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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. ser positivt på Kommissionens meddelelse og opfatter den som et godt udgangspunkt til 
at gennemføre 2010-målet for biodiversitet på en bedre måde og er enig i, at der skal 
satses på at styrke gennemførelsen af den eksisterende politik og de eksisterende 
foranstaltninger;

2. henviser til, at den fælles landbrugspolitik og den dermed sammenhængende 
udviklingsdynamik med specialisering og intensivering på den ene side og 
marginalisering og forsømmelse af bestemte arealer på den anden side har bidraget til et 
betragteligt tab af biodiversitet i de forløbne årtier;

3. henviser til den store artsrigdom og gendiversitet i landbrugets afgrøder og dyr og slår 
til lyd for, at denne diversitet fastholdes og udbygges;

4. konstaterer, at udbuddet af landbrugsprodukter på markedet ikke i fuldt omfang 
afspejler diversiteten i arter og sorter og slår derfor til lyd for at fremme diversitet i 
udbuddet af landbrugsprodukter fra direkte udbydere og også i markedsføring i
samarbejde med de handlende og den forarbejdende industri;

5. konstaterer, at landbrugsproducenterne såvel som producenter af regionale sorter har 
behov for retssikkerhed i forbindelse med produktion og markedsføring; kræver derfor 
øjeblikkelig gennemførelse af direktiv 98/95/EF, som kræver et retsgrundlag, der i 
forbindelse med retsforskrifter om handel med såsæd gør det muligt at bevare sorter, der 
er truet af genetisk erosion, ved at de anvendes in situ og på gården;

6. mener, at tabet af biodiversitet hovedsagelig skyldes klimaforandringen, 
miljøforureningen, de intensive produktionsmetoder i landbruget og en uhensigtsmæssig 
forvaltning af skove og vandressourcer;

7. henviser til, at bevarelse af mangfoldigheden i de europæiske kulturlandskaber er af 
største betydning, ikke kun for at bevare fordelene ved bæredygtigt landbrug, men også 
for at opretholde genudvekslingen mellem populationer af vilde dyr og planter;

8. henviser til, at det er yderst vigtigt at fremme de beskyttede oprindelsesbenævnelser og 
beskyttede geografiske angivelser for at sikre de regionale særtræk, hele den dermed 
forbundne landlige kultur og de dertil knyttede traditionelle landbrugsmetoder, der gør 
det muligt at bevare de kulturlandskaber og de dyrkningsmetoder i landbruget, der 
tjener som habitat for talrige vilde arter;

9. henviser til, at der i 1992 blev gjort tilløb til at integrere beskyttelse af biodiversitet i 
den fælles landbrugspolitik, og at 2003-revisionen efterfølgende indførte 
foranstaltninger som miljøkobling, enkeltbetalingsordning (afkobling) og udvikling af 
landdistrikterne, hvilket virker gunstigt på biodiversiteten;
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10. henleder opmærksomheden på den nye forordning om udvikling af landdistrikterne 
(programmeringsperioden 2007-2013), der bl.a. indeholder bestemmelser om 
finansiering af Natura 2000, foranstaltninger til miljøvenligt landbrug og 
foranstaltninger til bevarelse af genetiske ressourcer i landbruget og støtte af bæredygtig 
skovforvaltning og fastholder betalinger til områder med naturbetingede ulemper;

11. konstaterer, at de midler, der er frigjort i den finansielle ramme (2007-2013) til 
Landbrugsfonden til Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), samhørigheds- og 
strukturfondene og Life+, i særlig grad åbner mulighed for fortsat at finansiere 
biodiversitetsprojekter og Natura 2000-nettet;

12. beklager dog, at Rådet ikke har overtaget Kommissionens forslag, som Europa-
Parlamentet støtter, nemlig at afsætte 20 mia. EUR mere til politikken for landdistrikter 
under den finansielle ramme, og det så meget desto mere som disse midler havde kunnet 
benyttes til at udbrede og uddybe foranstaltninger specialt til fordel for biodiversitet;

13. beklager, at de finansielle midler i Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) har vist sig totalt utilstrækkelige til, at denne kan få den 
ønskede virkning på forvaltningen af Natura 2000-nettet, der er afhængig af indsatsen i
land- og skovbruget, da den foreslåede støtte til forbedring af viden og til overvågning 
er alt for ringe;

14. foreslår at gøre biodiversitet til et af hovedprincipperne i det sundhedstjek, den fælles 
landbrugspolitik skal gennemgå i 2008;

