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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om biologisk mångfald fram 
till 2020 och konstaterar att klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald, hoten 
från invasiva arter och överutnyttjandet av naturresurser utgör transnationella och 
transregionala utmaningar som påverkar alla EU-medborgare, både i städer och på 
landsbygden, och att det krävs brådskande åtgärder på alla statliga nivåer för att mildra 
dessa effekter.

2. Europaparlamentet inser att uppförandet av infrastruktur och bebyggelse är de största 
orsakerna till fragmenteringen av ekosystem och livsmiljöer. Parlamentet ber därför lokala 
och regionala myndigheter att ta hänsyn till detta hot mot ekosystem och livsmiljöer i sin 
planering och sina utvecklingsprojekt i både stor och liten skala. Parlamentet stöder 
dessutom ytterligare förbättringar och ökad användning av regionala och lokala 
utvecklingsstrategier för att främja den biologiska mångfalden och sätta stopp för att fler 
livsmiljöer går förlorade.

3. Europaparlamentet erkänner att den ”gröna ekonomin” är ett sätt att generera kompetens 
och skapa arbetstillfällen och efterlyser stöd i form av bidrag som kan hjälpa till att bygga 
upp kapaciteten på lokal nivå och som utgår från lokal och traditionell kunskap i kampen 
för att skydda den biologiska mångfalden. Parlamentet framhåller det faktum att cirka 
30 procent av de totala anslagen till sammanhållningspolitiken för 2007–2013 finns 
tillgängliga för verksamheter med särskild inverkan på den hållbara tillväxten. 
Parlamentet uppmuntrar även medlemsstaterna och regionerna att, mot bakgrund av 
behovet av att stoppa förlusten av biologisk mångfald, öka sina investeringar i naturkapital 
och att använda regionalpolitiska medel till att förebygga naturkatastrofer som en del av 
skyddet av naturresurserna och anpassningen till klimatförändringen.

4. Europaparlamentet inser behovet av att främja grön infrastruktur och miljöinnovation för 
att kunna skapa en grönare ekonomi. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen, 
medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheterna att beakta 
rekommendationerna från studien om ekosystemens och den biologiska mångfaldens 
ekonomi (Economics of Ecosystems and Biodiversity – TEEB), eftersom tanken är att 
denna studie ska fungera som ett användbart rådgivningsverktyg för lokala och regionala 
beslutsfattare, handläggare och företagsledare. Parlamentet understryker också behovet av 
att utbilda struktur- och sammanhållningsfondernas mottagare och lokala och regionala 
myndigheter i hanteringen av den komplexa europeiska och nationella lagstiftning som 
strävar efter att skydda naturen och öka kunskapen om konsekvenserna av utarmningen av 
den biologiska mångfalden.

5. Europaparlamentet efterlyser ökad politisk samstämmighet och bättre klimat- och 
miljösäkring i EU:s finansieringsinstrument, i synnerhet i strukturfonderna och 
sammanhållningsfonden, för att kunna uppnå målen för biologisk mångfald fram till 2020 
och målen i Europa 2020-strategin.
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6. Europaparlamentet stöder användningen av miljökonsekvensbedömningar, bedömningar 
av konsekvenserna för hållbar utveckling, strategiska miljöbedömningar och andra 
instrument för att beakta förlusten av biologisk mångfald och konsekvenserna av 
klimatförändringen vid regionalt och lokalt beslutsfattande. Parlamentet påpekar dessutom 
att alla regioner kommer att dra nytta av projekt som riktas mot att mildra effekterna av 
klimatförändringen och att skydda den biologiska mångfalden, inklusive mindre 
utvecklade regioner.

7. Europaparlamentet inser värdet av och kunskapen hos frivillig- och föreningssektorn och 
uttrycker sin erkänsla för deras arbete med att skydda den biologiska mångfalden. 
Parlamentet ber de regionala och lokala myndigheterna att involvera dessa grupper i 
planeringsarbetet och att rådfråga dem i samband med projekt.


