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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet ser positivt på kommissionens meddelande och betraktar det som en 
bra utgångspunkt för att med mer riktade insatser nå målet för biologisk mångfald till 
2010 samt stöder beslutet att lägga tyngdpunkten på att stärka genomförandet av befintlig 
politik och befintliga åtgärder.

2. Europaparlamentet påpekar att den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) och den 
därmed sammanhängande utvecklingen med specialisering och intensifiering, i 
kombination med marginalisering och underutnyttjande av mark, under de senaste 
decennierna har bidragit till stora förluster av biologisk mångfald.

3. Europaparlamentet hänvisar till den omfattande artrikedomen och den genetiska 
mångfalden bland växter och djur i lantbruket och anser att denna mångfald måste bevaras 
och stärkas.

4. Europaparlamentet konstaterar att utbudet av jordbruksprodukter på marknaden inte helt 
och hållet återspeglar mångfalden av sorter och varianter och förespråkar därför att 
mångfald skall främjas i utbudet av jordbruksprodukter inom direktförsäljning och även i 
marknadsföring som genomförs i samarbete med återförsäljare och bearbetningsindustrin.

5. Europaparlamentet konstaterar att jordbruksproducenter och odlare av regionala sorter 
behöver rättssäkerhet för produktion och marknadsföring. Parlamentet begär därför att 
direktiv 98/95/EG genomförs snarast. I detta direktiv krävs en rättslig grund som inom 
ramen för rättsliga bestämmelser för handel med utsäde möjliggör bevarande av 
utrotningshotade sorter genom att de används in situ och på jordbruksföretag.

6. Europaparlamentet anser att de huvudsakliga faktorerna som leder till förlust av biologisk 
mångfald är klimatförändringar, miljöförstöring, utnyttjande av intensiva 
jordbruksmetoder och olämplig förvaltning av skogs- och vattenresurser.

7. Europaparlamentet påminner om att bevarandet av mångfald i de europeiska landskapen 
är grundläggande, inte bara för att det hållbara jordbrukets tjänster skall kunna fortsätta att 
produceras utan också för att bevara genflödet mellan bestånden i vild fauna och flora.

8. Europaparlamentet påminner om att främjande av skyddade ursprungsbeteckningar och 
geografiska beteckningar har en mycket viktig roll att spela för skydd av regionala 
särdrag, för hela den landsbygdskultur som är förknippad med denna och för de gamla 
traditioner i fråga som gör det möjligt att bevara landskapen och landsbygdens 
jordbrukssystem som livsmiljöer för många vilda arter.

9. Europaparlamentet påpekar att det 1992 gjordes en ansats för att integrera skyddet av den 
biologiska mångfalden i den gemensamma jordbrukspolitiken och att det därefter i 
samband med reformen av denna politik 2003 infördes åtgärder, däribland tvärvillkoren, 
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det samlade gårdsstödet (frikoppling) och landsbygdsutveckling, som innebär fördelar för 
den biologiska mångfalden.

10. Europaparlamentet uppmärksammar den nya förordningen om landsbygdsutveckling 
(under perioden 2007–2013), vilken innebär bland annat finansiering till Natura 2000, 
miljöåtgärder i jordbruksområden, åtgärder för bevarande av genetiska resurser i 
jordbruket och stöd för ett hållbart skogsbruk samt bibehållet stöd till områden med 
särskilda svårigheter.

11. Europaparlamentet konstaterar att de medel i budgetramen för 2007–2013 som frigjorts 
för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), struktur- och 
sammanhållningsfonderna och Life+ i första hand innebär en möjlighet till fortsatt 
finansiering av projekt för biologisk mångfald och Natura 2000.

12. Europaparlamentet beklagar dock att kommissionens förslag, som parlamentet givit sitt 
stöd, om att i budgetramen för 2007–2013 avsätta ytterligare 20 miljarder EUR för 
landsbygdsutveckling inte godkändes av rådet, framför allt eftersom dessa medel hade 
kunnat användas särskilt för att ytterligare bredda och fördjupa åtgärderna för biologisk 
mångfald.

13. Europaparlamentet beklagar att tillgängliga EJFLU-medel är helt otillräckliga för att 
skapa de önskade effekterna när det gäller förvaltning av Natura 2000-nätverket som är 
beroende av hur jord- och skogsbruket fungerar. Särskilt saknas det föreslagna stödet för 
att förbättra kunskap och kontroll.

14. Europaparlamentet föreslår att biologisk mångfald skall göras till en av de centrala 
principerna för den ”hälsokontroll” av den gemensamma jordbrukspolitiken som man 
planerar att genomföra 2008.

