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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is het eens met de analyse van de Commissie dat verlies aan biodiversiteit niet alleen duur 
is voor de samenleving als zodanig, maar ook voor de economische actoren in de sectoren 
die rechtstreeks afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten en van de beschikbaarheid op de 
lange termijn en de diversiteit van natuurlijke rijkdommen; deelt tevens de opvatting dat 
door innovatie op basis van de natuur en maatregelen om ecosystemen te herstellen en de
biodiversiteit in stand te houden op grote schaal nieuwe vaardigheden, banen en zakelijke 
kansen kunnen worden gecreëerd;

2. onderstreept dat de EU en de lidstaten het publiek meer betrokken moeten krijgen, gezien 
mensen in het bijzonder gevoelig zijn voor milieuproblematiek en het feit dat met name de 
jeugd, gezien zij de toekomst van Europa is, veel belang heeft bij dit onderwerp; merkt 
verder op dat de enorme economische waarde van biodiversiteit een waardevol rendement 
biedt op de investering in haar behoud; dringt derhalve aan op opvoering van de 
financiering voor natuurbehoudsmaatregelen; 

3. benadrukt dat biodiversiteitsdoelstellingen verwezenlijkt moeten worden door concrete 
actie om doeltreffend te zijn; betreurt dat, ondanks de ondernomen actie om het verlies 
van biodiversiteit tegen te gaan, binnen de EU slechts 17% van de habitats en soorten en 
11% van de belangrijke ecosystemen die onder EU-wetgeving beschermd zijn in goede 
staat verkeren; verzoekt de Commissie op zo kort mogelijke termijn te analyseren waarom 
de huidige inspanningen onsuccesvol zijn en te onderzoeken of er geen andere, 
doeltreffender instrumenten beschikbaar zijn;

4. verzoekt de Commissie haar inspanningen te vergroten om biodiversiteit in de 
ontwikkeling, tenuitvoerlegging en financiering van andere EU-beleidsmaatregelen te 
integreren, waarmee de sectorale en begrotingsmaatregelen van de EU een consistenter 
karakter krijgen en wordt bijgedragen tot naleving van haar bindende toezeggingen op het 
gebied van de bescherming van biodiversiteit;

5. benadrukt echter dat biodiversiteitsmaatregelen onder sectorbeleid geen extra 
administratieve en bureaucratische lasten zouden moeten creëren voor de betrokken 
partijen, zoals de landbouwsector, en is van mening dat het voorgestelde 
vergroeningselement van het GLB gefocust moet blijven op het creëren van stimulansen 
voor de individuele landbouwer voor een duurzamere actieve landbouwproductie;

6. is van mening dat het bijzonder belangrijk is om de status van alle beschermde habitats en 
soorten te handhaven die tot 2020 in de EU geregistreerd zijn, met inbegrip van locaties in 
Natura 2000-gebieden en daarbuiten, om zo een gunstige behoudsstatus te verzekeren 
voor alle habitats en soorten tot 2050;

7. betreurt dat de ontwikkeling van de Strategie voor groene infrastructuur van de 
Commissie pas voor 2012 is gepland, terwijl in het voorstel voor het Europees 
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infrastructuurpakket wel al energie- en vervoerscorridors zijn geïdentificeerd; verzoekt de 
Commissie dan ook de werkzaamheden aan de Strategie voor groene infrastructuur te 
versnellen en te zorgen voor de verwezenlijking van de voorgestelde doelstelling 2; is het 
eens met het feit dat synergieën tussen energie-, transport- en ICT-projecten 
gemaximaliseerd moeten worden om zo de negatieve impact op biodiversiteit te beperken, 
en dat enkel acties die conform met de Unie-wetgeving en in lijn met het relevante Unie-
beleid zijn, gefinancierd mogen worden met EU-fondsen;

8. is van mening dat biodiversiteitswaarborgen in bestaande EU-wetgeving niet afgezwakt 
mogen worden;

