
AD\890966DA.doc PE478.435v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2011/2307(INI)

7.2.2012

UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

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

Ordfører: Romana Jordan Cizelj



PE478.435v02-00 2/7 AD\890966DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\890966DA.doc 3/7 PE478.435v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. er enigt i Kommissionens analyse om, at tabet af biodiversitet ikke alene er dyrt for 
samfundet som helhed, men også for de økonomiske aktører i sektorer, som er direkte 
afhængige af økosystemtjenester og af den langsigtede adgang til og diversiteten af 
naturaktiver; er desuden enigt i, at naturbaseret innovation og en indsats for at retablere 
økosystemer og bevare biodiversiteten indeholder et betydeligt potentiale til at skabe nye 
færdigheder, arbejdspladser og forretningsmuligheder;

2. understreger, at EU og medlemsstaterne bør inddrage offentligheden mere, eftersom 
borgerne er særligt opmærksomme på miljøspørgsmål, og at navnlig unge mennesker, som 
repræsenterer EU’s fremtid, er dybt bekymrede over sådanne spørgsmål; bemærker 
desuden, at biodiversitetens enorme økonomiske værdi giver et værdifuldt afkast på 
investeringer i bevarelsen heraf; anmoder derfor om flere midler til 
naturbevarelsesforanstaltninger; 

3. understreger, at biodiversitetsmålene skal gennemføres ved hjælp af konkrete aktioner for 
at være effektive; beklager, at det i EU, til trods for indsatsen for bekæmpelse af tab af 
biodiversitet, kun er 17 % af de levesteder og arter og 11 % af de vigtige økosystemer, der 
er beskyttet under EU-lovgivningen, der er i en god tilstand; opfordrer Kommissionen til 
så snart som muligt at undersøge, hvorfor den nuværende indsats endnu ikke har båret 
frugt, og overveje, hvorvidt der er andre og potentielt mere effektive redskaber til 
rådighed;

4. opfordrer Kommissionen til yderligere at intensivere sine bestræbelser på at integrere 
biodiversitet i udviklingen, gennemførelsen og finansieringen af andre EU-politikker og 
dermed gøre EU’s sektor- og budgetpolitikker mere sammenhængende og sikre 
opfyldelsen af bindende tilsagn om beskyttelse af biodiversitet;

5. understreger dog, at biodiversitetsforanstaltninger under sektorpolitikkerne ikke må skabe 
yderligere administrative og lovgivningsmæssige byrder for de berørte parter, f.eks. 
landbrugssektoren, og mener, at forslaget om at gøre den fælles landbrugspolitik grønnere 
fortsat bør fokusere på at skabe incitamenter for den enkelte landbruger for at fremme en 
mere bæredygtig og aktiv landbrugsproduktion;

6. mener, at det er særlig vigtigt at bevare den status, som alle de beskyttede levesteder og 
arter, der registreres i EU frem til 2020, herunder Natura 2000-områder og andre områder, 
har for at sikre en gunstig bevarelsesstatus for alle levesteder og arter frem til 2050;

7. beklager, at udviklingen af Kommissionens strategi for grøn infrastruktur er planlagt til at 
finde sted i 2012, mens der allerede er blevet identificeret energi- og transportkorridorer i 
forslaget til den europæiske infrastrukturpakke; opfordrer derfor Kommissionen til at 
fremskynde sit arbejde med strategien for grøn infrastruktur og sikre gennemførelsen af 
det foreslåede mål nr. 2; er enigt i, at synergierne mellem energi, transport og ikt-projekter 
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bør maksimeres for at begrænse den negative indvirkning på biodiversiteten, og at det kun 
er aktioner, der er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og som er i tråd med 
relevante EU-politikker, der bør finansieres med EU-midler;

8. mener, at de sikkerhedsforanstaltninger for biodiversitet, der findes i den nuværende EU-
lovgivning, ikke bør svækkes;

9. anerkender, at det er nødvendigt at udvikle en økonomi, der er fuldt ud baseret på 
vedvarende energikilder, på en omkostningseffektiv måde uden at gå på kompromis med 
biodiversitetsmålene, og at en sådan økonomi kan bidrage til gennemførelsen af disse mål; 
mener i denne forbindelse, at det er nødvendigt at indføre flere garantier med hensyn til 
oprindelsen, effektiviteten og mængden af den biomasse, der anvendes til energi; 
opfordrer i denne forbindelse også Kommissionen til snarest muligt at redegøre for, 
hvilken effekt biobrændsler har på biodiversiteten, herunder indvirkningen på den 
indirekte arealanvendelse, og opfordrer til fastsættelse af bæredygtighedskriterier for 
produktion og anvendelse af alle biobrændsler, herunder fast biomasse;

10. mener, at en af grundene til, at det ikke er lykkedes at vende den vedvarende tendens til 
tab af biodiversitet og forringelse af økosystemet på globalt plan, er vores ufuldstændige 
forståelse af biodiversitetens kompleksitet og interaktionerne mellem dens dele og med 
det levende miljø, herunder værdien af biodiversitet for nuværende og fremtidige 
generationer af mennesker; gentager, at biodiversitetsvidenskaben er den nødvendige 
rygrad for enhver gennemførelse af politikker;

