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Konklusioner "Biodiversitet – behovet for hurtig handling"
– Godkendelse

1.

Den 25. maj 2020 sendte Kommissionen Rådet sin meddelelse "EU's biodiversitetsstrategi for
2030 – Naturen skal bringes tilbage i vores liv"1. Meddelelsen er et af de centrale elementer i
den grønne pagt. Den tager sigte på at beskytte og genoprette Europas biodiversitet og
velfungerende økosystemer, hvilket er afgørende for at øge modstandsdygtigheden i EU's
økonomi og samfund over for fremtidige trusler såsom virkninger af klimaændringer,
skovbrande, fødevareusikkerhed og sygdomsudbrud. Med henblik herpå omfatter
meddelelsen en række tilsagn om naturbeskyttelse og -genopretning, en ny, solid
forvaltningsramme for biodiversitet og en ambitiøs global EU-indsats på
biodiversitetsområdet.
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2.

Udkastet til Rådets konklusioner om Kommissionens meddelelse, der blev forelagt af
formandskabet den 6. juli 2020, blev drøftet af Miljøgruppen på møderne i juli, september og
oktober 2020. Efter drøftelserne på ekspertniveau blev der opnået bred enighed om teksten, og
et flertal af delegationerne var rede til at acceptere den uden ændringer. Nogle få spørgsmål
var imidlertid stadig uafklarede.

3.

Formandskabet havde udarbejdet en ny udgave af udkastet til konklusioner til De Faste
Repræsentanters Komité med henblik på at imødekomme de udestående betænkeligheder.
Komitéen gennemgik teksten den 14. oktober 2020 og godkendte konklusionerne med
ændringer i punkt 2, 9, 21 og 53. Én delegation tog undersøgelsesforbehold.

4.

På baggrund af ovenstående opfordres Rådet til at godkende udkastet til Rådets konklusioner,
jf. bilaget til denne note, på samlingen den 23. oktober 2020.
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Biodiversitet – behovet for hurtig handling
- Udkast til Rådets konklusioner -

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,
SOM MINDER OM:
Rådets konklusioner:


På vej mod en stadig mere bæredygtig Union i 20302



Forberedelse af den globale ramme for biodiversitet efter 2020 – konventionen om den
biologiske mangfoldighed (CBD)3



Fremskridt med hensyn til gennemførelsen af EU's skovstrategi og en ny strategisk ramme for
skove4



Mere cirkularitet – omstilling til et bæredygtigt samfund5



Ottende miljøhandlingsprogram – Sammen vender vi udviklingen6



Intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove7



Havene8;

2

8286/19.
15272/19 + COR 1.
8609/19.
12791/19.
12795/19.
15151/19.
14249/19.
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som er DYBT BEKYMRET over hastigheden af det globale tab af biodiversitet, naturens aktuelle
tilstand i Unionen og de begrænsede fremskridt, der er gjort for at beskytte biodiversiteten; som er
FULDT BEVIDST om, at tab af biodiversitet og forringelse af økosystemet på lokalt, regionalt og
globalt plan og tab af økosystemtjenester udgør en direkte og eksistentiel trussel mod menneskers
liv og velfærd og bringer fundamentet for vores samfund og økonomi i fare;
som FREMHÆVER, at de fem vigtigste direkte årsager til tab af biodiversitet er ændringer i
udnyttelsen af land- og havområder, rovdrift på naturressourcer, klimaændringer, forurening og
invasive ikkehjemmehørende arter, og at der hurtigt og effektivt skal sættes ind over for både
direkte og indirekte årsager til tab af biodiversitet;
som ANERKENDER, at EU's biodiversitetsstrategi for 2030, i det følgende benævnt "strategien",
er et af de centrale initiativer i den europæiske grønne pagt, der har som mål at gøre EU's økonomi
bæredygtig og klimaneutral senest i 2050 og beskytte, genoprette og bæredygtigt udnytte
biodiversiteten, forbedre borgernes sundhed og sikre vores økonomis bæredygtighed, cirkularitet og
inklusivitet;
som UNDERSTREGER, at visse menneskelige indgreb i økosystemer øger risikoen for, at der
opstår zoonotiske infektionssygdomme; som UNDERSTREGER, at beskyttelse, opretholdelse og
genopretning af biodiversiteten og sunde, velfungerende økosystemer vil yde et vigtigt bidrag til at
styrke vores modstandsdygtighed og forhindre, at nye sygdomme opstår og spredes; som i denne
forbindelse LÆGGER VÆGT PÅ betydningen af One Health-tilgangen, der omfatter de indbyrdes
forbindelser mellem menneskers, dyrs og planters sundhed og miljøets sundhed;
som UNDERSTREGER, at strategien som en integrerende del af den europæiske grønne pagt bør
være et centralt element i EU-genopretningsplanen9;

