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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het tot staan brengen vanhet verlies aan biodiversiteit tegen 2010
(2006/2233(INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar de mededeling van de Commissie getiteld “Het 
biodiversiteitsverlies tegen 2010 - en daarna - tot staan brengen; De ecosysteemdiensten in 
stand houden in het belang van de mens” (COM(2006)0216),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 oktober 1998 over de mededeling van de 
Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over een strategie voor biodiversiteit 
van de Europese Gemeenschap1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 maart 2002 over de mededeling van de 
Commissie aan de Raad en het Europees Parlement getiteld: “Behoud van de biologische 
diversiteit - Actieplannen op het terrein van het behoud van natuurlijke hulpbronnen, 
landbouw, visserij, alsmede ontwikkelingssamenwerking en economische 
samenwerking”2,

– onder verwijzing naar zijn advies van 25 juni 1993 over het voorstel voor een 
beschikking van de Raad betreffende de sluiting van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit3,

– onder verwijzing naar richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het 
behoud van de vogelstand (vogelrichtlijn)4 en zijn resolutie van 17 januari 2001 over de 
tenuitvoerlegging van richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats (habitatrichtlijn)5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 31 mei 2001 over het voorstel voor een besluit 
van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het zesde milieu-
actieprogramma van de Europese Gemeenschap voor 2001-20106,

– onder verwijzing naar de herziening van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling 
(EUSDS) – hernieuwde strategie 7,

– onder verwijzing naar het resultaat van de achtste vergadering van de Conferentie van de 
partijen (COP8) bij het Verdrag inzake biologische diversiteit en van de derde vergadering 
van de partijen (MOP3) aangesloten bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

  
1 PB C 341 van 9.11.1998, blz. 41
2 PB C 47/E van 27.2.2003, blz. 575.
3 PB C 194 van 19.7.1993, blz. 401.
4 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
5 PB C 262 van 18.9.2001, blz. 132.
6 PB C 47 E van 21.2.2002, blz. 113.
7 Raadsdocument 10117/06, 9.6.2006.
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– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie 
visserij (A6-0000/2006),

A. overwegende dat het huidige, verontrustend snelle verlies aan biodiversiteit waarschijnlijk 
nog sneller zal verlopen als er geen grootschalige maatregelen worden genomen,

B. overwegende dat er nog geen adequate indicatoren zijn om doeltreffend te meten in 
hoeverre bij tenuitvoerlegging van de diverse beleidsalternatieven wordt voldaan aan de 
aan biologische diversiteit gestelde eisen,

C. overwegende dat biodiversiteit een essentiële rol speelt voor het behoud van leven en 
bestaansvoorwaarden, economische en sociale ontwikkeling, menselijke welzijn, alsook 
voor het bereiken van de millennium-ontwikkelingsdoelstellingen 2015,

D. overwegende dat er, volgens de VN-millenniumevaluatie van ecosystemen in 2005, 
sprake is van een teruggang van alle ecosystemen met tweederde sinds de jaren 1960,

E. overwegende dat er dringende behoefte is aan intensievere en gecoördineerde 
inspanningen om met ingang van uiterlijk 2010 het verlies aan biodiversiteit een halt toe 
te roepen,

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie getiteld “Het biodiversiteitsverlies 
tegen 2010 - en daarna - tot staan brengen; De ecosysteemdiensten in stand houden in het 
belang van de mens” vanwege de conceptuele aanpak, de prioritaire doelstellingen voor 
2007-2008 en de belangrijkste ondersteunende maatregelen;

2. spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over het voortschrijdend verlies aan biodiversiteit en 
de daarmee verbonden teruggang van ecosysteemdiensten;

3. erkent de intrinsieke waarde van biodiversiteit en het vitale belang van gezonde 
ecosystemen voor welvaart en welzijn in de EU en in de rest van de wereld;

4. beklemtoont dat het verlies aan biodiversiteit even belangrijk is als klimaatverandering;
beklemtoont dat klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit nauw verband met 
elkaar houden;

5. bevestigt de dringende noodzaak van een poging om te voldoen aan toezeggingen om het 
verlies aan biodiversiteit in de EU een halt toe te roepen met ingang van 2010 (van de 
Europese Raad in Gotenburg in 2001, de Strategie voor duurzame ontwikkeling en het 
zesde Milieu-actieprogramma); beklemtoont de dringende noodzaak van intensievere en 
gecoördineerde inspanningen om deze tendens te keren, vooral in het licht van de korte 
tijd die rest om aan de toezeggingen voor 2010 te voldoen;

