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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010
(2006/2233(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av meddelandet från kommissionen ”Att stoppa förlusten av biologisk 
mångfald till 2010 – och därefter: Att upprätthålla ekosystemtjänster för mänskligt 
välbefinnande” (KOM(2006)0216),

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 1998 om meddelandet från 
kommissionen till rådet och Europaparlamentet om Europeiska gemenskapens strategi för 
biologisk mångfald1,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2002 om kommissionens meddelande till 
rådet och Europaparlamentet om åtgärdsplaner för biologisk mångfald på områdena 
bevarande av naturresurser, jordbruk, fiskeri, ekonomiskt samarbete och utveckling2,

– med beaktande av sitt yttrande av den 25 juni 1993 över förslaget till rådets beslut om 
ingående av konventionen om biologisk mångfald3,

– med beaktande av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda 
fåglar (fågeldirektivet)4 och sin resolution av den 17 januari 2001 om genomförande av 
direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
(livsmiljödirektivet)5,

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 31 maj 2001 om förslaget till Europaparlamentets 
och rådets beslut om gemenskapens miljöhandlingsprogram för perioden 2001–20106,

– med beaktande av översynen av strategin för en hållbar utveckling (EU-SDO); EU:s 
förnyade strategi för hållbar utveckling7,

– med beaktande av resultatet av det åttonde mötet i partskonferensen för konventionen om 
biologisk mångfald och av det tredje mötet mellan parterna i Cartagenaprotokollet om 
biosäkerhet,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och 

  
1 EGT C 341, 9.11.1998, s. 41.
2 EUT C 47, 27.2.2003, s. 575.
3 EGT C 194, 19.7.1993, s. 401.
4 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.
5 EGT C 262, 18.9.2001, s. 132.
6 EGT C 47 E, 21.2.2002, s. 113.
7 Rådshandling nr 10117/06, 9.6.2006.



PE 378.721v01-00 4/15 PR\631243SV.doc
Extern översättning

SV

fiskeriutskottet (A6-.../2006), och av följande skäl:

A. Förlusten av biologisk mångfald, som för närvarande pågår i oroväckande takt, kommer 
sannolikt att fortsätta och gå ännu snabbare om inga storskaliga åtgärder vidtas.

B. Det finns ännu inga lämpliga indikatorer för att effektivt mäta i vilken utsträckning de 
oavvisliga kraven i fråga om biologisk mångfald uppfylls vid genomförandet av de olika 
politiska åtgärderna.

C. Biologisk mångfald spelar en väsentlig roll när det gäller att upprätthålla liv och 
utkomstmöjligheter, ekonomisk och social utveckling och mänskligt välbefinnande och att 
uppnå millennieutvecklingsmålen för 2015.

D. Enligt FN:s millenniebedömning av ekosystem (Millennium Ecosystem Assessment) 2005 
har 2/3 av alla ekosystem försämrats sedan början av 1960-talet.

E. Det finns ett trängande behov av intensifierade och samordnade insatser för att stoppa 
förlusten av biologisk mångfald senast till 2010.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Att stoppa förlusten av 
biologisk mångfald till 2010 – och därefter: Att upprätthålla ekosystemtjänster för 
mänskligt välbefinnande” för det begreppsmässiga tillvägagångssättet, de prioriterade 
målen för 2007–2008 och de centrala kompletterande åtgärderna.

2. Europaparlamentet uttrycker djup oro över den fortsatta förlusten av biologisk mångfald 
och den därmed sammanhängande försämringen av ekosystemtjänsterna.

3. Europaparlamentet inser den biologiska mångfaldens egenvärde och den avgörande vikten 
av friska ekosystem för välstånd och välbefinnande i EU och hela världen.

4. Europaparlamentet betonar att förlusten av biologisk mångfald är lika viktig som 
klimatförändringarna och att det finns ett nära samband mellan klimatförändringar och 
förlust av biologisk mångfald.

5. Europaparlamentet bekräftar det trängande behovet av insatser för att fullgöra åtagandet 
att stoppa förlusten av biologisk mångfald i EU till 2010 (Europeiska rådet i 
Göteborg 2001, strategin för hållbar utveckling och sjätte miljöhandlingsprogrammet). 
Parlamentet understryker det trängande behovet av intensifierade och samordnade insatser 
för att stoppa denna utveckling, särskilt mot bakgrund av den korta tid som återstår för att 
fullgöra åtagandena till 2010.

