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B7-0000/2010

Резолюция на Европейския парламент относно стратегическите цели на ЕС за 
десетото заседание на Конференцията на страните (COP 10) по Конвенцията на 
ООН за биологичното разнообразие (КБР), което ще се проведе в Нагоя (Япония) 
от 18 до 29 октомври 2010 г.

Европейският парламент,

– като взе предвид десетото заседание на Конференцията на страните (COP 10) по 
Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (КБР), което ще се проведе в 
Нагоя (Япония) от 18 до 29 октомври 2010 г.,

– като взе предвид въпроса от ... …2010 до Комисията и Съвета относно 
стратегическите цели на ЕС за десетото заседание на конференцията на страните по 
Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР), което ще се проведе в Нагоя 
(Япония) от 18 до 29 октомври 2010 г. (O-0000/2010 – B7 0000/2010),

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 25-26 март 2010 г., и по-
специално параграф 14,

– като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че КБР е най-обширното глобално споразумение за защита на 
биологичното разнообразие, като има предвид, че то беше подписано от 193 страни 
по него, включително 27-те държави-членки на ЕС и Европейския съюз,

Б. като има предвид, че обявената от ООН година на биологичното разнообразие 
следва да даде политически тласък за изпълнение на всички три цели на КБР: 
запазването на биологичното разнообразие, устойчиво използване на биологичното 
разнообразие, честно и справедливо поделяне на ползите от използването на 
генетични ресурси,

В. като има предвид, че трябва да бъдат запълнени значителните празнини в 
прилагането на работните програми на КБР,

Необходимост от спешни действия 

1. изразява крайна загриженост от факта, че глобалната цел за 2010 г. за значително 
намаляване на темповете на загуба на биологичното разнообразие не е била 
постигната; 

2. изразява дълбока загриженост относно неосъзнаването на спешния характер на 
спирането на загубата на биологично разнообразие и неговото отсъствие от 
международния политически дневен ред;

3. изразява тревога относно непрестанния незаконен достъп до генетични ресурси; 
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4. подчертава, че с помощта на подходящи средства и при наличието на политическа 
моля може да се говори за съществуването на инструменти за по-едромащабно 
намаляване на загубата на биологичното разнообразие; изразява убеждение, че 
съществуват множество синергии, които да съдействат за защита на климата, 
постигане на Целите на хилядолетието за развитие и за спиране на загубата на 
биологичното разнообразие;

5. поради тази причина призовава Комисията и държавите-членки да поемат водеща 
роля по време на COP10, за да убедят страните по конвенцията, че е необходимо 
предприемането на спешни действия; 

6. с оглед поемането на тази водеща роля, призовава настоятелно Комисията и 
държавите-членки да говорят с един глас и да подобрят скоростта и ефективността 
на вътрешната процедура за вземане на решения, така че да бъде постигнато бързо 
споразумение относно вътрешната позиция на ЕС за COP 10 и да бъдат заделени 
повече средства и време за дипломатическите усилия с трети държави;

Икономика

7. изтъква, че според текущите изследвания, като изследването на „Икономиката на 
екосистемите и биоразнообразието“ (ИЕБ), прогнозите за загуби по отношение на 
благосъстоянието, причинени от загубата на биологично разнообразие, са 
понастоящем приблизително за 50 милиарда евро годишно (малко под 1% от БВП), 
като се очаква да се увеличат и да достигнат 14 трилиона евро или 7% от 
прогнозирания годишен БВП през 2050 г.;

8. счита, че взетите по време на COP 10 решения трябва да отразяват резултатите от 
изследването ИЕБ и да вземат предвид направените в него препоръки, т.е. че 
разходите, свързани със загубата на биологично разнообразие, и стойността на 
биологичното разнообразие трябва да бъдат отразени в националните отчети; 
подчертава, че в противен случай не ще бъде възможно да бъдат наблюдавани 
финансовите и икономическите последствия за икономиката, причинени от 
настоящата криза на биологичното разнообразие; подчертава, че следва да се 
обърне повече внимание на проучването и одобряването на пазарни инструменти, 
като например банкирането на местообитания и заплащане на екосистемните 
услуги, за да бъдат осигурени подходящи финансови средства за целите на 
биологичното разнообразие; 

Стратегическият план на КБР 

Преглед на целите до 2020 г. и цялостен поглед за 2050 г.

9. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят една 
амбициозна цялостна програма на КБР за 2020 г.: за спиране на загубата на 
биологичното разнообразие и за справедливо споделяне на ценностите и ползите от 
биологичното разнообразие и екосистемните услуги; настоятелно призовава 
Комисията и държавите-членки да се ангажират с цялостно виждане за 2050 г., за да 
се гарантира запазването, зачитането и възстановяването на екосистемите;
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Подцели до 2020 г.

10. призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят разработването и 
постигането на измерими, амбициозни, реалистични и срочни подцели, за да се 
гарантира по-конкретно, че до 2020 г.: 

* всеки ще бъде осведомен относно ценностите на биологичното разнообразие и 
относно необходимите мерки за неговата защита

* стойностите на биологичното разнообразие и възможностите, произтичащи от 
неговото съхранение и устойчиво използване, ще бъдат включени в националните 
отчети и в политиките и стратегиите за развитие и намаляване на бедността

* вредните за биологичното разнообразие субсидии ще бъдат премахнати

* страните по конвенцията ще са разработили и ще започнат да изпълняват планове за 
увеличаване на разумното и ефикасно използване на ресурсите, за намаляване на 
отпадъците и за използване на ресурсите в съответствие с екологичните пределни 
стойности

* обезлесяването ще бъде преустановено и загубата и деградацията на природните 
местообитания ще бъдат ще бъдат прекратени

* натискът върху морските екосистеми чрез прекомерен риболов ще бъде прекратен и 
пагубните риболовни практики ще бъдат премахнати

* ще бъде преустановено въвеждането и установяването на инвазивни животински 
видове

* най-малко 15% от земните, сладководните и морските зони ще бъдат защитени

* ще бъде предотвратено измирането на известните застрашени животински видове

* ще бъде увеличен капацитетът (човешки ресурси и финансови средства) за 
прилагане на Конвенцията 

Показатели 

11. подчертава необходимостта от приемане на конкретни и основани върху научни 
данни показатели с цел измерване на напредъка по отношение на изпълнението на 
стратегическите цели и задачи; 

Достъп до генетични ресурси и споделяне на ползите

12. подчертава необходимостта от успешно приключване на преговорите по време на 
COP 10 относно международния режим за достъп до генетични ресурси и споделяне 
на ползите (ABS), което следва да доведе до изготвянето на протокол към КБР, 
съдържащ правно задължителни и незадължителни разпоредби;

13. подчертава, че протоколът за достъп до генетични ресурси и споделяне на ползите 
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трябва да гарантира прозрачност, правна сигурност и предсказуемост по отношение 
на достъпа до генетични ресурси, както и честно и справедливо споделяне на 
ползите от използването на генетични ресурси, техните производни и 
традиционните знания, свързани с генетичните ресурси; 

14. подчертава, че протоколът трябва да зачита принципа на предварително осведомено 
съгласие от страна на местните общности и местното население по отношение на 
достъпа до традиционни знания, свързани с генетичните ресурси;

15. признава, че традиционните знания, свързани с генетичните ресурси, са уместни за 
съхранението и устойчивото използване на биологичното разнообразие, както и за 
честното и справедливо споделяне на ползите от използването на генетични 
ресурси, и следователно трябва да бъдат подходящо отразени в протокола за достъп 
до генетични ресурси и споделяне на ползите;

16. отбелязва взаимната зависимост на държавите по отношение на генетичните 
ресурси, използвани за хранителни продукти и селско стопанство, и тяхното 
значение за продоволствената сигурност в световен мащаб, а следователно и 
необходимостта от отчитане на тези генетични ресурси при преговорите за 
международния режим за достъп до генетични ресурси и споделяне на ползите;

Тематична работна програма - морско и крайбрежно биологично разнообразие  

17.  призовава Комисията и държавите-членки да се застъпват решително за 
определянето и защитата не екологично или биологично значими зони в морските 
зони в рамките или извън националните юрисдикции; 

Тематична работна програма – защитени зони

18. признава, че е бил отбелязан съществен напредък във връзка с прилагането на 
програмата за работа в защитени зони; при все това отбелязва, че за цялостното 
изпълнение на тази програма са необходими още усилия; 

19. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че по време 
на COP10 се отдава особено значение на засилването на правилната помощ и 
управление на защитените зони, както и на оповестяването на ползите от 
защитените зони на лицата, вземащи най-важните решения, а също така и на 
изискването на допълнителни финансови средства, ако това е уместно; 

Биоразнообразие и изменение на климата

20. подчертава необходимостта от включване на предпазните механизми за 
биологичното разнообразие в политиките във връзка с климата, за да бъдат 
извлечени възможно най-големи ползи по отношение на двете цели; поради тази 
причина призовава за по-нататъшни усилия за увеличаване на синергиите и 
връзките между биологичното разнообразие и политиките в областта на климата, 
по-конкретно между РКОНИК и КБР; 

Биогорива
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21. подчертава необходимостта от приемането по време на COP 10 на препоръка 
относно биогоривата; припомня, че е изключително важно извършването на оценка 
на прякото и непряко въздействие на биогоривата върху биологичното 
разнообразие; 

Финансиране

22. подчертава необходимостта от драстично увеличение на глобалното финансиране за 
биологично разнообразие, и по-конкретно чрез съществуващите източници на 
финансиране, както и с помощта на нови и новаторски източници, включително 
нови и новаторски пазарни механизми; 

23. изразява убеждение, че публичните разходи сами по себе си няма да са достатъчни 
за постигане на водещата цел на КБР и подчертава, че е важно при корпоративната 
отговорност също да се отчита биологичното разнообразие;

24. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да разработват и прилагат 
новаторски системи за заплащане на екосистемни услуги, като мобилизират частни 
източници на финансиране;

25. счита, че инструментите за финансиране на политиките в областта на климата, като 
например механизмите за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация 
(REDD+), бърз финансов принос, Механизмът чисто развитие (МЧР) и Съвместното 
изпълнение (СИ), следва да бъдат реформирани и да обхващат предпазни 
механизми за биологичното разнообразие и да гарантират ползи от биологичното 
разнообразие при всяка възможност;

26. подчертава необходимостта външните разходи, като например причинените вреди 
на биологичното разнообразие или разходите, възникнали във връзка с подпомагане 
на биологичното разнообразие, да бъдат включени в крайната цена на продуктите 
на пазара;

Синергии между трите конвенции от Рио де Жанейро

27. счита, че следва да бъдат засилени синергиите между трите конвенции от Рио де 
Жанейро - Конвенцията на ООН относно биологичното разнообразие (КБР), 
относно изменението на климата (РКОНИК) и относно опустиняването (КОНБО);

28. призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят активно идеята за срещи на 
високо равнище по трите конвенции от Рио като част от срещата на високо равнище 
в Рио (Rio+20) през 2012 г.;

Междуправителствена научно-политическа платформа относно 
биоразнообразието и предлаганите от екосистемите услуги (IPBES) и обмен на 
знания

29. приветства постигнатото от правителствата през юни 2010 г. в Пусан споразумение 
за създаване на Междуправителствена научно-политическа платформа относно 
биоразнообразието и предлаганите от екосистемите услуги (IPBES); призовава 
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Комисията и държавите-членки да гарантират ефективното установяване на IPBES в 
най-кратък срок, по възможност през 2011 г.; счита, че тъй като приносът на IPBES 
ще зависи от качеството на провежданите в ЕС и в международен план научни 
изследвания, е изключително важно ЕС и държавите-членки да осигурят достатъчни 
средства за научни изследвания в областта на биологичното разнообразие;

30. призовава за подобряване на обмена на знания и технологии в областта на 
биологичното разнообразие, тяхната стойност и функциониране; 

Координиран подход

31. настоява, че устойчивостта на търгуваните продукти е ключов елемент в 
международните търговски споразумения; в това отношение подчертава 
необходимостта „нетърговските съображения“, в това число производствените 
методи и зачитането на биологичното разнообразие, да бъдат включени във всяко 
бъдещо споразумение на СТО;

32. насърчава Комисията и държавите-членки да включат екологичния елемент в 
своите отношения с трети държави и да продължат с „екологичната дипломация“;

*

*   *

33. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, парламентите и правителствата на държавите, които са страни по КБР, 
както и на секретариата на КБР.


