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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU's biodiversitetsstrategi for 2030: Naturen skal bringes tilbage i vores liv
(2020/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 med titlen "EU's 
biodiversitetsstrategi for 2030: Naturen skal bringes tilbage i vores liv 
(COM(2020)0380),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt" (COM(2019)0640),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En jord til bord-strategi for et fair, sundt 
og miljøvenligt fødevaresystem" (COM(2020)0381),

– der henviser til den globale rapport om vurdering af biodiversitet og økosystemydelser 
af 31. maj 2019 fra Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende 
Biodiversitet og Økosystemydelser (IPBES),

– der henviser til FN's konvention om den biologiske mangfoldighed (CBD) og det hertil 
svarende kommende 15. møde i partskonferencen (COP15),

– der henviser til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og til verdensmålene for 
bæredygtig udvikling (SDG),

– der henviser til Global Biodiversity Outlook 5 fra sekretariatet for konventionen om den 
biologiske mangfoldighed af 15. september 2020,

– der henviser til rapporten af 4. december 2019 fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) 
med titlen "The European environment – state and outlook 2020",

– der henviser til "Global Resources Outlook 2019" fra FN's Miljøprograms 
Ressourcepanel,

– der henviser til IPBES-workshoprapporten om biodiversitet og pandemier af 29. oktober 
2020,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om det 15. møde i partskonferencen 
under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP15)1,

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen2,

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om den årlige strategiske rapport om 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0015.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0078.
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gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (SDG'er)3,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Landbrug 
og Udvikling af Landdistrikter og Fiskeriudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet har erklæret, at der er tale om en klima- og 
miljøkrise, og godkendt en ambitiøs klimalovsrapport; der henviser til, at tab af 
biodiversitet og klimaændringer udgør lige store trusler mod livet på vores planet;

B. der henviser til, at EU's biodiversitetsstrategi for 2030 og den kommende internationale 
aftale under CBD har til formål at etablere den europæiske og globale ramme for 
biodiversitet frem til 2030;

C. der henviser til, at de foreliggende oplysninger tyder på, at det ikke er for sent at standse 
og vende den nuværende udvikling i nedgangen i biodiversiteten4;

Nuværende biodiversitetsstatus

1. glæder sig over EU's nye biodiversitetsstrategi for 2030 og dens ambitionsniveau;

2. minder om konklusionerne i IPBES-rapporten fra 2019, ifølge hvilken naturen går 
tilbage med en hastighed uden fortilfælde i menneskets historie, og at omkring 1 mio. 
arter er udryddelsestruede; beklager dybt, at EU ikke fuldt ud har opfyldt hverken 2020-
strategiens biodiversitetsmål eller de globale Aichimål for biodiversitet;

3. understreger, at pandemien har vist betydningen af One Health-princippet i den 
politiske beslutningstagning, og at der er behov for gennemgribende forandring; 
opfordrer til en hurtig nytænkning af, hvordan EU's nuværende politikker kan tilpasses 
de nødvendige ændringer;

Beskyttelse og genopretning

4. udtrykker stærk støtte til målene om beskyttelse af mindst 30 % af EU's havområder og 
terrestriske områder og til nøje at beskytte mindst 10 % af disse områder, herunder 
primærskove og skove med gamle vækster; understreger, at disse bør være bindende og 
gennemføres af medlemsstaterne i overensstemmelse med videnskabeligt baserede 
kriterier og biodiversitetsbehov; understreger, at ud over at øge de beskyttede områder 
bør kvaliteten af beskyttede områder sikres, og der bør gennemføres klare 
bevaringsplaner;

5. glæder sig over det kommende lovgivningsforslag om EU's naturgenopretningsplan og 

3 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0220.
4 Global Biodiversity Outlook 5. 
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gentager sin opfordring til et mål om genopretning af mindst 30 % af EU's jord- og 
havområder, som bør gennemføres konsekvent af hver medlemsstat på deres respektive 
områder; mener, at der ud over et overordnet genopretningsmål bør fastsættes 
økosystemspecifikke mål med særlig vægt på økosystemer med det dobbelte formål at 
genoprette biodiversiteten og imødegå og tilpasse sig klimaændringer; understreger, at 
der efter genopretningen ikke bør tillades nogen forringelse af økosystemet;

