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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om biodiversiteten frem til 2020 og 
bemærker, at klimaforandringer, biodiversitetstab, trusler fra invasive arter og overforbrug 
af naturressourcer er transnationale og transregionale udfordringer, som indvirker på alle 
EU-borgere, hvad enten de bor i et byområde eller i et landdistrikt, og at der er et 
presserende behov for handling på alle forvaltningsniveauer på lokalt, regionalt og 
nationalt plan for at afbøde disse virkninger;e

2. understreger, at strategien er en del af flagskibsinitiativet om ressourceeffektivitet, og 
minder om, at regionalpolitikken spiller en vigtig rolle i sikringen af en bæredygtig vækst 
gennem tiltag, der bidrager til at håndtere klima-, energi og miljøspørgsmål; 

3. glæder sig over Kommissionens erkendelse af, at det er nødvendigt at samarbejde med 
medlemsstaterne for at sikre en effektiv beskyttelse af biodiversiteten i regionerne i EU's 
yderste periferi og EU's oversøiske lande og territorier, hvor der findes flere endemiske 
arter end på hele det europæiske kontinent; ser gerne en styrkelse af de særlige 
instrumenter til at sikre og beskytte biodiversiteten dér, især BEST-initiativet 
(biodiversitet og økosystemtjenester i de europæiske oversøiske territorier), en 
forberedende foranstaltning, som Parlamentet har støttet siden 2011 og som yder egentlig 
finansiering til beskyttelsen af biodiversitet og økosystemservices i regionerne i EU's 
yderste periferi og EU's oversøiske lande og territorier; 

4. anerkender, at anlæg af infrastruktur og urbanisering, industrialisering og fysiske indgreb i 
landskabet generelt er blandt de væsentligste drivkræfter bag fragmenteringen af 
økosystemer og habitater; opfordrer de lokale, regionale og nationale forvaltninger til i 
deres planlægningsbestemmelser og gennemførelsestiltag og inden for rammerne af deres 
beføjelser at tage hensyn til disse faktorer, der udgør en trussel mod økosystemer og 
habitater i deres planlægnings- og udviklingsprojekter både på overordnet niveau og på 
detaljeplan; anerkender det pres og de behov, der findes på lokalt og regionalt plan, for at 
tilvejebringe en bæredygtig økonomisk udvikling og anbefaler, at lokale og regionale 
myndigheder er opmærksomme på at ramme balancen mellem udvikling og behovet for at 
beskytte biodiversitet og naturlige habitater; støtter yderligere reformer og anvendelse af 
regionale og lokale udviklingspolitikker til at skabe forbedringer af biodiversiteten og 
bremse yderligere tab af habitater, særlig i tider med økonomisk og finansiel krise; 

5. anerkender, at den "grønne økonomi" er en måde, hvorpå der kan genereres færdigheder 
og beskæftigelse, og opfordrer til, at den støttes med finansiering, hvilket vil bidrage til 
opbygning af kapacitet på lokalt niveau og bygge på lokal og traditionel viden i kampen 
for at beskytte biodiversiteten; fremhæver det faktum, at omtrent 30 % af de samlede 
bevillinger til samhørighedspolitikken for 2007-2013 er til rådighed for aktiviteter med en 
specifik indvirkning på bæredygtig vækst; tilskynder i forbindelse med standsningen af 
biodiversitetstabet medlemsstaterne og særligt de lokale og regionale myndigheder til at 
være mere aktive og optrappe bestræbelserne på at investere i naturkapital og til at bruge 
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støttemidler under regionalpolitikken til forebyggelse af naturkatastrofer som et element i 
bevarelsen af naturressourcer og tilpasningen til klimaforandringer, især i forbindelse med 
programperioden 2014-2020; 

6. opfordrer medlemsstaterne til at udnytte muligheden for at tilpasse de nuværende 
operationelle programmer til målene for bæredygtig vækst i Europa 2020-strategien fuldt 
ud ved at genoverveje prioriteringen af projektinvesteringerne og opfordrer dem 
indtrængende til at udnytte den tilgængelige forskning mere effektivt; 