9

Vedtaget af Det Europæiske Råd den 21. juli 2020 (EUCO 10/20) og i øjeblikket under
forhandling med Europa-Parlamentet.
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som ANERKENDER, at tab af biodiversitet og klimaændringer samt deres respektive løsninger er
uløseligt forbundet; som UNDERSTREGER, at naturbaserede løsninger10, der fremmer
biodiversitet vil spille en vigtig rolle i modvirkning af og tilpasning til klimaændringer;
som UNDERSTREGER, at en vellykket gennemførelse af strategien kræver en effektiv indsats på
alle relevante politikområder på EU- og medlemsstatsplan, og at civilsamfundet, de offentlige
myndigheder og erhvervslivet, navnlig interessenter, der er specifikt berørt af de planlagte
foranstaltninger i strategien, navnlig inden for landbrug, fiskeri, skovbrug og udvindingsindustri,
skal inddrages i gennemførelsen heraf; som LÆGGER VÆGT PÅ, at unødvendige administrative
byrder, navnlig for arealanvendere og virksomheder, men også for den offentlige forvaltning, bør
undgås i forbindelse med gennemførelsen af strategien;
som ANERKENDER, at det med henblik på en effektiv gennemførelse af strategien vil være
afgørende at foretage en grundig gennemgang af resultaterne af evalueringen af EU's
biodiversitetsstrategi for 2020;
som ANERKENDER, at bevarelse, genopretning og bæredygtig udnyttelse af biodiversitet og
økosystemer har potentielle direkte og indirekte økonomiske fordele for de fleste sektorer i
økonomien, at alle virksomheder enten direkte eller indirekte er afhængige af naturkapitalaktiver og
økosystemtjenester, herunder via deres forsyningskæder, og at omkostningerne ved utilstrækkelig
handling er høje og forventes at stige; som ER BEVIDST om, at en forbedret biodiversitetspolitik
med effektive foranstaltninger har potentiale til at styrke økonomiens og industriens
konkurrenceevne og åbne for nye jobmuligheder og økonomiske muligheder, f.eks. inden for
miljøteknologi, turisme og fritidsaktiviteter, naturgenopretning og levering af økosystemtjenester;
som PÅ NY BEKRÆFTER, at Den Europæiske Union er klar til at udvise høje ambitioner for at
standse og om muligt vende biodiversitetstabet, til i sine handlinger at foregå med et godt eksempel
på verdensplan og til at hjælpe med at nå til enighed om vedtagelse af en forandringsskabende
global ramme for biodiversitet efter 2020 på den 15. partskonference under konventionen om den
biologiske mangfoldighed; som BEMÆRKER, at vedtagelsen af sådanne globale ambitioner også

10

Defineret som løsninger, der er inspireret af og støttet af naturen, og som er
omkostningseffektive og samtidig giver miljømæssige, sociale og økonomiske fordele og
bidrager til at opbygge modstandsdygtighed, jf. også
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs.
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kan bidrage til EU's konkurrenceevne, hvis alle parter handler i overensstemmelse med disse
ambitioner;
som ANERKENDER den globale indsats for at forebygge, standse og vende udviklingen med
forringelse af økosystemer i hele verden inden for rammerne af FN's tiår for genoprettelse af
økosystemer 2021-2030;
som UDTRYKKER bekymring over, at havenes biodiversitet er i alvorlig fare, som fremhævet i
IPBES' Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services fra 2019, den femte
udgave af Global Biodiversity Outlook (GBO-5) og IPCC's Special Report on the Ocean and
Cryosphere in a Changing Climate; som BESTRÆBER SIG på at sikre, at havspørgsmål er en
integrerende del af den globale ramme for biodiversitet efter 2020;
som MINDER OM, at gennemførelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og dens 17
verdensmål for bæredygtig udvikling (verdensmålene) er afgørende for vores verden for at sikre et
fredeligt og sikkert liv for nuværende og kommende generationer, samtidig med at vores planets
begrænsninger respekteres; som UNDERSTREGER naturens, biodiversitetens og
økosystemtjenesternes betydning og afgørende bidrag til opnåelse af verdensmålene; som
ANERKENDER alle tre dimensioner af bæredygtighed;
BEHOVET FOR HURTIG HANDLING
1.

