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B7-0000/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ 
ενόψει της 10ης Συνόδου της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για 
τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), που θα συνέλθει στη Nagoya (Ιαπωνία) από τις 18 
έως τις 29 Οκτωβρίου 2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη 10η Σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (ΔΣΜ) στη 
Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), που θα συνέλθει στη Nagoya (Ιαπωνία) 
από τις 18 έως τις 29 Οκτωβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση της..... 2010 προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με 
τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ ενόψει της 10ης Συνόδου της Διάσκεψης των 
Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), που θα 
συνέλθει στη Nagoya (Ιαπωνία) από τις 18 έως τις 29 Οκτωβρίου 2010 (O-0000/2010 –
B7-0000/2010),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25-26 Μαρτίου 2010, 
και ιδίως την παράγραφο 14,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΒΠ είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια συμφωνία για την
προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, η οποία έχει υπογραφεί από 193 συμβαλλόμενα
μέρη, μεταξύ των οποίων και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Έτος Βιολογικής Ποικιλότητας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει
να δώσει πολιτική ώθηση για την ενίσχυση της υλοποίησης και των τριών στόχων της
ΣΒΠ, δηλαδή: τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, την αειφόρο χρήση της
βιολογικής ποικιλότητας, τη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των ωφελειών που απορρέουν 
από την αξιοποίηση των γενετικών πόρων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καλυφθούν οι σημαντικές καθυστερήσεις που 
σημειώνονται στα προγράμματα εργασίας της ΣΒΠ,

Ανάγκη επείγουσας δράσης

1. εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ο 
παγκόσμιος στόχος της βιολογικής ποικιλότητας για το 2010 που αφορά τη σημαντική 
μείωση του ρυθμού απώλειας βιολογικής ποικιλότητας·

2. ανησυχεί βαθύτατα για την απουσία συνειδητοποίησης του επείγοντος χαρακτήρα της 
ανάσχεσης της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας στη διεθνή πολιτική ατζέντα·

3. είναι θορυβημένο από τη συνεχιζόμενη παράνομη πρόσβαση στους γενετικούς πόρους·
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4. επισημαίνει ότι με τη διάθεση επαρκών πόρων και την επίδειξη πολιτικής βούλησης, 
υπάρχουν τα μέσα για την σε ευρύτερη κλίμακα μείωση της απώλειας βιολογικής 
ποικιλότητας· είναι πεπεισμένο ότι υπάρχουν πολλές συνέργειες στην προστασία του 
κλίματος, την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας και την ανάσχεση της 
απώλειας βιολογικής ποικιλότητας·

5. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο 
στην 10η ΔΣΜ προκειμένου να πείσουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη για το κατεπείγον της 
ανάγκης για ανάληψη δράσης·

6. για να μπορέσει να αναλάβει τέτοιο ηγετικό ρόλο, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να έχουν ενιαία στάση και να βελτιώσουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της 
εσωτερικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων ούτως ώστε να είναι σε θέση να καταλήξουν 
σύντομα σε μια εσωτερική θέση της ΕΕ στη 10η ΔΣΜ και να διαθέσουν περισσότερους 
πόρους και χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειές τους έναντι τρίτων χωρών·

Οικονομία

7. υπογραμμίζει ότι διάφορες εν εξελίξει μελέτες, όπως η μελέτη σχετικά με τα «οικονομικά 
στοιχεία των οικοσυστημάτων και της βιολογικής ποικιλότητας» (ΟΣΟΒ), εκτιμούν ότι η 
απώλεια ευημερίας που οφείλεται στην απώλεια βιολογικής ποικιλότητας κυμαίνεται περί 
τα 50 δισ. ευρώ ετησίως (λίγο κάτω από το 1% του ΑΕΠ), και αναμένεται να φθάσει τα 
14 τρισ. ευρώ ή 7% του εκτιμώμενου ΑΕΠ ετησίως το 2050·

8. υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη 10η ΔΣΜ πρέπει να αντικατοπτρίζουν 
τα ευρήματα της μελέτης ΟΣΟΒ και να στηριχθούν στις συστάσεις της, δηλαδή, ότι το 
κόστος της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας και η αξία των αναγκών της βιολογικής 
ποικιλότητας πρέπει να αντικατοπτρίζονται στους εθνικούς λογαριασμούς· επισημαίνει 
ότι, διαφορετικά, δεν είναι δυνατόν να επιτηρηθούν οι δημοσιονομικές και οικονομικές 
επιπτώσεις που θα επιφέρει η παρούσα κρίση βιολογικής ποικιλότητας στην οικονομία· 
επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διερεύνηση και υιοθέτηση 
εργαλείων αγοράς, όπως ένα τραπεζικό μέσο για τα οικοσυστήματα και η πληρωμή για 
παροχή υπηρεσιών στον τομέα των οικοσυστημάτων, για να συμβάλουν στην εξασφάλιση 
επαρκών οικονομικών πόρων για τη βιολογική ποικιλότητα·

Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΣΒΠ

Γενική αποστολή μέχρι το 2020 και όραμα για το 2050

9. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν μια φιλόδοξη
συνολική στρατηγική της ΣΒΠ για το 2020: ανάσχεση της απώλειας βιολογικής 
ποικιλότητας και δίκαιος επιμερισμός της αξίας και των ωφελειών των υπηρεσιών στον 
τομέα της βιολογικής ποικιλότητας και των οικοσυστημάτων· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να δεσμευθούν σε ένα όραμα για το 2050 που θα εξασφαλίζει την 
προστασία, την αξιοποίηση και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων·

Επί μέρους στόχοι μέχρι το 2020

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την επίτευξη μετρήσιμων, 
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φιλόδοξων, ρεαλιστικών και χρονικά καθορισμένων επί μέρους στόχων, ώστε ειδικότερα 
να εξασφαλίσουν ότι μέχρι το 2020:

* όλοι θα συνειδητοποιήσουν την αξία της βιολογικής ποικιλότητας και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την προστασία της·

* οι αξίες της βιολογικής ποικιλότητας και οι ευκαιρίες που απορρέουν από τη διατήρηση 
και την αειφόρο χρήση της θα ενσωματωθούν στους εθνικούς λογαριασμούς και την 
ανάπτυξη καθώς και στις πολιτικές για τις στρατηγικές για τη μείωση της φτώχειας·

* θα καταργηθούν οι επιδοτήσεις που πλήττουν τη βιολογική ποικιλότητα·

* τα συμβαλλόμενα μέρη θα διατυπώσουν και θα εφαρμόσουν σχέδια για αύξηση της 
αποδοτικότητας των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και τη διατήρηση της χρήσης των 
πόρων εντός οικολογικών ορίων·

* θα έχει επιτευχθεί μηδενική αποδάσωση και θα ανακοπεί ή υποβάθμιση των φυσικών 
οικοτόπων·

* θα εξαλειφθεί η πίεση που ασκείται στα θαλάσσια οικοσυστήματα λόγω της 
υπερεαλίευσης και τις καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές·

* θα εξαλειφθεί η εισαγωγή και εγκατάσταση ειδών που λειτουργούν ως εισβολείς·

* θα προστατεύεται τουλάχιστον το 15% της επιφάνειας του εδάφους, των γλυκών υδάτων 
και των θαλάσσιων περιοχών·

* θα αποτραπεί ο αφανισμός γνωστών επαπειλούμενων ειδών·

* θα αυξηθεί η ικανότητα (ανθρώπινοι πόροι και χρηματοδότηση) για την υλοποίηση της
σύμβασης·

Δείκτες

11. επισημαίνει την ανάγκη υιοθέτησης συγκεκριμένων δεικτών, με βάση επιστημονικά 
δεδομένα, προκειμένου να μετρηθεί η πρόοδος για την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων·

Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και επιμερισμός των ωφελειών (ΠΓΠ)

12. επισημαίνει την ανάγκη για επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του διεθνούς 
καθεστώτος ΠΓΠ στην 10η ΔΣΜ που πρέπει να καταλήξει σε πρωτόκολλο για τη ΣΒΠ με 
νομικά δεσμευτικές και μη δεσμευτικές διατάξεις·