6. erkent het kritieke belang van het nieuwe begrip ecosysteemdiensten dat door de 
mededeling van de Commissie wordt ondersteund, en stelt voor om het behoud van 
ecosysteemdiensten tot een fundamenteel doel van al het horizontaal en sectorieel beleid 
van de EU te maken;



PR\631243NL.doc PE 378.721v01-00

NL

7. is verheugd over het Actieplan van de EU voor 2010 en daarna en erkent dat dit een vitaal 
instrument en een laatste kans is om betrokkenen op het niveau van de Gemeenschap en 
de lidstaten gezamenlijk te laten besluiten over beslissende maatregelen om de 
toezeggingen voor 2010 gestand te doen; dringt er echter, gezien de beperkte tijd voor de 
tenuitvoerlegging, bij de Commissie op aan te zorgen dat de nodige structuren aanwezig 
zijn voor onmiddellijke en doeltreffende tenuitvoerlegging op het niveau van de 
Gemeenschap en de lidstaten;

8. erkent dat het Actieplan onvoldoende is voor het behoud van de biodiversiteit en 
voortzetting van ecosysteemdiensten op de lange termijn; is verheugd over alle voorstellen 
voor het houden van een EU-debat over een visie voor de lange termijn als kader voor het 
beleid op lange termijn; verzoekt de Commissie de aanzet geven tot de ontwikkeling van 
een EU-visie voor biodiversiteit op lange termijn, als kader voor verdere 
beleidsontwikkeling;

BELEIDSTERREIN 1 - BIODIVERSITEIT EN DE EU

Belangrijkste habitats en soorten (doelstelling 1)

9. beklemtoont de vitale rol van de richtlijnen betreffende vogels en habitats als het gaat om 
bescherming van de biodiversiteit in de EU, erkent het belang van voltooiing van het 
netwerk Natura 2000 te land en ter zee, van doeltreffend beheer en voldoende financiering 
van het netwerk, van ruimtelijke ordening die hiermee rekening houdt, en van meer 
coherentie, veerkracht en connectiviteit van het netwerk, vooral in het licht van de 
klimaatverandering;

10. beklemtoont het belang van extra maatregelen gericht op bedreigde soorten en erkent in 
dit verband de waarde van breder gebruik van op specifieke soorten gerichte actieplannen;

11. beklemtoont het belang van de grote biodiversiteit van de perifere regio's en verzoekt om 
soortgelijke maatregelen als de natuurrichtlijnen voor behoud en duurzaam gebruik ervan;

Milieu op het gehele platteland en het mariene milieu (doelstellingen 2 en 3)

12. erkent dat ruimtelijke ordening en exploitatie van in het wild levende soorten (d.m.v. jacht 
en visserij) beslissende factoren zijn die op biodiversiteit en ecosysteemdiensten van 
invloed zijn; wijst met name op bedreigingen voor landbouwgrond van grote ecologische 
waarde en bossen door zowel intensief gebruik als verwaarlozing; erkent de bedreiging 
van de visstand, van niet-doelsoorten en van mariene habitats tengevolge van ecologisch 
gezien niet duurzame visserijpraktijken waaronder illegale visserij;

13. dringt er bij de lidstaten op aan alle beschikbare gelegenheden aan te grijpen die het GLB 
en het GVB bieden de bereiking van de streefcijfers voor de biodiversiteit voor het milieu 
op het gehele platteland en het mariene milieu (d.w.z. buiten de Natura 2000 lokaties);
verzoekt om overwegingen omtrent biodiversiteit en ecosysteemdiensten meer in het GLB 
en het GVB te verwerken en om met name aan te geven welke kansen de budgettaire 
herziening 2008-2009 daartoe biedt;

14. beklemtoont het belang van tijdige en doeltreffende tenuitvoerlegging van de 
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kaderrichtlijn water om te komen tot een ‘goede ecologische toestand’ van zoet 
oppervlaktewater en van de EU-aanbeveling betreffende een geïntegreerd beheer van 
kustgebieden; beklemtoont het belang van goedkeuring van een ambitieuze kaderrichtlijn 
mariene milieu voor het bereiken van een ‘goede milieutoestand’ van het mariene milieu;
beklemtoont het belang dat de komende strategie voor het mariene milieu toekent aan het 
behoud van biodiversiteit en ecosysteemdiensten als zijnde een beslissende prioritaire 
doelstelling;

