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BILAGA
Halvtidsöversynen av EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020
– Rådets slutsatser –
EUROPEISKA UNIONENS RÅD,
1.

SOM ERINRAR OM den nya globala Agenda 2030 för hållbar utveckling som Förenta
nationernas generalförsamling den 25 september 2015 vid sin 70:e session antog under
Förenta nationernas toppmöte om hållbar utveckling,

2.

SOM UNDERSTRYKER att ett av de tre nyckelmålen för det allmänna
miljöhandlingsprogrammet för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser 1
(det sjunde miljöhandlingsprogrammet) är att skydda, bevara och stärka unionens
naturkapital,

3.

SOM ERINRAR OM att Europeiska rådet i sina slutsatser 2 av den 26 mars 2010 stod fast vid
EU-visionen för perioden efter 2010 3 och det överordnade målet 4 om biologisk mångfald,
som återges i rådets slutsatser 5 av den 15 mars 2010 med rubriken Biologisk mångfald: Efter
2010 – Vision och mål inom EU och globalt samt internationellt system för tillträde och
fördelning av nytta,

1
2
3

4

5

Beslut nr 1386/2013/EU av den 20 november 2013.
EUCO 7/1/10 REV 1.
7536/10, s. 4: "den biologiska mångfalden i Europeiska unionen och de ekosystemtjänster
som denna leder till – unionens naturkapital – [...] skyddas, värderas och [...] återställs [på
lämpligt sätt] [fram till 2050] på grund av den biologiska mångfaldens inneboende värde
och på grund av deras avgörande bidrag till mänsklig välfärd och ekonomiskt välstånd, och
så att katastrofala förändringar förorsakade av förlusten av biologisk mångfald ska kunna
undvikas".
7536/10, s. 4: "få ett slut på förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av
ekosystemtjänster i EU senast 2020 och [...] i görligaste mån återställa dem, samtidigt som
EU:s bidrag till att förhindra global förlust av biologisk mångfald påskyndas".
Dok. 7536/10.
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4.

SOM ERINRAR OM sina slutsatser av den 21 juni 2011 6 om EU:s strategi för biologisk
mångfald fram till 2020 7 och om sina slutsatser av den 19 december 2011 8 med rubriken
EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020: mot ett genomförande, där rådet stödde
strategin och ansåg att den med sina mål är ett viktigt instrument för att EU ska kunna nå sitt
överordnade mål för 2020 och samtidigt betonade att dess åtgärder måste diskuteras
ytterligare så att strategin kan genomföras på ett effektivt och konsekvent sätt,

5.

SOM NOTERAR rapporten Europas miljö – tillstånd och utblick 2015 från Europeiska
miljöbyrån (EEA), rapporten från kommissionen av den 20 maj 2015 med titeln Tillståndet
för naturen i Europeiska unionen 9 samt Global Biodiversity Outlook 4, framtagen av
sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald,

6.

SOM KONSTATERAR att riktade miljöskyddsåtgärder för verkställande av EU:s strategi för
biologisk mångfald fram till 2020 (nedan kallad strategin) har rönt framgång och SOM
UNDERSTRYKER att mer behöver göras för att de sex målen i strategin ska kunna uppnås,
särskilt genom att sörja för god förvaltning av det europeiska nätet av skyddade områden på
land och till havs, Natura 2000, och att det behövs kontinuerligt arbete som syftar till att
införliva och integrera biologisk mångfald med andra politikområden, t.ex. policyer för
konsumtions- och produktionsmönster, den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), den
gemensamma fiskeripolitiken, sammanhållningspolitiken, handelspolitiken och
utvecklingspolitiken, för att EU-visionen för 2050 och det överordnade målet för 2020 om
biologisk mångfald ska kunna nås,

6
7
8
9

11978/11 + COR 1.
Meddelande från kommissionen med titeln Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi
för biologisk mångfald i EU fram till 2020 (9658/11 – KOM(2011) 244 slutlig).
Dok. 18862/11.
Dok. 9534/15.
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Övergripande frågor
7.

UPPSKATTAR rapporten från kommissionen av den 2 oktober 2015 med titeln
Halvtidsöversyn av strategin för biologisk mångfald i EU fram till 2020 10 och dess
evidensbaserade upplägg och UPPMANAR kommissionen och medlemsstaterna att med
utgångspunkt däri väcka medvetenhet om betydelsen av biologisk mångfald och de
ekosystemtjänster som den tillhandahåller, bl.a. i alla relevanta översyner av annan politik,

8.