TILSLUTTER SIG målsætningerne i EU's biodiversitetsstrategi for 2030 – Naturen skal
bringes tilbage i vores liv11 og UNDERSTREGER behovet for at sikre et positivt samspil med
alle initiativer under den europæiske grønne pagt og EU's og medlemsstaternes mål
vedrørende bl.a. fødevaresikkerhed, sundhed, klimaændringer og bæredygtig udnyttelse af
naturressourcer på land og i havet, navnlig bæredygtige landbrugs- og fødevaresystemer,
bæredygtigt fiskeri og bæredygtig forvaltning af skovene;

2.

OPFORDRER Kommissionen til at udarbejde en grundig konsekvensanalyse af ethvert
lovgivningsforslag, som den i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre
lovgivning måtte fremsætte, herunder en vurdering af nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet i de foreslåede foranstaltninger og om nødvendigt en vurdering af
kompensationen og dens finansieringsmulighed; OPFORDRER Kommissionen til yderligere
at præcisere mulighederne for finansiering af elementer i strategien;

11

8219/20 + ADD 1.
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3.

PÅPEGER, at gennemførelsen af strategien kræver en kollektiv indsats fra Kommissionen,
medlemsstaterne og samfundet som helhed, og OPFORDRER dem til hurtigt og ambitiøst at
påbegynde gennemførelsesforanstaltningerne; ANERKENDER behovet for tilsvarende
finansielle midler;

BESKYTTELSE OG GENOPRETNING AF NATUREN I DEN EUROPÆISKE UNION
4.

ANERKENDER, at vi, selv om der findes retlige rammer, strategier og handlingsplaner på
EU-plan og nationalt plan til at beskytte biodiversiteten og naturen og til at genoprette
skadede habitater og bestande, er nødt til at intensivere naturbeskyttelsen og -genopretningen,
for at biodiversiteten kan blive genoprettet inden 2030 og for effektivt at tackle de direkte og
indirekte årsager til tab af biodiversitet og natur;

5.

ANERKENDER, at marine og terrestriske økosystemer i de europæiske regioner i den yderste
periferi har en usædvanlig høj biodiversitetsværdi og bør inddrages i sådanne bestræbelser;

6.

GLÆDER SIG – under hensyntagen til punkt 1 – navnlig OVER de mål på EU-niveau, der er
anført i slutningen af strategiens afsnit 2.1 "Et sammenhængende netværk af beskyttede
områder" og 2.2 "En EU-naturgenopretningsplan: genopretning af økosystemer i land- og
havområder", herunder som et afgørende grundlag for de nødvendige politiske og
samfundsmæssige drøftelser mellem Kommissionen, medlemsstaterne og interessenterne;

7.

UNDERSTREGER, at det er nødvendigt at opnå klarhed om definitioner, hvad angår visse
centrale tilsagn, under hensyntagen til EU's internationale forpligtelser; FREMHÆVER, at
flere centrale tilsagn afhænger af Kommissionens og medlemsstaternes fælles fastlæggelse af
definitioner og kriterier;

8.

FREMHÆVER, at der skal tages hensyn til særlige nationale forhold og foranstaltninger, der
allerede er truffet i de enkelte medlemsstater, hvad angår opfyldelsen af de mål på EU-niveau,
der nævnes i strategien;
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9.

GLÆDER SIG OVER målet om at skabe et sammenhængende netværk af velforvaltede
beskyttede områder og om at beskytte minimum 30 % af EU's landområder og 30 % af dets
havområder, heraf en tredjedel strengt beskyttet, hvilket svarer til 10 % af EU's landområder
og 10 % af EU's havområder; UNDERSTREGER, at dette er et mål, som medlemsstaterne
skal nå i fællesskab ved at alle medlemsstater deltager i denne fælles indsats under
hensyntagen til de nationale forhold; FREMHÆVER, at dette netværk bør baseres på Natura
2000-nettet og suppleres af medlemsstaternes yderligere udpegninger;

10.