6. Europaparlamentet inser den avgörande vikten av det allt populärare begreppet 
ekosystemtjänster, som lyfts fram i kommissionens meddelande, och föreslår att 
upprätthållandet av ekosystemtjänster blir ett grundläggande mål för all EU:s 
övergripande och sektoriella politik.

7. Europaparlamentet välkomnar EU:s handlingsplan till 2010 och därefter och konstaterar 
att den är ett viktigt verktyg och en sista möjlighet att sammanföra aktörer på 
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gemenskaps- och medlemsstatsnivå i syfte att vidta centrala åtgärder för att fullgöra 
åtagandena för 2010. Med tanke på den begränsade tid som återstår för genomförande 
uppmanar parlamentet kommissionen att se till att nödvändiga strukturer upprättas för ett 
omedelbart och effektivt genomförande av handlingsplanen på gemenskaps- och 
medlemsstatsnivå.

8. Europaparlamentet konstaterar att handlingsplanen kommer att vara otillräcklig för att 
bevara biologisk mångfald och upprätthålla ekosystemtjänster på längre sikt. Parlamentet 
välkomnar alla förslag om att inleda en EU-diskussion om en mer långsiktig vision som 
en ram för en mer långsiktig politik. Parlamentet uppmanar kommissionen att initiera en 
process för utveckling av en långsiktig EU-vision för biologisk mångfald, som en ram för 
en vidareutveckling av politiken.

HANDLINGSOMRÅDE 1 – BIOLOGISK MÅNGFALD I EU

De viktigaste livsmiljöerna och arterna (mål 1)

9. Europaparlamentet betonar den avgörande roll som fågel- och livsmiljödirektiven spelar 
för att skydda den biologiska mångfalden i EU. Parlamentet inser vikten av att fullborda 
Natura 2000-nätverket till lands och till havs, att sörja för en effektiv förvaltning och 
tillräcklig finansiering av nätverket, att ta hänsyn till nätverket vid planeringen av 
markanvändningen och att göra nätverket mer sammanhängande, motståndskraftigt och 
sammanbundet, särskilt mot bakgrund av klimatförändringarna.

10. Europaparlamentet betonar vikten av ytterligare åtgärder inriktade på hotade arter och 
inser värdet av att utvidga användningen av åtgärdsplaner för arter i detta hänseende.

11. Europaparlamentet poängterar vikten av den stora biologiska mångfalden i de yttersta 
randområdena och kräver att åtgärder av typen naturvårdsdirektiv vidtas för att bevara och 
på ett hållbart sätt använda den.

Landsbygden och havsmiljön generellt (målen 2 och 3)

12. Europaparlamentet konstaterar att planeringen av markanvändningen och exploateringen 
av vilda arter (genom jakt och fiske) är centrala faktorer som påverkar den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänsterna. Parlamentet betonar särskilt de hot mot 
jordbruksmarker och skogsmarker med höga naturvärden som både intensifiering och 
övergivande utgör. Parlamentet inser de hot mot fiskbestånd, icke-målarter och marina 
livsmiljöer som orsakas av ekologiskt ohållbara fiskemetoder, inbegripet olagligt fiske.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja alla de möjligheter som finns 
inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskepolitiken 
att stödja målen om biologisk mångfald på landsbygden och i havsmiljön generellt (dvs. 
utanför Natura 2000-områden). Parlamentet efterlyser en ytterligare integrering av frågor 
som rör biologisk mångfald och ekosystemtjänster i den gemensamma jordbrukspolitiken 
och den gemensamma fiskepolitiken och uppmärksammar särskilt den möjlighet som 
budgetöversynen 2008–2009 erbjuder i detta hänseende.
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14. Europaparlamentet betonar vikten av att snabbt och effektivt genomföra ramdirektivet om 
vatten, för att uppnå en ”god ekologisk status” på sötvatten, liksom rekommendationen 
om integrerad förvaltning av kustområden. Parlamentet betonar vikten av att anta ett 
ambitiöst ramdirektiv om havsmiljöpolitik i syfte att uppnå goda miljöförhållanden i 
havsmiljön. Parlamentet betonar vikten av att upprätthållande av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster blir ett centralt övergripande mål i den kommande marina strategin.

