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B7-0000/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n strategisista tavoitteista Nagoyassa 
(Japani) 18.—29. lokakuuta 2010 pidettävää biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen 10. osapuolikonferenssia varten

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EU:n strategisista tavoitteista Nagoyassa (Japani) 18.—29. lokakuuta 
2010 pidettävän biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
10. osapuolikonferenssin,

– ottaa huomioon ... 2010 komissiolle ja neuvostolle esitetyn kysymyksen EU:n strategisista 
tavoitteista Nagoyassa (Japani) 18.—29. lokakuuta 2010 pidettävää biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 10. osapuolikonferenssia varten (O-
0000/2010 – B7-0000/2010),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 25.—26. maaliskuuta 2010 antamat päätelmät ja 
erityisesti niiden 14 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus on maailman 
laajin biologista monimuotoisuutta varjeleva sopimus; ottaa huomioon, että sen on 
allekirjoittanut 193 osapuolta, Euroopan unioni ja sen 27 jäsenvaltiota mukaan luettuina,

B. toteaa, että YK:n julistaman biologista monimuotoisuutta koskevan teemavuoden olisi 
luotava poliittista tahtoa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen kolmen 
tavoitteen — biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, biologisen monimuotoisuuden 
kestävä käyttö, geneettisten varojen käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen 
jakaminen — saavuttamisen tehostamiseen,

C. toteaa, että biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen työohjelmien 
täytäntöönpanossa ilmenevät tuntuvat puutteet on korjattava,

Pikaisen toiminnan tarve 

1. on erittäin huolissaan siitä, että vuodeksi 2010 asetettua globaalia tavoitetta biologisen 
monimuotoisuuden häviämisasteen merkittävästä vähentämisestä ei ole kyetty 
saavuttamaan;

2. on syvästi huolissaan siitä, että kansainvälisessä poliittisessa ohjelmassa ei tunnuta pitävän 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämistä kiireellisenä asiana;

3. pitää geneettisten varojen luvattoman käytön jatkumista hälyttävänä;

4. korostaa, että elävän luonnon monimuotoisuuden häviämistä kyetään vähentämään 
laajemmassa mittakaavassa riittävien voimavarojen ja poliittisen tahdon avulla; uskoo, 
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että ilmastonsuojelusta, vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisesta ja biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämisestä saadaan monenlaista synergiaa;

5. vaatii siksi komissiota ja jäsenvaltioita osoittamaan johtajuutta 10. osapuolikonferenssissa, 
jotta kaikki osapuolet saadaan vakuuttuneiksi pikaisen toiminnan tarpeesta;

6. kehottaa painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita esiintymään tämän johtajuuden 
toteutumiseksi yhtenäisenä rintamana ja kohentamaan sisäisen päätöksentekomenettelynsä 
nopeutta ja tehokkuutta, jotta ne voivat sopia pikaisesti EU:n sisäisestä kannasta 
10. osapuolikonferenssia varten, ja käyttämään enemmän voimavaroja ja aikaa kolmansia 
maita kohtaan harjoitettavaan diplomatiaan;

Taloudelliset näkökohdat

7. korostaa, että nykyisissä tutkimuksissa, kuten ekosysteemien ja biologisen 
monimuotoisuuden taloudellisia näkökohtia koskevassa tutkimuksessa arvioidaan, että 
biologisen monimuotoisuuden häviäminen heikentää nykyisellään hyvinvointia noin 
50 miljardia euroa vuodessa (vajaat 1 prosentti bkt:stä) ja että luku nousee 14 biljoonaan 
euroon tai 7 prosenttiin arvioidusta bkt:stä vuoteen 2050 mennessä;

8. katsoo, että 10. osapuolikonferenssissa tehtävissä päätöksissä on otettava huomioon 
ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden taloudellisia näkökohtia koskevassa 
tutkimuksessa tehdyt havainnot ja siinä annetut suositukset, kuten se, että biologisen 
monimuotoisuuden häviämisestä aiheutuvat kustannukset ja elävän luonnon 
monimuotoisuuden arvo on otettava huomioon kansallisissa laskelmissa; tähdentää, että 
muutoin on mahdotonta seurata, mitä rahoituksellisia ja taloudellisia seurauksia 
nykyisestä biologista monimuotoisuutta koskevasta kriisistä aiheutuu; korostaa, että 
markkinavälineiden, kuten luontotyyppien korvauskaupan ja ekosysteemipalveluja 
koskevien maksujen, tutkimiseen ja hyväksymiseen olisi kiinnitettävä enemmän 
huomiota, jotta biologiselle monimuotoisuudelle kyetään varmistamaan riittävä rahoitus;

Biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta koskeva strateginen suunnitelma 

Yleinen tehtävä vuoteen 2020 mennessä ja visio vuodeksi 2050

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen kunnianhimoista yleistä tehtävää vuoteen 2020 mennessä: biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen ja biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen arvojen ja hyötyjen oikeudenmukainen jakaminen; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita sitoutumaan vuotta 2050 koskevaan visioon, jolla 
varmistetaan ekosysteemien suojeleminen, arvossa pitäminen ja ennallistaminen;

