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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om stop for tab af biodiversitet inden 2010
(2006/2233(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om stop for tab af biodiversitet inden 2010 
- og fremover: opretholdelse af økosystemfunktioner til gavn for menneskeheden 
(KOM(2006)0216),

– der henviser til sin beslutning af 20. oktober 1998 om meddelelse fra Kommissionen til 
Rådet og Europa-Parlamentet om Det Europæiske Fællesskabs biodiversitetsstrategi1,

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2002 om meddelelse fra Kommissionen til 
Rådet og Europa-Parlamentet om handlingsplaner for biodiversitet: landbrug, fiskeri, 
økonomisk samarbejde og udviklingssamarbejde samt bevaring af naturressourcer2,

– der henviser til sin udtalelse af 25. juni 1993 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse 
af konventionen om den biologiske diversitet3,

– der henviser til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle 
(fugledirektivet)4 og til sin beslutning af 17. januar 2001 om gennemførelse af direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (naturtypedirektivet)5,

– der henviser til sin holdning af 31. maj 2001 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om fastlæggelse af Fællesskabets miljøhandlingsprogram 2001-20106,

– der henviser til revision af EU-strategien for bæredygtig udvikling (EU-SDS) – Ny 
strategi7,

– der henviser til resultatet af det ottende møde i partskonferencen (COP 8) under 
konventionen om den biologiske mangfoldighed og det tredje møde mellem parterne 
(MOP 3) i Cartagena-protokollen om biosikkerhed, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Fiskeriudvalget 
(A6-0000/2006),

A. der henviser til, at den nuværende, bekymrende tabsrate for biodiversitet sandsynligvis vil 
blive højere og fortsætte, hvis der ikke igangsættes omfattende foranstaltninger, 

  
1 EFT C 341 af 9.11.1998, s. 41.
2 EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 575.
3 EFT C 194 af 19.7.1993, s. 401.
4 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
5 EFT C 262 af 18.9.2001, s. 132.
6 EFT C 47 E af 21.2.2002, s. 113.
7 Rådets dokument 10117/06 af 9.6.2006.
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B. der henviser til, at der endnu ikke findes tilstrækkelige indikatorer, der effektivt kan måle, 
i hvilket omfang kravene om biologisk mangfoldighed overholdes under gennemførelsen 
af de forskellige politikker, 

C. der henviser til, at biodiversitet spiller en central rolle i bevarelsen af liv og livsgrundlag, 
økonomisk og social udvikling og menneskers velvære samt i opfyldelsen af millennium-
udviklingsmålene for 2015,

D. der henviser til, at ifølge FN's millenniumvurdering af økosystemerne fra 2005 har der 
været en forringelse for to tredjedele af alle økosystemers vedkommende siden 
begyndelsen af 1960'erne,

E. der henviser til, at det er absolut nødvendigt, at der gøres en øget og koordineret indsats 
for at stoppe tabet af biodiversitet senest i 2010,

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om stop for tab af biodiversitet inden 2010 -
og fremover: opretholdelse af økosystemfunktioner til gavn for menneskeheden og dens 
klare tilgang til emnet, dens prioriterede mål for 2007-2008 og dens vigtige 
støtteforanstaltninger;

2. udtrykker dyb bekymring over det fortsatte biodiversitetstab og den dermed forbundne 
forringelse af økosystemfunktioner;

3. anerkender den store værdi, biodiversitet har i sig selv, og sunde økosystemers afgørende 
betydning for velstand og velfærd i EU og i hele verden;

4. understreger, at tabet af biodiversitet er lige så væsentligt som klimaforandringer; 
understreger, at klimaforandringer og tab af biodiversitet er tæt forbundne med hinanden;

5. fastholder, at det er absolut nødvendigt, at der gøres en indsats for at leve op til tilsagnet 
om at stoppe tabet af biodiversitet i EU inden 2010 (indgået under Det Europæiske Råd i 
Gøteborg, 2001, strategien for bæredygtig udvikling og det sjette miljøhandlingsprogram); 
understreger det presserende behov for en øget og koordineret indsats for at stoppe denne 
udvikling, især set i lyset af den korte tid, der er tilbage til at opfylde 2010-forpligtelserne;