15. Europaparlamentet är medvetet om den väldiga skada som EU:s ekosystem åsamkas av 
föroreningar, i synnerhet diffusa försurande och övergödande föroreningar, inbegripet 
ammonium från källor inom jordbruket. Parlamentet betonar vikten av att minska trycket 
från dessa föroreningar, särskilt i och omkring Natura 2000-områden och andra områden 
med höga naturvärden. Parlamentet framhåller möjligheten att ta itu med dessa frågor 
såväl vid den kommande översynen av direktivet om nationella utsläppstak som genom ett 
snabbt genomförande av den temainriktade strategin för luftkvalitet.

16. Europaparlamentet inser hotet mot ekosystemen från vissa bekämpningsmedel, 
flamskyddsmedel och andra beständiga, bioackumulativa och giftiga kemikalier. 
Parlamentet betonar i detta hänseende vikten av ett effektivt genomförande av den 
temainriktade strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel och av Reach. 
Parlamentet betonar behovet av att övervaka sådana föroreningars bioackumulering 
genom att använda rovdjur högt upp i näringskedjan i land-, sötvattens- och havsmiljöer.

Regional och territoriell utveckling (mål 4)

17. Europaparlamentet är medvetet om ekosystemens ökande fragmentisering, som beror på 
att det byggs infrastruktur, industrianläggningar och bostäder. Parlamentet hävdar att det 
med noggrann planering går att minska skadan på ekosystemen avsevärt och fastställa sätt 
att gynna ekosystemen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att projekt som 
finansieras genom Sammanhållningsfonden och strukturfonderna inte skadar den 
biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna utan optimerar vinsterna för den 
biologiska mångfalden. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera 
upprätthållande och återhämtning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i 
samhällsplaneringen på nationell, regional och lokal nivå och att se till att vederbörlig 
hänsyn tas till den biologiska mångfalden i strategiska miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar.

Invasiva främmande arter och främmande genotyper (mål 5)

18. Europaparlamentet konstaterar att invasiva främmande arter är ett centralt hot mot 
biologisk mångfald och att sådana arters spridning främjas av den ökande rörligheten för 
personer och varor. Parlamentet kräver att gemenskapen utarbetar ett allsidigt svar på 
problemet, inbegripet ett system för tidig varning som avhjälper brister i 
lagstiftningsramen, inbegripet en EU-strategi avseende invasiva främmande arter.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra den internationella 
konventionen om kontroll och hantering av barlastvatten och sediment från fartyg inom 
ramen för Internationella sjöfartsorganisationen.
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20. Europaparlamentet poängterar vikten av att helt genomföra EU:s lagstiftningsram om 
genetiskt modifierade organismer.

HANDLINGSOMRÅDE 2 – EU OCH GLOBAL BIOLOGISK MÅNGFALD

Internationella styrelseformer (mål 6)

21. Europaparlamentet stöder starkt ett effektivt genomförande av konventionen om biologisk 
mångfald och efterlyser ledarskap från EU:s sida i detta avseende. Parlamentet betonar 
vikten av att genomföra konventionens arbetsprogram, inbegripet dem för skyddade 
områden. Parlamentet betonar behovet av att slutföra arbetet med en internationell ordning 
för tillgång till genetiska resurser och fördelning av vinster.

22. Europaparlamentet inser hotet mot den biologiska mångfalden på öppet hav. Parlamentet 
efterlyser upprättandet av ett avtal om skydd för den biologiska mångfalden på öppet hav 
inom ramen för FN:s havsrättskonvention. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta att spela 
en framträdande roll på området.

23. Europaparlamentet framhåller det hot mot biologisk mångfald som bottentrålning i 
djuphaven utgör. Parlamentet noterar beslutet nyligen i FN:s generalförsamling i detta 
hänseende. Parlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt lägga fram 
lagstiftningsförslag om bottentrålning i djuphaven och i EU-vatten. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att arbeta med FN i syfte att snabbt genomföra åtgärder för att skydda
viktiga livsmiljöer i djuphaven mot bottentrålning.