Årsager til tab af biodiversitet

6. understreger, at biodiversitetsstrategiens tiltag skal tackle alle de fem vigtigste direkte 
årsager til ændringer i naturen på passende vis: ændringer i anvendelsen af land- og 
havområder direkte udnyttelse af organismer klimaforandringer forurening og invasive 
fremmede arter;

Ændringer i anvendelsen af land- og havområder

7. fremhæver, at jordbundens biodiversitet er grundlaget for vigtige økologiske processer; 
bemærker med bekymring den øgede jordbundsforringelse og manglen på specifik EU-
lovgivning; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsforslag om 
etablering af en fælles ramme for beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af jordbunden, 
der omfatter et specifikt dekontamineringsmål;

8. minder om, at EU har forpligtet sig til at opnå neutralitet i relation til forringelse af 
jorden inden 2030, men at dette mål sandsynligvis ikke vil blive nået; opfordrer derfor 
Kommissionen til at fremlægge en strategi på EU-plan for ørkendannelse og 
jordforringelse;

9. opfordrer Kommissionen til at fastsætte specifikke ambitiøse mål for biodiversitet i 
byerne, naturbaserede løsninger og grøn infrastruktur og til at udvikle et transeuropæisk 
netværk for grøn infrastruktur (TEN-G) i forbindelse med det transeuropæiske naturnet 
(TEN-N);

Direkte udnyttelse af organismer

10. udtrykker sin støtte til 2030-målene om at lade mindst 25 % af landbrugsjorden indgå i 
økologisk landbrug, hvilket bør blive normen på lang sigt, og sikre, at mindst 10 % af 
landbrugsjorden består af landskabstræk med høj diversitet, som bør gennemføres på 
bedriftsplan – mål, der begge bør indarbejdes i EU-lovgivningen; mener, at det er 
bydende nødvendigt, at landbrugerne modtager støtte og uddannelse i overgangen til 
agroøkologisk praksis;

11. understreger, at alle fiskeriaktiviteter skal være underlagt maksimale bæredygtige 
udbytteniveauer med nultolerance over for ulovligt fiskeri og fjernelse af bifangster af 
følsomme arter;

12. insisterer på, at prioriteringen af beskyttede områder skal være bevaring af det naturlige 
miljø og miljøgenopretning, og at ingen aktivitet i disse områder bør underminere dette 
mål; opfordrer Kommissionen til at undgå fremtidig udvikling af havenergi og 
bundtrawlfiskeri i beskyttede havområder;
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13. understreger, at EU's nye skovstrategi skal være i fuld overensstemmelse med 
klimaloven og biodiversitetsstrategien; opfordrer til, at der i naturgenopretningsplanen 
medtages specifikke bindende mål for beskyttelse og genopretning af skovøkosystemer, 
som også bør indarbejdes i skovstrategien;

14. understreger, at EU's træplantningsinitiativer bør baseres på proforestation 
(skovbevaring), bæredygtig genplantning og grønnere byområder; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at disse initiativer kun gennemføres på en måde, der er 
forenelig med og befordrende for biodiversitetsmålene;

15. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremlægge et forslag til en EU-retlig 
ramme baseret på obligatorisk fornøden omhu, der sikrer bæredygtige og 
skovrydningsfrie værdikæder;

Klimaændringer

16. udtrykker bekymring over, at størstedelen af rækken af terrestriske arter vil falde 
betydeligt i et scenario på 1,5-2 °C; fremhæver derfor behovet for at prioritere 
naturbaserede løsninger med henblik på at opfylde målsætninger for modvirkning af 
klimaændringer og tilpasningsstrategier og øge beskyttelsen af naturlige kulstofdræn i 
EU;

17. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en langsigtet EU-handlingsplan for klima og 
biodiversitet, der forbedrer sammenhængen og sammenkoblingerne i forbindelse med 
fremtidige foranstaltninger og integrerer forpligtelserne i henhold til den globale 
biodiversitetsramme for perioden efter 2020 og Parisaftalen;

Forurening 

18. glæder sig over Kommissionens mål om at reducere brugen af mere farlige og kemiske 
pesticider med 50 %, brugen af gødning med mindst 20 % og tab af næringsstoffer med 
mindst 50 % inden 2030, hvilket bør gøres bindende; mener, at undtagelsen i artikel 53, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør præciseres og kun må anvendes af 
sundhedsmæssige og miljømæssige årsager;

19. beklager dybt bestøveres tilbagegang, hvilket er en vigtig indikator for miljøets 
sundhed; gentager den holdning, der kom til udtryk i dets beslutning af 18. december 
2019 om EU's bestøverinitiativ5, og opfordrer til en hurtig revision af initiativet; 

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at målene i 
biodiversitetsstrategien afspejles fuldt ud i den fremtidige handlingsplan for 
nulforurening, som også bør omfatte støj- og lysforurening;

Invasive ikkehjemmehørende arter 

21. beklager, at listen over problematiske arter på EU-plan vedrører mindre end 6 % af de 
ikkehjemmehørende arter, der findes i Europa; opfordrer Kommissionen til at sikre en 
korrekt dækning af ikkehjemmehørende arter, der har indvirkning på truede arter på 

5Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0104.
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EU-listen og til at styrke forebyggelsen ved at indføre obligatoriske risikovurderinger 
forud for den første import af ikkehjemmehørende arter og ved at vedtage hvide lister 
senest i 2030;

Rammer for finansiering, mainstreaming og forvaltning

22. opfordrer Kommissionen til at sikre effektiv mainstreaming og dokumentation for 
biodiversiteten på tværs af EU's udgifter og programmer på grundlag af EU's taksonomi 
og princippet om "ikke at gøre væsentlig skade"; opfordrer Kommissionen til at foretage 
en omfattende vurdering af, hvordan de nødvendige 20 mia. EUR pr. år til naturen kan 
mobiliseres, til at fremsætte tilsvarende forslag til Unionens årlige budget og til at 
undersøge behovet for et særligt finansieringsinstrument for TEN-N; mener, at der bør 
gøres en indsats for at nå op på 10 % årlige udgifter til biodiversitet under den flerårige 
finansielle ramme (FFR) så hurtigt som muligt fra 2021 og fremefter;

23. opfordrer Kommissionen til at foretage en vurdering af alle tilskud, der er skadelige for 
miljøet, med henblik på at udfase dem senest i 2030; gentager sin opfordring til en 
omlægning af skattesystemerne i retning af øget anvendelse af miljøbeskatning;

24. fremhæver behovet for en juridisk bindende forvaltningsramme for biodiversitet i lighed 
med klimaloven, der fastsætter en vej frem mod 2050 gennem et sæt bindende mål, 
herunder mål for 2030 og COP15-forpligtelserne, og som etablerer en 
overvågningsmekanisme med intelligente indikatorer; opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte et lovforslag med henblik herpå i 2022;

25. minder om, at artikel 37 i EU's charter om grundlæggende rettigheder afspejler 
princippet om at sikre miljøbeskyttelse i EU-lovgivningen; mener, at retten til et sundt 
miljø bør anerkendes i EU-chartret, og at Unionen også bør slå til lyd for en lignende 
rettighed internationalt;

Forskning og uddannelse

26. opfordrer Kommissionen til at styrke biodiversiteten i EU's ungdomsprogrammer såsom 
den europæiske volontørtjeneste og til at iværksætte et grønt Erasmusprogram med 
fokus på genopretning og bevarelse; gentager sin opfordring til en særlig mission og 
finansiering, der er dedikeret til biodiversitet inden for fremtidige 
forskningsprogrammer;

International indsats og havforvaltning

27. minder om den holdning, der kom til udtryk i dens beslutning af 16. januar 2020 om 
COP156 om biodiversitet og behovet for en bindende aftale efter 2020 i stil med 
Parisaftalen om at standse og vende tabet af biodiversitet inden 2030;

28. gentager sin opfordring til et fuldstændigt forbud mod handel med både rå og bearbejdet 
elfenben til, fra og inden for EU, herunder elfenbens- og næsehornshorn fra før 
konventionen, og anmoder om lignende restriktioner for andre truede arter såsom tigre;

6Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0015.