6. anerkender den centrale betydning af det nye begreb om økosystemfunktioner, der 
introduceres i Kommissionens meddelelse, og foreslår, at opretholdelsen af 
økosystemfunktioner bliver et centralt mål for alle EU's horisontale og sektororienterede 
politikker;

7. glæder sig over EU-handlingsplanen frem til 2010 og tiden derefter og anerkender, at det 
er et afgørende redskab og en sidste mulighed for at få aktører på fællesskabs- og 
medlemsstatsniveau til at gå sammen om nøgleaktioner, der kan føre til opfyldelse af 
2010-forpligtelserne; men opfordrer i betragtning af den begrænsede tid, der er tilbage til 
gennemførelsen, Kommissionen til at sikre, at de nødvendige strukturer er til rådighed for 
en umiddelbar og effektiv gennemførelse på fællesskabs- og medlemsstatsniveau;

8. anerkender, at handlingsplanen vil være utilstrækkelig til at sikre bevarelsen af 
biodiversiteten og til at opretholde økosystemfunktioner på længere sigt; hilser alle 
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forslag, der vil igangsætte en debat i EU om en langsigtet vision som ramme for en 
langsigtet politik, velkomne; opfordrer Kommissionen til at igangsætte en proces, der kan 
føre til en langsigtet vision for EU om biodiversitet og danne ramme om yderligere 
politikudvikling;

OMRÅDE 1: BIODIVERSITET I EU

Vigtigste levesteder og arter (mål 1)

9. understreger fugledirektivets og habitatdirektivets (naturdirektiverne) centrale rolle, når 
det drejer sig om at beskytte EU's biodiversitet; anerkender betydningen af, at Natura 
2000-nettet fuldstændiggøres på land og til havs, af effektiv forvaltning og tilstrækkelig 
finansiering af nettet, af arealplanlægning, der tager hensyn til det, og af en styrkelse af 
nettets sammenhæng, overlevelsesevne og forbindelser, især set i lyset af 
klimaforandringerne;

10. understreger vigtigheden af yderligere foranstaltninger, der fokuserer på truede arter og 
anerkender værdien af at udvide brugen af handlingsplaner for bestemte arter i denne 
forbindelse;

11. fremhæver betydningen af en høj grad af biodiversitet i de mest fjerntliggende egne og 
opfordrer til, at der iværksættes naturdirektivlignende foranstaltninger, der er rettet mod 
bevarelse og bæredygtig udnyttelse af biodiversiteten;

Land- og havmiljø generelt (mål 2 og 3)

12. anerkender, at arealplanlægning og udnyttelse af vilde arter (ved jagt og fiskeri) er nogle 
af de hovedfaktorer, der påvirker biodiversitet og økosystemfunktioner; understreger især 
truslerne fra både intensiv dyrkning og braklægning mod skove og landbrugsjord med høj 
naturværdi; er opmærksom på truslen fra økologisk uholdbare fiskerimetoder, herunder 
ulovligt fiskeri, mod fiskebestande, ikke-målarter og marine habitater; 

13. opfordrer medlemsstaterne til at udnytte alle tilgængelige muligheder i den fælles 
landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik, der kan støtte biodiversitetsmålene, hvad 
angår land- og havmiljø i bred forstand (f.eks. uden for Natura 2000-områder); opfordrer 
til yderligere integration af hensynet til biodiversitet og økosystemfunktioner i den fælles 
landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik og især til opmærksomhed omkring den 
mulighed, der byder sig i forbindelse med revisionen af budgettet i 2008-09;

14. understreger betydningen af en rettidig og faktisk gennemførelse af vandrammedirektivet 
for at opnå en god økologisk tilstand for ferskvand og af henstillingen om integreret 
kystzoneplanlægning; understreger vigtigheden af at få et ambitiøst havrammedirektiv på 
plads, så der kan opnås gode miljømæssige vilkår for havmiljøet; understreger vigtigheden 
af, at den kommende havstrategi gør bevarelsen af biodiversitet og økosystemfunktioner 
til et overordnet hovedmål;

