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B7-0000/2013

Resolutie van het Europees Parlement over Groene Infrastructuur (GI) — Versterking 
van Europa’s natuurlijke kapitaal
(2013/2663(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het zevende milieuactieprogramma,

– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Groene Infrastructuur (GI) —
Versterking van Europa’s natuurlijke kapitaal" (COM (2013)249),

– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Europa 2020 — Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020)1,

– gezien het Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik (COM(2011)571)2,

– gezien de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 (COM(2011)244)3,  

– gezien de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het behoud van de 
vogelstand (COM(2009)0129), 

– gezien Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna,

– gezien de conclusies van de Raad Milieu van juni 2011 en die van 17 december 2012 
(punt 14),

– gezien zijn resolutie van 20 april 2012 over onze levensverzekering, ons natuurlijk 
kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 20204 (paragraaf 50),

–  gezien de studie met als titel "The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)" 
("De economische aspecten van ecosystemen en biodiversiteit" (http://www.teebweb.org),

– gezien de vraag aan de Commissie over Groene Infrastructuur (GI) — Versterking van 
Europa’s natuurlijke kapitaal" (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de afname van de biodiversiteit en de verslechtering van de toestand 
van onze ecosystemen moeten worden aangepakt om ervoor te zorgen dat er voort 

                                               
1 PB C 88 van 19.3.2011.
2 PB C 37 van 10.2.2012.
3 PB C 264 van 8.9.2011.
4 P7_TA-PROV(2012)0146 van 20.4.2012.
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ecosysteemdiensten worden geleverd en dat het natuurlijke kapitaal wordt beschermd 
voor de huidige generatie en voor toekomstige generaties;

B. overwegende dat Groene Infrastructuur bijdraagt om ervoor te zorgen dat de natuur het
volledige potentieel kan benutten van de ecosysteemdiensten die zij de maatschappij kan 
leveren;

C. overwegende dat de afname van de biodiversiteit moet worden aangepakt om het kapitaal 
te beschermen zowel voor de huidige generatie als voor toekomstige generaties;

D. overwegende dat antropogene druk de biodiversiteit en de integriteit van de ecosystemen 
in de Europese Unie in gevaar brengt, met name door de fragmentatie en de vernietiging 
van natuurlijke habitats;

E. overwegende dat biodiversiteit en het welzijn van de menselijke maatschappij nauw met 
elkaar in verband staan;

F. overwegende dat connectiviteit en natuurlijke habitats van essentieel belang zijn om een 
hoog niveau van biodiversiteit in stand te houden;

G. overwegende dat de ervaring leert dat projecten op het gebied van Groene Infrastructuur 
een uitstekende gelegenheid bieden om de natuur te integreren in de maatschappij, met 
inbegrip van stadsomgevingen, waar een toenemend deel van de bevolking woont;

H. overwegende dat informatie over de manier om in diverse landschappen Groene 
Infrastructuur te creëren, te beschermen en te bevorderen moet worden verspreid onder de 
betrokkenen en moet worden gepubliceerd;

I. overwegende dat de ervaring heeft uitgewezen dat de planning en ontwikkeling van 
infrastructuurprojecten sleutelfasen zijn waarin ervoor moet worden gezorgd dat de 
ecologische en de maatschappelijke behoeften met elkaar worden geïntegreerd, zowel in 
stadslandschappen als in landschappen op het platteland;

J. overwegende dat bij infrastructuurprojecten die medegefinancierd worden door de EU, 
moet worden gefocust op Groene Infrastructuur, de integratie van de elementen van 
Groene Infrastructuur en een vermindering van de impact ervan op de bestaande 
ecosystemen en de hierdoor geleverde diensten;

Algemene opmerkingen 

1. is tevreden met de mededeling over Groene Infrastructuur en met de intentie van de 
Commissie om de hierin uiteengezette doelstellingen actief na te streven;

2. erkent dat Groene Infrastructuur van centraal belang is om het natuurlijke kapitaal van 
Europa op doeltreffende wijze te beschermen; 