15. erkent de enorme schade die de ecosystemen in de EU ondervinden van vervuilende 
stoffen, waaronder vooral diffuse verzuring en eutrofiëring veroorzakende stoffen, met 
name ammoniak uit agrarische bron; beklemtoont het belang van beperking van deze 
verontreinigende druk, vooral in en rondom Natura 2000 lokaties en andere gebieden van 
grote ecologische waarde; wijst op de gelegenheid om deze punten van zorg aan te pakken 
bij de komende herziening van de richtlijn betreffende maxima voor nationale emissies en 
door een tijdige tenuitvoerlegging van de thematische strategie luchtkwaliteit;

16. erkent de bedreiging van ecosystemen door bepaalde pesticiden, brandwerende stoffen en 
andere resistente, bio-accumulatieve en toxische chemicaliën; beklemtoont in dit verband 
het belang van doeltreffende tenuitvoerlegging van de thematische strategie voor het 
duurzaam gebruik van pesticiden en van REACH; beklemtoont de noodzaak om toezicht 
houden op de biologische accumulatie van dergelijke vervuilende stoffen door in het 
terrestrische, zoetwater- en mariene milieu gebruik te maken van predatoren bovenaan de 
voedselketen;

Regionale en territoriale ontwikkeling (doelstelling 4)

17. erkent de toenemende verbrokkeling van ecosystemen als gevolg van uitbreiding van 
infrastructuur, industrie en woningbouw; stelt dat of schade aan ecosystemen met 
voorzichtige planning sterk kan worden beperkt en planning kansen biedt om van de 
aangewezen ecosystemen te profiteren; dringt er bij de lidstaten op aan te zorgen dat de 
door de Cohesie- en Structuurfondsen gefinancierde projecten de biodiversiteit en de 
ecosysteemdiensten niet schaden, maar juist optimale voordelen voor biodiversiteit 
opleveren; dringt er bij de lidstaten op aan bij de ruimtelijke ordening op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau voorrang te geven aan het behoud en herstel van de 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten, en te zorgen dat biodiversiteit bij strategische 
milieu-effectbeoordelingen en milieu-effectrapportages voldoende aandacht krijgt;

Invasieve uitheemse soorten en genotypes (doelstelling 5)

18. erkent dat invasieve uitheemse soorten een belangrijke bedreiging voor de biodiversiteit 
vormen en dat het toenemende verkeer van personen en goederen de verspreiding van 
invasieve uitheemse soorten in de hand werkt; dringt aan op het formuleren van een 
algeheel communautair antwoord op dit probleem, waaronder een voortijdig 
waarschuwingssysteem, het opvullen van leemten in het wetgevingskader, waaronder het 
uitstippelen van een EU-strategie inzake invasieve uitheemse soorten

19. dringt bij de lidstaten aan op toepassing van het Internationaal Verdrag voor de controle 
en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen in het kader van de IMO,
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20. beklemtoont het belang van volledige tenuitvoerlegging van de kaderwetgeving van de 
EU inzake genetisch gemodificeerde organismen;

BELEIDSTERREIN 2 – DE EU EN DE BIODIVERSITEIT OP WERELDSCHAAL

Internationale governance (doelstelling 6)

21. pleit met klem voor een doeltreffende toepassing van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit en dringt daarbij aan op een leidende rol van de EU; beklemtoont het belang 
van tenuitvoerlegging van werkprogramma's uit hoofde van het Verdrag inzake 
biologische diversiteit ook in beschermde gebieden; beklemtoont de noodzaak van 
afronding van de werkzaamheden voor een internationale regeling inzake toegang tot 
genetische hulpbronnen en het delen van de voordelen ervan;

22. erkent de bedreiging voor de biodiversiteit op hoge zee; dringt aan op sluiting van een 
overeenkomst inzake de bescherming van de biodiversiteit op hoge zee in het kader van 
het VN-Verdrag inzake het zeerecht; dringt erop aan dat de EU hierbij een leidende rol 
blijft vervullen;

23. wijst op de bedreiging voor de biodiversiteit door diepzeevisserij met bodemtrawl; neemt 
kennis van het recente besluit terzake van de Algemene Vergadering van de VN dringt er 
bij de Commissie op aan om zo spoedig mogelijk te komen met wetgevingsvoorstellen 
inzake visserij met de bodemtrawl op hoge zee en in EU-wateren; dringt er bij de 
Commissie op aan met de VN samen te werken om dringend te komen tot 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bescherming van belangrijke diepzeehabitats tegen 
visserij met de bodemtrawl;