15. er opmærksom på den umådelige skade, der påføres økosystemerne i EU af forurenende 
stoffer, især fra diffuse kilder som forsurende og eutrofierende stoffer, herunder 
ammonium fra landbruget; understreger betydningen af at mindske belastningen fra 
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forurening fra diffuse kilder, især i og omkring Natura 2000-områder og andre områder 
med høj naturværdi; fremhæver muligheden for at imødegå disse bekymringer i den 
kommende fornyede evaluering af direktivet om nationale emissionslofter og gennem en 
rettidig gennemførelse af den tematiske strategi for luftkvalitet;

16. anerkender truslen mod økosystemerne fra visse pesticider, flammehæmmende midler og 
andre persistente, bioakkumulerende og toksiske kemikalier; understreger i denne 
sammenhæng betydningen af en effektiv gennemførelse af den tematiske strategi for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider og af Reach; understreger behovet for at overvåge 
bioakkumulationen af sådanne forurenende stoffer gennem brug af de øverste rovdyr i 
fødekæden i land-, ferskvands- og havmiljøer;

Regional og territorial udvikling (mål 4)

17. anerkender den stigende fragmentering af økosystemerne, der opstår på grund af 
spredningen af infrastruktur, industri og boliger; konstaterer, at man gennem god 
planlægning både kan reducere skaden på økosystemerne betragteligt og identificere 
muligheder til gavn for økosystemerne; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at 
projekter, der finansieres af Samhørighedsfonden og Strukturfondene, ikke er til skade for 
biodiversiteten og økosystemfunktionerne, men at de i stedet skal optimere 
biodiversitetsfordelene; opfordrer medlemsstaterne til at give prioritet til opretholdelse og 
retablering af biodiversitet og økosystemfunktioner i planlægning på nationalt, regionalt 
og lokalt niveau og til at sikre, at der bliver taget tilstrækkelig hensyn til biodiversitet i 
miljøvurderinger og strategiske miljøvurderinger;

Invasive fremmede arter og fremmede genotyper (mål 5)

18. anerkender, at invasive fremmede arter er en af hovedtruslerne mod biodiversitet, og at 
spredningen af invasive fremmede arter stiger betragteligt gennem den øgede bevægelse 
af personer og varer; opfordrer til, at der udvikles et samlet fællesskabstiltag som svar på 
problemet, herunder et tidligt varslingssystem, udfyldning af huller i lovgivningen og 
udvikling af en EU-strategi om invasive fremmede arter;

19. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre den internationale konvention for 
administration og kontrol af skibes ballastvand og sediment under IMO;

20. understreger vigtigheden af, at EU's lovgivning om genmodificerede organismer 
gennemføres fuldt ud;

OMRÅDE 2: EU OG DEN GLOBALE BIODIVERSITET

International styring (mål 6)

21. støtter stærkt en effektiv gennemførelse af konventionen om den biologiske 
mangfoldighed og opfordrer til, at EU spiller en førende i denne forbindelse; understreger 
vigtigheden af, at arbejdsprogrammerne i konventionen om den biologiske mangfoldighed 
gennemføres, herunder dem, der omhandler beskyttede områder; understreger 
nødvendigheden af at afslutte arbejdet med en international ordning om adgang til 
genetiske ressourcer og retfærdig fordeling af fordele;
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22. anerkender truslen mod biodiversitet i højsøområder; opfordrer til, at der under FN's 
havretskonvention indgås en aftale om beskyttelse af biodiversitet i højsøområder; 
opfordrer EU til at spille en ledende rolle i denne sammenhæng;

23. fremhæver truslen mod biodiversitet fra dybhavsfiskeri med bundtrawl; bemærker sig den 
netop vedtagne beslutning i FN's Generalforsamling om dette emne; opfordrer 
Kommissionen til så hurtigt som muligt at forelægge lovgivningsmæssige forslag om 
fiskeri med bundtrawl i højsøområder og i EU-farvande; opfordrer Kommissionen til at 
arbejde sammen med FN om hurtigt at få gennemført foranstaltninger, der kan beskytte 
vigtige dybthavshabitater i højsøområder mod bundtrawlfiskeri;

24. støtter fuldt ud konklusionen på konferencen om biodiversitet i det europæiske 
udviklingssamarbejde, der blev afholdt i Paris den 19.-21. september 2006, det såkaldte 
"Paris-budskab"; opfordrer Kommissionen og de relevante medlemsstater til at sikre 
tildelingen af tilstrækkelige midler til miljø- og biodiversitetsspørgsmål i EU's oversøiske 
områder og territorier og forbedret adgang til EU-programmer for lokale organer og 
ngo'er, der indgår i samarbejde med lokale myndigheder;