UPPMANAR medlemsstaterna att ytterligare förbättra verkställandet av sina nationella
strategier och handlingsplaner för biologisk mångfald och ERINRAR OM vikten av den
gemensamma genomföranderamen för strategin,

9.

NOTERAR att unionens grund för skydd av naturen och den biologiska mångfalden i EU
utgörs av de politiska och rättsliga instrument som är ägnade naturfrågor och biologisk
mångfald, t.ex. strategin, fågeldirektivet 11 och habitatdirektivet 12, vattenramdirektivet 13 och
ramdirektivet om en marin strategi 14, direktivet om invasiva främmande arter 15 samt Lifeprogrammet 16,

10
11
12
13
14
15
16

Dok. 12683/15.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om
bevarande av vilda fåglar.
Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur
och växter.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande
av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av
en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om
förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om
inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av
förordning (EG) nr 614/2007.
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10.

UPPMANAR kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att införliva och integrera mål
om biologisk mångfald i utarbetandet och genomförandet av all relevant EU-sektorspolitik
och nationell sektorspolitik, däribland finansieringsinstrument och beslutsprocesser, och
FRAMHÅLLER att uppnåendet av de mål som avser biologisk mångfald inom andra
politikområden är av central betydelse för att strategin ska kunna verkställas fullt ut,

11.

BETONAR vikten av samarbete med samtliga relevanta sektorer, såväl offentliga som
privata, och andra intressenter och deras möjliga bidrag till uppnåendet av strategins mål,
FRAMHÅLLER vikten av plattformarna för företag och biologisk mångfald och av att dela
med sig av erfarenheter och bästa praxis med avseende på initiativ om företag och biologisk
mångfald,

12.

POÄNGTERAR att finansieringsinsatser som syftar till att skydda, värdesätta och återställa
biologisk mångfald och tillhörande ekosystemtjänster bör ses som en investering som är
avgörande för Europas resurseffektivitet och för att Europa 2020-strategins mål för hållbar
utveckling ska kunna uppnås, och noterar att den ekonomiska nyttan av Natura 2000-nätet 17
bara den beräknas till 200–300 miljarder euro per år,

13.

UNDERSTRYKER ÅTERIGEN behovet av att se till att genomförandet av den fleråriga
budgetramen för perioden 2014–2020 bidrar till uppnåendet av de mål som anges i strategin
och UPPMANAR kommissionen att arbeta för att göra EU-budgeten sund ur aspekten
biologisk mångfald, bl.a. genom en analys av verkningsfullheten av en samlad metod för
finansiering av biologisk mångfald,

14.

UPPREPAR vikten av att uppbåda och ändamålsenligt utnyttja finansiella resurser från
samtliga möjliga källor på såväl EU-nivå som nationell nivå, beroende på vad som är
lämpligt, bl.a. nyskapande finansiella mekanismer, för att se till att det finns tillräcklig
finansiering för att strategins mål ska kunna uppnås,

17

Studie från kommissionen om den ekonomiska nyttan av Natura 2000-nätet, tillgänglig på
följande adress: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12018_LR_Final1.pdf.
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15.

BEAKTAR resultaten av den förberedande åtgärden om BEST (biologisk mångfald och
ekosystemtjänster i utomeuropeiska territorier) och den finansiering som finns tillgänglig
inom ramen för kommissionens program Best 2.0 och UPPMANAR ENTRÄGET
kommissionen och medlemsstaterna att gå vidare med hållbara partnerskap ämnade att
uppbåda resurser för att skydda unika ekosystem och de tjänster dessa tillhandahåller i
EU:s yttersta randområden och utomeuropeiska länder och territorier,

16.

BETONAR att rådet i sina slutsatser 18 av den 16 december 2014 om Europeiska
revisionsrättens särskilda rapport Är Eruf ändamålsenlig när det gäller att finansiera projekt
som direkt främjar biologisk mångfald i enlighet med EU:s strategi för biologisk mångfald
fram till 2020? 19 noterar att revisionsrätten kommit fram till att medlemsstaterna inte alltid
ser Eruf som ett möjligt instrument för att främja biologisk mångfald och att dess potential att
finansiera Natura 2000 inte insetts tillräckligt samt välkomnar dess rekommendationer, och
UPPMANAR kommissionen och medlemsstaterna att vidareutveckla en mekanism för att
spåra finansiering med anknytning till biologisk mångfald i enlighet med vad som krävs i
sjunde miljöhandlingsprogrammet,

17.