PE662.048v01-00 8/13 PR\1220408DA.docx

DA

29. bemærker, at forureningen med havplast er blevet tidoblet siden 1980 og påvirker 
mindst 267 arter; opfordrer EU til at lede forhandlingerne om en international aftale om 
plastfrie have inden 2030;

Gennemførelse og håndhævelse af naturlovgivning

30. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at overholde forpligtelserne i den eksisterende 
EU-naturlovgivning og opfordrer Kommissionen til hurtigt at følge 
traktatbrudsprocedurer for at afhjælpe alle tilfælde af manglende overholdelse og 
afsætte tilstrækkelige ressourcer til at overvinde de nuværende forsinkelser;

31. understreger, at en vellykket gennemførelse af strategien afhænger af inddragelsen af 
alle aktører og sektorer; opfordrer Kommissionen til at skabe en interessentplatform for 
drøftelser og til at sikre en inklusiv, rimelig og retfærdig overgang;

°

° °

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Biodiversitet udgør grundlaget for velfungerende økosystemer og livet på vores planet. 
Vandforsyning, ren luft, tilstrækkelige ressourcer og menneskers og dyrs sundhed afhænger af 
biodiversiteten og et sundt miljø.

På trods af biodiversitetens betydning tegner de nyeste rapporter om biodiversitet desværre et 
dystert billede. IPBES' evaluering af den globale biodiversitet1 advarer om, at 1 mio. arter er 
udryddelsestruede, og rapporten Global Biodiversity Outlook2 gør opmærksom på, at ingen af 
Aichimålene er nået. Rapporten Era of Pandemics3 beskriver, at den bekymrende 
nedbrydning af økosystemerne og menneskets nuværende forhold til naturen gør risikoen for 
pandemier større.

Vi er derfor nødt til at ændre den måde, vi påvirker naturen, vores samfund og vores økonomi 
på, og vi skal starte med at begrænse menneskelige aktiviteter, som ændrer og ødelægger 
vores økosystemer. På europæisk plan udgør strategien for biodiversitet og den europæiske 
grønne pagt grundlaget herfor, og på internationalt plan vil den nye globale ramme, som vil 
blive vedtaget på den 15. partskonference (COP15) for konventionen om biologisk diversitet, 
udgøre en stor mulighed – måske vores sidste – for at vende udviklingen.

Årsager til tab af biodiversitet

Selv om der er flere faktorer, som forårsager tab af biodiversitet, lægger forskere vægt på fem 
primære direkte årsager: ændringer i anvendelsen af jorden og havene, direkte udnyttelse af 
organismer, klimaforandringer, forurening og invasion af fremmede arter. Det er altafgørende 
at håndtere dem på passende vis for at vende udviklingen.

Ændringer i anvendelsen af jorden og havene

Selv om jordens biodiversitet udgør fundamentet for vigtige økologiske processer, har EU 
ikke nogen specifik lovgivning, som beskytter jorden, og det er snarere særskilt lovgivning 
inden for landbrug, industri og vand, som bidrager til bevaring af jorden. Derfor er det 
grundlæggende, at Kommissionen fremsætter et lovgivningsforslag, som fastsætter en fælles 
ramme for beskyttelse og bæredygtig brug af jorden.

Vi skal samtidig tage hånd om ørkendannelse. EU har tiltrådt De Forenede Nationers 
konvention om bekæmpelse af ørkendannelse, og som en del af dennes ramme er forpligtelsen 
til at opnå neutralitet, hvad angår forringelse af jorden i 2030, hvorfor der er brug for en 
strategi for ørkendannelse og forringelse af jorden i EU, som gør det muligt for os at efterleve 
dette tilsagn.