15. Europaparlamentet anser att den ”hälsokontroll” som planeras för 2008 måste utnyttjas för 
att utvärdera hur effektiva de olika åtgärderna för biologisk mångfald är, särskilt de 
åtgärder som rör skogsbrukssektorn, och på lämpligt sätt ta itu med brister på detta 
område.

16. Europaparlamentet anser att jordbruket som användare av den biologiska mångfalden har 
en central roll att spela vad gäller förvaltningen och bevarandet av denna biologiska 
mångfald. Parlamentet anser vidare att den gemensamma jordbrukspolitiken hädanefter 
bör främja hållbara produktionsmodeller som inte bara är ekonomiskt livskraftiga utan 
även påverkar miljön positivt samt förbättrar och återställer den biologiska mångfalden för 
ett så stort antal djur- och växtarter samt mikroorganismer som möjligt.

17. Europaparlamentet förespråkar att (lokala/regionala) partnerskap bör främjas mellan 
markägare och markanvändare, naturvårdare, regeringar och kompetenscentra för att dessa 
skall kunna samarbeta för att genom decentraliserade metoder finna lokala lösningar på 
problematiken med biologisk mångfald.

18. Europaparlamentet framhäver behovet av skräddarsydda åtgärder för att främja den 
biologiska mångfalden i de nya EU-medlemsstaterna och betonar att ekosystemtjänster, 
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t.ex. åtgärder för att bevara landskapet, och ekonomiska verksamheter, t.ex. turism, är 
beroende av varandra.

19. Europaparlamentet begär att odlingen och användningen av biomassa måste utnyttjas som 
en chans för att öka den biologiska mångfalden i jordbruket. Detta måste också komma till 
uttryck i forskningsfinansiering genom det sjunde ramprogrammet för forskning. Odling 
av biomassa får inte leda till minskad biologisk mångfald, vare sig i eller utanför 
Europeiska unionen.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att studera hur biologisk mångfald kan 
inkluderas i ett miljöcertifikat, dock på följande villkor: den praktiska genomförbarheten 
för miljöcertifikaten måste studeras, den gemensamma marknadens regler får inte 
undermineras genom snedvridningar av konkurrensen mellan produkter från olika 
medlemsstater och konkurrenskraften för gemenskapens produkter får inte skadas i 
förhållande till konkurrenter från tredjeländer.

21. Europaparlamentet beklagar att de aspekter som rör biologisk mångfald inte har 
uppmärksammats mer i bilaterala och multilaterala handelsavtal. Parlamentet förespråkar 
att dimensionen biologisk mångfald skall integreras i internationell handel och i globala 
insatser för att bryta ohållbara produktions- och konsumtionsmönster. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas därför att ge första prioritet åt erkännandet av icke-
handelsrelaterade intressen i de pågående WTO-förhandlingarna.

22. Europaparlamentet ser positivt på den uttalade avsikten att vidta åtgärder för att bevara 
den biologiska mångfalden på global nivå, särskilt inom utvecklingssamarbetet.

23. Europaparlamentet stöder projekt som syftar till att utveckla objektiva indikatorer för att 
övervaka och utvärdera den biologiska mångfalden och uppmanar kommissionen att 
säkerställa respekten för de förpliktelser som Europeiska unionen ingått i och med 
konventionen om biologisk mångfald, nämligen hållbar användning, bevarande av 
biologisk mångfald och rättvis fördelning av fördelarna från utnyttjande av denna, och att 
verka för att referensmaterial om arter och sorter endast får lagras i stater som 
undertecknat konventionen om biologisk mångfald, samt att harmonisera tillgängliga 
uppgifter och använda de befintliga nätverken.

24. Europaparlamentet uppmärksammar behovet av att informera allmänheten om åtgärder 
som vidtas på EU-nivå för att skydda biologisk mångfald och om de ekonomiska och 
sociala fördelarna av ett sådant skydd.

25. Europaparlamentet anser att de befintliga rapporteringskraven bör rationaliseras och 
förenklas och att framtida rapportering inte får leda till ökade administrativa bördor.

26. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att aktivt inkludera hela EU samhället, 
inbegripet näringslivet och utbildningssektorn, i processen för att skydda den biologiska 
mångfalden.

27. Europaparlamentet välkomnar avsikten att i en årlig rapport till Europaparlamentet och 
rådet redogöra för hur genomförandet av handlingsplanen för biologisk mångfald 
fortskrider.
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