24. steunt ten volle de ‘boodschap uit Parijs’, zijnde de conclusies van de Conferentie van 
Parijs (19-21 september 2006) inzake biodiversiteit bij de Europese ontwikkelings-
samenwerking; maar dringt er bij de Commissie en de betrokken lidstaten op aan te 
zorgen voor voldoende financiering voor kwesties op het gebied van milieu en 
biodiversiteit in de overzeese landen en gebiedsdelen van de EU en voor verbeterde 
toegang voor plaatselijke instanties en NGO's tot Europese programma's, in coördinatie 
met plaatselijke autoriteiten;

Externe bijstand (doelstelling 7)

25. deelt de ernstige zorgen van de Rekenkamer in zijn verslag inzake opneming van milieu-
overwegingen in de ontwikkelingssamenwerking en de conclusies van de EU-
beleidsherziening inzake biodiversiteit (2004) omtrent de slechte tenuitvoerlegging van 
het actieplan inzake biodiversiteit bij economische en ontwikkelingssamenwerking; is 
verheugd over de EU-ontwikkelingsconsensus om meer fondsen speciaal voor 
biodiversiteit te bestemmen, en over sterkere ‘mainstreaming’ van biodiversiteit in de 
ontwikkelingssamenwerking;

26. wijst erop dat er, ondanks deze aspiraties, in de externe hulpprogramma's van de 
Gemeenschap en de lidstaten nog maar weinig fondsen speciaal voor biodiversiteit zijn 
bestemd; is verheugd over de recente 4e aanvulling van de Mondiale Milieufaciliteit, maar 
betreurt dat dit geen enkele reële verhoging van de gelden voor biodiversiteit inhoudt;
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wijst op het vitaal belang van het vastleggen van beperkte speciale gelden voor prioriteiten 
inzake biodiversiteit in derde landen;

27. beklemtoont het vitaal belang van doeltreffende ‘mainstreaming’ van overwegingen 
inzake biodiversiteit in de externe hulpprogramma's van de Gemeenschap en de lidstaten 
(waaronder budgettaire steunmaatregelen) om te zorgen dat zij geen schade toebrengen 
aan de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten; of beklemtoont in dit verband het belang 
van het scheppen van mogelijkheden voor de ontvangende landen om overwegingen 
inzake biodiversiteit op te nemen in nationale ontwikkelingsstrategieën (waaronder 
strategieën voor armoedebestrijding);

28. spreekt de ernstige zorg uit dat, ondanks de beleidsaspiraties, er in werkelijkheid een groot 
gevaar bestaat dat de nieuwe generatie nationale en regionale strategiedocumenten de 
behoeften aan biodiversiteit zal blijven negeren zonder een veel meer pro-actieve 
betrokkenheid op dit punt van de Commissie met de ontvangende landen;

Handel (doelstelling 8)

29. erkent de 'ecologische voetafdruk' van de EU-handel voor de biodiversiteit en ecosysteem-
diensten; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om belangrijke gevolgen van 
handel voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten te vermelden, met name door middel 
van duurzaamheidsbeoordelingen; beklemtoont het belang van het treffen van maatregelen 
om in het kader van multilaterale, en regionale en bilaterale vrijhandelsovereenkomsten de 
ecologische gevolgen van de globalisering te beperken;

30. spreekt ernstige bezorgdheid uit over de EU-invoer van grondstoffen, waaronder hout, 
palmolie en sojabonen, die tropische ontbossing in de hand werken; is bezorgd dat het 
nieuwe streven naar biobrandstoffen de druk op het regenwoud zal vergroten; dringt er 
met klem bij de Commissie en de lidstaten op aan om maatregelen te treffen ter 
voorkoming of minimalisering van de nadelige gevolgen van dergelijke handel voor het 
regenwoud, waaronder bilaterale overeenkomsten in het kader van het programma inzake 
wetshandhaving, goed bestuur en handel in de bosbouw (FLEGT); dringt er bij de 
Commissie op aan om zo spoedig mogelijk een analyse voor te leggen met alternatieven 
voor verdere wetgeving ter beperking van de invoer van illegaal gekapt hout;

31. verzoekt de lidstaten om versterkte inspanningen ter bestrijding van de illegale handel in 
soorten op de CITES-lijst en verzoekt de lidstaten en de Commissie om een krachtiger 
gecoördineerde reactie en maatregelen voor toezicht op de naleving van CITES;