Derudover skal der tages hånd om urbaniseringen og dens indvirkning på biodiversiteten. De 
løsninger, der tager udgangspunkt i naturen og grøn infrastruktur, bidrager til at gøre byerne 
mere modstandsdygtige, og derfor er det nødvendigt med et strategisk fokus, der forbedrer 
anvendelsen af midler, og som integrerer løsningerne i EU-politikker og -lovgivning. Grønne 

1 https://ipbes.net/global-assessment. 
2 https://www.cbd.int/gbo5.
3 https://ipbes.net/pandemics.

https://ipbes.net/global-assessment
https://www.cbd.int/gbo5
https://ipbes.net/pandemics
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infrastrukturer spiller en vigtig rolle i forbindelse med sammenkoblingen af beskyttede 
områder, og derfor er der desuden behov for et transeuropæisk net for grøn infrastruktur 
(TEN-G), der hænger sammen med et transeuropæisk naturnet.

Direkte udnyttelse af organismer

I Aichimålene gav EU tilsagn om at mindske det årlige tab af naturskov med 50 % senest i 
2020, men en ny rapport udgivet af FAO peger på, at det kommer til at tage 25 år mere at nå 
denne målsætning4. Skovene er unikke økosystemer, hvor der findes mere end 60 000 træarter 
og næsten en tredjedel af jordens arter af amfibier, fugle og pattedyr, og desuden sker der i 
skovene nogle uvurderlige naturlige processer såsom lagring af kulstof og regulering af 
temperaturen. Derfor skal alle EU's urørte skove og urskove nyde godt af streng beskyttelse.

Skovene er et fælles eje for Unionen5, hvorfor den kommende skovstrategi skal tilpasses 
målsætningerne i biodiversitetsstrategien, og i lyset af at kun 15 % af skovområderne af 
europæisk interesse har gunstig bevaringsstatus, bør der fastsættes specifikke målsætninger 
for genopretning af skovene.

Landbruget har unægtelig en indvirkning på biodiversiteten, men samtidig kan der ikke sås 
tvivl om landbrugssektorens betydning i EU, og den skal sammen med fiskerisektoren 
undergå dybdegående forandringer, så de tilpasses de nye modeller, der er nødvendige for den 
grønne omstilling, og med dette for øje skal sektorerne ydes den nødvendige støtte og 
kapacitetsopbygning.

Målsætningerne om, at 25 % af landbrugsjorden skal anvendes til økologisk landbrug, og at 
mindst 10 % af landbrugsarealet skal omdannes til vidt forskellige typer landskab, er 
nødvendige og bør begge indarbejdes i lovgivningen, så de er juridisk bindende.

Hvad angår fiskeriet og på trods af det arbejde, der allerede er udført i sektoren i Europa, skal 
der fortsat arbejdes for, at alle fiskeriaktiviteter er underlagt niveauer for maksimal 
bæredygtig fangst, for at undgå bifangst af modtagelige arter, og for at der er foranstaltninger 
for fiskeriforvaltning på plads i beskyttede havområder, hvor den primære målsætning bør 
være bevaring og genopretning af økosystemerne.

Med hensyn til produktion og forbrug forårsager udvinding og behandling af materielle 
ressourcer mere end 90 % af tabet af biodiversitet på verdensplan. Medmindre vi ændrer 
vores forbrugs- og produktionsmønstre, vil vi i 2050 forbruge, som om vi havde tre 
jordkloder6. Det er derfor afgørende på EU-plan at fastsætte en målsætning om at mindske 
anvendelsen af primære råstoffer.

Klimaforandringer

Ifølge IPBES' rapport vil 16 % af arterne være udryddelsestruede, hvis temperaturen stiger 
4,3 °C, og der ville allerede være tale om et betydeligt antal uddøde arter, hvis temperaturen 
steg mellem 1,5 °C og 2 °C.

