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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet håller med om kommissionens analys att förluster av den biologiska 
mångfalden inte bara är kostsamma för samhället som helhet, utan även för ekonomiska 
aktörer i sektorer som är direkt beroende av ekosystemtjänster och långsiktig tillgång till 
olika naturresurser. Vidare håller parlamentet med om att naturbaserad innovation och 
insatser för att återställa ekosystem och bevara den biologiska mångfalden med stor 
sannolikhet kan leda till nya kunskaper och skapa nya arbetstillfällen och 
affärsmöjligheter.

2. Europaparlamentet betonar att EU och medlemsstaterna måste bli bättre på att engagera 
allmänheten eftersom folk i allmänhet är särskilt medvetna om miljöfrågor och eftersom i 
synnerhet ungdomar, som utgör EU:s framtid, är djupt oroade över dem. Parlamentet 
konstaterar dessutom att det enorma ekonomiska värdet av biologisk mångfald ger 
värdefull avkastning på de investeringar som görs för att bevara mångfalden. Parlamentet 
begär därför ökade medel för naturskyddsåtgärder. 

3. Europaparlamentet betonar att målsättningarna för biologisk mångfald måste följas av 
konkreta åtgärder för att vara verksamma. Parlamentet beklagar att i EU är tillståndet 
stabilt för endast 17 % av de livsmiljöer och arter och 11 % av de viktiga ekosystem som 
skyddas genom EU-lagstiftningen, trots att man har vidtagit åtgärder för att motverka 
förlust av den biologiska mångfalden. Kommissionen uppmanas att skyndsamt undersöka 
varför de nuvarande åtgärderna ännu inte har burit frukt samt utreda om det finns andra 
instrument som eventuellt är effektivare.

4. Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att öka sina ansträngningar för att 
integrera biologisk mångfald i utvecklingen, genomförandet och finansieringen av annan 
EU-politik och därigenom göra EU:s sektorsinriktade politik och budgetpolitik mer 
konsekvent samt garantera att dess bindande åtaganden till skydd för den biologiska 
mångfalden fullföljs.

5. Europaparlamentet betonar dock att åtgärder för biologisk mångfald i den sektorsinriktade 
politiken inte bör skapa ytterligare administrativa och regelmässiga bördor för de berörda 
parterna, såsom jordbrukssektorn, och anser att förslaget om miljöanpassning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör vara fortsatt inriktat på att skapa incitament för den 
enskilda jordbrukaren för en mer hållbar aktiv jordbruksproduktion.

6. Europaparlamentet anser det särskilt viktigt att upprätthålla statusen för alla skyddade 
livsmiljöer och arter som registreras i EU fram till 2020, inbegripet platser som ligger 
inom och utanför Natura 2000-områden, i syfte att uppnå en gynnsam bevarandestatus för 
alla livsmiljöer och arter före 2050.

7. Europaparlamentet beklagar att utarbetandet av kommissionens strategi för grön 
infrastruktur är planerat först till 2012, trots att man redan har tagit upp energi- och 
transportkorridorer i förslaget till det europeiska infrastrukturpaketet. Parlamentet 
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uppmanar därför kommissionen att påskynda arbetet med strategin för grön infrastruktur 
och se till att det föreslagna mål 2 blir verklighet. Parlamentet håller med om att 
samverkan mellan projekt inom energi, transport och IKT borde maximeras för att 
begränsa de negativa effekterna på den biologiska mångfalden, och att endast åtgärder 
som överensstämmer med EU-lagstiftning och relevant EU-politik ska finansieras med 
EU-medel.

8. Europaparlamentet anser att de skyddsåtgärder för biologisk mångfald som finns i 
befintlig EU-lagstiftning inte får försvagas.

9. Europaparlamentet erkänner att det är nödvändigt att uppnå en kostnadseffektiv ekonomi 
som är baserad på förnybara energikällor, utan att kompromissa med målen för biologisk 
mångfald, och att en sådan ekonomi skulle kunna bidra till att uppnå dessa mål. I detta 
sammanhang anser parlamentet att det är nödvändigt att införa ytterligare skyddsåtgärder 
avseende källor, effektivitet och mängd biomassa som används till energi. Parlamentet 
uppmanar dessutom kommissionen att utan dröjsmål skapa klarhet om effekterna av 
biobränslen på den biologiska mångfalden, inklusive följderna av indirekt 
markanvändning, samt kräver att effektiva hållbarhetskriterier fastställs för produktion 
och användning av alla biobränslen, inklusive fast biomassa.

10. Europaparlamentet anser att en orsak till misslyckandet med att vända trenden med 
förluster av den biologiska mångfalden och försämrade ekosystem globalt är otillräcklig 
förståelse för komplexiteten i den biologiska mångfalden och hur dess olika delar 
påverkar varandra och vår livsmiljö, inklusive betydelsen av biologisk mångfald för 
människan i dag och i framtiden. Parlamentet påpekar återigen att forskning inom 
biologisk mångfald utgör den nödvändiga grundstommen för genomförandet av alla typer 
av politiska åtgärder.