32. is bezorgd dat de partnerschapsovereenkomsten voor de visserij in het verleden de druk op 
de visstand, op niet-doelsoorten en op mariene habitats in de wateren van derde landen 
hebben vergroot; beklemtoont het kritieke belang om te zorgen dat de 
partnerschapsovereenkomsten voor de visserij gericht zijn op behoud van de visstand op 
een niveau dat duurzaam maximale vangsten oplevert en dat de gevolgen voor niet-
doelsoorten en mariene habitats zoveel mogelijk beperkt; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om te zorgen dat de visserijvloten van de EU binnen deze 
overeenkomsten opereren;

BELEIDSTERREIN 3 - BIODIVERSITEIT EN KLIMAATVERANDERING
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Klimaatverandering (doelstelling 9)

33. erkent dat de periode van onvermijdelijke klimaatverandering is begonnen, wat grote 
gevolgen voor de EU en de globale ecosystemen zal hebben; beklemtoont dat veel 
gevolgen van klimaatverandering voor de menselijke samenleving en economie door 
verandering van het ecosysteem merkbaar zullen worden; erkent dat nu reeds 
veranderingen van ecosystemen en gevolgen voor soorten waarneembaar zijn;
beklemtoont het vitale belang van een benadering van ecosystemen met het oog op 
aanpassing aan klimaatverandering, vooral als het gaat om beleid dat betrekking heeft op 
het gebruik van land, water en zee, waarbij de EU internationaal een krachtiger rol moet 
blijven spelen om de uitstoot van broeikasgassen in de wereld tegen te gaan;

34. beklemtoont het belang om te zorgen dat maatregelen ter vermindering van de 
klimaatverandering, zoals de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, worden 
geëvalueerd om te zorgen dat zij voldoende rekening houden met de mogelijke nadelige 
gevolgen voor de biodiversiteit en dat dergelijke gevolgen worden voorkomen of zoveel 
mogelijk beperkt - met name als het gaat om windturbineparken en biobrandstoffen;

35. erkent dat klimaatverandering een sterke extra druk op ecosystemen in de EU zal 
uitoefenen; beklemtoont het vitale belang van een groot netwerk van samenhangende 
beschermde gebieden (met name Natura 2000 lokaties) en van een gezond algeheel milieu 
om de veerkracht van ecosystemen bij klimaatverandering te vergroten; beklemtoont 
derhalve de noodzaak om de 'conventionele' druk op ecosystemen (versnippering, 
overexploitatie, vervuiling, invasieve uitheemse soorten) te beperken, en tevens de 
noodzaak om extra maatregelen te bedenken om de extra druk van klimaatverandering op 
te vangen, en om te komen tot een dringende evaluatie van habitats en soorten die het 
sterkst door klimaatverandering worden bedreigd;

BELEIDSTERREIN 4 - DE KENNISBASIS

Kennis (doelstelling 10)

36. erkent de enorme uitdaging van de noodzaak om de biodiversiteit te begrijpen; is zeer 
bezorgd dat de omvang van de middelen die voor onderzoek naar biodiversiteit en 
ecosystemen zijn bestemd, veel te gering is gezien het kritieke belang van deze kwestie 
voor onze welvaart en ons welzijn; dringt erop aan om grotere prioriteit toe te kennen aan 
financiering van onderzoek naar biodiversiteit in de communautaire (FP7) en nationale 
onderzoekprogramma's;

37. erkent de noodzaak van doeltreffender mechanismen om de wetenschappelijke bewijzen 
in verband met biodiversiteit en ecosysteemdiensten te vertalen in beleid op 
communautair, nationaal en internationaal niveau; steunt het voorstel om een nieuw EU-
mechanisme op te zetten voor onafhankelijk, gezaghebbend advies terzake, rekening 
houdend met vigerende voorschriften;

ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN

Financiering
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38. is zeer bezorgd over de financiële beperkingen van steun aan Natura 2000 en aan andere 
maatregelen op het gebied van biodiversiteit in het EU-actieplan voor 2010 en daarna als 
gevolg van besluiten inzake de Financiële Vooruitzichten;

39. beklemtoont de verantwoordelijkheid van de lidstaten om alle beschikbare gelegenheden 
aan te grijpen die het GLB, GVB, het Cohesie en het Structuurfonds, Life+ en het zevende 
kaderprogramma bieden, om nationale middelen voor dit doel uit te trekken dringt erop 
aan bij de budgettaire herziening 2008-2009 meer aandacht te schenken geschonken aan 
financiële behoeften, waarbij moet worden gekeken of er voor biodiversiteit, en met name 
voor Natura 2000, voldoende EU-financiering beschikbaar is;

