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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. juicht de mededeling van de Commissie inzake biodiversiteit 2020 toe, en merkt op dat 
klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, bedreiging door invasieve soorten en 
overconsumptie van natuurlijke hulpbronnen transnationale en transregionale uitdagingen 
zijn, die iedere burger in de EU raken, zowel in de stad als op het platteland, en dat er op 
ieder overheidsniveau - plaatselijk, regionaal en nationaal - dringend maatregelen nodig zijn 
om de gevolgen van deze problemen aan te pakken;

2. benadrukt dat de strategie deel uitmaakt van het vlaggenschipinitiatief "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen" en herinnert eraan dat regionaal beleid, vanwege de maatregelen die in het 
kader daarvan worden ondersteund  om kwesties op het gebied van klimaat, energie en 
milieu aan te pakken, een essentiële rol speelt bij het waarborgen van duurzame groei; 

3. juicht het toe dat de Commissie beseft dat zij moet samenwerken met de lidstaten om een 
effectieve bescherming te waarborgen van de biodiversiteit in de ultraperifere gebieden van 
de EU en de landen en gebieden overzee, die meer endemische soorten herbergen dan het 
gehele Europese continent; wenst versterking van de specifieke instrumenten voor de 
instandhouding en bescherming van de biodiversiteit aldaar, en met name de voorbereidende 
actie BEST (Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas), die 
het Parlement sinds 2011 ondersteunt en waarmee wordt gezorgd voor passende financiering 
van de bescherming van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten in de ultraperifere 
gebieden en de landen en gebieden overzee; 

4. erkent dat infrastructuurbouw, urbanisatie, industrialisering en fysiek ingrijpen in het 
landschap in het algemeen tot de belangrijkste oorzaken behoren van de fragmentatie van 
ecosystemen en habitats; verzoekt de plaatselijke, regionale en nationale overheden, in de 
context van hun algemene stedenbouwkundige regels en uitvoeringsmaatregelen en binnen 
het kader van hun bevoegdheden, om in hun planning en ontwikkelingsprojecten op zowel 
grote als kleine schaal rekening te houden met deze factoren die een potentiële bedreiging 
vormen van ecosystemen en habitats; erkent de druk en de noodzaak die op plaatselijk en 
regionaal niveau bestaan om te zorgen voor substantiële economische ontwikkeling en 
adviseert dat plaatselijke en regionale overheden behoedzaam streven naar een balans tussen 
ontwikkeling en de noodzaak van bescherming van biodiversiteit en natuurlijke habitats;  
steunt verdere hervorming en toepassing van ontwikkelingsbeleid op regionaal en plaatselijk 
niveau om voordelen uit biodiversiteit te halen en om een einde te maken aan een verdere 
afname van het aantal habitats, vooral in tijden van economische en financiële crisis; 

5. erkent dat de "groene economie" een bron van beroepskwalificatie en werkgelegenheid is en 
verzoekt om financiële ondersteuning daarvan, zodat mede hierdoor op plaatselijk niveau kan 
worden gewerkt aan capaciteitsopbouw en uitbreiding van plaatselijke en traditionele kennis
met betrekking tot het streven naar bescherming van de biodiversiteit; benadrukt het feit dat 
ongeveer 30% van alle toewijzingen voor het cohesiebeleid voor 2007-2013 beschikbaar is 
voor activiteiten die een bijzonder effect hebben op duurzame groei; roept lidstaten en met 
name de plaatselijke en regionale autoriteiten op om met betrekking tot de strijd tegen het 
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biodiversiteitsverlies actiever op te treden en meer te investeren in natuurlijk kapitaal, en de 
voor de preventie van natuurrampen bestemde middelen voor regionaal beleid ook te 
gebruiken voor de instandhouding van natuurlijke rijkdommen en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, met name met het oog op de programmeringsperiode 2014-2020; 

6. spoort de lidstaten aan om de mogelijkheid om de huidige operationele programma's af te 
stemmen op de doelstellingen van Europa 2020 inzake duurzame groei ten volle te benutten 
door de investeringsprioriteiten voor projecten te heroverwegen, en dringt er bij hen op aan 
beschikbare onderzoeken effectiever in te zetten; 

7. erkent de noodzaak om groene infrastructuur, eco-innovatie en de invoering van innoverende 
technologieën te stimuleren met als doel het creëren van een groenere economie, en verzoekt 
de Commissie om in dit verband een gids voor goede praktijken op te stellen; dringt er bij de 
Commissie, de lidstaten en plaatselijke en regionale overheden op aan om de aanbevelingen 
in de studie "Economische aspecten van ecosystemen en biodiversiteit (TEEB)" in 
aanmerking te nemen, aangezien deze studie is bedoeld als nuttig adviserend hulpmiddel 
voor plaatselijke en regionale beleidsmakers, bestuurders en managers; benadrukt de 
noodzaak om begunstigden van de structuurfondsen en het cohesiefonds en plaatselijke, 
regionale en nationale overheden meer en beter op te leiden in het omgaan met de complexe 
Europese en nationale wetgeving die tot doel heeft de natuur te beschermen en het besef van 
het belang van het biodiversiteitsverlies te vergroten; nodigt de Commissie uit om 
mechanismen voor technische assistentie in het leven te roepen voor het bevorderen van de 
kennis op regionaal en plaatselijk niveau over implementatiegerelateerde problemen; 