9. erkent dat het noodzakelijk is te komen tot een economie die stoelt op een kostenefficiënt 
gebruik van duurzam energie, in combinatie met aandacht voor 
biodiversiteitsdoelstellingen, en dat zo'n economie aan de verwezenlijking van die 
doelstellingen zou kunnen bijdragen; vindt het, in deze context, noodzakelijk om verdere 
waarborgen te introduceren voor bronnen, efficiëntie en biomassa gebruikt voor energie; 
dringt er in dit verband tevens bij de Commissie op aan zo snel mogelijk te verduidelijken 
welke effecten biobrandstoffen hebben op biodiversiteit, met inbegrip van de effecten op 
indirect landgebruik, en dringt aan op de vaststelling van effectieve duurzaamheidscriteria 
voor de productie en het gebruik van alle biobrandstoffen, met inbegrip van vaste 
biomassa;

10. is van oordeel dat een van de redenen dat we er niet in zijn geslaagd de tendens van 
verlies aan biodiversiteit en achteruitgang van de ecosystemen in de wereld om te keren 
ons onvolledige begrip is van de complexiteit van biodiversiteit en van de wisselwerking 
tussen de verschillende onderdelen ervan enerzijds en tussen deze onderdelen en het 
levende milieu, met inbegrip van de waarde van biodiversiteit voor de huidige en de 
toekomstige menselijke generaties, anderzijds; herhaalt dat de tenuitvoerlegging van het 
beleid staat of valt met onderzoek op het gebied van biodiversiteit;

11. onderstreept dan ook dat meer moet worden geïnvesteerd in onderzoek naar biodiversiteit, 
met inbegrip van een of meer relevante 'maatschappelijke uitdagingen' binnen het kader 
van Horizon 2020, om fragmentatie van onderzoeksbeleid te voorkomen; is van mening 
dat een dergelijke potentiële toename in financiering voor biodiversiteitsonderzoek bereikt 
zou kunnen worden binnen de algemeen bestaande middelen als gevolg van de lage 
introductie; is van mening dat onderzoek zou kunnen leiden tot een beter begrip van 
biodiversiteit en het belang ervan voor alle aspecten van menselijke activiteiten enerzijds, 
en (middels innovatieve concepten) zal bijdragen aan nieuwe en verbeterde 
beleidsmaatregelen, alsook beheers- en ontwikkelingstrategieën anderzijds;

12. benadrukt het belang van het demonstreren aan burgers van de EU, en in het bijzonder in 
het huidige economische klimaat, dat biodiversiteitsbescherming niet tegenstrijdig is met 
duurzame economische en sociale ontwikkeling; dringt met dat als doel aan op de 
promotie van succesvolle projecten en de verspreiding van informatie naar het publiek 
betreffende de haalbaarheid van milieuvriendelijke economische ontwikkeling in gebieden 
van natuurlijk belang en cultureel erfgoed zoals het Natura 2000-netwerk;

13. benadrukt de noodzaak voor een multidisciplinaire en grensoverschrijdende 
onderzoeksbenadering betreffende biodiversiteit, gezien ze inherent verbonden is met 
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ecologie, genetica, epidemiologie, klimaatwetenschap, economie, sociale antropologie, 
theoretische modellering, enz.; benadrukt de noodzaak voor op wetenschap gebaseerd 
beleid in het duurzaam beheer van ecosystemen en natuurlijke bronnen, in het bijzonder in 
de sectoren van economisch en sociaal belang zoals landbouw, visserijen en bosbouw;