Versterking van de beleidsvorming

40. is verheugd over het voorstel voor het houden van een EU-debat over een visie op 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten als kader voor het beleid op lange termijn;
beklemtoont dat dit debat uitdrukkelijk verband moet houden met het debat over de 
toekomst van Europa; dringt erop aan om dit debat zo inclusief mogelijk te maken en om 
het met name ook in de regio's te voeren; dringt erop aan om de Europese waarden in 
verband met de natuur (zowel binnen de EU als wereldwijd) uitdrukkelijk op te nemen als 
onderdeel van de voorgestelde Verklaring inzake Europese waarden onder het Duitse 
Voorzitterschap;

41. erkent de grote kwaliteit van beleidseffectbeoordelingen in verband met communautaire 
initiatieven inzake het milieubeleid; betreurt dat het milieu-aspect van beleids-
effectbeoordelingen in verband met beleidsinitiatieven in andere sectoren meestal 
nauwelijks wordt belicht; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om alle 
nieuwe beleidsinitiatieven te onderzoeken op mogelijke belangrijke nadelige gevolgen 
voor de biodiversiteit, en om te zorgen dat, waar dergelijke mogelijke gevolgen worden 
onderkend, er bij de effectbeoordeling voldoende rekening wordt gehouden met 
overwegingen van biodiversiteit, waaronder gevolgen voor ecosysteemdiensten;

42. beklemtoont het belang van complementariteit tussen maatregelen op communautair en op 
nationaal niveau; erkent de unieke waarde van het EU-actieplan voor 2010 en daarna als 
middel ter verbetering van de complementariteit; dringt er derhalve bij de lidstaten op aan 
om hun maatregelen met het actieplan in overeenstemming te brengen; verzoekt de 
lidstaten om ook voor overeenstemming op regionaal en plaatselijk niveau te zorgen;

43. beklemtoont het belang van ruimtelijke ordening in verband met biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten; dringt er bij de lidstaten op aan om hun benadering en methoden op 
regionaal en plaatselijk niveau ter behoud van biodiversiteit en ecosysteemdiensten te 
versterken, onder meer door toepassing van de complementariteit van Natura 2000, 
planning van het beheer van rivierbekkens en plaatselijk maatregelen, en op zee door 
tenuitvoerlegging van de ecosysteembenadering zoals bedoeld in de richtlijn mariene 
strategie;

Partnerschappen

44. is verheugd over de oproep om de partnerschappen tussen belangen op het gebied van 
biodiversiteit en de voornaamste groeperingen van belanghebbenden te versterken;
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beklemtoont het belang van de partnerschappen met de voornaamste eigenaars en 
gebruikers van land, water en mariene hulpbronnen; steunt met name partnerschappen met 
jagers, vissers, boeren en houtvesters, en met de zakelijke en financiële sectoren; erkent de 
belangrijke rol van het Countdown 2010-initiatief in dit verband;

Voorlichting, bewustmaking en grotere deelname van het publiek

45. beklemtoont het belang van meer begrip bij het publiek voor het belang van biodiversiteit 
en ecosystemen voor welvaart en welzijn; dringt bij de Commissie en de lidstaten aan op 
intensievere programma's en campagnes om het publiek op te voeden en voor te lichten, 
een politieke roep om maatregelen te scheppen en te zorgen dat het publiek actiever aan 
instandhoudingsmaatregelen deelneemt; beklemtoont in dit verband het belang van 
toegang tot informatie en rechtspraak;

MONITORING, EVALUATIE EN HERZIENING

46. beklemtoont het belang van indicatoren om het publiek en beleidsmakers te informeren 
over de gemaakte vorderingen; juicht de voorgestelde reeks hoofdindicatoren voor 
biodiversiteit toe; dringt aan op goedkeuring en hantering van een indicator voor 
biodiversiteit als structurele indicator en als indicator voor duurzame ontwikkeling;

47. wijst op het vitale belang van versterking van controlecapaciteiten en -methoden ter 
ondersteuning van de reeks indicatoren ervan bredere informatiebronnen over de toestand 
van de biodiversiteit, de druk op de biodiversiteit en de doeltreffendheid van het 
beleidsantwoord; beklemtoont de noodzaak om deze informatie in brede kring 
beschikbaar te stellen door middel van een systeem voor informatieverspreiding;

48. is verheugd over het voorstel van de Commissie voor het voorleggen van evaluaties op 
middellange termijn (tot eind 2008) en definitieve evaluaties (tot eind 2010 en tot eind 
2013) van vorderingen met het bereiken van de streefcijfers uit het actieplan in de 
mededeling van de Commissie aan de Raad en het Parlement; beklemtoont dat de 
conclusies van deze evaluaties als informatie moeten dienen voor bredere beleids- en 
budgettaire herzieningen, waaronder de herziening van de begroting 2008-2009 alsmede 
de beleids- en budgettaire herzieningen voor de periode na de 2013;

49. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie aan de Raad en de Commissie te doen toekomen.
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TOELICHTING

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is een algemene term ter omschrijving van de algehele variëteit aan 
levensvormen en natuurlijke processen op aarde.