13. επισημαίνει ότι το πρωτόκολλο ΠΓΠ πρέπει να προβλέπει διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου 
και προβλεψιμότητα όσον αφορά την πρόσβαση στους ιδιωτικούς πόρους καθώς και 
ισότιμο και δίκαιο επιμερισμό των ωφελειών που απορρέουν από τη χρήση των γενετικών 
πόρων, των δευτερογενών παραγώγων τους και της παραδοσιακής γνώσης που συνδέεται 
με τους γενετικούς πόρους·
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14. επισημαίνει ότι το Πρωτόκολλο πρέπει να σέβεται τις αρχές της εκ των προτέρων
συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης των γηγενών και τοπικών κοινοτήτων όσον αφορά την 
πρόσβαση στην παραδοσιακή γνώση που συνδέεται με γενετικούς πόρους·

15. αναγνωρίζει ότι η παραδοσιακή γνώση που συνδέεται με τους γενετικούς πόρους 
σχετίζεται με τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας καθώς 
και με την ορθή και δίκαιη συμμετοχή στα οφέλη που απορρέουν από την αξιοποίηση των 
γενετικών πόρων και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπιστεί δεόντως στο Πρωτόκολλο 
ΠΓΠ·

16. αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση των χωρών όσον αφορά τους γενετικούς πόρους για 
θέματα τροφίμων και γεωργίας καθώς και τη σημασία της παγκόσμιας επισιτιστικής 
ασφάλειας και, ως εκ τούτου, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω γενετικοί πόροι 
στις διαπραγματεύσεις για το διεθνές καθεστώς ΠΓΠ·

Θεματικό πρόγραμμα εργασίας - θαλάσσια και παράκτια βιολογική ποικιλότητα 

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν αποφασιστικά τη σημασία για 
περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τον καθορισμό και την προστασία των οικολογικά ή 
βιολογικά σημαντικών θαλάσσιων περιοχών εντός και πέρα της εθνικής δικαιοδοσίας 
τους·

Θεματικό πρόγραμμα εργασίας - προστατευόμενες περιοχές

18. αναγνωρίζει ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του 
προγράμματος εργασίας για τις προστατευόμενες περιοχές (ΠΕΠΠ)· επισημαίνει ωστόσο 
ότι πολλά υπολείπονται ακόμη να γίνουν για την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος 
αυτού·

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι στην 10η 
σύνοδο της ΔΣΜ θα δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση της επαρκούς στήριξης και 
διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και στην κοινοποίηση των ωφελειών 
των προστατευόμενων περιοχών στους κομβικούς φορείς λήψης αποφάσεων και θα 
ζητηθεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο, αύξηση των κονδυλίων·

Βιολογική ποικιλότητα και κλιματική αλλαγή 

20. επισημαίνει την ανάγκη να περιληφθούν στις κλιματικές πολιτικές και ρήτρες 
διασφάλισης για τη βιολογική ποικιλότητα και να αυξηθούν τα κοινά οφέλη των δύο 
αυτών στόχων· κατά συνέπεια, ζητεί να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για την 
ενίσχυση των συνεργειών και των δεσμών μεταξύ βιολογικής ποικιλότητας και 
κλιματικών πολιτικών, ιδίως μεταξύ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή 
του κλίματος (UNFCCC) και της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ)·

Βιοκαύσιμα

21. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο η 10η σύνοδος της ΔΣΜ να εγκρίνει συστάσεις σχετικά 
με τα βιοκαύσιμα· υπενθυμίζει ότι έχει εξαιρετική σημασία να υπάρξει αξιολόγηση των 
άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων που έχουν τα βιοκαύσιμα στη βιολογική ποικιλότητα·
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Χρηματοδότηση 

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για δραστική αύξηση της παγκόσμιας χρηματοδότησης για τη 
βιολογική ποικιλότητα, ιδίως μέσω των υφιστάμενων πόρων χρηματοδότησης, καθώς και 
μέσω της δημιουργίας νέων και καινοτόμων πόρων, όπου συμπεριλαμβάνονται και νέα 
και καινοτόμα μέσα που βασίζονται στην αγορά·

