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B7-0000/2010

az Európai Parlament állásfoglalása a Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes 
feleinek 2010 október 1829. között Nagoyában (Japánban) tartandó 10. konferenciájára 
készülő uniós stratégiai célkitűzésekről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezménye (CBD) részes feleinek 2010. 
október 18–29. között Nagoyában, Japánban tartandó 10. konferenciájára (COP 10),

– tekintettel a Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett 2010. …-i kérdésre a Biológiai 
Sokféleség Egyezmény (CBD) részes feleinek a 2010. október 18. és 29. között 
Nagoyában (Japánban) tartandó 10. konferenciájára készülő uniós stratégiai 
célkitűzésekről (O-0000/2010 – B7 0000/2010),

– tekintettel az Európai Tanács 2010. március 25–26-i következtetéseire, különösen annak 
(14) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének 
(2) bekezdésére,

A. mivel a Biológiai Sokféleség Egyezmény a biodiverzitás védelmét szolgáló legnagyobb 
globális megállapodás; mivel az egyezményt 193 fél írta alá, köztük a 27 uniós tagállam 
és az Európai Unió,

B. mivel az ENSZ által meghirdetett „biológiai sokféleség nemzetközi éve” politikai 
lendületet kell, hogy adjon a Biológiai Sokféleség Egyezmény mindhárom célkitűzése 
végrehajtásának megerősítéséhez: a biológiai sokféleség megőrzéséhez, annak 
fenntartható használatához, valamint a genetikai források használatából származó haszon 
igazságos és kiegyensúlyozott elosztásához,

C. mivel orvosolni kell a Biológiai Sokféleség Egyezmény munkaprogramjainak 
végrehajtásában tapasztalható jelentős hiányosságokat,

Sürgősen cselekedni kell 

1. rendkívül aggasztónak tartja, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének ütemét 
jelentősen mérsékelni célzó 2010-es globális biodiverzitási célkitűzést nem sikerült 
tartani; 

2. rendkívül aggasztónak tartja a nemzetközi politikai napirendben a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállításával kapcsolatos sürgősségérzet hiányát;

3. aggasztja a genetikai forrásokhoz való jelenleg tapasztalható illegális hozzáférés; 

4. hangsúlyozza, hogy megfelelő források és politikai elhatározás mellett léteznek eszközök 
a biodiverzitás csökkenésének szélesebb körű mérséklésére; meggyőződése, hogy sok a 
kapcsolódási pont az éghajlat védelme, a millenniumi fejlesztési célok elérése és a 
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biodiverzitás csökkenésének megállítása között;

5. ezért felhívja a Bizottságot és a tagországokat, hogy vállaljanak vezető szerepet a COP 
10-en annak érdekében, hogy meggyőzzék a résztvevő feleket a cselekvés sürgősségéről; 

6. annak érdekében, hogy ilyen vezető szerepet játszhassanak, határozottan sürgeti a 
Bizottságot és a tagországokat, hogy egységesen szólaljanak fel, és növeljék saját belső 
döntéshozó folyamataik sebességét és hatékonyságát, hogy rövid időn belül meg tudjanak 
egyezni egy belső uniós álláspontban a COP 10-re, és hogy fordítsanak több időt és 
erőforrást a harmadik országokkal szembeni diplomáciai erőfeszítéseikre;

Gazdaság

7. hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő tanulmányok – például „Az ökoszisztémák és a 
biológiai sokféleség gazdaságtana (TEEB)” című tanulmány – becslése szerint a biológiai 
sokféleség csökkenéséből származó jóléti veszteség jelenleg mintegy 50 milliárd eurós 
(valamivel a GDP 1%-a alatti) összeget tesz ki évente, amely 2050-re 14 billió euróra, 
avagy a becsült GDP 7%-ára fog emelkedni;