UNDERSTREGER, at den yderligere præcisering og gennemførelsen af disse mål kræver en
deltagerorienteret proces mellem Kommissionen og medlemsstaterne, herunder udvikling af
en fælles forståelse af definitionerne og kriterierne for udpegning af yderligere beskyttede
områder samt en definition af streng beskyttelse; UNDERSTREGER, at eksisterende
nationale kategorier af beskyttede områder og visse andre effektive områdebaserede
bevaringsforanstaltninger (som defineret i CBD) bør anerkendes i denne proces;
FREMHÆVER, at det strengere beskyttelsesniveau kan tillade visse menneskelige aktiviteter,
der er i overensstemmelse med bevaringsmålene for det beskyttede område;

11.

ANERKENDER det presserende behov for at intensivere indsatsen for at sikre en effektiv
forvaltning af alle beskyttede områder, at fastlægge klare bevaringsmål og -foranstaltninger
og at overvåge og styrke dem på hensigtsmæssig vis under hensyntagen til konsekvenserne af
klimaændringerne;

12.

UNDERSTREGER betydningen af en væsentlig reduktion af habitatfragmenteringen, som
f.eks. skyldes infrastrukturprojekter eller tabet af landskabstræk, og behovet for
foranstaltninger til forbedring, genopretning og sikring af habitaters økologiske konnektivitet i
EU;

13.

ERKENDER, at det vil være af afgørende betydning at forebygge yderligere forringelse af
biodiversitetens og naturens aktuelle tilstand, men det vil ikke være tilstrækkeligt til at bringe
naturen tilbage i vores liv; BEKRÆFTER PÅ NY, at der er behov for større ambitioner med
hensyn til at genoprette naturen, som foreslået i EU's nye naturgenopretningsplan, som
omfatter foranstaltninger til at beskytte og genoprette biodiversiteten uden for de beskyttede
områder, og AFVENTER et forslag til juridisk bindende mål for genopretning af naturen
ledsaget af en konsekvensanalyse;
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14.

GENTAGER sin anmodning om hurtigst muligt at integrere EU's biodiversitetsmål i alle
andre relevante politikområder på EU-plan og nationalt plan, herunder alle sektorer, der kan
have en betydelig indvirkning på biodiversiteten; OPFORDRER Kommissionen TIL at
integrere disse mål i fremtidige lovgivningsforslag og medlemsstaterne til at integrere sådanne
mål i gennemførelsen af EU-politikker og nationale politikker;

15.

GLÆDER SIG OVER, at strategien sigter mod at bringe naturen tilbage til byerne og
byområderne og standse tabet af grønne byøkosystemer; UNDERSTREGER betydningen af
systematisk at integrere grøn infrastruktur og naturbaserede løsninger i byplanlægningen,
herunder i det offentlige rum, infrastruktur og udformningen af bygninger og deres
omgivelser;

16.

GLÆDER SIG OVER, at EU's biodiversitetsstrategi for 2030 blev iværksat samtidig med fra
jord til bord-strategien, og at den vil blive gennemført sideløbende med sidstnævnte og med
andre politikker såsom den fælles landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik og
samhørighedspolitikken inden for deres respektive retlige rammer, samt EU-handlingsplanen
for den cirkulære økonomi; GLÆDER SIG OVER forberedelsen af den nye EU-skovstrategi
og den nye EU-strategi for tilpasning til klimaændringer; EFTERLYSER særlige midler og
redskaber til at sikre en sammenhængende og effektiv samarbejdsbaseret tilgang;

17.

UNDERSTREGER behovet for bevarelse og bæredygtig anvendelse af den genetiske
diversitet af dyrkede planter, deres vilde slægtninge og af opdrættede dyr og husdyr samt for
beskyttelse og opretholdelse af den genetiske diversitet af vilde arter, herunder gennem in
situ- og ex situ-bevaringsforanstaltninger, for at minimere genetisk erosion og værne om den
genetiske diversitet;

18.

FREMHÆVER bestøveres afgørende rolle for sunde økosystemer og fødevaresikkerhed samt
nødvendigheden af at få vendt deres tilbagegang; EFTERLYSER detaljerede mål og
indikatorer for strategiens centrale tilsagn "Tilbagegangen i bestøvere skal være vendt";

19.

FREMHÆVER den fremtrædende rolle, som ferskvandsøkosystemer spiller for økologisk
konnektivitet samt andre naturlige funktioner og økosystemtjenester, de leverer, og
UNDERSTREGER behovet for at intensivere indsatsen for at genoprette floder, vådområder
og flodsletter i overensstemmelse med målene i vandrammedirektivet;
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20.