8. erkent het belang van groene overheidsopdrachten en is van mening dat er meer aandacht 
moet worden besteed aan het gebruik hiervan, met name in door de EU gesubsidieerde 
openbare instanties; adviseert dat de overheden die verantwoordelijk zijn voor de beheer- en 
controlesystemen die in de lidstaten zijn opgezet om subsidies uit de structuurfondsen en het 
cohesiefonds te beheren, hun steun geven aan projecten die in dergelijke procedures 
voorzien; 

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten om steun en sturing van partnerschappen op het 
gebied van biodiversiteit teneinde het bewustzijn te vergroten en meer potentiële partners 
door middel van positieve maatregelen ertoe te brengen zich in te zetten voor 
biodiversiteitskwesties; acht het essentieel om samen met de plaatselijke en regionale 
overheden bewustmakings- en voorlichtingscampagnes op het gebied van biodiversiteit te 
voeren, gericht op alle leeftijden en sociale klassen; is van mening dat in onderwijs- en 
beroepsopleidingsprogramma's en de voor verwante sectoren bedoelde programma's meer 
nadruk zou moeten worden gelegd op biodiversiteitsbescherming; 

10. verzoekt om meer samenhang in het beleid en om controlemaatregelen op het gebied van 
klimaat en milieu binnen de financieringsinstrumenten van de EU, met name binnen de 
structuurfondsen en het cohesiefonds, zodat de doelstellingen van Biodiversiteit 2020 en EU 
2020 gehaald kunnen worden; verzoekt om een betere toewijzing van alle beschikbare 
financiële middelen en om meer gecoördineerd gebruik van de uit de instrumenten van het 
cohesiebeleid, het O&O-kaderprogramma, het LIFE+-programma en het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) afkomstige financiering voor 
milieubescherming, biodiversiteit en klimaatgerelateerde projecten, onder andere, waar 
nodig, via het bieden van aanvullende technische ondersteuning; dringt met het oog op de 
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volgende programmeringsperiode aan op effectieve coördinatie tussen de vijf CSF-fondsen, 
om ervoor te zorgen dat de doelen van de Unie op het gebied van duurzame groei zo goed 
mogelijk worden verwezenlijkt; 

11. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om in het kader van het cohesiefonds in de 
financieringsperiode 2014-2020 te investeren in de bescherming en het herstel van 
biodiversiteit; adviseert tevens het potentieel van Natura 2000 voor plaatselijke economieën 
en arbeidsmarkten in beschouwing te nemen; 

12. steunt de intensivering van het gebruik van milieueffectrapportages (MER), 
duurzaamheidseffectbeoordelingen, strategische milieueffectbeoordelingen en andere 
instrumenten om bij plaatselijke en regionale besluitvormingsprocessen rekening te houden 
met het biodiversiteitsverlies en de gevolgen van de klimaatverandering; wijst erop dat alle 
regio's, ook de minst ontwikkelde, zullen profiteren van projecten waarin rekening wordt 
gehouden met het belang van afzwakking van de klimaatverandering en van bescherming van 
de biodiversiteit; 

13. erkent de waarde, de kennis en het werk van vrijwilligerswerk en gemeenschapswerk op het 
gebied van de bescherming van de biodiversiteit en verzoekt de plaatselijke en regionale 
overheden om deze groepen te betrekken bij de planning- en overlegfase van projecten door 
partnerschappen tussen overheden, de particuliere sector en niet-gouvernementele 
organisaties in het leven te roepen; 

14. wijst op de noodzaak van nauwere samenwerking tussen Europese, nationale, regionale en 
plaatselijke overheden bij de bescherming van de biodiversiteit en de natuurlijke 
hulpbronnen; benadrukt in dit verband de mogelijkheden die grensoverschrijdende, 
interregionale en transnationale samenwerking biedt in de strijd tegen biodiversiteitsverlies 
en is van mening dat betere benutting van het potentieel van territoriale samenwerking en 
uitwisseling van informatie, ervaringen en beproefde praktijken in aanzienlijke mate zou 
bijdragen aan de verwezenlijking van dat doel; wijst erop dat het opnemen van 
biodiversiteitsgerelateerde prioriteiten in regionale macrostrategieën een belangrijke stap is 
in de richting van herstel en bescherming van biodiversiteit.



PE478.368v02-00 6/6 AD\894167NL.doc

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 28.2.2012

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

38
1
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor 
Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, 
Ryszard Czarnecki, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa 
Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, 
María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela 
Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia 
Mazzoni, Ana Miranda, Wojciech Michał Olejniczak, Younous 
Omarjee, Monika Smolková, Ewald Stadler, Csanád Szegedi, Nuno 
Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler, 
Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Vasilica Viorica Dăncilă, Ivars Godmanis, James Nicholson, Elisabeth 
Schroedter, László Surján, Michael Theurer, Patrice Tirolien


