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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. 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 bindende toezeggingen op het 
gebied van de bescherming van biodiversiteit;

3. 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 
infrastructuurpakket wel al energie- en vervoerscorridors zijn geïdentificeerd; verzoekt de 
Commissie dan ook haar werkzaamheden aan de Strategie voor groene infrastructuur te 
versnellen en te zorgen voor de verwezenlijking van de voorgestelde doelstelling 2; 

4. 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 biodoversiteit 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;

5. onderstreept dan ook dat meer moet worden geïnvesteerd in onderzoek naar biodiversiteit 
(onder andere via Horizon 2020), omdat dit zowel zal leiden tot een beter begrip van 
biodiversiteit, alsook (middels innovatieve concepten) zal resulteren in nieuwe en 
verbeterde beleidsmaatregelen en beheerstrategieën; 

6. acht het van cruciaal belang dat meer bekendheid wordt gegeven aan de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens met betrekking tot biodiversiteit, aan voorbeelden van goede 
praktijken voor het tot stilstand brengen van het verlies aan biodiversiteit en aan 
informatie over innovatie op basis van de natuur, en dat gezorgd wordt voor de 
uitwisseling hiervan tussen beleidsmakers en de belangrijkste betrokken partijen;

7. 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 
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instrumenten voor het internaliseren van de externe milieukosten van consumptie- en 
productieactiviteiten 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;

8. 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. 