Ekstern bistand (mål 7)

25. deler den dybe bekymring udtrykt i Revisionsrettens rapport om indarbejdelsen af 
miljøaspekter i udviklingssamarbejde og konklusionen på vurderingen af EU's 
biodiversitetspolitik (2004) vedrørende det lave gennemførelsesniveau for 
handlingsplanen for biodiversitet: økonomisk samarbejde og udviklingssamarbejde; 
glæder sig over kravet i den europæiske konsensus om udviklingspolitik om en højere 
grad af øremærkning af midler til biodiversitet og om en øget integration af biodiversitet i 
udviklingssamarbejdet;

26. minder om, at på trods af disse forhåbninger er der kun meget få øremærkede midler til 
biodiversitet i Fællesskabets og medlemsstaternes eksterne bistandsprogrammer; glæder 
sig over den fjerde kapitaltilførsel fra Den Globale Miljøfacilitet for nylig, men beklager, 
at det ikke har betydet nogen egentlig forøgelse af midlerne til biodiversitet; påpeger den 
centrale betydning af at sætte ind med begrænsede, øremærkede midler til biodiversitet i 
tredjelande;

27. understreger den centrale betydning af en faktisk integration af biodiversitet i 
Fællesskabets og de enkelte medlemsstaters eksterne bistandsprogrammer (herunder 
budgetstøtteforanstaltninger) for at sikre, at de ikke får skadelige virkninger for 
biodiversiteten og økosystemfunktioner; understreger i denne forbindelse vigtigheden af at 
skabe kapacitet i modtagerlandene til at integrere biodiversitet i de nationale 
udviklingsstrategier (herunder strategier for fattigdomsbekæmpelse);

28. udtrykker alvorlig bekymring for, at der til trods for de politiske hensigter er en høj risiko 
for, at den nye generation af landestrategidokumenter og regionale strategidokumenter vil 
fortsætte med at tilsidesætte behovet for biodiversitet, hvis ikke Kommissionen indtager 
en meget mere proaktiv holdning over for modtagerlandene i denne forbindelse;

Handel (mål 8)
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29. anerkender det økologiske fodaftryk fra EU's handel på biodiversiteten og 
økosystemfunktionerne i tredjelande; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
identificere, hvor handel har størst indflydelse på biodiversitet og økosystemfunktioner, 
især ved hjælp af bæredygtighedsvurderinger; understreger vigtigheden af at opstille 
foranstaltninger, der kan reducere den miljømæssige betydning af globaliseringen inden 
for de multilaterale, regionale og bilaterale frihandelsaftaler;

30. udtrykker dyb bekymring over de dele af EU's vareimport, der forårsager skovrydning i de 
tropiske egne, herunder import af træ, palmeolie og sojabønner; udtrykker bekymring 
over, at den nye efterspørgsel efter biobrændstoffer kan forværre presset på de tropiske 
skove; opfordrer Kommissionen og de enkelte medlemsstater til at gøre en øjeblikkelig 
indsats for at vedtage foranstaltninger, der kan afværge eller minimere de negative 
virkninger for de tropiske skove af en sådan form for handel, herunder bilaterale aftaler 
under programmet for retshåndhævelse og god forvaltningspraksis på skovbrugsområdet 
(FLEGT); opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at forelægge en analyse af 
mulighederne for yderligere lovgivning, der kan begrænse importen af ulovligt fældet 
tømmer; 

31. opfordrer medlemsstaterne til at styrke indsatsen mod ulovlig handel med træarter, der er 
omfattet af CITES-konventionen, og opfordrer de enkelte medlemsstater og 
Kommissionen til at styrke en koordineret indsats og tiltag til håndhævelse af CITES-
konventionen;

32. udtrykker sin bekymring over, at fiskeripartnerskabsaftaler tidligere har forværret presset 
på fiskebestande, ikke-målarter og marine habitater i tredjelandes farvande; understreger 
den afgørende betydning af at sørge for, at fiskeripartnerskabsaftaler sikrer, at 
fiskebestandene bevares på et niveau, der giver det størst mulige bæredygtigt udbytte og 
minimerer effekten på ikke-målarter og marine habitater; opfordrer Kommissionen og de 
enkelte medlemslande til at sikre sig, at EU's fiskerflåder handler i overensstemmelse med 
disse aftaler;

