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B7-0000/2010

Europa-Parlamentets beslutning om EU's strategiske mål med henblik på det 10. møde i 
partskonferencen under biodiversitetskonventionen (CBD), der afholdes i Nagoya 
(Japan) fra den 18. til den 29. oktober 2010

Europa-Parlamentet,

 der henviser til det 10. møde i partskonferencen (COP 10) under FN's 
biodiversitetskonvention (CBD), der afholdes i Nagoya (Japan) fra den 18. til den 29. 
oktober 2010,

 der henviser til forespørgsel af .... 2010 til Kommissionen og Rådet om EU's strategiske 
mål med henblik på det 10. møde i partskonferencen under biodiversitetskonventionen 
(CBD), der afholdes i Nagoya (Japan) fra den 18. til den 29. oktober 2010 
(O-0000/2010/),

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 25.-26. marts 2010, særlig punkt 14,

 der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at CBD er den største internationale aftale om beskyttelse af 
biodiversiteten, og at 193 parter, herunder de 27 EU-medlemsstater og Den Europæiske 
Union, har undertegnet konventionen, 

B. der påpeger, at FN's år for biodiversitet bør give det politiske momentum til en styrkelse 
af gennemførelsen af alle de tre mål for CBD: bevarelse af biodiversiteten, bæredygtig 
anvendelse af biodiversiteten og en rimelig og retfærdig deling af de fordele, der stammer 
fra anvendelse af genetiske ressourcer,

C. der henviser til, at betydelige mangler i forbindelse med gennemførelsen af CBD's 
arbejdsprogrammer bør afhjælpes,

Behov for hurtig handling 

1. er meget foruroliget over, at det globale biodiversitetsmål for 2010 om i væsentlig grad at 
begrænse tabet af biodiversitet ikke er blevet opfyldt; 

2. er dybt bekymret over den manglende bevidsthed om, at det haster med at standse tabet af 
biodiversitet, som præger den internationale politiske dagsorden;

3. er meget foruroliget over den igangværende ulovlige adgang til genetiske ressourcer; 

4. understreger, at man i form af passende ressourcer og politisk vilje råder over redskaberne 
til at begrænse tabet af biodiversitet i større målestok; er overbevist om, at der kan opnås 
mange synergieffekter ved at beskytte klimaet, opnå 2015-målene og bringe tabet af 
biodiversitet til ophør;
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5. opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at spille en ledende rolle på COP 
10 for at overbevise alle parterne om, at det nu er presserende at handle; 

6. opfordrer kraftigt Kommissionen og medlemsstaterne til – for at man skal kunne spille en 
sådan ledende rolle – at tale med én stemme og forbedre hastigheden og effektiviteten af 
deres interne beslutningsprocedure, således at de hurtigt kan nå til enighed om en intern 
EU-holdning til COP 10 og afsætte flere ressourcer og mere tid til deres diplomatiske 
indsats over for tredjelande;

Økonomi

7. understreger, at det i løbende undersøgelser som TEEB-undersøgelsen ("The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity") skønnes, at velfærdstabet som følge af tab af 
biodiversitet i øjeblikket ligger på 50 mia. EUR om året (lige under 1 % af BNP) og vil 
stige til 14 000 mia. eller 7 % af det skønnede årlige BNP i 2050;

8. er af den opfattelse, at de afgørelser, der skal træffes på COP 10, skal afspejle resultaterne 
af TEEB-undersøgelsen og bygge på henstillingerne heri, dvs. at omkostningerne ved tab 
af biodiversitet og værdien af biodiversitet skal fremgå af nationalregnskaberne; 
understreger, at det ellers ikke vil være muligt at kontrollere de finansielle og økonomiske 
følger, som den nuværende biodiversitetskrise vil få for økonomien; understreger, at der 
bør lægges større vægt på at undersøge og forbedre markedsinstrumenter som f.eks. 
"habitat banking" og betaling for økosystemydelser for at bidrage til at sikre passende 
finansielle ressourcer til biodiversitet; 