23. είναι πεπεισμένο ότι οι δημόσιες δαπάνες από μόνες τους δεν αρκούν για την επίτευξη 
του στόχου βιολογικής ποικιλότητας της ΣΒΠ και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η 
εταιρική ευθύνη να λάβει υπόψη και τη βιοποικιλότητα·

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν καινοτόμα 
συστήματα πληρωμής για υπηρεσίες στον τομέα του οικοσυστήματος, με την 
κινητοποίηση ιδιωτικών μέσων χρηματοδότησης·

25. υποστηρίζει ότι τα μέσα για τη χρηματοδότηση στον τομέα του κλίματος, όπως το
πρόγραμμα REDD+, η χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης, ο Μηχανισμός Καθαρής 
Ανάπτυξης και η από κοινού εφαρμογή, πρέπει να επιδιορθωθούν ώστε να περιλάβουν 
ρήτρες περί βιολογικής ποικιλότητας, όπου είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν παράλληλα 
ωφελήματα για τη βιοποικιλότητα·

26. επισημαίνει την ανάγκη για εξεύρεση λύσεων στις οποίες θα ενσωματωθεί το εξωτερικό 
κόστος, όπως η ζημιά που προκαλείται στη βιολογική ποικιλότητα ή το κόστος που 
συνεπάγεται η στήριξη της βιολογικής ποικιλότητας, στην τελική τιμή των προϊόντων που 
διατίθενται στην αγορά·

Συνέργειες μεταξύ των τριών συμβάσεων τουΡίο

27. υποστηρίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των τριών συμβάσεων για τη 
βιολογική ποικιλότητα του Ρίο (ΣΒΠ), για την κλιματική αλλαγή (UNFCCCC) και την 
απερήμωση (UNCCD)·

28. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την ιδέα για τη 
διοργάνωση υψηλού επιπέδου συνάντηση των τριών συμβάσεων του Ρίο, στο πλαίσιο της 
διάσκεψης κορυφής Ρίο+20 που θα πραγματοποιηθεί το 2012·

Διακυβερνητική πλατφόρμα επιστημονικής πολιτικής για τη βιολογική ποικιλομορφία 
και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων και μερισμός της γνώσης

29. χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη από τις κυβερνήσεις τον Ιούλιο του 2010 στο
Busan για την σύσταση διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστημονικής πολιτικής για τη 
βιολογική ποικιλομορφία και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES)· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η IPBES θα συσταθεί πραγματικά το 
ταχύτερο δυνατό, εντός του 2011· πιστεύει ότι, καθόσον η συμβολή της IPBES θα 
εξαρτηθεί από την ποιότητα της έρευνας που θα αναληφθεί στην ΕΕ και διεθνώς, έχει
εξαιρετική σημασία η ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς πόρους για την 
έρευνα στον τομέα της βιολογικής ποικιλότητας·

30. ζητεί τη βελτίωση και τον καλύτερο μερισμό της γνώσης και των τεχνολογιών που 
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συνδέονται με την βιολογική ποικιλότητα, την αξία και τη λειτουργία της·

Συντονισμένη προσέγγιση 

31. επιμένει ότι στις συμφωνίες διεθνούς εμπορίου, κομβική συνιστώσα έχει η αειφορία των 
προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας· επισημαίνει σε σχέση με αυτό την 
ανάγκη ενσωμάτωσης «των μη εμπορικής φύσεως πτυχών», συμπεριλαμβανομένων και 
των μεθόδων παραγωγής και τον σεβασμό της βιολογικής ποικιλότητας σε κάθε 
μελλοντική συμφωνία του ΠΟΥ·

32. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την περιβαλλοντική
πτυχή στις σχέσεις με τρίτες χώρες και να συνεχίσουν την «πράσινη διπλωματία»·

*

* *

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την
Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των συμβαλλομένων στη ΣΒΠ μερών
και στη γραμματεία της ΣΒΠ.


