de sex målsättningar som anges i strategin 
för biologisk mångfald. 

28. För att säkerställa lämplig finansiering av Natura 2000-nätverket uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen och medlemsstaterna att se till att minst 
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5,8 miljarder euro per år tillhandahålls genom EU:s och medlemsstaternas finansiering. 
Vidare uppmanar parlamentet kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att 
lämplig finansiering görs tillgänglig genom fonderna för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, Europeiska havs- och fiskerifonden, sammanhållningsfonderna och 
Life+-fonden. 

°
° °

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Under det internationella året för biologisk mångfald (2010) hörde vi vackra utläggningar från 
politiska ledare över hela världen om hur enormt viktig den biologiska mångfalden är och om 
den avgörande roll som den spelar för mänskligheten. Trots detta misslyckades man helt med 
EU:s strategi för att stoppa förlusten av biologisk mångfald under 2010. Arter utrotades 100 
till 1 000 gånger snabbare än normalt. Ledarna misslyckades med alla försök att komma 
överens om åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. 

På något vis misslyckades man med att överföra de entusiastiska orden om biologisk 
mångfald till verkliga politiska åtgärder. Men statistiken talar för sig själv. 60 procent av 
världens ekosystem är skadade eller utnyttjas inte på ett hållbart sätt (FAO, 2010), 90 procent 
av fiskebestånden är överfiskade och 25 procent av alla europeiska arter hotas av utrotning. 
Enligt FN:s studie om ekosystemens och den biologiska mångfaldens ekonomiska aspekter 
(TEEB, 2010) tappar vi 3 procent av vår globala bruttonationalprodukt per år på grund av den 
biologiska mångfald som går förlorad. Det kostar mycket mer att vara passiv än att göra de 
investeringar som behövs nu. Det finns ett klart behov av brådskande åtgärder.

Strategin för biologisk mångfald i EU fram till 2020 ger oss en möjlighet att vidta de åtgärder 
som krävs för att trygga naturen och ekosystemtjänsterna för de kommande generationerna. 
Allt vi behöver är politisk övertygelse, mod och beslutsamhet för att undvika ännu ett 
misslyckande. 

Den största utmaningen är att integrera den biologiska mångfalden i övriga politikområden. 
Det är hög tid att agera. Alla EU:s större politikområden håller just nu på att ses över. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken, sammanhållningspolitiken, den gemensamma 
fiskeripolitiken och de europeiska färdplanerna för energi, transport och resurseffektivitet ska 
omvandlas till lagstiftning. Det är hög tid att visa att de entusiastiska orden om biologisk 
mångfald är mer än bara ord och att omsätta dessa i konkreta politiska åtgärder. 

Finansiering av biologisk mångfald

Den framtida finansieringen kommer att vara avgörande. Vi vet att pengar aldrig kommer att 
vara den enda lösningen för att sätta stopp för förlusten av biologisk mångfald. Dock måste 
tillräckliga medel göras tillgängliga i nästa fleråriga budgetram. Värdet av den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänsterna måste integreras i våra ekonomier. Först då kommer 
deras kostnader och nyttan att återspeglas i produktpriserna. Medlemsstaterna måste därför 
integrera naturkapitalet i sina nationella räkenskaper. Tillsammans med företagsvärlden måste 
vi även utveckla innovativa finansieringsinstrument, såsom mekanismen för grön utveckling. 
Dessutom måste vi förändra vårt sätt att tänka. Vi bör inte begränsa naturen till vissa 
bestämda områden utan försöka återinföra naturen överallt – längs med landsvägar, järnvägar, 
i städer och industriområden etc. 

Genomförande

Det är också av stor betydelse för den biologiska mångfalden att all miljöpolitik genomförs på 
ett snabbt och effektivt sätt. Klimatförändringen, luftkvaliteten, marken och vattnet har alla en 
enorm inverkan på den biologiska mångfalden. Likaså Natura 2000-nätverket och fågel- och 
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habitatdirektiven. Vad gäller marina organismer krävs som ett minimum en gemensam 
fiskeripolitik som baseras på att uppnå åtminstone en maximal hållbar avkastning, åtföljd av 
hårdare kontroller av efterlevnaden.

Den internationella dimensionen

Europa har även en stor inverkan på den biologiska mångfalden i andra delar av världen. Vårt 
fotavtryck är enormt. Till följd av det virke vi använder, den olja vi förbrukar, den mat vi äter 
och de kläder vi har på oss är vi ansvariga för en stor del av den biologiska mångfald som gått 
förlorad runt om i världen. Detta fotavtryck måste minskas och vi bör därför fortsätta att 
utveckla instrument för att mäta vårt avtryck.

På internationell nivå bör EU fortsätta att spela sin inflytelserika roll genom att tala med en 
röst. 

Slutsats

Det är möjligt att uppnå de mål som fastställts i strategin för biologisk mångfald i EU fram till 
2020. Det enda vi behöver göra är att omvandla det politiska stöd till den biologiska 
mångfalden som uttrycks av många av världens ledare till konkreta politiska åtgärder. 
”Det finns tillräckligt i världen för att tillfredsställa människans behov, men inte människans 
girighet.” ~Mohandas K. Gandhi