3. benadrukt het feit dat Groene Infrastructuur een bijdrage kan leveren om de doelstellingen 
van de Unie op het gebied van groei en banen in het kader van Europa 2020 te halen; 
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4. is tevreden met de innoverende aanpak van Groene Infrastructuur, die kosteneffectief is en 
diverse voordelen en oplossingen biedt waarbij ecologische, sociale en economische 
doelstellingen met elkaar kunnen worden verzoend; 

5. Integratie in verschillende beleidsterreinen

6. benadrukt het feit dat Groene Infrastructuur in alle beleidsterreinen van de EU moet 
worden geïntegreerd;

7. wijst erop dat Groene Infrastructuur een belangrijke rol kan spelen in steden, waar 
momenteel een steeds groter deel van de bevolking woont, waar zij kan bijdragen tot de 
levering van diensten als schone lucht, vermindering van het lokale "hitte-eilandeffect", 
recreatiegebieden, voorkoming van overstromingen, herstel van het grondwaterpeil, herstel 
van de biodiversiteit of stopzetting van het verlies ervan en verbetering van de 
levenskwaliteit in het algemeen;

8. benadrukt het feit dat Groene Infrastructuur een bijdrage levert als ondersteunend element 
van het Natura 2000-netwerk doordat zij gericht is op een bevordering van de coherentie 
en de veerkracht van dit netwerk, dat de bescherming dient van essentiële soorten en 
habitats van de Europese natuur, terwijl tegelijk ecosysteemdiensten worden geleverd die 
worden geraamd op honderden miljarden per jaar;

9. is van mening dat er, wat de planning op het gebied van ruimtelijke ordening en 
grondgebruik betreft, voor moet worden gezorgd dat de voordelen van infrastructuur en 
van ecosystemen even zwaar doorwegen en synergie moet worden gevonden tussen de 
feitelijke reden voor de bouw van infrastructuur, inclusief de daadwerkelijke 
maatschappelijke voordelen ervan op lange termijn, en de redenen voor legitieme 
bezorgdheid met betrekking tot de ecosystemen en de biodiversiteit die hiermee 
rechtstreeks verband houden; dringt er bij de lidstaten op aan kwesties in verband met 
Groene Infrastructuur te integreren en prioriteit te geven in de ruimtelijke ordening en 
moedigt de Commissie aan richtsnoeren en benchmarking op dit gebied te ondersteunen, 
om ervoor te zorgen dat Groene Infrastructuur een standaardonderdeel van ruimtelijke 
ordening en territoriale ontwikkeling wordt;

10. moedigt de Commissie en de lidstaten ertoe aan gebruik te maken van de instrumenten 
en maatregelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid om Groene Infrastructuur waar 
nodig te bevorderen, teneinde te zorgen voor de levering van een brede waaier van 
ecosysteemdiensten en voor de bescherming van de natuurlijke processen in 
plattelandsgebieden;

11. onderstreept het feit dat Groene Infrastructuur positieve effecten heeft op de 
vermindering van de klimaatverandering, doordat zij een positieve invloed heeft op de 
koolstofvoorraden en de broeikasgasevenwichten, de aanpassing aan de 
klimaatverandering verbetert en zo bijdraagt tot de tenuitvoerlegging van het klimaatbeleid 
van de EU;

12. vestigt de aandacht op het feit dat een vermindering van het risico van natuurrampen 
ook een positief effect is van de creatie of het herstel van Groene Infrastructuur, 
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bijvoorbeeld in de vorm van natuurlijke uiterwaarden, bosareaal, drasland enz., die de 
rampbestendigheid kunnen verbeteren en kunnen helpen bij de aanpassing aan de 
klimaatverandering; 

13. wijst erop dat de bosbouwsector volledig bij dit beleidsterrein moet worden betrokken, 
voor de ondersteuning van de vele voordelen, naast de productie van hout en biomassa, die 
het gevolg zijn van duurzaam bosbeheer en ingreepvrije bosbouw, en om gefragmenteerd 
of verloren bosareaal te herstellen;

14. is tevreden met het initiatief Groene Infrastructuur te bevorderen als instrument om bij 
te dragen tot de juiste tenuitvoerlegging van de Europese wetgeving op het gebied van 
drinkwater en grondwater; 

