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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, afname van de biodiversiteit, bedreiging door invasieve soorten en 
overconsumptie van natuurlijke hulpbronnen transnationale en transregionale uitdagingen 
zijn, die iedere burger in de EU raken, zowel de bewoners van stedelijke, als van landelijke 
gebieden, en dat er op ieder overheidsniveau dringende maatregelen nodig zijn om deze 
gevolgen aan te pakken;

2. erkent dat bouwen aan de infrastructuur en urbanisatie de belangrijkste oorzaken zijn van de 
fragmentatie van ecosystemen en habitats; verzoekt plaatselijke en regionale overheden om 
in hun planning en ontwikkelingsprojecten op zowel grote als kleine schaal rekening te 
houden met deze bedreiging van ecosystemen en 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;

3. erkent dat de 'groene economie' een manier is om vaardigheden en werkgelegenheid te 
creëren en verzoekt om dit met financiering te ondersteunen zodat mede hierdoor op 
plaatselijk niveau kan worden gewerkt aan capaciteitsopbouw en uitbreiding van plaatselijke 
en traditionele kennis in de strijd om het beschermen van de biodiversiteit; benadrukt het feit 
dat ongeveer 30% van alle toewijzingen voor het cohesiebeleid voor 2007-2013 beschikbaar 
is voor activiteiten die een bepaald effect hebben op duurzame groei; roept lidstaten en 
regio's op om in het belang van het tegengaan van de afname van de biodiversiteit meer 
pogingen te doen om te investeren in natuurlijk kapitaal en voor de instandhouding van 
natuurlijke rijkdommen en de aanpassing aan de klimaatverandering gebruik te maken van 
voor de preventie van natuurrampen bestemde middelen voor regionaal beleid;

4. erkent de noodzaak om groene infrastructuur en ecologische innovaties te stimuleren met als 
doel het creëren van een groenere economie; 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, administratieve krachten en leidinggevenden; benadrukt de noodzaak om 
begunstigden van de structuurfondsen en het cohesiefonds, en plaatselijke en regionale 
overheden op te leiden in het omgaan met de complexe Europese en nationale wetgeving 
betreffende het beschermen van de natuur en om het bewustzijn te vergroten over het belang 
van de afname van de biodiversiteit;

5. 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;

6. steunt het gebruik van milieueffectbeoordelingen (MEB's), 
duurzaamheidseffectbeoordelingen (DEB's), strategische milieuevaluaties (SME's) en andere 
instrumenten om bij plaatselijke en regionale beslissingsprocessen rekening te houden met de 
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afname van de biodiversiteit en de gevolgen van de klimaatverandering; wijst erop dat alle 
regio's zullen profiteren van projecten waarin het indammen van de klimaatverandering en 
bescherming van de afname van de biodiversiteit als factoren zijn meegerekend, inclusief de 
minder ontwikkelde regio's;

7. erkent het belang en de kennis van de sectoren vrijwilligerswerk en gemeenschapswerk en 
het werk dat hierdoor wordt uitgevoerd gericht op de bescherming van de biodiversiteit en 
verzoekt de plaatselijke en regionale overheden om deze groepen te betrekken bij de 
planningsfase en de raadplegende fase van projecten;