14. acht het van cruciaal belang dat meer bekendheid wordt gegeven aan de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens met betrekking tot biodiversiteit, aan voorbeelden van beste 
praktijken voor het tot stilstand brengen van het verlies aan biodiversiteit en het herstellen 
van biodiversiteit, en aan informatie over innovatie en ontwikkeling op basis van de 
natuur, en dat gezorgd wordt voor de uitwisseling hiervan tussen beleidsmakers en de 
belangrijkste betrokken partijen, en is van oordeel dat de relevante ICT's een uitermate 
belangrijke rol toekomt bij het aanbieden van nieuwe mogelijkheden en instrumenten; 
verwelkomt daarom de instelling, door de Commissie, van het zakelijke 
biodiversiteitsplatform van de EU, en moedigt de Commissie aan om het platform verder 
te ontwikkelen en verdere samenwerking tussen overheden en bedrijven binnen Europa, 
met in begrip van KMO's, te bevorderen;

15. vraagt het webportaal van het Biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa (BISE) 
beschikbaar te maken in alle officiële EU-talen om bij te dragen aan de uitwisseling van 
gegevens en informatie;

16. roept de Commissie en de lidstaten op om te overwegen een tijdlijn te presenteren, als 
onderdeel van specifieke maatregelen, voor het in kaart brengen en beoordelen van 
diensten voor ecosystemen in Europa, hetgeen het mogelijk zou maken doelgerichte, 
efficiënte maatregelen te treffen voor het tot stilstand brengen van de vermindering van 
diensten voor biodiversiteit en ecosystemen;

17. roept de Commissie op om te herevalueren of het huidige regelgevingsstelsel adequaat 
impuls biedt aan strategieën die biodiversiteit verhogen en om kosteneffectieve 
oplossingen voor te stellen om uitgaven voor biodiversiteit te verschuiven van 
bureaucratie naar bescherming en verbetering;

18. is verheugd over het voornemen van de Commissie om schadelijke subsidies 
overeenkomstig de 2020-strategie te hervormen, geleidelijk te verminderen en af te 
schaffen, en deelt de opvatting dat goed ontworpen, op marktwerking stoelende 
instrumenten voor het internaliseren van de externe milieukosten van consumptie- en 
productieactiviteiten kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van het 
tot stilstand brengen van het verlies aan biodiversiteit, indien het wordt gecombineerd met 
stimulansen voor groene investeringen in de betrokken sectoren; is met het oog op de 
onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2014-2020 van oordeel 
dat de Commissie rekening moeten houden met het grote belang van het ter beschikking 
stellen van de financiële middelen die nodig zijn om de doelstellingen van de 
biodiversiteitsstrategie volledig te bereiken;

19. onderkent dat klimaatverandering een steeds grotere invloed heeft op het verlies aan 
biodiversiteit; sluit zich derhalve aan bij het vlaggenschipinitiatief van de Commissie 
betreffende hulpbronnenefficiëntie, bij de duurzamegebruiks- en consumptiegebaseerde 
benadering, en bij aanpassing aan klimaatverandering;
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20. roept de Commissie en de lidstaten op om zich te verbinden aan het aannemen van 
geïntegreerde strategieën om de natuurlijke waarden en het cultureel erfgoed van elk 
geografisch gebied, evenals de benodigde voorwaarden voor het behoud van die gebieden, 
in kaart te brengen; om biodiversiteit en alle soorten te behouden, zou er rekening 
gehouden moeten worden met de specifieke ecosystemen, waaronder landbouw, water en 
de andere minimum vereiste voorwaarden;

21. erkent dat diensten voor biodiversiteit en ecosystemen aanzienlijke niet-geldelijke 
voordelen voor industrieën en andere economische actoren vertegenwoordigen; nodigt de 
organisaties die de privésector vertegenwoordigen uit om voorstellen aan te bieden om 
biodiversiteit het best te behouden en te herstellen op een betekenisvolle schaal;

22. roept de Commissie op om herhaaldelijk nieuwe onderzoeken uit te voeren naar de 
invloed van nieuw en bestaand beleid, met inbegrip van het EU-verbod op de verkoop van 
producten van zeehonden, betreffende biodiversiteit binnen EU-lidstaten en betrokken 
landen, waaronder leden van de EVA en de OCTA.
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