UPPREPAR att det är viktigt att vidareutveckla en enhetlig och transparent ram för
övervakning, bedömning och rapportering av framstegen i strategins genomförande för att
integrera befintliga data och kunskap om biologisk mångfald, ekosystem och deras tjänster i
beslutsprocessen, UPPMANAR kommissionen att fullt ut använda de uppgifter som redan
rapporterats inom ramen för miljödatautbytet och UPPMANAR medlemsstaterna och andra
berörda parter att ta itu med informationsluckorna, särskilt när det gäller den marina miljön, i
samarbete med regionala konventioner, vilket kommer att ge möjlighet till förbättrat
bevarande,

18
19

Dok. 16332/14.
Dok. 13428/14.
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18.

UPPREPAR sin uppmaning i slutsatserna av den 28 oktober 2014, Miljöanpassning av den
europeiska planeringsterminen och Europa 2020-strategin – Halvtidsöversyn 20, till
kommissionen och medlemsstaterna att bland andra viktiga instrument främja fler synergier
mellan natur- och kulturkapital, för att utveckla ett system för värdering av naturresurser samt
biologisk mångfald och de ekosystemtjänster den ger, i linje med vägledningen om det sjunde
miljöhandlingsprogrammet, i syfte att ta fram indikatorer för övervakning av ekonomiska
framsteg, och att följa hur vårt naturkapital fortsätter att leverera viktiga ekosystemtjänster på
lång sikt,

19.

BETONAR att den biologiska mångfalden på land och i sjöar och hav samt relaterade
ekosystemtjänster spelar en grundläggande roll för begränsning av och anpassning till
klimatförändringarna och EFTERLYSER en effektiv integrering av frågor om biologisk
mångfald i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCC) och FN:s
konvention för bekämpning av ökenspridning,

Ett fullständigt genomförande av fågeldirektivet och habitatdirektivet – mål 1 21 22
20.

BEKRÄFTAR att fågeldirektivet och habitatdirektivet är viktiga delar av det europeiska
naturskyddet och att deras effektivitet är avhängig av en enhetlig tillämpning och tillräckliga
ekonomiska resurser samt av en integrering av biologisk mångfald i annan sektorspolitik, och
UPPREPAR att det är av avgörande betydelse att fågeldirektivet och habitatdirektivet
genomförs fullt ut för att strategins mål ska kunna nås,

21.

FRAMHÅLLER att det finns klara indikationer på att Natura 2000-nätet, trots fortsatt
ogynnsam bevarandestatus för många habitat och arter, har stor betydelse för att förbättra
dessa arters och habitats status, särskilt där de nödvändiga bevarandeåtgärderna har
genomförts i tillräcklig omfattning,

20
21

22

Dok. 14731/14.
De mål och åtgärder som avses i dessa slutsatser finns i kommissionens meddelande Vår
livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020,
dok. 9658/11 – KOM(2011) 244 slutlig.
Se Aichimålen 5 och 12 i mångfaldskonventionens strategiska plan för biologisk mångfald
för 2011–2020.
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22.

UPPMANAR ENTRÄGET medlemsstaterna att slutföra inrättandet av Natura 2000-nätet för
att bidra till uppnåendet av Aichimål 11 samt utveckla och genomföra övergripande planer
eller andra likvärdiga instrument för en effektiv förvaltning av alla Natura 2000-områden,

23.

BEKLAGAR att bevarandet av ett antal skyddade arter i EU, särskilt fåglar, fortfarande
allvarligt hotas på grund av olagligt dödande, och UPPMANAR kommissionen och
medlemsstaterna att gå igenom de tillgängliga uppgifterna om olagligt dödande, förbättra
förfarandena och vidta skyndsamma åtgärder för att förebygga, upptäcka och straffbelägga
överträdelser av fågeldirektivet och habitatdirektivet,

24.