24. Europaparlamentet ställer sig helt bakom slutsatserna i ”meddelandet från Paris” från 
Pariskonferensen (19-21 september 2006) om integrering av biologisk mångfald i det 
europeiska utvecklingssamarbetet. Parlamentet uppmanar kommissionen och berörda 
medlemsstater att garantera tillräcklig finansiering i frågor som rör miljö och biologisk 
mångfald i EU:s utomeuropeiska länder och territorier samt förbättrat tillträde till 
europeiska program för lokala organ och icke-statliga organisationer, i samordning med 
lokala myndigheter.

Externt bistånd (mål 7)

25. Europaparlamentet delar den starka oron i revisionsrättens rapport om integrering av 
miljöaspekter i utvecklingssamarbetet och slutsatserna av översynen av EU:s politik för 
biologisk mångfald (2004) över den låga genomförandenivån för åtgärdsplanen för 
biologisk mångfald i ekonomiskt samarbete och utvecklingsbistånd. Parlamentet 
välkomnar kravet i förklaringen om europeiskt samförstånd om utveckling på mer 
öronmärkning av anslag för biologisk mångfald och en mer långtgående integrering av 
biologisk mångfald i utvecklingssamarbetet.

26. Europaparlamentet påpekar att det trots dessa ambitioner finns ytterst begränsad 
öronmärkt finansiering för biologisk mångfald i gemenskapens och medlemsstaternas 
program för externt bistånd. Parlamentet välkomnar den nyligen gjorda fjärde 
kompletteringen av Globala miljöfonden, men beklagar att den inte innebär att 
finansieringen för biologisk mångfald ökar i reella termer. Parlamentet framhåller den 
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avgörande vikten av att anvisa begränsade öronmärkta anslag till prioriteringar avseende 
biologisk mångfald i tredjeländer.

27. Europaparlamentet poängterar den avgörande vikten av att effektivt ”integrera” frågor 
som rör biologisk mångfald i gemenskapens och medlemsstaternas program för externt 
bistånd (inbegripet budgetmässiga stödåtgärder) för att garantera att de inte leder till att 
den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna skadas. Parlamentet betonar i detta 
hänseende vikten av att i mottagarländerna bygga upp kapacitet att integrera frågor som 
rör biologisk mångfald i nationella utvecklingsstrategier (inbegripet strategier för minskad 
fattigdom).

28. Europaparlamentet uttrycker stark oro för att det trots de politiska ambitionerna i 
verkligheten finns en stor risk att behoven på området biologisk mångfald kommer att 
fortsätta att förbises i den nya generationen land- och regionstrategidokument utan ett 
mycket aktivare engagemang från kommissionens sida gentemot mottagarländerna i detta 
hänseende.

Handel (mål 8)

29. Europaparlamentet är medvetet om det ”ekologiska fotavtryck” som EU-handeln lämnar 
på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i tredjeländer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att kartlägga viktiga handelsrelaterade 
konsekvenser för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna, särskilt genom 
bedömningar av konsekvenserna för en hållbar utveckling. Parlamentet betonar vikten av 
att vidta åtgärder för att minska globaliseringens ekologiska påverkan inom ramen för 
multilaterala, regionala och bilaterala frihandelsavtal.

30. Europaparlamentet uttrycker djup oro över EU:s import av handelsvaror, inbegripet trä, 
palmolja och sojabönor, som bidrar till skövlingen av tropiska skogar. Parlamentet 
uttrycker oro för att den växande efterfrågan på biobränslen kan förvärra trycket på de 
tropiska skogarna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snabbt 
vidta åtgärder för att förebygga eller minimera en sådan handels negativa konsekvenser 
för de tropiska skogarna, inbegripet ingå bilaterala avtal inom ramen för programmet för 
skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (Flegt). Parlamentet uppmanar 
kommissionen att snarast möjligt redogöra för en analys av möjligheter till ytterligare 
lagstiftning för att stoppa importen av olagligt avverkat timmer.

31. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förstärka insatserna för att bekämpa 
olaglig handel med arter som förtecknas i konventionen om internationell handel med 
utrotningshotade arter av vilda djur och växter och uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att stärka sitt samordnade svar och åtgärderna för att se till att 
konventionen efterlevs.

