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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 man bor i et byområde eller i et landdistrikt, og at der er et 
presserende behov for handling på alle forvaltningsniveauer for at afbøde disse virkninger;

2. anerkender, at anlæg af infrastruktur og urbanisering er de væsentligste faktorer, der 
bevirker fragmenteringen af økosystemer og habitater; beder lokale og regionale 
forvaltninger om at tage hensyn til denne trussel mod økosystemer og habitater i deres 
planlægnings- og udviklingsprojekter både på overordnet niveau og på detaljeplan; støtter 
yderligere reformer og anvendelse af regionale og lokale udviklingspolitikker for at skabe 
forbedringer af biodiversiteten og bremse yderligere tab af habitater;

3. 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 fremme lokal og traditionel viden i forbindelse 
med kampen om at beskytte biodiversiteten; fremhæver det faktum, at tilnærmelsesvist 
30 % af de samlede bevillinger til samhørighedspolitikken for 2007-2013 er til rådighed 
for aktiviteter med en specifik virkning på bæredygtig vækst; tilskynder i forbindelse med 
standsningen af biodiversitetstabet medlemsstaterne og regionerne til at optrappe 
bestræbelserne på at investere i naturkapital og til at bruge støttemidler under 
regionalpolitikken til forebyggelse af naturkatastrofer som et element i bevarelsen af 
naturressourcer og tilpasningen til klimaforandringer;

4. anerkender behovet for at fremme den grønne infrastruktur og økoinnovation med henblik 
på at skabe en grønnere økonomi; 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 undervise 
modtagerne af støtte fra strukturfondene og samhørighedsfonden og lokale og regionale 
regeringer i at anvende den komplekse EU-lovgivning og den nationale lovgivning om 
naturbeskyttelse, samt behovet for at øge opmærksomheden omkring betydningen af tabet 
af biodiversitet;

5. opfordrer til 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;

6. støtter brugen af miljøkonsekvensanalyser, bæredygtighedsanalyser, strategiske 
miljøvurderinger og andre instrumenter, når biodiversitetstab og virkningerne af 
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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 beskyttelsen mod biodiversitetstab, herunder mindre udviklede 
regioner;

7. anerkender værdien af de lokale kræfter og deres viden og det arbejde, som de har udført 
på frivillig basis 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;