Alatavoitteet vuoteen 2020 mennessä

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan mitattavissa olevia, kunnianhimoisia, 
realistisia ja aikataulutettuja alatavoitteita, joilla varmistetaan erityisesti, että vuoteen 2020 
mennessä: 
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* jokainen on perillä biologisen monimuotoisuuden arvosta ja siitä, mitä itse kukin voi tehdä 
sen suojelemiseksi;

* biologisen monimuotoisuuden arvot ja sen suojelemisesta ja kestävästä käytöstä koituvat 
mahdollisuudet otetaan huomioon kansallisessa kirjanpidossa sekä kehitystä ja köyhyyden 
vähentämistä koskevissa politiikoissa ja strategioissa;

* biologista monimuotoisuutta haittaavat tuet lakkautetaan;

* osapuolet ovat laatineet ja toteuttaneet suunnitelmia resurssien tehokkuuden lisäämiseksi, 
jätteiden määrän vähentämiseksi ja luonnonvarojen käytön pitämiseksi ekologisesti 
kestävissä rajoissa;

* metsien nettokato on päättynyt ja luontotyyppien häviäminen ja niiden tilan 
heikkeneminen on saatu pysäytettyä;

* liikakalastuksen meren ekosysteemeihin kohdistama paine on hellittänyt ja tuhoisat 
kalastusmenetelmät on lopetettu;

* haitallisten vieraslajien leviäminen on pysäytetty;

* vähintään 15 prosenttia maa-alasta, makeasta vedestä ja merialueista kuuluu suojelun 
piiriin;

* uhanalaisiksi tiedettyjen lajien sukupuutto on estetty;

* yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevaa kapasiteettia (henkilöresurssit ja rahoitus) on 
lisätty;

Ilmaisimet

11. korostaa, että on otettava käyttöön tieteelliseen näyttöön perustuvia konkreettisia 
ilmaisimia, joiden avulla mitataan strategisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista;

Geneettisten varojen saatavuus ja niistä koituvien hyötyjen jakaminen

12. tähdentää, että 10. osapuolikonferenssissa on vietävä onnistuneesti loppuun neuvottelut 
geneettisten varojen saatavuutta ja niistä koituvien hyötyjen jakamista koskevasta 
kansainvälisestä järjestelmästä, minkä pitäisi johtaa siihen, että yleissopimukseen liitetään 
oikeudellisesti sitovia ja sitomattomia määräyksiä sisältävä pöytäkirja;

13. tähdentää, että pöytäkirjassa on huolehdittava geneettisten varojen saatavuutta koskevasta 
avoimuudesta, oikeusvarmuudesta ja ennakoitavuudesta sekä geneettisten varojen 
käytöstä koituvien hyötyjen, näiden varojen johdannaisten ja niitä koskevan perinteisen 
tietämyksen oikeudenmukaisesta jakamisesta;

14. tähdentää, että pöytäkirjassa on sovellettava geneettisiä varoja koskevaan perinteiseen 
tietämykseen alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen ilmoitettua ennakkosuostumusta koskevaa 
periaatetta;



RE\821537FI.doc 5/7 PE443.097v01-00

FI

15. myöntää, että geneettisiä varoja koskeva perinteinen tietämys on merkityksellistä 
biologisen monimuotoisuuden suojelemisen ja kestävän käytön sekä geneettisten varojen 
käytöstä koituvien hyötyjen oikeudenmukaisen jakamisen kannalta ja että siksi tällaista 
perinteistä tietämystä on käsiteltävä asianmukaisesti geneettisten varojen saatavuutta ja 
niistä koituvien hyötyjen jakamista koskevassa pöytäkirjassa;

16. myöntää, että maat ovat toisistaan riippuvaisia elintarvikkeita ja maataloutta koskevien 
geneettisten varojen suhteen ja että geneettiset varat ovat maailmanlaajuisesti tärkeitä 
elintarviketurvalle, joten ne on otettava huomioon kun neuvotellaan geneettisten varojen 
saatavuutta ja niistä koituvien hyötyjen jakamista koskevasta kansainvälisestä 
järjestelmästä;

Aihekohtainen työohjelma – Meri- ja rannikkoalueiden biologinen monimuotoisuus 

17.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita korostamaan, miten tärkeää on edistyä ekologisesti 
ja biologisesti merkittävien merialueiden yksilöimisessä ja suojelemisessa riippumatta 
siitä, kuuluvatko nämä alueet kansallisen lainkäyttövallan piiriin vai eivät;