32. Europaparlamentet uttrycker oro för att avtal om fiskepartnerskap tidigare har förvärrat 
trycket på fiskbestånd, icke-målarter och marina livsmiljöer i tredjeländers vatten. 
Parlamentet betonar den avgörande vikten av att se till att avtal om fiskepartnerskap 
garanterar att fiskbestånd upprätthålls på nivåer som stöder en maximal hållbar avkastning 
och minimerar konsekvenserna för icke-målarter och marina livsmiljöer. Parlamentet 
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uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att EU:s fiskeflotta uppträder i 
enlighet med dessa avtal.

HANDLINGSOMRÅDE 3 – BIOLOGISK MÅNGFALD OCH 
KLIMATFÖRÄNDRING

Klimatförändring (mål 9)

33. Europaparlamentet konstaterar att en period av oundvikliga klimatförändringar har börjat 
som kommer att få betydande konsekvenser för ekosystemen i EU och övriga världen. 
Parlamentet betonar att många av klimatförändringarnas konsekvenser för våra samhällen 
och ekonomier kommer att märkas genom ekosystemförändringar. Parlamentet 
konstaterar att förändringar i ekosystem och konsekvenser för arter redan har påvisats. 
Parlamentet betonar därför den avgörande vikten av en ekosystembaserad metod för 
anpassning till klimatförändringar, särskilt när det gäller politik som rör användningen av 
mark, vatten och hav, liksom vikten av att EU fortsätter att spela en framträdande roll 
internationellt i arbetet med att minska de globala utsläppen av växthusgaser.

34. Europaparlamentet betonar vikten av att se till att åtgärder för att mildra 
klimatförändringar, såsom utveckling av förnybara energikällor, bedöms i syfte att 
garantera att vederbörlig hänsyn tas till potentiella negativa konsekvenser för den 
biologiska mångfalden och att sådana konsekvenser förebyggs eller minimeras – i 
synnerhet när det gäller vindkraftparker och biobränslen.

35. Europaparlamentet konstaterar att klimatförändringar kommer att öka trycket på EU:s 
ekosystem ytterligare. Parlamentet betonar den avgörande vikten av ett stort, 
sammanhängande nätverk av skyddade områden (särskilt Natura 2000-områden) och av 
en allmänt frisk miljö för att stärka ekosystemens motståndskraft mot klimatförändringar. 
Parlamentet betonar därför behovet av att minska ”konventionella” tryck på ekosystemen 
(fragmentering, överexploatering, förorening, invasiva främmande arter), liksom behovet 
av att utarbeta ytterligare åtgärder för att ta itu med det ytterligare trycket från 
klimatförändringar och göra en brådskande bedömning av de livsmiljöer och arter som är 
mest hotade av klimatförändringar.

HANDLINGSOMRÅDE 4 – KUNSKAPSBASEN 

Kunskap (mål 10)

36. Europaparlamentet inser den väldiga utmaning som behovet av att förstå den biologiska 
mångfalden utgör. Parlamentet uttrycker stark oro över att nivån på de medel som avsätts 
till forskning om biologisk mångfald och ekosystem är alltför låg, med tanke på frågans 
avgörande betydelse för vårt välstånd och välbefinnande. Parlamentet kräver att 
finansieringen av forskning om biologisk mångfald ges högre prioritet i gemenskapens 
(sjunde ramprogrammet) och nationella forskningsprogram.

37. Europaparlamentet inser behovet av effektivare mekanismer för att låta faktabasen om 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster påverka politiken på gemenskapsnivå, 
medlemsstatsnivå och internationell nivå. Parlamentet stöder förslaget om att inrätta en ny 
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EU-mekanism för oberoende, auktoritativ rådgivning för detta ändamål, med vederbörlig 
hänsyn tagen till befintliga bestämmelser.

KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER

Finansiering

38. Europaparlamentet uttrycker stark oro över de finansiella restriktionerna på stödet till 
Natura 2000 och andra åtgärder för biologisk mångfald i EU:s handlingsplan till 2010 och 
därefter, vilka beror på beslut om budgetplanen.