15. finder det nødvendigt at benytte sundhedstjekket i 2008 til at evaluere effektiviteten af 
de forskellige foranstaltninger til fordel for biodiversitet, særlig foranstaltningerne i
skovbrugssektoren, og at gøre noget effektivt ved mangler på dette område;

16. mener, at landbruget som bruger af biodiversitet må spiller en væsentlig rolle for 
forvaltningen og bevarelsen af samme biodiversitet; mener, at den fælles 
landbrugspolitik nu må fremme bæredygtige produktionismodeller, der er økonomisk 
levedygtige, men også kan indvirke på miljøet og forbedringen og genopretningen af 
biodiversiteten for det størst mulige antal dyre-, plante- og mikrobearter;

17. slår til lyd for at fremme (lokale/regionale) samarbejdsforbund mellem jordbesiddere og 
brugere af landbrugsjorde, naturbeskyttelsesorganisationer, myndigheder og 
videnscentre, således at de ved decentral tilgang kan finde lokale løsninger på 
problematikken omkring biodiversitet;

18. henviser til, at det er nødvendigt med skræddersyede foranstaltninger for at fremme 
biodiversiteten i de nye medlemsstater i Den Europæiske Union og understreger den 
gensidige afhængighed mellem økosystemtjenester som landskabspleje og økonomiske 
aktiviteter som turisme;

19. opfordrer til, at dyrkning og brug af biomasse til produktion af energi og som brændstof 
skal udnyttes som en chance til at øge biodiversiteten i landbruget; mener, at dette også 
bør afspejles ved finansieringen af forskningen over det syvende rammeprogram for 
forskning; mener, at dyrkning af biomasse ikke må medføre fald i biodiversiteten 



AD\643488DA.doc 5/6 PE 378.840v02-00

DA

hverken i eller uden for Den Europæiske Union;

20. opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan biodiversitetsaspekter kunne 
indarbejdes i økocertifikater, og samtidig at tage hensyn til følgende forhold: evaluering 
af de konkrete muligheder for at gennemføre fremtidige økocertifikater, overholdelse af 
det indre markeds regler ved at undgå konkurrenceforvridning mellem 
medlemsstaternes produkter samt opretholdelse af fællesskabsprodukternes 
konkurrenceevne over for konkurrencen fra tredjelande;

21. beklager den begrænsede opmærksomhed over for biodiversitetsaspekterne i bilaterale 
og multilaterale handelsaftaler; slår til lyd for, at biodiversitetsdimensionen integreres i 
verdenshandelen og i de internationale bestræbelser på at ændre ikke-bæredygtige 
produktions- og forbrugsmønstre; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne 
til at give førsteprioritering til anerkendelse af ikke-handelsmæssige hensyn under de 
igangværende WTO-forhandlinger;

22. finder det positivt, at det konkret tilsigtes at gøre en indsats for at opretholde 
biodiversiteten på verdensplan, særlig på området udviklingssamarbejde;

23. støtter eksisterende projekter, hvor der udvikles objektive indikatorer for overvågning 
og evaluering af biodiversiteten og opfordrer Kommissionen til at sikre overholdelse af 
de forpligtelser, Den Europæiske Union påtog sig med konventionen om biologisk 
mangfoldighed, nemlig bæredygtig udnyttelse og bevarelse af biodiversitet og rimelig 
og retfærdig fordeling af fordelene derved, og at slå til lyd for, at referencemateriale for 
arter og sorter kun oplagres i stater, der har undertegnet konventionen om biologisk 
mangfoldighed, samt at harmonisere den eksisterende information og benytte de 
allerede eksisterende net;

24. henviser til, at offentligheden må underrettes om EU's indsats for at beskytte 
biodiversiteten og om de økonomiske og sociale fordele ved en sådan beskyttelse;

25. mener, at den eksisterende rapporteringspligt skal strømlines og forenkles, og at 
fremtidig rapportering ikke må medføre øgede administrative byrder;

26. mener, at hele EU's samfund, herunder virksomheds- og uddannelsessektorerne, må 
inddrages aktivt i indsatsen for at beskytte biodiversiteten;

27. finder det positivt, at det er hensigten at indføre en årlig rapportering til Europa-
Parlamentet og Rådet om fremskridtene i gennemførelsen af den eksisterende 
handlingsplan for biodiversitet.
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