ERKENDER, at det er nødvendigt hurtigst muligt at gøre en indsats for at beskytte og bevare
hav- og kystøkosystemer og deres biodiversitet, herunder ved at imødegå alvorlige trusler
såsom de skadelige virkninger af klimaændringer, alle former for havforurening, herunder
undervandsstøj, samt rovdrift på havressourcer og introduktion af invasive
ikkehjemmehørende arter;

21.

UNDERSTREGER betydningen af sunde og modstandsdygtige skovøkosystemer, som
opfylder flere funktioner, og af beskyttelse af de resterende primærskove og GLÆDER SIG
OVER de igangværende deltagerorienterede processer med at definere, kortlægge og
overvåge primærskove og urskove med henblik på at sikre deres bevarelse;

22.

MINDER OM EU's lovgivning om invasive ikkehjemmehørende arter12; UNDERSTREGER
behovet for hurtigst muligt at styrke indsatsen mod invasive ikkehjemmehørende arter og
minimere og så vidt muligt forhindre introduktion af nye invasive arter i EU's miljø;

23.

MINDER OM, at forurening er en af de vigtigste direkte årsager til tab af biodiversitet; SER
MED TILFREDSHED PÅ de forslag, der er fremsat i strategien for at reducere forureningen;
AFVENTER med interesse handlingsplanen for nulforurening, som blev bebudet for 2021, og
ER ENIGT I, at der stadig er behov for en større indsats, bl.a. for at forebygge, reducere og i
sidste ende standse forurening af miljøet med plast og andre forurenende stoffer;

24.

STØTTER Kommissionen i at intensivere indsatsen for bedre at beskytte jordbunden og
jordbundens biodiversitet som en ikkevedvarende ressource af altafgørende betydning samt
for at mindske arealbefæstelse, og BEKRÆFTER PÅ NY EU's tilsagn om at opnå
jordforringelsesneutralitet; GLÆDER SIG OVER den planlagte ajourføring af EU's
temastrategi for jordbundsbeskyttelse; UNDERSTREGER, at det er nødvendigt straks at
tackle ørkendannelse og jordforringelse i EU; GENTAGER viljen til at gøre fremskridt i
retning af målet om en nettolandinddragelse på nul inden 2050;

12

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om
forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter
(EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).
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MULIGGØRELSE AF GENNEMGRIBENDE FORANDRINGER
25.

UNDERSTREGER, at den nye europæiske forvaltningsramme for biodiversitet skal
respektere nærhedsprincippet, og at alle relevante forslag bør udarbejdes og udvikles i
samarbejde med medlemsstaterne; ER ENIGT I, at der er behov for en solid
overvågningsramme for at følge gennemførelsen af strategien såvel som status og tendenser
inden for biodiversitet, samtidig med at unødvendige yderligere administrative byrder undgås,
med mekanismer til evaluering af fremskridt og optrapning af tiltag, hvis det er nødvendigt;

26.

UNDERSTREGER, at en fuld gennemførelse og håndhævelse af EU's miljølovgivning er
kernen i strategien; OPFORDRER Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere
indsatsen på dette område;

27.

ANERKENDER værdien af samarbejde og udveksling af erfaringer mellem nationale
institutioner og EU-institutioner med henblik på at bekæmpe miljøkriminalitet og adfærd, der
skader biodiversiteten;

28.

ER ENIGT I, at bekæmpelse af tab af biodiversitet, bevarelse af økosystemer i god stand og
genopretning af økosystemer vil kræve betydelige offentlige og private investeringer på
nationalt plan og EU-plan; ANERKENDER Kommissionens indledende vurdering af, at der
for at opfylde behovene i denne strategi, herunder investeringsprioriteringer for Natura 2000
og grøn infrastruktur, bør frigøres mindst 20 mia. EUR om året, som øremærkes naturen;
UNDERSTREGER, at en betydelig andel af de 30 % af EU-budgettet og de Next Generation
EU-udgifter, der er afsat til klimaindsatsen, bør investeres i biodiversitet og naturbaserede
løsninger, der fremmer biodiversiteten; FREMHÆVER betydningen af effektiv
biodiversitetssikring samt af en forbedret metode til overvågning af biodiversitet;
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29.