UPPMANAR kommissionen och medlemsstaterna att sörja för förutsägbar, tillräcklig,
regelbunden och riktad finansiering för en korrekt förvaltning av Natura 2000-nätet och för
bevarande och hållbar användning av den biologiska mångfalden och relaterade
ekosystemtjänster i och utanför Natura 2000-områden genom att ytterligare integrera den
biologiska mångfalden i de finansiella instrumenten, med beaktande av programplaneringen
för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonder) och genom användning av
verktyg som den prioriterade åtgärdsplanen,

25.

UNDERSTRYKER att det, om det överordnade målet för biologisk mångfald för 2020 ska
kunna nås, är viktigt att bibehålla målen och inte sänka naturskyddsstandarderna i
fågeldirektivet och habitatdirektivet och att bevara rättssäkerheten för alla intressenter,
inbegripet företagen och medlemsstaternas myndigheter,

26.

SER FRAM EMOT att under första halvåret 2016 få resultaten av kontrollen av
fågeldirektivets och habitatdirektivets ändamålsenlighet, som sannolikt kommer att göra det
möjligt att identifiera åtgärder för att stärka tillämpningen av ramen för skyddet av den
biologiska mångfalden,

27.

FRAMHÅLLER behovet av att medlemsstaterna och kommissionen förbättrar allmänhetens
kunskap om Natura 2000-nätets alla fördelar,
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Bevarande och återställande av ekosystem och ekosystemtjänster – mål 2 23
28.

BETONAR vikten av att genomföra en ekosystembaserad strategi för att skydda den
biologiska mångfalden och UNDERSTRYKER att återställande av ekosystemet, även om den
främsta prioriteringen fortfarande är att skydda den biologiska mångfalden och ekosystemen
liksom de tjänster som tillhandahålls genom dessa, är en mycket viktig verksamhet som kan
bidra till att vända vissa förluster av ekosystem och relaterade tjänster, samtidigt som den
bidrar till Agenda 2030 för hållbar utveckling,

29.

VÄLKOMNAR framstegen med kartläggningen och bedömningen av ekosystem och
ekosystemtjänster och UPPMANAR medlemsstaterna att intensifiera sina insatser för att
ekosystemtjänster ska värderas och redovisas, för att underlätta processer och beslut gällande
planering och utveckling, inbegripet inrättandet av grön infrastruktur,

30.

KONSTATERAR att kommissionens meddelande Grön infrastruktur (GI) – Att stärka
Europas naturkapital 24 har främjat användningen av grön infrastruktur i tätorts- och
landsbygdsområden i EU, UNDERSTRYKER den gröna infrastrukturens stora potential att
leverera flera tjänster, om den integreras fullt ut i planeringsramarna på alla nivåer och i det
gränsöverskridande samarbetet, VÄLKOMNAR framstegen med genomförandet och
UPPMANAR kommissionen att senast 2017 föreslå ett instrument som är likvärdigt med de
nuvarande transeuropeiska näten för grön infrastruktur i Europa, TEN–G,

31.

INSER vikten av att integrera grön infrastruktur och naturbaserade lösningar i
finansieringsinstrument som Eruf och INSER att EU:s finansieringsmekanism för naturkapital
är ytterligare en källa till ekonomiskt stöd med potential att generera privat finansiering för
projekt som kan visa sig gynna den biologisk mångfalden och ekonomin,

23
24

Se Aichimålen 14 och 15 i mångfaldskonventionens strategiska plan för biologisk mångfald
för 2011–2020.
Dok. 9436/13.
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32.

ÄR MEDVETET OM att strategier och verksamhet för återställande pågår i EU, även om
kunskapsläget måste förbättras ännu mer om deras bidrag till uppfyllandet av mål 2 ska kunna
bedömas och UPPMANAR medlemsstaterna att specificera vilka prioriteringar för
återställande som ska beaktas i det nationella prioriteringsarbetet för återställande eller
motsvarande ramverk,

33.

ANSER att en integrerad strategi för fysisk planering på landskaps- och havsområdesnivå
även kan minska ekosystemförlusten, förhindra ytterligare försämring och främja
återställande,

34.

UPPMANAR ENTRÄGET kommissionen att senast 2016 lägga fram ett initiativ med ett
gemensamt tillvägagångssätt för att säkerställa att nettoförluster av biologisk mångfald
undviks i enlighet med strategin och med beaktande av nationella regelverk,

35.