11. Europaparlamentet framhåller därför behovet av att investera mer i forskning om 
biologisk mångfald, däribland i en eller flera av de relevanta ”samhälleliga utmaningarna” 
inom ramen för Horisont 2020, för att undvika fragmentering av forskningspolitiken. 
Parlamentet anser att en sådan eventuell ökning av medel till forskning om biologisk 
mångfald är möjlig med de befintliga sammantagna medlen, på grund av det låga 
nyttjandet. Parlamentet anser vidare att forskning dels kan hjälpa oss att få större 
förståelse för biologisk mångfald och dess betydelse för alla aspekter av människans 
verksamhet, och dels, genom innovativa begrepp, kommer att bidra med en ny och bättre 
politik och förvaltnings- och utvecklingsstrategi.

12. Europaparlamentet betonar betydelsen av att, för alla EU:s medborgare och i synnerhet i 
det nuvarande ekonomiska klimatet, visa att bevarandet av den biologiska mångfalden inte 
är oförenligt med hållbar ekonomisk och social utveckling. Parlamentet begär i detta syfte 
att man främjar lyckade projekt och sprider information till allmänheten om att en 
miljövänlig ekonomisk utveckling är möjlig i områden med viktiga natur- och kulturarv, 
som Natura 2000-nätverket.

13. Europaparlamentet betonar behovet av tvärdisciplinära och gränsöverskridande 
forskningsmetoder avseende biologisk mångfald, eftersom den i sig är kopplad till 
ekologi, genetik, epidemiologi, klimatvetenskap, ekonomi, socialantropologi, teoretisk 
modellering etc. Parlamentet betonar behovet av vetenskapsbaserad politik för en hållbar 
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förvaltning av ekosystem och naturresurser, särskilt i de ekonomiskt och samhälleligt 
viktiga sektorerna jordbruk, fiske och skogsbruk.

14. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt att tillgängliga vetenskapliga data 
om biologisk mångfald, exempel på bästa praxis för hur man kan hindra förluster av och 
återställa biologisk mångfald samt information om potentialen hos naturbaserad 
innovation och utveckling får spridning bland allmänheten, politiker och 
nyckelintressenter. Dessutom bör relevant IKT tilldelas en avgörande roll för att 
tillhandahålla nya möjligheter och verktyg. Parlamentet välkomnar därför kommissionens 
initiativ att inrätta en EU-plattform för företag och biologisk mångfald och uppmuntrar 
kommissionen att utveckla plattformen ytterligare och främja ett djupare samarbete 
mellan myndigheter och företag i EU, inklusive små och medelstora företag.

15. Europaparlamentet begär att den webbportal som används för det europeiska 
informationssystemet för biologisk mångfald (Bise) ska göras tillgänglig på alla officiella 
EU-språk i syfte att främja data- och informationsutbyte.

16. Europaparlamentet uppmanar både kommissionen och medlemsstaterna att överväga att 
lägga fram en tidsplan, inom ramen för specifika åtgärder, för kartläggning och 
bedömning av ekosystemtjänster i Europa, som ska göra det möjligt att vidta riktade och 
effektiva åtgärder för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och 
ekosystemtjänsterna.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om det befintliga regelverket 
ger tillräckliga incitament till strategier för att öka den biologiska mångfalden och att 
föreslå kostnadseffektiva lösningar så att medel som ska gå till biologisk mångfald inte 
läggs på byråkrati, utan på skydd och förbättring.

18. Europaparlamentet välkomnar kommissionens planer på att reformera, fasa ut och 
avveckla skadliga subventioner i linje med 2020-strategin och håller med om att väl 
utformade marknadsbaserade instrument som syftar till att internalisera de externa 
kostnaderna för miljöpåverkan genom konsumtion och produktion kan bidra till att uppnå 
målet att hejda förluster av den biologiska mångfalden om de kombineras med incitament 
för gröna investeringar inom de berörda sektorerna. Mot bakgrund av förhandlingarna om 
den fleråriga budgetramen 2014–2020 bör kommissionen beakta vikten av att 
tillhandahålla de finansiella medel som krävs för att strategimålen för biologisk mångfald 
ska kunna uppnås fullt ut.

19. Europaparlamentet inser att klimatförändringar ökar förlusterna av biologisk mångfald 
och uppskattar därför kommissionens flaggskeppsinitiativ om ett resurseffektivt Europa, 
med en konsumtionsbaserad strategi för hållbart nyttjande och anpassning till 
klimatförändringarna.

20. Kommissionen och medlemsstaterna bör åta sig att genomföra integrerade strategier för 
att i alla geografiska områden fastställa naturvärdena och vad som kännetecknar deras 
kulturarv, liksom om de nödvändiga villkoren för att bevara dessa. För att kunna bevara 
den biologiska mångfalden och alla arter måste hänsyn tas till det specifika ekosystemet, 
vilket inbegriper jordbruk, vatten och andra nödvändiga minimivillkor.
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21. Europaparlamentet erkänner att biologisk mångfald och ekosystemtjänster representerar 
betydande icke-monetära fördelar för företag och andra ekonomiska aktörer. Parlamentet 
uppmanar de organisationer som representerar den privata sektorn att komma med förslag 
på hur den biologiska mångfalden bäst bevaras och återställs på en meningsfull nivå.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontinuerligt undersöka på vilket sätt ny 
och befintlig politik, såsom EU:s förbud mot försäljning av sälprodukter, påverkar den 
biologiska mångfalden i EU-länderna och andra berörda länder, däribland 
medlemsländerna i Efta och de utomeuropeiska länderna och territoriernas organisation.
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