OMRÅDE 3: BIODIVERSITET OG KLIMAFORANDRINGER

Klimaforandringer (mål 9)

33. erkender, at vi er gået ind i en periode med uafvendelige klimaforandringer, der vil have 
en betydelig virkning på økosystemerne i EU og på globalt plan; understreger, at mange 
virkninger af klimaforandringerne på menneskeskabte samfund og økonomier vil blive 
mærkbare på grund af forandringer i økosystemerne; erkender, at ændringer i 
økosystemerne og disses virkninger på dyrearterne allerede kan observeres; understreger 
den centrale betydning af en økosystemstrategi rettet mod tilpasning til 
klimaforandringerne, særligt i forbindelse med politikker, der har med anvendelse af 
arealer, vand og hav at gøre; understreger betydningen af, at EU fortsætter med at indtage 
en førende rolle internationalt i arbejdet med at nedbringe den globale udledning af 
drivhusgasser; 

34. understreger betydningen af, at foranstaltninger til afbødning af klimaforandringerne 
såsom udvikling af vedvarende energikilder først skal underkastes en vurdering, så det 
sikres, at de tager hensyn til den potentielt negative effekt på biodiversiteten, og at 
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sådanne effekter bør forebygges eller minimeres, navnlig i forbindelse med 
vindmølleparker og biobrændstoffer;

35. anerkender, at klimaforandringerne vil lægge yderligere og forstærket pres på EU's 
økosystemer; understreger vigtigheden af et stort, sammenhængende net af beskyttede 
områder (især Natura 2000-områder) og af et sundt miljø uden for disse områder, således 
at økosystemernes overlevelsesevne over for klimaforandringerne styrkes; understreger 
derfor behovet for at mindske det almindelige pres på økosystemerne (fragmentering, 
overudnyttelse, forurening og invasive fremmede arter); understreger behovet for at 
udarbejde yderligere tiltag, der er skræddersyet til at imødegå det forøgede pres fra 
klimaforandringerne, såvel som behovet for en øjeblikkelig vurdering af de habitater og de 
arter, der er mest truede af klimaforandringerne;

OMRÅDE 4: VIDENBASEN

Viden (mål 10)

36. erkender den enorme udfordring, der ligger i behovet for at forstå biodiversitet; udtrykker 
alvorlig bekymring for, at der afsættes alt for få midler til forskning i biodiversitet og 
økosystemer, i betragtning af den store betydning dette emne har for vores velstand og 
velfærd; opfordrer til, at der i forskningsprogrammer på fællesskabs- (syvende 
rammeprogram) og nationalt plan gives højere prioritet til finansiering af forskning i 
biodiversitet;

37. erkender behovet for mere effektive mekanismer, der kan bevirke, at dokumentation om 
biodiversitet og økosystemfunktioner kan anvendes i politikker på såvel fællesskabs-, 
medlemsstatsplan som på internationalt plan; støtter forslaget om at indrette en ny EU-
mekanisme for uafhængig, autoritativ rådgivning om dette under hensyntagen til allerede 
eksisterende foranstaltninger;

STØTTEFORANSTALTNINGER

Finansielle midler

38. udtrykker dyb bekymring for, at beslutninger vedrørende de finansielle overslag vil kunne 
føre til finansielle begrænsninger i støtten til Natura 2000 og andre biodiversitetstiltag i 
EU-handlingsplanen frem til 2010 og tiden derefter;

39. understreger medlemsstaternes ansvar for at gøre brug af alle til rådighed stående 
muligheder under den fælles landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik, 
Samhørighedsfonden og strukturfondene, Life+ og det syvende rammeprogram og for at 
allokere nationale midler; opfordrer til, at der udvises øget hensyn til de finansielle behov 
under budgetrevisionen i 2008-2009, i forbindelse med hvilken der bør finde en vurdering 
sted af, hvorvidt EU-midlerne til biodiversitet, især til Natura 2000, er tilstrækkelige og 
tilgængelige.

