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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 
naturresurser. Vidare håller parlamentet med om att naturbaserad innovation och insatser 
för att återskapa ekosystem och bevara den biologiska mångfalden med stor sannolikhet 
kan leda till nya kunskaper och skapa nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter.

2. 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 de bindande åtagandena till skydd för den biologiska 
mångfalden fullföljs.

3. Europaparlamentet beklagar att utvecklingen av kommissionens strategi för grön 
infrastruktur är planerad först till 2012, när man redan har tagit upp energi- och 
transportkorridorer i förslaget till det europeiska infrastrukturpaketet. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att påskynda arbetet med strategin för grön infrastruktur 
och se till att mål 2 blir verklighet.

4. 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.

5. Europaparlamentet framhåller därför behovet av att investera mer i forskning inom 
biologisk mångfald, även med hjälp av Horizon 2020, vilket dels kommer att hjälpa oss att 
få större förståelse för biologisk mångfald och dels, genom innovativa begrepp, kommer 
att bidra med nya och bättre politiska strategier och förvaltningsstrategier.

6. 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 
biologisk mångfald samt information om potentialen hos naturbaserad innovation får 
spridning bland allmänheten, politiker och nyckelintressenter.

7. 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.
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8. 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, anpassat till 
klimatförändringarna.