UNDERSTREGER nødvendigheden af, at beskyttelse og genopretning af natur og
biodiversitet bliver prioriteter i forbindelse med investeringsplanen for et bæredygtigt Europa;
FREMHÆVER, at anvendelse af princippet om ikke at gøre skade er afgørende for at undgå,
at økonomiske støtteprogrammer har negative indvirkninger på biodiversitet, og for at sikre,
at økonomiske investeringer om muligt bidrager til bevarelse og genopretning af biodiversitet;

30.

UNDERSTREGER, at EU's taksonomi for bæredygtig finansiering forventes at være med til
at styre investeringerne i retning af grøn genopretning, bl.a. gennem fremme af
biodiversitetsvenlige investeringer;

31.

FREMHÆVER i bevidstheden om betydningen af bæredygtig minedrift i EU behovet for at
undgå, minimere og, hvis det ikke er muligt, kompensere for minedriftens negative
indvirkninger på biodiversiteten med det formål at mindske dens økologiske fodaftryk i EU
og på globalt plan og UNDERSTREGER, at der skal tilskyndes til cirkulære
forretningsmodeller og anvendelse af sekundære råstoffer;

32.

GLÆDER SIG OVER, at Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne i 2021 vil
udvikle metoder, kriterier og standarder til beskrivelse af de væsentlige kendetegn ved
biodiversiteten og dens tjenester, værdier og bæredygtige forvaltning og anvendelse, herunder
måling af produkters og tjenesteydelsers økologiske fodaftryk, f.eks. gennem
livscyklustilgange og regnskab over naturkapital;

33.

GLÆDER SIG OVER Kommissionens initiativer til en europæisk virksomhedsbevægelse til
fordel for biodiversitet og bæredygtig virksomhedsledelse; UNDERSTREGER den private
sektors centrale rolle for biodiversitetsbeskyttelse og biodiversitetsvenlige værdikæder ved at
forvalte biodiversiteten bedre på egne lokaliteter, stræbe efter at mindske produkters og
tjenesteydelsers økologiske fodaftryk og arbejde med forsyningskæder for at begrænse skade
på økosystemer, reducere forurening og standse skovrydning og OPFORDRER
Kommissionen til at integrere relevante aspekter af strategien, når den udarbejder
retningslinjer for centrale økonomiske sektorer;
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34.

UNDERSTREGER, at foranstaltninger, der træffes mod tab af biodiversitet, skal understøttes
af et solidt videnskabeligt grundlag, og at investeringer i forskning, innovation, udveksling af
viden, bevidstgørelse og uddannelse vil være afgørende for at kunne indsamle de bedste data
og finde de bedste løsninger; FREMHÆVER behovet for øget anvendelse af eksisterende
viden hidrørende fra europæiske, internationale og regionale forskningsprojekter og fra lokal
viden og oprindelige folks viden med forbehold af deres frie, forudgående og informerede
samtykke og behovet for uddybning af tværfaglig og fagoverskridende forskning i
biodiversitet for at sikre, at strategiens mål nås; STØTTER en ambitiøs forskningsdagsorden
for biodiversitet, oprettelsen af biodiversitetspartnerskabet og andre relevante partnerskaber,
der har fokus på biodiversitet inden for rammerne af det nye rammeprogram for forskning og
innovation, Horisont Europa; SER MED TILFREDSHED PÅ Kommissionens
bekendtgørelser om, at den i 2020 vil etablere et nyt videncenter for biodiversitet i tæt
samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur, og at den i 2021 vil fremsætte et forslag til
Rådets henstilling om tilskyndelse til samarbejde inden for undervisning i miljømæssig
bæredygtighed;

DEN EUROPÆISKE UNION FOR EN AMBITIØS GLOBAL BIODIVERSITETSDAGSORDEN
35.

FREMHÆVER, at biodiversitet er en central prioritet i EU's foranstaltninger udadtil, og at det
er nødvendigt at sikre EU's og medlemsstaternes høje ambitioner og at mobilisere alle kræfter
til gavn for biodiversiteten i verden; UNDERSTREGER, at internationalt og regionalt
engagement og samarbejde vil være afgørende i reaktionen på biodiversitetskrisen, og
OPFORDRER Kommissionen og den højtstående repræsentant til at intensivere det
udadvendte arbejde med biodiversitet som led i et sammenhængende EU-diplomati i
forbindelse med den grønne pagt;

36.

