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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 med 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. 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 
overholdelsen af bindende tilsagn om beskyttelse af biodiversitet;

3. beklager, at udviklingen af Kommissionens strategi for grøn infrastruktur er planlagt til at 
finde sted i 2012, mens energi- og transportkorridorer allerede er blevet identificeret 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; 

4. 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;

5. understreger derfor behovet for at investere mere i biodiversitetsforskning – herunder ved 
hjælp af Horisont 2020 – som på den ene side vil gøre det muligt for os at få en bedre 
forståelse af biodiversiteten og på den anden ved hjælp af innovative koncepter vil bidrage 
til nye og forbedrede politikker og strategier;

6. anser det for afgørende, at de tilgængelige videnskabelige data om biodiversitet, 
eksempler på god praksis for at standse tabet af biodiversitet og information om 
potentialet for naturbaseret innovation bliver mere kendt og udveksles blandt politiske 
beslutningstagere og de vigtigste interessenter;

7. 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, bidrager til at nå målet om at standse tabet 
af biodiversitet, hvis de kombineres med incitamenter til grønne investeringer i de berørte 
sektorer;
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8. anerkender, at klimaforandringerne har en stadig stigende indvirkning på tabet af 
biodiversitet; er derfor enig i Kommissionens flagskibsinitiativ om ressourceeffektivitet, i 
metoden baseret på bæredygtig udnyttelse og forbrug samt i tilpasningen til 
klimaforandringerne.