Styrkelse af beslutningsprocessen

40. glæder sig over forslaget om en debat i EU om en langsigtet vision om biodiversitet og 
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økosystemfunktioner, der kan fungere som ramme for formuleringen af politikker; 
understreger, at denne debat bør kædes eksplicit sammen med debatten om Europas 
fremtid; mener, at denne debat skal være så vidtfavnende som muligt, og navnlig til at den 
inddrager regionerne; opfordrer til, at europæiske værdier, der har med naturen at gøre 
(både inden for EU og på globalt plan), bliver en eksplicit del af den foreslåede erklæring 
om europæiske værdier under det tyske formandskab;

41. anerkender den høje kvalitet af vurderingerne af virkningerne af Fællesskabets 
miljøpolitiske initiativer; beklager, at miljødimensionen ofte er svag i vurderingerne af 
virkningerne af politiske initiativer inden for andre sektorer; opfordrer Kommissionen og 
de enkelte medlemsstater til at gennemgå alle nye politiske initiativer for potentielt 
negative virkninger af væsentlig karakter på biodiversiteten og til at sikre, at der i 
konsekvensanalysen finder en tilstrækkelig behandling af overvejelser omkring 
biodiversitet sted, herunder indvirkning på økosystemfunktionerne, når der findes sådanne 
potentielle virkninger;

42. understreger vigtigheden af, at der er komplementaritet mellem tiltag på fællesskabs- og 
medlemsstatsniveau; mener, at EU-handlingsplanen frem til 2010 og tiden derefter er et 
yderst vigtigt redskab til at styrke komplementariteten; opfordrer derfor medlemsstaterne 
til at tilpasse deres tiltag med handlingsplanens; opfordrer de enkelte medlemsstater til at 
udvide denne tilpasning ned til det regionale og lokale niveau;

43. understreger vigtigheden af fysisk planlægning i forhold til biodiversitet og 
økosystemfunktioner; opfordrer de enkelte medlemsstater til at styrke strategier og 
metoder på regionalt og lokalt niveau til opretholdelse af biodiversitet og 
økosystemfunktioner, bl.a. ved supplerende anvendelse af Natura 2000, 
vandområdeplanlægning og foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og på havet 
ved gennemførelse af den i havstrategidirektivet angivne økosystemtilgang;

Partnerskaber

44. glæder sig over opfordringen til at styrke partnerskaberne mellem biodiversitetsinteresser 
og de vigtigste interessentgrupper; understreger vigtigheden af partnerskaber med de 
vigtigste ejere og brugere af land- og vandressourcer samt af marine ressourcer; støtter
især partnerskaber med jægere, fiskere, land- og skovbrugere og med forretnings- og 
finanssektoren; anerkender den vigtige rolle, som Countdown 2010 spiller i denne 
forbindelse;

Undervisning, folkeoplysning og deltagelse 

45. understreger, at det er væsentligt at højne offentlighedens forståelse for vigtigheden af 
biodiversitet og økosystemer for vores velstand og velfærd; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til væsentligt at styrke programmer og kampagner, der skal oplyse og 
informere offentligheden, til at skabe et politisk krav om handling og til at styrke 
offentlighedens aktive deltagelse i bevarelsesforanstaltninger; understreger vigtigheden af 
adgang til information og til domstolene i denne forbindelse;

OVERVÅGNING, EVALUERING OG RAPPORTER



PR\631243DA.doc 11/14 PE 378.721v01-00

DA

46. understreger vigtigheden af indikatorer i forbindelse med informering af offentligheden og 
beslutningstagerne om status; hilser det foreslåede sæt af overordnede indikatorer for 
biodiversitet velkommen; opfordrer til vedtagelse og bibeholdelse af en 
biodiversitetsindikator som strukturel indikator og som indikator for bæredygtig 
udvikling;

47. fremhæver den centrale betydning af, at de langsigtede overvågningskapaciteter og -
metoder styrkes som støtte for sættet af indikatorer, og af, at der tilvejebringes bredere 
informationskilder om biodiversitetstilstanden, presset på biodiversiteten og virkningen af 
de politiske tiltag; understreger behovet for at give bred adgang til denne information 
gennem et fælles informationssystem;