UPPMANAR kommissionen och medlemsstaterna att sörja för genomförande av
vattenramdirektivet, ramdirektivet om en marin strategi och annan relevant lagstiftning för att
bidra till bevarande och återställande av biologisk mångfald och ekosystem och för att
förhindra att de skadas,

Ett ökat bidrag från jord- och skogsbruket till bevarande och förbättring av den biologiska
mångfalden – mål 3 25
36.

BETONAR att det är särskilt viktigt att jordbrukssektorn bidrar mer till strategin, NOTERAR
med oro att jordbruket är en av de främsta påfrestningarna på markekosystemen och att någon
mätbar förbättring av statusen för jordbruksrelaterade habitat och arter som omfattas av
habitatdirektivet inte kunde konstateras före år 2012 och BEKLAGAR de betydligt minskade
antalen fåglar på jordbruksmark, fjärilar på gräsmark och pollineringstjänster, vilket
understryker de fortsatta påfrestningarna som vissa jordbruksmetoder ger upphov till, såsom
vissa former av nedläggning och intensifiering av jordbruksarealer,

25

Se Aichimål 7 i mångfaldskonventionens strategiska plan för biologisk mångfald
för 2011–2020.
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37.

KONSTATERAR att 2013 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) syftar
till att ytterligare integrera kraven på bevarande av den biologiska mångfalden i åtgärderna för
direktstöd och landsbygdsutveckling, UPPMANAR ENTRÄGET medlemsstaterna att fullt ut
använda alla de instrument som GJP erbjuder för att skydda och förbättra den biologiska
mångfalden och ekosystemtjänsterna och åstadkomma konsekvens i politiken och ett hållbart
jordbruk,

38.

UPPMANAR kommissionen att vid framtida översyner av jordbrukspolitiken fullständigt
utvärdera följderna av genomförandet av GJP och dess subventioner för den biologiska
mångfalden och att tillsammans med medlemsstaterna komma fram till konkreta lösningar för
att säkerställa att biologisk mångfald integreras tillräckligt i den fortsatta utvecklingen av GJP
och dess finansiella instrument, och BETONAR det hållbara jordbrukets betydelse för
omställningen till ett hållbart klimatneutralt samhälle,

39.

INSER att biologisk mångfald på området för livsmedel och jordbruk har en betydande
potential att förbättra den globala, hållbara livsmedelstryggheten och begränsa och
åstadkomma anpassning till klimatförändringarna och UPPMANAR kommissionen och
medlemsstaterna att fullt ut genomföra det internationella fördraget om växtgenetiska resurser
för livsmedel och jordbruk,

40.

UNDERSTRYKER att friska skogsekosystem och ett hållbart skogsbruk är viktigt för att
sörja för skydd av biologisk mångfald och tillhandahållande av ekosystemtjänster,
UNDERSTRYKER att det är viktigt att stärka kunskapsbasen om skogen, inbegripet en
detaljerad analys av påverkansfaktorer i skogsekosystemens dynamik, till exempel
landskapsekologi, luftföroreningar, klimatförändringar, skadegörare och sjukdomar,
markförsämring, skogsbränder och förändringar i vattenregimen, och UTTRYCKER djup oro
över den ytterligare minskningen av andelen gynnsam bevarandestatus för skogshabitat av
europeisk betydelse till omkring 15 %,

41.

NOTERAR rapporten State of Europe's Forests 2015, som publicerats av sjunde
ministerkonferensen om skydd av skogarna i Europa, och FRAMHÅLLER behovet av
ytterligare samverkan för att förbättra informationsunderlaget, med utgångspunkt i nationella
skogsinventeringar, med skogsbranschen inom alla aspekter av övervakning, bedömning och
rapportering med anknytning till skog och skogsrelaterade aspekter av biologisk mångfald,
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42.

UPPMANAR medlemsstaterna att uppmuntra till maximalt utnyttjande av
skogsförvaltningsplaner eller motsvarande verktyg och att i dessa medta lämpliga åtgärder för
bevarande eller återställande av skyddade arter och andra arter och livsmiljöer i
skogsekosystem i och utanför Natura 2000-områden,

43.

UNDERSTRYKER vikten av att identifiera lämpliga åtgärder för att se till att intressen
avseende biologisk mångfald beaktas i unionspolitik om bioenergi, bl.a. åtgärder som syftar
till att undvika negativa konsekvenser,

Säkerställande av en hållbar användning av fiskeresurserna – mål 4 26
44.