7. anerkender behovet for at fremme grøn infrastruktur og økoinnovation samt indførelse af 
innovative teknologier med henblik på at skabe en grønnere økonomi; opfordrer 
Kommissionen til at udarbejde en vejledning om god praksis i denne henseende; opfordrer 
indtrængende Kommissionen, medlemsstaterne og lokale og regionale myndigheder til at 
tage hensyn til anbefalingerne i undersøgelsen af de økonomiske aspekter af økosystemer 
og biodiversitet (TEEB), da denne undersøgelse er tænkt som et nyttigt 
vejledningsværktøj for lokale og regionale beslutningstagere, administratorer og 
forvaltere; understreger behovet for at udvide og intensivere undervisningen af modtagere 
af støtte fra strukturfondene og samhørighedsfonden og lokale, regionale og nationale 
regeringer i at anvende den komplekse EU-lovgivning og den nationale lovgivning, som 
stræber efter at beskytte naturen og skabe øget opmærksomhed omkring betydningen af 
tabet af biodiversitet; opfordrer Kommissionen til at indføre mekanismer for teknisk 
bistand for på regionalt og lokalt plan at fremme kendskabet til gennemførelsesrelaterede 
problemer; 

8. anerkender betydningen af grønne offentlige indkøb og mener, at der skal være mere 
fokus på brugen heraf, især hos de offentlige myndigheder, der modtager EU-finansiering; 
anbefaler, at de myndigheder, der er ansvarlige for de forvaltnings- og kontrolsystemer, 
der er etableret i medlemsstaterne til håndtering af struktur- og samhørighedsmidler, 
støtter projekter, der tilvejebringer sådanne procedurer; 

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ved hjælp af positive foranstaltninger at 
yde støtte og vejledning om partnerskaber på biodiversitetsområdet for at øge 
opmærksomheden og finde flere mulige partnere at samarbejde med om 
biodiversitetsspørgsmål; mener, at det er vigtigt at føre bevidstgørelses- og 
informationskampagner om biodiversitet, der skal være målrettet alle alders- og 
samfundsgrupper, i samarbejde med lokale og regionale myndigheder; er af den 
opfattelse, at faglige uddannelses- og træningsprogrammer og programmer rettet mod 
tilknyttede sektorer bør fokusere mere på beskyttelse af biodiversiteten; 

10. efterlyser bedre sammenhæng i politikkerne og sikring af klima og miljø i forbindelse med 
EU's finansieringsinstrumenter, navnlig strukturfondene og samhørighedsfonden, for at 
sikre opfyldelsen af målsætningerne for biodiversitetsstrategien frem til 2020 og Europa 
2020-strategien; opfordrer til en bedre tildeling af alle de tilgængelige midler og mere 
effektiv og koordineret anvendelse af midlerne fra samhørighedspolitikkens instrumenter, 
rammeprogrammet for forskning og udvikling, LIFE+-programmet og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) til miljøbeskyttelses-, 
biodiversitets- og klimaprojekter, herunder om nødvendigt at stille yderligere teknisk 
bistand til rådighed; opfordrer for så vidt angår den næste programmeringsperiode til en 
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effektiv koordinering mellem de fem FSR-fonde for at sikre en optimal opfyldelse af EU's 
mål for bæredygtig vækst; 

11. glæder sig over Kommissionens forslag om at investere i beskyttelse og genopretning af 
biodiversiteten under samhørighedsfonden i finansieringsperioden 2014-2020; anbefaler, 
at man også overvejer Natura 2000-nettets potentiale for de lokale økonomier og 
arbejdsmarkeder; 

12. støtter en styrket brug af miljøkonsekvensanalyser, bæredygtighedsanalyser, strategiske 
miljøvurderinger og andre instrumenter, når biodiversitetstab og virkningerne af 
klimaforandringerne i forbindelse med den regionale og lokale beslutningstagning skal 
vurderes; påpeger, at alle regioner vil drage fordel af projekter, som omfatter reduktion af 
klimaforandringer og beskyttelse mod biodiversitetstab, herunder de mindre udviklede 
regioner; 

13. anerkender værdien af frivillige og lokale kræfter og deres viden samt det arbejde, som de 
har udført i forbindelse med beskyttelse af biodiversiteten, og anmoder regionale og lokale 
forvaltninger om at involvere disse grupper i forbindelse med planlægning og høring af 
projekter ved at etablere partnerskaber mellem myndigheder, den private sektor og ikke-
statslige organisationer; 

14. understreger behovet for et tættere samarbejde mellem de europæiske, nationale, regionale 
og lokale myndigheder for at beskytte biodiversiteten og naturressourcerne; fremhæver i 
denne sammenhæng mulighederne for at håndtere tabet af biodiversitet ved hjælp af 
grænseoverskridende interregionalt og transnationalt samarbejde og mener, at en bedre 
udnyttelse af det territoriale samarbejdes potentiale og udveksling af oplysninger, 
erfaringer og god praksis vil bidrage væsentligt til at nå dette mål; påpeger, at inddragelse 
af biodiversitetsrelaterede prioriteter i de regionale makrostrategier er et vigtigt skridt i 
regning af at genoprette og bevare biodiversiteten; 
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