11. understreger derfor behovet for at investere mere i biodiversitetsforskning, herunder inden 
for en eller flere af de relevante "samfundsmæssige udfordringer" inden for rammerne af 
Horisont 2020 for at undgå en fragmentering af forskningspolitikken; mener at en sådan 
mulig forøgelse af midlerne til biodiversitetsforskning kan opnås med de til rådighed 
værende midler på grund af den lave udnyttelsesgrad; mener, at forskningen på den ene 
side kan gøre det muligt for os at få en bedre forståelse af biodiversiteten og dennes 
betydning for alle aspekter af menneskets aktiviteter og på den anden ved hjælp af 
innovative koncepter kan bidrage til nye og forbedrede politikker samt til forvaltnings- og 
udviklingsstrategier;

12. understreger betydningen af, især i den nuværende økonomiske situation, at vise EU-
borgerne at beskyttelse af biodiversiteten ikke er i strid med en bæredygtig økonomisk og 
social udvikling; anmoder derfor om formidling af vellykkede projekter og information til 
offentligheden om, at det er muligt at sikre en miljørigtig økonomisk udvikling inden for 
vigtige områder af natur- og kulturarven, som f.eks. Natura 2000-nettet;

13. påpeger behovet for tværfaglige og grænseoverskridende forskningstiltag vedrørende 
biodiversitet på grund af dennes tætte sammenhæng med økologi, genetik, epidemiologi, 
klimavidenskab, økonomi, socialantropologi, teoretisk modellering osv.; understreger 
behovet for videnskabsbaserede politikker i forbindelse med bæredygtig forvaltning af 
økosystemer og naturressourcer, særlig inden for de økonomisk og samfundsmæssigt 
vigtige sektorer landbrug, fiskeri og skovbrug;

14. anser det for afgørende, at de tilgængelige videnskabelige data om biodiversitet, 
eksempler på bedste praksis for at standse tabet af biodiversitet og genetablere 



AD\890966DA.doc 5/7 PE478.435v02-00

DA

biodiversiteten, og information om potentialet for naturbaseret innovation og udvikling 
bliver mere kendt og udveksles blandt politiske beslutningstagere og de vigtigste 
interessenter, samt at den relevante informations- og kommunikationsteknologi får en 
nøglerolle i forbindelse med nye muligheder og værktøjer; glæder sig derfor over, at 
Kommissionen har etableret EU’s erhvervs- og biodiversitetsplatform, og opfordrer 
Kommissionen til at videreudvikle platformen og fremme større samarbejde mellem 
forvaltningen og erhvervslivet i Europa, herunder SMV'erne;

15. opfordrer til, at informationssystemet for biodiversitet i Europa (BISE) bliver tilgængeligt 
på alle de officielle EU-sprog for at bidrage til udveksling af data og oplysninger;

16. opfordrer såvel Kommissionen som medlemsstaterne til som en del af de specifikke 
foranstaltninger at overveje at fremlægge en køreplan for kortlægning og evaluering af 
økosystemtjenester i Europa, hvilket vil gøre det muligt at iværksætte målrettede og 
effektive foranstaltninger for at stoppe nedbrydningen af biodiversiteten og 
økosystemtjenesterne;

17. opfordrer Kommissionen til at overveje, hvorvidt den nuværende lovgivning på passende 
vis tilskynder til strategier, der øger biodiversiteten, og til at foreslå omkostningseffektive 
løsninger, således at udgifterne til biodiversitetsområdet flyttes fra bureaukrati til 
beskyttelse og forbedring;

18. glæder sig over Kommissionens planer om at omstrukturere, udfase og afskaffe skadelige 
subsidier i overensstemmelse med Europa 2020-strategien og er enigt i, at veludformede 
markedsbaserede instrumenter, der sigter mod en internalisering af de eksterne 
miljøomkostninger ved forbrug og produktion, kan bidrage til at nå målet om at standse 
tabet af biodiversitet, hvis de kombineres med incitamenter til grønne investeringer i de 
berørte sektorer; mener, at Kommissionen i lyset af forhandlingerne om den flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2014-2020 bør være opmærksom på, at det er af stor 
betydning at sørge for tilstrækkelige finansielle ressourcer, til at målene i 
biodiversitetsstrategien kan blive opfyldt fuldt ud;

19. anerkender, at klimaforandringerne har en stadig stigende indvirkning på tabet af 
biodiversitet; er derfor enigt i Kommissionens flagskibsinitiativ om ressourceeffektivitet, i 
metoden baseret på bæredygtig udnyttelse og forbrug samt i tilpasningen til 
klimaforandringerne;

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forpligte sig til at vedtage integrerede 
strategier, der gør det muligt at identificere de enkelte geografiske områders naturværdier 
og deres kulturarvs karakteristika samt de betingelser, der er nødvendige for at bevare 
dem; mener, at der bør tages hensyn til det specifikke økosystem med henblik på at bevare 
biodiversiteten og de enkelte arter, hvilket omfatter landbruget, vand og andre nødvendige 
minimumsbetingelser;

21. anerkender, at biodiversitet og økosystemtjenester indebærer betydelige ikkeværdisatte 
fordele for industrien og andre økonomiske aktører; opfordrer de organisationer, der 
repræsenterer den private sektor, til at fremsætte forslag til, hvordan man bedst beskytter 
og genetablerer biodiversiteten i et meningsfuldt omfang;
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22. opfordrer Kommissionen til løbende at undersøge, på hvilken måde biodiversitet i EU-
lande og berørte lande, herunder medlemmerne af EFTA og OCTA, bliver berørt af nye 
og nuværende politikker, herunder EU's forbud mod salg af sælprodukter.
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