BEAKTAR kommissionens meddelande med titeln Samråd om fiskemöjligheterna för 2016
inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken 27, KONSTATERAR att flera europeiska
fiskbestånd fortfarande är utsatta för risk på grund av överfiske och att användningen av
vissa fiskemetoder kan få negativa konsekvenser för andra arter, som det inte fiskas efter, och
för livsmiljöer och FRAMHÅLLER vikten av en ekosystembaserad metod, övervakning och
verkställighet för att minimera de negativa effekterna av dessa fiskemetoder, gradvis få slut på
utkast, undvika bifångster av oönskade arter och bevara utsatta marina ekosystem i enlighet
med unionslagstiftning och internationella skyldigheter,

45.

ANSER att det är nödvändigt att fasa ut de fiskekapacitetsökande subventioner som leder till
överexploatering av fiskbestånd och KONSTATERAR att det inom ramen för Europeiska
havs- och fiskerifonden har vidtagits viktiga åtgärder i den riktningen,

46.

UNDERSTRYKER betydelsen av att bevara och återställa livsmiljöer och arter i hav,
sötvatten och flodmynningsområden i enlighet med kraven i fågeldirektivet, art- och
habitatdirektivet, ramdirektivet om en marin strategi och vattenramdirektivet, i synnerhet
genom inrättandet av Natura 2000-nätet, och FRAMHÅLLER behovet av att bevara och
återställa livsmiljöer för långvandrande arter,

26
27

Se Aichimål 6 i mångfaldskonventionens strategiska plan för biologisk mångfald
för 2011–2020.
Dok. 9341/15 COM(2015) 239 final.
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47.

ANSER att utarbetandet av långsiktiga regionala planer för hållbar förvaltning baserade på
vetenskapliga rekommendationer är en nyckelprincip för skyddet av den biologiska
mångfalden i havs-, sötvattens- och flodmynningsmiljöer,

48.

UPPMANAR ENTRÄGET medlemsstaterna att till fullo utnyttja alla de verktyg som den
gemensamma fiskeripolitiken erbjuder för att senast 2020 successivt och stegvis ha kommit
fram till en nyttjandegrad för maximalt hållbart uttag av alla bestånd, med målet att se till att
exploateringen av levande marina biologiska resurser återställer och bibehåller populationer
av upptagna arter på nivåer som är högre än den nivå som kan ge maximalt hållbart uttag samt
att motverka olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske),

Bekämpning av invasiva främmande arter – mål 5 28
49.

VÄLKOMNAR det faktum att EU är på rätt spår med de åtgärder som planeras inom ramen
för mål 5 – så att detta mål ska kunna uppnås senast 2020 – och avsevärt bidrar till
uppnåendet av Aichimål 9, BETONAR i detta sammanhang att det är viktigt och brådskande
att anta en preliminär förteckning över invasiva främmande arter av intresse för unionen och
att hålla denna förteckning à jour,

50.

UPPMANAR ENTRÄGET medlemsstaterna och kommissionen att följa upp förteckningen
över invasiva främmande arter av intresse för unionen med konkreta åtgärder och
vittomfattande och följdriktiga verkställandeåtgärder så att målen i förordningen om invasiva
främmande arter kan uppnås,

51.

UNDERSTRYKER betydelsen av barlastvattenkonventionen 29 och UPPMUNTRAR
medlemsstaterna att ratificera den så att spridningen av invasiva främmande arter från fartyg
kan begränsas och uppnåendet av målet underlättas,

28
29

Se Aichimål 9 i mångfaldskonventionens strategiska plan för biologisk mångfald
för 2011–2020.
Internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och
sediment.
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Bidra till att motverka förlusten av biologisk mångfald på global nivå – mål 6
52.

UPPREPAR betydelsen av EU:s och dess medlemsstaters bidrag till att förlusten av biologisk
mångfald på global nivå motverkas och till att den globala förvaltningen av den förbättras,
UNDERSTRYKER att ett säkerställande av uppnåendet av strategins mål kommer att bidra
till att man kan leva upp till det världsomspännande åtagandet om biologisk mångfald i den
strategiska planen för biologisk mångfald för 2011–2020 30 och Aichimålen om biologisk
mångfald samt den globala Agenda 2030 för hållbar utveckling, där biologisk mångfald
konstateras vara en av grundvalarna för hållbar utveckling och fattigdomsutrotning, i
synnerhet alla mål och delmål om biologisk mångfald, och UPPMANAR kommissionen och
medlemsstaterna att ombesörja följdriktighet och komplementaritet vid omsättandet av dessa
processer i praktiken, bl.a. genom användning av sammanhängande indikatoruppsättningar
och genom dagordningen för konsekvent politik för utveckling,

53.