48. glæder sig over Kommissionens forslag om, at der skal aflægges en midtvejsevaluering 
(inden udgangen af 2008) og en endelig evaluering (inden udgangen af 2010 og inden 
udgangen af 2013) af status i forhold til målene i Kommissionens 
kommunikationshandlingsplan til Rådet og Parlamentet; understreger, at resultatet af disse 
evalueringer bør præge de bredere politik- og budgetrevisionsprocesser, herunder 
budgetrevisionen i 2008-2009 og budgetrevisionerne for perioden efter 2013;

49. Pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Hvad er biodiversitet?

Det er et altfavnende begreb, der bruges til at beskrive mangfoldigheden i alt liv og alle 
naturlige processer på jorden.

Konventionen om den biologiske mangfoldighed definerer biodiversitet som 
"mangfoldigheden af levende organismer fra alle kilder [...] dette omfatter mangfoldighed 
inden for de enkelte arter og mellem arterne samt økosystemernes mangfoldighed"1.

Oplysninger

Den udvikling, som menneskeheden har nydt godt af i de seneste årtier, har været fulgt af en 
nedgang i både variationen og omfanget af naturlige systemer, hvilket vil sige i 
biodiversiteten. Dette tab af biodiversitet på økosystem-, arts- og genniveau er bekymrende, 
ikke kun på grund af naturens store værdi i sig selv, men også fordi det ledsages af en 
nedgang i de naturlige systemers økosystemfunktioner.  Disse funktioner omfatter produktion 
af fødevarer, brændstof, fibre og medicin, regulering af vand, luft og vejrforhold, bevarelse af 
jordens frugtbarhed og kredsløbet af næringsstoffer.

Som det står i Millennium-vurderingen af økosystemerne (Millenium Ecosystem 
Assessment), der blev offentliggjort i marts 2005, har menneskelig aktivitet bragt jorden på 
grænsen til en enorm bølge af udryddelse af arter, som også indebærer en trussel mod vores 
egen velfærd. Tabsraten er for tiden for eksempel beregnet til at være 100 til 1 000 gange 
højere end de naturlige baggrundsniveauer. Millennium-vurderingen lægger særlig vægt på, 
hvordan økosystemfunktioner bidrager til menneskelig velfærd, og konkluderer, at 
menneskehedens fremtid afhænger af sunde økosystemer.

Nogle vigtige tal:

- Mængden af arter er gået ned med 40 % mellem 1970 og 2000. 

- Siden 2000 er der hvert år gået 36 mio. hektar primær skov tabt. 

- Forekomsten af hårde koraller er i Caribien gået tilbage med 80 %.

- 35 % af alle mangrover er gået tabt på kun 20 år. 

Målene for biodiversiteten i 2010 

EU har afgivet vigtige erklæringer i denne forbindelse. EU's stats- eller regeringschefer 
enedes i 2001 om "at standse nedgangen i biodiversiteten [i EU] inden 2010"2 og om "at 

  
1 Artikel 2, konventionen om den biologiske mangfoldighed.
2 Formandskabets konklusioner - Det Europæiske Råd i Gøteborg, den 15. og 16. juni 2001.
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genskabe levesteder og naturlige systemer"1. I 2002 enedes de med yderligere 130 af verdens 
ledere om "en væsentlig reduktion af tabsraten for biodiversitet [globalt] inden 2010"2.

Målsætningen om at standse tabet af biodiversitet inden 2010 er genstand for flere vigtige 
internationale aftaler. De fokuserer alle på den hurtige nedbrydning af økosystemer og 
levesteder, den voksende fare mod mange artspopulationer og det presserende behov for at 
træffe foranstaltninger, der kan stoppe nedgangen i mængden af uerstattelige naturressourcer.

Der er nu for første gang vedtaget et overordnet mål for bevarelse i stedet for bredt 
formulerede målsætninger, som måske/måske ikke har den ønskede effekt. I betragtning af 
den nedgang i biodiversiteten, der kan ses i dag i både Europa og på verdensplan, og den 
stadig stigende intensitet af mange menneskelige aktiviteter, vil målsætningen om at standse 
nedgangen i biodiversiteten inden 2010 imidlertid kræve en hidtil uset indsats for at tilpasse 
vores aktiviteter til de naturlige systemers behov.