UDTRYKKER DYB BEKYMRING OVER, at fremskridtene med opfyldelsen af de globalt
aftalte Aichibiodiversitetsmål inden for rammerne af FN's konvention om den biologiske
mangfoldighed for perioden 2011-2020 i vid udstrækning har været utilstrækkelige, da ingen
af målene er nået fuldt ud; ER FORTSAT FAST BESLUTTET PÅ, at EU skal foregå med et
godt eksempel og sætte alt ind på at nå til enighed om en ny og forandringsskabende ambitiøs
global ramme for biodiversitet efter 2020 på den kommende 15. partskonference under
konventionen om den biologiske mangfoldighed;
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37.

ANERKENDER EU's globale økologiske fodaftryk og det presserende behov for at reducere
de negative globale virkninger af EU's produktion og forbrug, ikke mindst for at øge
troværdigheden af EU's ledende rolle;

38.

UNDERSTREGER, at de elementer, der er skitseret i strategien – overordnede globale mål
for biodiversitet for 2050, ambitiøse globale 2030-mål i overensstemmelse med EU-tilsagnene
i strategien, en langt stærkere mekanisme til gennemførelse, overvågning og revision, en
befordrende ramme til at virkeliggøre ambitionen på områder såsom finans,
kapacitetsudvikling, forskning, innovation og teknologi, adgang til genetiske ressourcer og
rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, som opstår ved udnyttelsen af de genetiske
ressourcer, der er forbundet med biodiversitet og et princip om lighed, herunder oprindelige
folks og lokalsamfunds fulde og reelle deltagelse – er et meget godt udgangspunkt for videre
drøftelser på internationalt plan og giver input til EU's holdning med henblik på 15.
partskonference under konventionen om den biologiske mangfoldighed;

39.

FREMHÆVER i forbindelse med oprindelige folks rolle betydningen af FN's deklaration om
oprindelige folks rettigheder (A/RES/61/295);

40.

BEKRÆFTER PÅ NY betydningen af forsigtighedstilgangen, der indgår i Rioerklæringen om
miljø og udvikling, for konventionen om den biologiske mangfoldighed og dens protokoller;

41.

GLÆDER SIG OVER arbejdet under Cartagenaprotokollen, navnlig med hensyn til vurdering
af mulige negative virkninger i forbindelse med bioteknologi; OPFORDRER endvidere alle
parter i Nagoyaprotokollen til at intensivere bestræbelserne på at gøre protokollen fuldt
operationel;

42.

UNDERSTREGER i denne forbindelse betydningen af at søge synergier og sidegevinster med
biodiversitetsrelaterede multilaterale miljøaftaler og mellem de tre Riokonventioner samt af at
integrere hensyn til og mål for biodiversitet i relevante internationale og regionale processer;
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43.

ERINDRER OM de tilsagn, der er givet, og de bestræbelser, der er gjort i Kommissionen for
Genetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug under De Forenede Nationers Fødevare- og
Landbrugsorganisation med henblik på at gennemføre principperne om bevarelse og
bæredygtig udvikling, navnlig for så vidt angår dyregenetiske ressourcer, akvatiske genetiske
ressourcer, plantegenetiske ressourcer og skovgenetiske ressourcer, samt nye temaområder,
herunder mikroorganismer, hvirvelløse dyr, ernæring og sundhed, og PÅPEGER betydningen
af et tæt og løbende samarbejde med dette forum med sigte på at nå fælles mål, udnytte
ressourcer effektivt og undgå overlapning;

44.

ANERKENDER, at marine og terrestriske økosystemer i de oversøiske lande og territorier,
der er knyttet til EU, har en usædvanlig høj biodiversitetsværdi;

45.

FREMHÆVER betydningen af at opnå en god miljøtilstand for marine økosystemer;
UNDERSTREGER, at EU støtter og opfordrer til, at der indgås en ambitiøs retligt bindende
international aftale om havets biodiversitet i områder uden for national jurisdiktion (BBNJ)
under De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS) i 2021, og vil fortsat støtte
udpegelsen af to store beskyttede havområder i Det Antarktiske Ocean og hvalreservatet i det
sydlige Atlanterhav under den internationale konvention angående regulering af hvalfangst,
som det vil bruge al sin diplomatiske indflydelse og opsøgende aktiviteter til at hjælpe med at
skabe enighed om; GENTAGER den enestående og skrøbelige karakter af arktisk
biodiversitet; BEKRÆFTER, at EU fortsat vil udvise nultolerance over for ulovligt,
urapporteret og ureguleret fiskeri, fremme bæredygtigt fiskeri ved at bekæmpe overfiskning
og bifangst af truede arter og andre arter, herunder gennem WTO-forhandlinger om en global
aftale om at forbyde fiskerisubsidier, der er direkte skadelige for fiskebestandenes
bæredygtighed;

46.