4 http://www.fao.org/3/ca8642en/CA8642EN.pdf.
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2018:255.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN.

http://www.fao.org/3/ca8642en/CA8642EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2018:255
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
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Hav- og landøkosystemerne absorberer omkring 60 % af de globale menneskeskabte 
emissioner om året, og de naturbaserede løsninger vil stå for 37 % af modvirkningen af 
klimaforandringerne fra nu frem mod 20307.

Det viser, at tabet af biodiversitet og klimakrisen er forbundne, og at de skal løses sammen. 
Vi har derfor brug for en langsigtet fælles handlingsplan for klimaet og biodiversiteten, der 
gør de fremtidige foranstaltninger mere sammenhængende og forbundne, og som integrerer 
EU's fremtidige tilsagn i rammen for konventionen om biologisk diversitet og Parisaftalen.

Forurening

For at tage hånd om forureningskilder såsom emissioner, kemiske produkter og næringsstoffer 
og deres indvirkning på biodiversiteten er der behov for et integreret fokus, som også omfatter 
lys- og støjforurening. Derfor bør den kommende handlingsplan for nulforurening, fra jord til 
bord-strategien og tiltagene i kemikaliestrategien tilpasses biodiversitetsstrategien.

Kommissionen bør i lovgivningsforslag indarbejde målsætningerne om reduktion af kemiske 
pesticider og de farligste pesticider med 50 %, reduktion af kunstgødning med 20 % og 
mindske tab af plantenæringsstof med 50 % frem mod 2030, så disse er gyldige. 
Undtagelserne omhandlet i artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør kun gives i 
exceptionelle tilfælde, og Kommissionen bør præcisere termerne nødsituation, særlige 
omstændigheder, rimelig måde og begrænset, kontrolleret anvendelse.

Invasive ikkehjemmehørende arter

For nærværende er der i EU 354 arter, der er truede af invasive arter, og de 66 arter, som er 
anført på EU's liste, udgør kun 6 % af arterne i Europa, hvilket ikke står i forhold til, hvor stor 
en trussel de udgør mod biodiversiteten.

Kontrolomkostningerne og reparation af de skader, disse arter forvolder, anslås årligt i EU at 
være ca. 12 mia. EUR8, hvorfor forebyggende foranstaltninger er de mest 
omkostningseffektive. Det burde derfor være obligatorisk for Kommissionen at foretage 
risikovurderinger forudgående for import af ikkehjemmehørende arter og udarbejde hvidlister 
for arter i EU, som kun er til handel og hold.

Kommissionen bør ligeledes sammen med medlemsstaterne prioritere anvendelsen af planer 
for forebyggelse, kontrol og udryddelse af invasive arter, som alvorligt skader 
udryddelsestruede arter, og udvikle EU's liste, så den på passende vis medtager de invasive 
arter, som påvirker de udryddelsestruede arter, og dem, der befinder sig på et tidligt 
invasionsstadium, eller som endnu ikke findes i EU.

Bevaring og genopretning

Mindst 30 % af hav- og landområderne bør fra nu af frem mod 2030 nyde beskyttelse i 
henhold til videnskabelige kriterier og biodiversitetens behov, og en tredjedel af disse 

7 https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf.
8 https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias-brochure-en-web.pdf. 

https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias-brochure-en-web.pdf
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områder bør være strengt beskyttede, herunder alle EU's naturlige kulstofdræn. Disse 
målsætninger bør indarbejdes i lovgivningen.

På samme måde bør mindst 30 % af de skadede økosystemer genoprettes senest i 2030. De 
Forenede Nationer har udnævnt årtiet 2021-2030 til at være årtiet for genopretningen af 
økosystemerne. Inden for denne ramme bør EU's plan for genopretning af naturen være 
ambitiøs, finde ensartet anvendelse overalt i den enkelte medlemsstat og fokusere på 
økosystemerne, som både bidrager til genopretning af den biologiske diversitet og til 
modvirkning af og tilpasning til klimaforandringerne.