Aihekohtainen työohjelma - Suojelualueet

18. myöntää, että suojelualueita koskevan työohjelman toteuttamisessa on edistytty 
konkreettisesti; korostaa kuitenkin, että ohjelman täydellisesti loppuun viemiseksi on 
tehtävä vielä paljon työtä;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että 10. osapuolikonferenssissa 
asetetaan päätavoitteeksi suojelualueiden asianmukaisen tukemisen ja hoitamisen 
vahvistaminen ja suojelualueista saatavista hyödyistä tiedottaminen tärkeimmille 
päätöksentekijöille, sekä pyytämään tarvittaessa varojen lisäämistä;

Biologinen monimuotoisuus ja ilmastonmuutos

20. tähdentää, että biologista monimuotoisuutta koskevat turvatakuut on sisällytettävä 
ilmastopolitiikkaan ja että näiden kahden tavoitteen yhteisedut on maksimoitava; vaatii 
siksi lisätoimia biologisen monimuotoisuuden ja ilmastopolitiikan, erityisesti 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen ja biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen, synergioiden ja yhteyksien 
vahvistamiseksi;

Biopolttoaineet

21. korostaa, että 10. osapuolikonferenssissa on hyväksyttävä biopolttoaineita koskeva 
suositus; muistuttaa, että on erittäin tärkeää arvioida biopolttoaineiden välittömiä ja 
välillisiä vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen;

Rahoitus

22. korostaa, että biologista monimuotoisuutta koskevaa maailmanlaajuista rahoitusta on 
lisättävä tuntuvasti erityisesti nykyisten rahoituslähteiden avulla ja hyödyntämällä uusia ja 
innovatiivisia lähteitä, kuten uusia ja innovatiivisia markkinapohjaisia ohjauskeinoja;
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23. uskoo, että pelkkä julkinen rahoitus ei riitä biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen, ja korostaa, miten tärkeää on, että myös 
suuryhtiöt ottavat huomioon biologisen monimuotoisuuden;

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään ja ottamaan käyttöön 
ekosysteemipalveluja koskevia innovatiivisia maksujärjestelmiä ja hankkimaan yksityistä 
rahoitusta;

25. katsoo, että ilmastonmuutosta koskevia rahoitusvälineitä, kuten metsäkadosta ja metsien 
tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentämistä koskevaa REDD+ -ohjelmaa, 
nopeasti saatavaa rahoitusta, puhtaan kehityksen mekanismia ja yhteisiä aloitteita, olisi 
uudistettava, jotta niissä annettaisiin biologista monimuotoisuutta koskevat turvatakuut ja 
jotta biologisesta monimuotoisuudesta saataisiin mahdollisuuksien mukaan yhteisetuja;

26. korostaa, että on löydettävä ratkaisuja, joilla markkinoilla olevien tuotteiden loppuhintaan 
voidaan sisällyttää ulkoiset kustannukset, kuten biologiselle monimuotoisuudelle 
aiheutuneet haitat tai biologisen monimuotoisuuden tukemisesta aiheutuneet kustannukset;

Kolmen Rion yleissopimuksen synergia

27. katsoo, että biologista monimuotoisuutta, ilmastonmuutosta ja aavikoitumisen estämistä 
koskevan kolmen Rion yleissopimuksen synergiaa on tehostettava;

28. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti ajatusta, että osana vuonna 
2012 pidettävää Rio+20 -huippukokousta pidetään korkean tason tapaaminen, jossa 
käsitellään kolmea Rion yleissopimusta;

Biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevä hallitustenvälinen 
tiede- ja politiikkafoorumi (IPBES) ja tietämyksen jakaminen

29. pitää myönteisenä, että hallitukset pääsivät Busanissa kesäkuussa 2010 sopimukseen 
biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän hallitustenvälisen tiede-
ja politiikkafoorumin (IPBES) perustamisesta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että IPBES:n toiminta käynnistyy tehokkaasti mahdollisimman varhain 
vuonna 2011; katsoo, että koska IPBES:n rooli riippuu EU:ssa ja kansainvälisesti tehdyn 
tutkimuksen laadusta, on erittäin tärkeää, että EU ja sen jäsenvaltiot varmistavat riittävät 
resurssit biologista monimuotoisuutta koskevaan tutkimukseen;

30. edellyttää biologista monimuotoisuutta ja sen arvoa ja toimintaa koskevan tietämyksen ja 
teknologian kohentamista ja niiden jakamisen parantamista;

Koordinoitu lähestymistapa

31. pitää kiinni siitä, että kansainvälisten kauppasopimusten yhtenä pääelementtinä on, että 
kaupattavat tuotteet ovat kestävyysperiaatteen mukaisia; tähdentää tässä yhteydessä, että 
kaikkiin tuleviin WTO-sopimuksiin on sisällytettävä myös muita kuin kauppaa koskevia 
huolenaiheita, kuten tuotantomenetelmät ja biologisen monimuotoisuuden 
kunnioittaminen;
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32. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään ympäristönäkökohdat kolmansien 
maiden kanssa ylläpidettäviin suhteisiin ja jatkamaan ympäristöystävällistä diplomatiaa;

*

*   *

33. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten hallituksille ja 
parlamenteille ja kyseisen yleissopimuksen sihteeristölle.