Ordførerens holdning

Ordføreren understreger, at målet for biodiversiteten i 2010 befinder sig lige rundt om hjørnet. 
Der er stigende enighed om, hvad der skal gøres for at redde biodiversiteten i de kommende 
år: 

1. Arter og økosystemer har brug for plads til at udvikle sig og retablere sig. Bevarelsen af 
økosystemfunktioner, som bliver betonet i Kommissionens meddelelse, bør blive et vigtigt 
mål for alle EU's horisontale og sektororienterede politikker.

2. 75 % af alle fiskeressourcer er fuldt udnyttet eller overfisket. Arter som torsk, kuller og 
helleflynder er allerede truede. Hvis vi ikke bevæger os i retning af en bæredygtig 
udnyttelse, vil der ikke være nogen fisk tilbage til vores børnebørn. Ordføreren erkender 
truslen fra økologisk uholdbare fiskerimetoder, herunder ulovligt fiskeri, mod 
fiskebestande, ikke-målarter og marine habitater.

3. Veje, fabrikker og boliger ødelægger dyr og planters leveområder. Vores omgivelser vil 
være domineret af beton og forurening, hvis den urbane udvikling og udviklingen af 
landdistrikterne fortsætter med at ignorere naturen. 

4. Klimaforandringerne betragtes som menneskehedens største udfordring.  Økosystemerne 
og leveområderne vil forandre sig i takt med de ændrede forhold. Ordføreren understreger 
den centrale betydning af en økosystemstrategi, der er rettet mod tilpasning til 
klimaforandringerne, særligt i forbindelse med politikker, der har med anvendelse af 
arealer, vand og hav at gøre. Det er en pligt at bekæmpe klimaforandringerne og sørge for, 
at arter kan migrere eller tilpasse sig nye omgivelser. 

5. En art risikerer simpelthen at uddø, hvis den placeres uden for sit vante leveområde. I 
andre tilfælde er såkaldte invasive fremmede arter gået frem og har ødelagt lokal flora og 

  
1 KOM(2001) 264.
2 World Summit for Sustainable Development, Plan of Implementation.
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fauna. Det er yderst vigtigt at reducere denne indtrængen, da man aldrig ved, hvordan det 
kan udvikle sig. Ordføreren understreger i denne forbindelse, at spredningen af invasive 
fremmede arter stiger betragteligt gennem den øgede bevægelse af personer og varer og
opfordrer til, at der udvikles et samlet fællesskabstiltag som svar på problemet, herunder 
et tidligt varslingssystem og tiltag til udfyldning af huller i lovgivningen, herunder 
udvikling af en EU-strategi om invasive fremmede arter. 

6. Biodiversitet er grundlaget for bæredygtig udvikling. Biodiversitetens 
økosystemfunktioner udgør fundamentet for al økonomisk aktivitet. Derfor bør 
biodiversitet integreres i alle politikområder. Tiltagene omfatter markedsincitamenter, 
udviklingsbistand, biodiversitetsvenlig handel og internationale styringsprocesser. 

7. Medlemsstaterne bør gøre brug af alle til rådighed stående muligheder under den fælles 
landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik, Samhørighedsfonden og strukturfondene, Life+ 
og det syvende rammeprogram for at fremme målene for biodiversitet og for at allokere 
nationale midler. Desuden skal der udvises øget hensyn til de finansielle behov under 
revisionen af budgettet i 2008-2009, i hvilken forbindelse der bør finde en vurdering sted 
af, hvorvidt EU-midlerne til biodiversitet, især til Natura 2000, er tilstrækkelige og 
tilgængelige.

8. Afslutningsvis ønsker ordføreren at tilkendegive, at han finder, at EU-handlingsplanen 
frem til 2010 og tiden derefter er et fundamentalt redskab og en sidste mulighed for at få 
aktører på fællesskabs- og medlemsstatsniveau til at gå sammen om nøgleaktioner, der 
kan føre til opfyldelse af 2010-tilsagnene. I betragtning af den begrænsede tid, der er 
tilbage til gennemførelsen, må Kommissionen imidlertid sørge for at sikre, at de 
nødvendige strukturer er til rådighed for en umiddelbar og effektiv gennemførelse på 
fællesskabs- og medlemsstatsniveau. 