39. Europaparlamentet betonar medlemsstaternas skyldighet att ta till vara alla de möjligheter 
som finns inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, den gemensamma 
fiskepolitiken, Sammanhållningsfonden och strukturfonderna, Life+ och sjunde 
ramprogrammet och att anslå nationella medel. Parlamentet kräver att större hänsyn tas till 
de finansiella behoven vid budgetöversynen 2008–2009, under vilken det bör göras en 
bedömning av i vilken mån EU:s finansiering för biologisk mångfald är tillräcklig och 
tillgänglig, särskilt när det gäller Natura 2000.

Att stärka beslutsfattandet

40. Europaparlamentet välkomnar förslaget om en EU-diskussion om en mer långsiktig vision 
för biologisk mångfald och ekosystemtjänster som en politisk ram. Parlamentet betonar att 
denna diskussion uttryckligen bör kopplas samman med diskussionen om Europas 
framtid. Parlamentet kräver att diskussionen omfattar så många aktörer som möjligt och 
särskilt inbegriper regionerna. Parlamentet kräver att europeiska värderingar om natur 
(både inom EU och i hela världen) blir en uttrycklig del av den föreslagna förklaringen om 
europeiska värderingar under det tyska ordförandeskapet.

41. Europaparlamentet är medvetet om den höga kvaliteten på de bedömningar av politikens 
konsekvenser som avser gemenskapens miljöpolitiska initiativ. Parlamentet beklagar att 
miljödimensionen i de bedömningar av politikens konsekvenser som avser politiska 
initiativ i andra sektorer ofta är svag. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att granska alla nya politiska initiativ i syfte att uppdaga potentiella 
betydande negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden och att se till att frågor 
som rör biologisk mångfald, inbegripet konsekvenser för ekosystemtjänster, behandlas 
vederbörligen i konsekvensbedömningsprocessen när sådana potentiella konsekvenser 
upptäcks.

42. Europaparlamentet betonar vikten av att åtgärderna på gemenskaps- och medlemsstatsnivå 
kompletterar varandra. Parlamentet inser att EU:s handlingsplan till 2010 och därefter har 
ett unikt värde som verktyg för att öka komplementariteten. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att anpassa sina åtgärder efter dem i handlingsplanen. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att utsträcka denna anpassning ned till regional och lokal nivå.

43. Europaparlamentet betonar vikten av samhällsplanering när det gäller biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka tillvägagångssätt 
och metoder på regional och lokal nivå för att upprätthålla den biologiska mångfalden och 



PR\631243SV.doc 11/15 PE 378.721v01-00
Extern översättning

SV

ekosystemtjänsterna, inbegripet genom en komplementär tillämpning av åtgärder som 
avser Natura 2000, förvaltningsplanering för avrinningsdistrikt och landsbygdsutveckling, 
och till havs genom att genomföra den ekosystembaserade metod som fastställs i 
direktivet om en marin strategi.

Partnerskap

44. Europaparlamentet välkomnar kravet på stärkta partnerskap mellan kretsar som verkar för 
biologisk mångfald och grupper av centrala aktörer. Parlamentet betonar vikten av 
partnerskap med centrala ägare och användare av land-, vatten- och havsresurser. 
Parlamentet stöder särskilt partnerskap med jägare, fiskare, jordbrukare och skogsbrukare 
liksom med affärs- och finanssektorerna. Parlamentet inser den viktiga roll som initiativet 
Countdown 2010 spelar i detta hänseende.

Kunskap, medvetenhet och deltagande

45. Europaparlamentet betonar vikten att öka allmänhetens förståelse av den biologiska 
mångfaldens och ekosystemens betydelse för välstånd och välbefinnande. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att betydligt stärka program och kampanjer 
för att utbilda och informera allmänheten, skapa politisk efterfrågan på åtgärder och stärka 
allmänhetens aktiva deltagande i bevarandeåtgärder. Parlamentet betonar vikten av 
tillgång till information och rättslig prövning i detta hänseende.

ÖVERVAKNING, UTVÄRDERING OCH ÖVERSYN

46. Europaparlamentet betonar vikten av indikatorer för att informera allmänhet och 
beslutsfattare om framstegen. Parlamentet välkomnar den föreslagna uppsättningen 
huvudindikatorer på biologisk mångfald. Parlamentet kräver att en indikator på biologisk 
mångfald fastställs och används som strukturell indikator och som indikator på hållbar 
utveckling.