Het Verdrag inzake biologische diversiteit omschrijft het als “de variabiliteit van levende 
organismen ongeacht waar vandaan [...] dit omvat ook diversiteit binnen de soort, tussen 
soorten en van ecosystemen”1

Feiten en cijfers

De gunstige onwikkeling van de mensheid in de laatste decennia houdt verband met de 
teruggang van zowel de variëteit en de uitgestrektheid van natuurlijke systemen, ofwel de 
biodiversiteit. Dit verlies aan biologische diversiteit op het niveau van ecosystemen, soorten 
en genen is zorgwekkend, niet alleen vanwege de belangrijke intrinsieke waarde van de 
natuur, maar ook omdat het resulteert in een achteruitgang van de zogenaamde 
'ecosysteemdiensten' die natuurlijke systemen aan de mens verlenen. Deze diensten omvatten 
de productie van voedsel, brandstof, vezels en geneesmiddelen, de waterhuishouding, de 
regulering van luchtkwaliteit en klimaat, de instandhoudhouding van de bodemvruchtbaarheid 
en de nutriëntencyclus.

De in maart 2005 verschenen Millennium Ecosystem Assessment (MA) stelde dat de wereld 
vanwege menselijke activiteiten op het punt staat een massale golf van uitsterven van soorten 
te beleven die ook ons eigen welzijn bedreigt. De huidige cijfers voor soortenteruggang zijn 
naar schatting 100 tot 1.000 maal zo hoog als de natuurlijke uitsterving. De Millennium 
Assessment legt speciale nadruk op de wijze waarop ecosysteemdiensten aan het menselijk 
welzijn bijdragen en concludeert dat de toekomst van de mensheid afhangt van gezonde 
ecosystemen.

Hier enkele cijfers:

- De rijkdom aan soorten is tussen 1970 en 2000 met 40% afgenomen.  
- Sinds 2000 zijn jaarlijks 36 millioen hectare oerbos verloren gegaan.
- In het Caribische gebied is 80% van de harde koraal verdwenen.
- 35% van de mangrovebossen is in nauwelijks 20 jaar verdwenen.

Het streefcijfer voor biodiversiteit voor 2010

De EU heeft op dit punt belangrijke verklaringen afgelegd. De staatshoofden en 
regeringsleiders van de EU kwamen in 2001 overeen "dat de achteruitgang van de 
biodiversiteit [in de EU] met ingang van 20102 een halt moet worden toegeroepen" en dat 
"habitats en natuurlijke systemen moeten worden hersteld"3. In 2002 sloten zij zich aan bij de 
mening van zo'n 130 wereldleiders dat “het tempo waarmee het biodiversiteitsverlies zich 

  
1 Artikel 2, Verdrag biodiversiteit.
2 Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad, Göteborg, 15 en 16 juni 2001.
3 COM(2001)0264.
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voltrekt tegen 2010 [wereldwijd] aanzienlijk moet worden verlaagd”1.

Het doel om het verlies van de biodiversiteit met ingang van 2010 tegen te gaan, vormt 
onderwerp van een aantal belangrijke internationale overeenkomsten. Allemaal erkennen zij 
de snelle achteruitgang van ecosystemen en habitats, de toenemende bedreiging van de 
populatie van veel soorten en de dringende noodzaak van maatregelen om de teruggang van 
onvervangbare natuurlijke hulpbronnen een halt toe te roepen.

Voor het eerst is een algeheel streefcijfer voor instandhouding goedgekeurd in plaats van 
algemeen gestelde doelstellingen die al of niet het gewenste gevolg voor instandhouding 
hebben. Gezien de huidige snelle afname van de biodiversiteit, zowel in Europa als in de rest 
van de wereld, en de steeds toenemende omvang en intensiteit van veel menselijke 
activiteiten, zal het doel om de teruggang van de biodiversiteit met ingang van 2010 een halt 
toe te roepen, ongekend grote inspanningen vergen om onze activiteiten aan de behoeften van 
de natuurlijke systemen aan te passen.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur beklemtoont dat het kort dag is wil het streefcijfer voor de biodiversiteit in 
2010 worden gehaald. Er tekent zich een consensus af over wat er moet worden gedaan om de 
biodiversiteit de komende jaren te behouden.