FASTSLÅR, at marine mineraler i Området som defineret i artikel 1 i De Forenede Nationers
havretskonvention ikke må udnyttes, før dybhavsudvindingens virkninger på havmiljøet,
biodiversiteten og menneskelige aktiviteter er blevet tilstrækkeligt undersøgt, indtil man har
fået overblik over risiciene, og indtil man ved hjælp af teknologier og operationel praksis er i
stand til at påvise, at miljøet ikke skades alvorligt, i overensstemmelse med
forsigtighedsprincippet, og ANMODER EU og dets medlemsstater om at støtte denne
holdning i relevante fora;
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47.

FORPLIGTER SIG TIL at arbejde hen imod en global aftale om at reducere mængden af
plastaffald i havet;

48.

GLÆDER SIG OVER Kommissionens tilsagn om at sikre fuldstændig gennemførelse og
håndhævelse af biodiversitetsbestemmelserne i alle handelsaftaler samt at foretage en bedre
vurdering af handelsaftalers indvirkning på biodiversiteten, ved at der fastlægges opfølgende
foranstaltninger for at styrke biodiversitetsbestemmelserne i nye aftaler og eksisterende
aftaler, der bliver moderniseret, hvor det er relevant; GLÆDER SIG ENDVIDERE OVER
Kommissionens hensigt om i 2021 at fremlægge et lovgivningsforslag og andre
foranstaltninger for at undgå eller minimere markedsføring i EU af produkter, der er knyttet til
skovrydning eller skovforringelse;

49.

FREMHÆVER, at EU og dets medlemsstater fastholdt deres tilsagn om at fordoble de
finansielle strømme til biodiversitet til udviklingslande og overgangsøkonomier;
UNDERSTREGER, at EU og dets medlemsstater vil intensivere deres samarbejde med
partnerne og øge effektiviteten, omkostningseffektiviteten, integrationen af tilgængelige
ressourcer og mobiliseringen af nye og supplerende ressourcer fra alle kilder til støtte for en
ambitiøs global ramme for biodiversitet efter 2020; FREMHÆVER, at finansiering til hhv.
klimaet og biodiversiteten bør være gensidigt understøttende, og at en stigende andel af
klimafinansieringen bør omfatte sidegevinster for naturen og biodiversiteten;

50.

FREMHÆVER betydningen af EU's udviklingsfinansieringsinstrumenter og deres øgede
anvendelse til at styrke genoprettelse, bevarelse og bæredygtig brug af biodiversitet på globalt
plan;

51.

STØTTER Kommissionens tilsagn om at tage skridt til at slå ned på ulovlig handel med vilde
dyr og planter gennem f.eks. revisionen af EU's handlingsplan mod ulovlig handel med vilde
dyr og planter i 2021 og en eventuel revision af direktivet om miljøkriminalitet, herunder ved
at overveje at udvide anvendelsesområdet og indføre særlige bestemmelser for de
strafferetlige sanktionstyper og -niveauer; ANMODER Kommissionen OM at fremsætte et
ambitiøst forslag om at lukke EU-markedet for handel med elfenben; OPFORDRER
medlemsstaterne og Kommissionen til hurtigt at træffe passende foranstaltninger, der tager
sigte på at overvåge, retsforfølge og stoppe den ulovlige import af vilde dyr og planter og
bushmeat ved EU's ydre grænser;
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52.

UNDERSTREGER, at EU vil udvise nultolerance over for krybskytteri og ureguleret jagt;

53.

UNDERSTREGER, at EU i alt sit arbejde, også for så vidt angår globalt opsøgende arbejde,
bør styrke forbindelserne mellem beskyttelse af biodiversitet og menneskerettigheder,
demokrati, ligestilling mellem kønnene, sundhed, uddannelse, konfliktsensitivitet, den
rettighedsbaserede tilgang, jordbesiddelse og den rolle, som oprindelige folk og lokalsamfund
spiller;

54.

GLÆDER SIG OVER, at EU og dets medlemsstater som en del af deres globale bestræbelser
vil fremme biodiversitetsstøttende koalitioner med partnere og civilsamfundet i hele verden.
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