47. Europaparlamentet framhåller den avgörande vikten av att stärka förmågan till och 
metoderna för långsiktig övervakning till stöd för indikatoruppsättningen och att sörja för 
bredare källor till information om tillståndet för den biologiska mångfalden, trycket på den 
biologiska mångfalden samt det politiska gensvarets effektivitet. Parlamentet betonar 
behovet av att göra denna information allmänt tillgänglig genom ett gemensamt 
informationssystem.

48. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att till rådet och parlamentet
lägga fram en halvtidsutvärdering (till slutet av 2008) och slutliga utvärderingar (till slutet 
av 2010 och till slutet av 2013) av framstegen mot målen enligt handlingsplanen i 
kommissionens meddelande. Parlamentet betonar att resultaten av dessa utvärderingar bör 
ligga till grund för bredare politik- och budgetöversynsprocesser, inbegripet 
budgetöversynen 2008-2009 och politik- och budgetöversyner för perioden efter 2013.

49. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Vad är biologisk mångfald?

Det är ett allomfattande begrepp för att beskriva variationsrikedomen av allt liv och alla 
naturliga processer på jorden.

I konventionen om biologisk mångfald definieras begreppet som ”variationsrikedomen bland 
levande organismer av alla ursprung […] detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter 
och ekosystem”1.

Fakta och siffror

Den utveckling som mänskligheten gynnats av under de senaste årtiondena har åtföljts av en 
minskning av de naturliga systemens variationsrikedom och omfattning, det vill säga av den 
biologiska mångfalden. Denna förlust av biologisk mångfald – på ekosystem-, art- och 
gennivå – är bekymmersam, inte bara på grund av naturens stora egenvärde, utan också för att 
den leder till en försämring av de ”ekosystemtjänster” som de naturliga systemen erbjuder. 
Bland dessa tjänster kan nämnas produktion av livsmedel, bränsle, fiber och läkemedel, 
reglering av vatten, luft och klimat, bibehållande av markens bördighet och cirkulering av 
näringsämnen.

Som konstateras i millenniebedömningen av ekosystem (Millennium Ecosystem Assessment), 
som offentliggjordes i mars 2005, har mänskliga aktiviteter tagit planeten till randen av en 
väldig artutrotningsvåg, som även hotar vårt eget välbefinnande. Till exempel beräknas den 
nuvarande förlusttakten vara 100-1 000 gånger högre än den naturliga bakgrundsnivån. I 
millenniebedömningen läggs särskild tonvikt på hur ekosystemtjänster bidrar till mänskligt 
välbefinnande, och slutsatsen dras att mänsklighetens framtid är beroende av friska 
ekosystem.

Några specifika siffror:

– Artrikedomen har minskat med 40 procent mellan 1970 och 2000.
– Sedan 2000 har 36 miljoner hektar primärskog försvunnit varje år. 
– I Västindien har koralltäckningen minskat med 80 procent. 
– 35 procent av mangroveträden har försvunnit på bara 20 år. 

Målet om biologisk mångfald för 2010

EU har gjort betydande åtaganden i detta sammanhang. EU:s stats- och regeringschefer 
beslutade 2001 att senast 2010 hejda förlusten av biologisk mångfald i EU2 och att ”återställa 
livsmiljöer och naturliga system”3. Tillsammans med ungefär 130 av världens ledare kom de 

  
1 Artikel 2 i konventionen om biologisk mångfald.
2 Ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådets möte i Göteborg den 15–16 juni 2001.
3 KOM(2001)0264.
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2002 överens om ”att avsevärt minska [den globala] förlusten av biologisk mångfald till 
2010”1.

Målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 är föremål för flera centrala 
internationella avtal. I vart och ett medges den snabba försämringen av ekosystem och 
livsmiljöer, det växande hotet mot många artbestånd och det trängande behovet av att vidta 
åtgärder som stoppar förlusten av oersättliga naturresurser.