Strategisk plan for biodiversitetskonventionen 

Overordnet målsætning for 2020 og vision for 2050

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte en ambitiøs overordnet 
målsætning for biodiversitetskonventionen for 2020: stop for tabet af biodiversitet samt 
retfærdig deling af værdierne og fordelene ved biodiversitet og økosystemydelser; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forpligte sig på en vision for 2050, der 
sikrer, at økosystemerne beskyttes, værdiansættes og bevares;

Delmål for 2020

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte målbare, ambitiøse, realistiske 
og tidsbestemte delmål navnlig med henblik på at sikre, at følgende mål nås inden 2020: 

 alle er klar over biodiversitetens værdi, og hvilke skridt de kan tage for at beskytte 
biodiversiteten,

 biodiversitetens værdier og de muligheder, der kan opnås ved at bevare og anvende 
den på en bæredygtig måde, integreres i nationalregnskaber og udviklingspolitikker og 
-strategier og politikker og strategier til bekæmpelse af fattigdom,

 subsidier, der skader biodiversiteten, afskaffes,
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 parterne har udformet og gennemfører planer for at øge ressourceeffektiviteten, 
begrænse affaldsmængden og holde ressourceanvendelsen inden for økologiske 
grænser,

 der sker ingen nettorydning af skov, og tabet og forværringen af naturlige levesteder 
bringes til ophør,

 presset på marine økosystemer via overfiskning bringes til ophør, og ødelæggende 
fangstmetoder afskaffes,

 indførelse af invasive arter og disses etablering er bragt til ophør,

 mindst 15 % af land-, ferskvands- og havområderne er blevet beskyttet,

 der er truffet forebyggende foranstaltninger over for kendte truede arters udryddelse,

 kapaciteten (menneskelige ressourcer og finansiering) hvad angår gennemførelse af 
konventionen er øget; 

Indikatorer 

11. understreger behovet for at vedtage konkrete indikatorer baseret på videnskabelige data 
for at måle, hvilke fremskridt der er sket hen imod opfyldelse af de strategiske mål; 

Adgang til genetiske ressourcer samt deling af fordele (ABS)

12. understreger behovet for, at forhandlingerne om den internationale ABS-ordning på COP 
10 bringes til en vellykket afslutning, hvilket bør føre til en protokol til 
biodiversitetskonventionen med juridisk bindende og ikke-bindende bestemmelser;

13. understreger, at ABS-protokollen skal sikre gennemskuelighed, retssikkerhed og 
forudsigelighed omkring adgangen til genetiske ressourcer og en rimelig og retfærdig 
deling af de fordele, der stammer fra anvendelse af genetiske ressourcer, afledte produkter 
heraf og traditionel viden i forbindelse med genetiske ressourcer; 

14. understreger, at protokollen skal respektere princippet om forudgående informeret 
samtykke fra oprindelige og lokale samfund med hensyn til adgang til traditionel viden i 
forbindelse med genetiske ressourcer;

15. erkender, at traditionel viden i forbindelse med genetiske ressourcer er relevant for 
bevarelse og bæredygtig anvendelse af biodiversiteten og en rimelig og retfærdig deling af 
de fordele, der stammer fra anvendelse af genetiske ressourcer, og derfor i tilstrækkeligt 
omfang skal indgå i ABS-protokollen;

16. anerkender landenes indbyrdes afhængighed med hensyn til genetiske ressourcer til 
fødevarer og jord og deres betydning for fødevaresikkerhed på verdensplan og derfor 
behovet for at tage hensyn til disse genetiske ressourcer i forhandlingerne om den 
internationale ABS-ordning;
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Tematisk arbejdsprogram – biologisk mangfoldighed i hav- og kystområder  

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til stærkt at understrege betydningen af, at 
der gøres yderligere fremskridt med hensyn til at indkredse og beskytte økologisk eller 
biologisk værdifulde områder i havområder inden for eller uden for national jurisdiktion; 

Tematisk arbejdsprogram – beskyttede områder

18. anerkender, at der er sket væsentlige fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af 
arbejdsprogrammet for beskyttede områder; understreger dog, at der stadig skal gøres en 
stor indsats for at gennemføre dette program i fuld udstrækning; 

19. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at der på COP 10 
gives prioritet til passende støtte til og forvaltning af beskyttede områder samt formidling 
af fordelene ved beskyttede områder til centrale beslutningstagere, og til om fornødent at 
kræve, at de økonomiske midler øges; 

Biodiversitet og klimaændringer

20. understreger behovet for at medtage beskyttelsesforanstaltninger i henseende til 
biodiversiteten i klimapolitikken og maksimere de gensidige fordele ved de to 
målsætninger; kræver derfor yderligere bestræbelser for at øge synergien og 
forbindelserne mellem biodiversitet og klimapolitikker og navnlig mellem konventionen 
om klimaændringer og biodiversitetskonventionen; 

Biobrændstoffer

21. understreger behovet for, at der på COP 10 vedtages en henstilling om biobrændstoffer; 
minder om, at det er yderst vigtigt at vurdere, hvilke direkte og indirekte virkninger 
biobrændstoffer har for biodiversiteten; 

Finansiering

22. understreger behovet for drastisk at øge den globale finansiering af biodiversitet, navnlig 
via eksisterende finansieringskilder samt nye og innovative kilder, bl.a. nye og innovative 
markedsbaserede instrumenter; 

23. er overbevist om, at offentlig finansiering alene ikke vil være tilstrækkelig til at opfylde 
biodiversitetsmålet i biodiversitetskonventionen, og understreger, hvor vigtigt 
virksomhedernes ansvar for også at tage hensyn til biodiversiteten er;

24. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre 
innovative ordninger for betaling for økosystemydelser, hvor der mobiliseres privat 
finansiering; 

25. er af den opfattelse, at klimafinansieringsinstrumenter som f.eks. REDD+, fast-track-
finansiering, CDM og JI bør reformeres, således at de kommer til at omfatte 
foranstaltninger til beskyttelse af biodiversiteten, og der sikres gensidige fordele for 
biodiversiteten, hvor det er muligt;
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26. understreger desuden, at det er nødvendigt at finde løsninger med henblik på at indregne 
eksterne omkostninger, såsom skadelig indvirkning på biodiversiteten eller omkostninger 
til at støtte biodiversiteten, i produkternes endelige markedspris;

Synergi mellem de tre Rio-konventioner

27. er af den opfattelse, at synergien mellem de tre Rio-konventioner om biodiversitet (CBD), 
klimaændringer (UNFCCCC) og ørkendannelse (UNCCD) bør øges;

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at støtte tanken om at afholde et 
møde på højt plan inden for rammerne af de tre Rio-konventioner som led i Rio+20-
topmødet i 2012; 

Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser (IPBES) og vidensdeling

29. glæder sig over den aftale om at oprette en mellemstatslig videnspolitikplatform 
vedrørende biodiversitet og økosystemydelser (IPBES), som regeringerne nåede frem til i 
juni 2010 i Busan; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at IPBES 
faktisk etableres så tidligt som muligt i 2011; mener, at det er af den største vigtighed, at 
EU og medlemsstaterne sikrer tilstrækkelige ressourcer til biodiversitetsforskning, da 
IPBES' bidrag vil afhænge af kvaliteten af den forskning, der foretages i EU og på 
internationalt plan;

30. kræver et bedre videngrundlag og forbedrede teknologier vedrørende biodiversiteten, dens 
værdi og funktion og en bedre deling af denne viden og disse teknologier; 

En koordineret tilgang

31. insisterer på, at bæredygtigheden af de produkter, der forhandles, skal være et centralt 
spørgsmål i internationale handelsaftaler; understreger i denne sammenhæng, at det er 
nødvendigt at inddrage ikke-handelsmæssige aspekter, herunder produktionsmetoder og 
respekt for biodiversiteten, i alle fremtidige WTO-aftaler;

32. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indarbejde miljøaspektet i deres 
forbindelser med tredjelande og fortsætte det grønne diplomati;

*
*      *

33. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne og 
parlamenterne i de lande, der har tilsluttet sig biodiversitetskonventionen, og til 
konventionens sekretariat.