15. wijst erop dat het belangrijk is gebruik te maken van de instrumenten van het 
cohesiebeleid, met name voor de financiering van Groene Infrastructuur in steden;

16. benadrukt het feit dat Groene Infrastructuur moet worden geïntegreerd in operationele 
programma's in het kader van communautaire financieringsinstrumenten voor de periode 
2014-2020; 

17. dringt er bij de Commissie op aan om tijdig, d.i. uiterlijk eind 2013, de in de 
mededeling aangekondigde richtsnoeren en ondersteunend materiaal te voltooien, om het 
begrip van Groene Infrastructuur te verbeteren en Groene Infrastructuur op de relevante 
beleidsterreinen te bevorderen, alsmede te zorgen voor financieringsmogelijkheden via 
operationele programma's;

Ontwikkeling van een strategie voor Groene Infrastructuur 

18. benadrukt het feit dat de deelname van de privésector aan de investeringen in Groene 
Infrastructuur moet worden vergroot en verzoekt de Commissie en de EIB snel een 
financieringsfaciliteit in te stellen en operationeel te maken met innoverende 
financieringsmechanismen om investeringen in Groene Infrastructuur en andere projecten 
in verband met het natuurlijke kapitaal te ondersteunen, en tegelijk de reële 
langetermijnondersteuning voor de ecosysteemfuncties te beoordelen; wijst er voorts op 
dat ook bijkomende financieringsbronnen op lokaal, regionaal en nationaal niveau zullen 
moeten worden onderzocht;

19. is ervan overtuigd dat de ontplooiing van Groene Infrastructuur gebaseerd moet zijn 
op degelijke gegevens en grondige kennis, om prioriteit te kunnen geven aan de ecologisch 
zinvolste projecten, en moedigt de Commissie ertoe aan ervoor te zorgen dat de 
verzamelde gegevens, met name degene die worden gebruikt voor de planning van door de 
EU medegefinancierde projecten, duidelijk, coherent en gecoördineerd zijn; 

20. dringt er bij de Commissie op aan indien nodig de educatieve projecten op dit gebied 
te bevorderen en de uitwisseling van informatie en goede praktijken te ondersteunen; wijst 
erop dat vaardigheden en de opleiding van personeel dat met de innoverende aanpak in 
kwestie overweg kan en de door ecosystemen geleverde voordelen behoorlijk kan 
waarderen, met name in de sectoren watervoorziening en -zuivering, afval, bouw, 
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rampenbeheer, landbouw, toerisme en gezondheid, de ontwikkeling van Groene 
Infrastructuur faciliteren;  

21. is van mening dat integratie in alle beleidsterreinen een fundamentele voorwaarde is 
om een geloofwaardig beleid met betrekking tot Groene Infrastructuur te kunnen voeren;

22. is het eens met de ontwikkeling van een strategie die bestaat uit de opbouw van 
prioritaire assen voor projecten op het gebied van Groene Infrastructuur in Europa en 
benadrukt het feit dat meer grensoverschrijdende interregionale strategieën en projecten 
nodig zijn;

23. steunt de in de mededeling aangekondigde TEN-G en verzoekt de Commissie haar 
belofte inzake de ontwikkeling een TEN-G-regeling tegen 2015 na te komen;

24. benadrukt het feit dat met betrekking tot Groene Infrastructuur potentieel is voor 
innovatie en dat kmo's op dit gebied een sleutelrol kunnen spelen; herinnert eraan dat 
gemeenschappelijke normen, certificering en etikettering kunnen dienen om de 
investeringen in Groene Infrastructuur te ondersteunen en de nodige ruimte scheppen voor 
pioniers;

25. kijkt uit naar de evaluatie van de biodiversiteitsstrategie in 2015, de daaropvolgende 
evaluatie van de mededeling betreffende Groene Infrastructuur in 2017, om Groene 
Infrastructuur verder te verankeren in de geplande investeringen op dit gebied op EU-
niveau, en de tussentijdse evaluatie van relevante beleidsterreinen (de 
"gezondheidscontrole" van het GLB, de tussentijdse evaluatie van het regionale beleid 
enz.);

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