1. Soorten en ecosystemen hebben ruimte nodig om zich te ontwikkelen en te herstellen.
De instandhouding van ecosysteemdiensten - zoals door de Commissiemededeling 
bepleit - moet een fundamentele doelstelling van al het horizontale en sectoriële beleid 
van de EU worden.

2. 75% van de vissoorten waarop wordt gevist, wordt maximaal geëxploiteerd of is 
overbevist. Soorten zoals kabeljauw, schelvis en heilbot zijn reeds bedreigd. Als we 
niet overgaan op een duurzaam gebruik, zal er voor onze kleinkinderen geen vis meer 
over zijn. De rapporteur erkent derhalve de bedreiging van de visstand, van niet-
doelsoorten en van mariene habitats tengevolge van ecologisch gezien niet duurzame 
visserijpraktijken, waaronder illegale visserij.

3. Wegen, fabrieken en woningbouw vernietigen habitats van planten en dieren. Indien 
stedelijke en plattelandsontwikkeling de natuur blijft negeren, zullen beton en 
vervuiling bepalend zijn voor onze omgeving.

4. Klimaatverandering wordt gezien als de grootste uitdaging van de mensheid. Als de 
omstandigheden veranderen, zullen ook ecosystemen en habitats veranderen. De 
rapporteur beklemtoont het vitale belang van een benadering van ecosystemen met het 
oog op aanpassing aan klimaatverandering, vooral als het gaat om beleid dat 
betrekking heeft op het gebruik van land, water en zee. Wij zijn verplicht om 
klimaatverandering tegen te gaan en te zorgen dat soorten kunnen emigreren of zich 

  
1 Wereldtopconferentie over duurzame ontwikkeling, uitvoeringsplan.



PR\631243NL.doc PE 378.721v01-00

NL

aan nieuwe omgevingen kunnen aanpassen.

5. Wordt een soort buiten zijn gebruikelijke habitat uitgezet, dan sterft ze vermoedelijk 
gewoon. In andere gevallen hebben de zogenaamde invasieve uitheemse soorten zich 
sterk verbreid ten koste van de plaatselijke flora en fauna. Omdat men nooit weet hoe 
dit uitpakt, is beperking van deze invasies van cruciaal belang. In dit verband 
beklemtoont de rapporteur dat het toenemende verkeer van mensen en goederen de 
verspreiding van invasieve uitheemse soorten in de hand werkt, en dringt hij aan op 
het ontwikkelen van een alomvattend communautair antwoord op dit probleem, 
waaronder een voortijdig waarschuwingssysteem, maatregelen om de leemten in het 
wetgevingskader op te vullen, waaronder het uitstippelen van een EU-strategie inzake 
invasieve uitheemse soorten.

6. Biodiversiteit is de grondslag van duurzame ontwikkeling. De ecosysteemdiensten 
vormen de grondslag voor alle economische activiteit. De zorg voor de biodiversiteit 
dient derhalve onderdeel te zijn van de beleidsvorming op alle terreinen. Dergelijke 
maatregelen omvatten marktstimuli, ontwikkelingshulp, biodiversiteitvriendelijke 
handel en internationale procedures op het gebied van goed bestuur.

7. De lidstaten moeten alle beschikbare gelegenheden aangrijpen die het GLB, GVB, het 
Cohesie en het Structuurfonds, Life+ en het zevende kaderprogramma bieden om de 
streefcijfers voor de biodiversiteit te halen en om nationale middelen voor dit doel uit 
te trekken. Bovendien moet bij de budgettaire herziening 2008-2009 meer aandacht 
worden geschonken aan financiële behoeften, waarbij moet worden gekeken of er voor 
biodiversiteit, en met name voor Natura 2000, voldoende EU-financiering beschikbaar 
is.

8. Tenslotte – en dit is zeker niet onbelangrijk – erkent de rapporteur dat het Actieplan 
van de EU voor 2010 en daarna een vitaal instrument en een laatste kans is om 
betrokkenen op het niveau van de Gemeenschap en de lidstaten gezamenlijk te laten 
besluiten over beslissende maatregelen om de toezeggingen voor 2010 gestand te 
doen. Gezien de beperkte tijd voor de tenuitvoerlegging moet de Commissie zorgen 
dat de nodige structuren aanwezig zijn voor een onmiddellijke en doeltreffende 
tenuitvoerlegging van dit actieplan op het niveau van de Gemeenschap en de lidstaten.