För första gången har ett övergripande bevarandemål fastställts snarare än allmänt 
formulerade mål som kanske eller kanske inte får önskad bevarandeeffekt. Med tanke på den 
nuvarande snabba minskningen av den biologiska mångfalden – både i Europa och övriga 
världen – och många mänskliga aktiviteters ständigt ökande omfattning och intensitet, 
kommer målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 dock att kräva exempellösa 
insatser för att anpassa våra aktiviteter till de naturliga systemens behov.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden betonar att målet om biologisk mångfald för 2010 är alldeles om hörnet. Det 
finns ett växande samförstånd om vad som behöver göras inom de närmaste åren för att rädda 
den biologiska mångfalden. 

1. Arter och ekosystem behöver utrymme för att utvecklas och återhämta sig. 
Upprätthållandet av ekosystemtjänster – som lyfts fram i kommissionens meddelande 
– bör bli ett grundläggande mål för all EU:s övergripande och sektoriella politik.

2. 75 procent av alla fiskevatten är helt exploaterade eller överfiskade. Arter som torsk, 
kolja och hälleflundra är redan hotade. Om vi inte går mot en hållbar användning 
kommer det inte att finnas någon fisk kvar till våra barnbarn. Föredraganden erkänner
således de hot mot fiskbestånd, icke-målarter och marina livsmiljöer som orsakas av 
ekologiskt ohållbara fiskemetoder, inbegripet olagligt fiske.

3. Vägar, fabriker och bostäder förstör livsmiljöer för djur och växter. Om naturen 
fortsätter att ignoreras i stads- och landsbygdsutvecklingen, kommer våra omgivningar 
att domineras av betong och föroreningar. 

4. Klimatförändringarna anses vara den största utmaningen för mänskligheten. Med 
föränderliga betingelser kommer även ekosystem och livsmiljöer att förändras. 
Föredraganden betonar den avgörande vikten av en ekosystembaserad metod för 
anpassning till klimatförändringar, särskilt när det gäller politik som rör användningen 
av mark, vatten och hav. Det är en skyldighet att bekämpa klimatförändringar och se 
till att arter kan flytta eller vandra eller anpassa sig till nya omgivningar. 

5. Om en art släpps ut utanför sin vanliga livsmiljö kan den helt enkelt dö. I andra fall 
har de så kallade invasiva främmande arterna trivts och förstört den lokala floran och 

  
1 Världstoppmötet om hållbar utveckling, genomförandeplan.
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faunan. Eftersom man aldrig vet vad som kan hända är det avgörande av begränsa 
dessa intrång. Föredraganden betonar i detta hänseende att spridningen av invasiva 
främmande arter främjas av den ökande rörligheten för personer och varor, och kräver 
att gemenskapen utarbetar ett allsidigt svar på problemet, inbegripet ett system för 
tidig varning, och åtgärder som avhjälper bristerna i lagstiftningsramen, inbegripet en 
EU-strategi avseende invasiva främmande arter. 

6. Biologisk mångfald är grunden för hållbar utveckling. Dess ekosystemtjänster utgör 
grundvalen för all ekonomisk verksamhet. Frågor som rör biologisk mångfald måste 
således integreras i alla politikområden. Bland åtgärderna kan nämnas 
marknadsincitament, utvecklingsbistånd, handel som inte påverkar den biologiska 
mångfalden negativt samt internationella styrprocesser. 

7. Medlemsstaterna måste ta till vara alla de möjligheter som finns inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, den gemensamma fiskepolitiken, 
Sammanhållningsfonden och strukturfonderna, Life+ och sjunde ramprogrammet i 
syfte att stödja målen om biologisk mångfald och anslå nationella medel. Dessutom 
måste större hänsyn tas till de finansiella behoven vid budgetöversynen 2008-2009, 
under vilken det bör göras en bedömning av i vilken mån EU:s finansiering för 
biologisk mångfald är tillräcklig och tillgänglig, särskilt när det gäller Natura 2000.

8. Sist men inte minst konstaterar föredraganden att EU:s handlingsplan till 2010 och 
därefter är ett viktigt verktyg och en sista möjlighet att sammanföra aktörer på 
gemenskaps- och medlemsstatsnivå i syfte att vidta centrala åtgärder för att fullgöra 
åtagandena för 2010. Med tanke på den begränsade tid som återstår för genomförandet 
måste kommissionen dock se till att nödvändiga strukturer upprättas för ett omedelbart 
och effektivt genomförande av handlingsplanen på gemenskaps- och 
medlemsstatsnivå.