Finansiering, mainstreaming og forvaltningsramme

Kommissionen har vurderet, at der skal afsættes 20 mia. EUR årligt for at kunne gennemføre 
tiltagene i strategien, men det ville være nødvendigt med en omfattende vurdering af, hvordan 
disse midler skal mobiliseres.

Beskyttelsen af biodiversiteten bør være integreret i al EU's finansiering og alle EU's 
programmer samt baseret på EU's klassificeringssystem, og forsigtighedsprincippet og 
princippet om, at forureneren betaler, bør finde anvendelse i EU's tiltag, ved at der i højere 
grad gøres brug af miljøafgifter i afgiftssystemerne, og at for miljøet skadevoldende 
subsidiering ophører senest i 2030.

Det er desuden nødvendigt med en juridisk forvaltningsramme for biodiversitet i stil med 
klimaloven, som fastsætter en plan for obligatoriske, bindende målsætninger for 2030 og 2050 
og for de tilsagn, der afgives på COP15. Kommissionen bør i 2022 udarbejde 
lovgivningsforslag med henblik herpå.

Desuden er der på europæisk og internationalt plan i modsætning til i visse nationale 
lovgivninger ikke en anerkendelse af privatpersoners ret til et sundt miljø. I artikel 37 i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder afspejles kun det generelle princip 
om EU's ret til miljømæssig integration, men der fastsættes ingen materiel ret. Kommissionen 
bør arbejde for at udfylde dette tomrum på europæisk plan og ligeledes fremme anerkendelsen 
af denne menneskeret internationalt.

Forskning og uddannelse 

Uddannelse og de yngre generationer vil have en altafgørende rolle at spille for at stoppe tabet 
af biodiversitet. Derfor ville det være en god idé at oprette et grønt Erasmusprogram, hvis 
fokus skulle være programmer for bevaring og genopretning af økosystemerne for unge.

Hvad angår forskning, burde andre fonde ud over de nationale programmer og EU's program 
for forskning og udvikling afsætte en større del af deres midler til forskning og udvikling, 
navnlig i sektorerne landbrug og fiskeri, med henblik på at fremme omstillingen til 
bæredygtige praksisser.

Internationalt arbejde og forvaltning af havene

Den globale naturaftale, som vil blive indgået på den 15. partskonference for konventionen 
om biologisk diversitet, kommer til at være afgørende for at redde vores natur. Den bør som 
Parisaftalen være juridisk bindende, fastsætte grænser, som undgår, at tabet af biodiversitet vil 
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være uopretteligt, og fastsætte ambitiøse målsætninger såsom at beskytte mindst 30 % af 
jordkloden og genoprette 30 % af de ødelagte økosystemer frem mod 2030. 

Desuden har handels- og udviklingspolitik et stort potentiale til at beskytte biodiversiteten og 
miljøet uden for Europa. Derfor bør EU arbejde for, at der i dets handelsaftaler er bindende 
kapitler om bæredygtig udvikling, og tage sigte på at gøre op med skovrydning i verden ved 
at fremsætte et lovgivningsforslag om forsyningskæder uden skovrydning, som forhindrer 
import af produkter, der har bidraget til skovrydning.

Desuden foregår der i dag 10 gange så meget plastikforurening af havene som i 1980, hvorfor 
EU bør lede forhandlingerne om en international plastikaftale, som sikrer, at vores have er 
plastikfrie i 2030.

Gennemførelse og overholdelse af lovgivningen

Gennemførelsen og overholdelsen af naturlovgivning er for indeværende utilstrækkelig. 
Procedurerne for overtrædelse af miljølovgivning er endvidere genstand for uretmæssig 
forsinkelse, hvilket er til hinder for anvendelsen af lovgivningen, og derfor bør 
Kommissionen styrke overvågningen og afsætte de nødvendige ressourcer.

Hvorvidt denne strategi vil blive anvendt på vellykket vis, vil afhænge af alle parters 
deltagelse og engagement. Der er behov for en platform, fra hvilken alle interessenter kan 
blive hørt, så man kan sikre vedtagelsen af tiltag med henblik på en inklusiv, lige og retfærdig 
omstilling.