VÄLKOMNAR FN:s generalförsamlings inrättande av en förberedande kommitté som ska
lägga fram väsentliga rekommendationer om innehållet i ett utkast till ett internationellt
rättsligt bindande instrument inom ramen för Förenta nationernas havsrättskonvention om
bevarande och hållbart utnyttjande av marin biologisk mångfald i områden som faller utanför
nationell jurisdiktion,

54.

UNDERSTRYKER den helt avgörande betydelsen av marina skyddsområden som bidrag till
att motverka förluster av marin biologisk mångfald och behovet av att göra en bedömning av
den samlade inverkan som mänsklig verksamhet har på den marina biologiska mångfalden,

55.

UPPREPAR behovet av att se till att frågor om biologisk mångfald systematiskt återspeglas i
alla relevanta handelsavtal som EU ingår och i unionens och medlemsstaternas insatser och
program för utvecklingssamarbete samt att sådana bestämmelser till fullo tillämpas av
samtliga parter,

30

Beslut UNEP/CBD/COP/DEC/X/2 av den 29 oktober 2010 som antogs av partskonferensen
för konventionen om biologisk mångfald vid dess tionde möte.
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56.

UPPMANAR medlemsstaterna och kommissionen att fortsätta att verka för uppnåendet av
Aichimål 3 om utfasning av incitament, däribland subventioner, som är skadliga för den
biologiska mångfalden och ta fram positiva incitament för bevarande och hållbart utnyttjande
av biologisk mångfald före 2020 i all relevant sektorspolitik,

57.

FRAMHÅLLER hur viktigt Nagoyaprotokollet om tillträde och rättvis fördelning av vinster
från nyttjande av genetiska resurser är och UPPMANAR medlemsstaterna att ratificera det så
snart som möjligt,

58.

ÄR MEDVETET OM det hot mot den globala biologiska mångfalden som tjuvskytte och
illegalt dödande utgör samt behovet av brådskande och samordnade åtgärder mot den olagliga
handeln med vilda djur och växter och VÄLKOMNAR utarbetandet av en EU-handlingsplan
mot olaglig handel med vilda djur och växter,

59.

FRAMHÅLLER att inverkan av EU:s produktions- och konsumtionsmönster måste minskas
för att förluster av global biologisk mångfald ska motverkas och för att ge resultat i fråga om
den globala Agenda 2030 för hållbar utveckling och UNDERSTRYKER betydelsen av
internationellt samarbete på detta område, bl.a. inom mångfaldskonventionen, den
internationella resurspanelen och 10-årsramen med program om hållbara konsumtions- och
produktionsmönster,

60.

NOTERAR det nya paketet om cirkulär ekonomi som är avsett att minimera EU:s inverkan på
den biologiska mångfalden i världen och ERINRAR i det sammanhanget OM vikten av att
främja resurseffektivitet och cirkulär ekonomi,

61.

VÄLKOMNAR kommissionens avsikt att under 2016 göra en genomförbarhetsstudie om en
EU-insats för att försöka råda bot på avskogningen i världen,
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62.

UPPMANAR medlemsstaterna och kommissionen att hjälpa till att tillsammans fullgöra det
internationella åtagandet om uppbådande av medel för att före 2015 års utgång fördubbla det
samlade internationella finansieringsflöde med koppling till biologisk mångfald som går till
utvecklingsländer – särskilt de minst utvecklade länderna och små östater – samt till länder
med övergångsekonomier, med den genomsnittliga årliga finansieringen för biologisk
mångfald för åren 2006–2010 som referensvärde, och åtminstone bibehålla denna nivå fram
till 2020 i linje med Aichimål 20, och UPPMUNTRAR kommissionen och medlemsstaterna
att rapportera om sina bidrag till de samlade ansträngningarna för att uppbåda medel för
uppnåendet av Aichimålen om biologisk mångfald.
________________________
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