8. azon a véleményen van, hogy a COP 10 során meghozandó döntéseknek tükrözniük kell a 
TEEB tanulmány eredményeit, és figyelembe kell venniük az abban megfogalmazott 
ajánlásokat, azaz hogy a nemzeti elszámolások jelenítsék meg a biológiai sokféleség 
csökkenéséből származó költségeket és a biodiverzitás értékét; hangsúlyozza, hogy 
máskülönben lehetetlen lesz nyomon követni a biodiverzitás jelenlegi válságának 
pénzügyi és gazdasági következményeit; hangsúlyozza, hogy több figyelmet kell fordítani 
az olyan piaci eszközök vizsgálatára és értékelésére, mint például az élőhelybankok 
rendszere és a fizetős ökoszisztéma-szolgáltatások, elősegítendő a biodiverzitást szolgáló 
megfelelő pénzforrások biztosítását; 

 A CBD-re vonatkozó stratégiai terv 

Átfogó célkitűzések 2020-ra és jövőkép 2050-re

9. sürgeti a Bizottságot és a tagországokat, hogy támogassanak egy általános, a CBD-re 
vonatkozó nagyratörő célkitűzést 2020-ra: a biológiai sokféleség csökkenésének 
megállítását és a biodiverzitás, illetve az ökoszisztéma-szolgáltatások értékének és 
hasznának kiegyensúlyozott elosztását; sürgeti a Bizottságot és a tagországokat, hogy 
kötelezzék el magukat egy 2050-es jövőkép mellett, biztosítandó az ökoszisztémák 
védelmét, megfelelő értékelését és helyreállítását;

2020-as részcélok

10. felhívja a Bizottságot és a tagországokat, hogy támogassanak mérhető, nagyszabású, 
realisztikus és időhöz kötött részcélokat, különösen annak biztosítására, hogy 2020-ra: 

* mindenki tisztában legyen a biológiai sokféleség értékével, illetve azzal, hogy mit tehet 
annak védelme érdekében

* a biológiai sokféleség értékei, illetve az annak megóvásából és fenntartható 
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kihasználásából eredő lehetőségek kerüljenek beemelésre a nemzeti elszámolásba és a 
fejlesztési, illetve a szegénység felszámolását célzó szakpolitikákba és stratégiákba

* megszűnjenek a biodiverzitást károsító támogatások

* a felek dolgozzanak ki és valósítsanak meg terveket az erőforrások felhasználásának 
hatékonyabbá tételére, a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére és az 
erőforrások felhasználásának az ökológiai korlátokon belül tartására

* nullára csökkenjen a nettó erdőirtás és megszűnjön a természetes élőhelyek pusztulása

* megszűnjön a túlhalászás miatt a tengeri ökoszisztémákra nehezedő nyomás, és 
megszűnjenek a pusztulást eredményező halászati eljárások

* megszűnjön az invazív fajok be- és megtelepedése

* a földterületek, az édesvízi és a tengeri területek legalább 15%-a védetté váljon

* sikerüljön megakadályozni az ismert veszélyeztetett fajok kihalását

* sikerüljön növelni az egyezmény megvalósítására irányuló kapacitásokat (emberi és 
pénzügyi erőforrásokat) 

Mutatók 

11. hangsúlyozza a tudományos adatokon alapuló konkrét mutatók elfogadásának 
szükségességét a stratégiai célok és célkitűzések megvalósulásának méréséhez; 

A genetikai erőforrásokhoz való hozzáférés és a haszonmegosztás

12. hangsúlyozza a COP 10 során a hozzáférés és a haszonmegosztás nemzetközi kérdéseiről 
szóló megbeszélések sikerének fontosságát, amely révén a CBD-vel kapcsolatban 
létrejöhet egy jogilag kötelező illetve nem kötelező érvényű rendelkezéseket tartalmazó 
jegyzőkönyv;

13. hangsúlyozza, hogy a hozzáférésről és haszonmegosztásról szóló jegyzőkönyvnek 
biztosítania kell a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférés tekintetében az átláthatóságot, 
a jogbiztonságot és a kiszámíthatóságot, valamint a genetikai erőforrások és 
származékaik, illetve a genetikai erőforrásokhoz kapcsolódó tradicionális ismeretek 
használatából származó haszon tisztességes és méltányos megosztását; 

14. hangsúlyozza, hogy a genetikai erőforrásokhoz kapcsolódó tradicionális ismeretekhez 
való hozzáféréssel kapcsolatban a jegyzőkönyvnek tiszteletben kell tartania a bennszülött 
és helyi közösségek tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulásának elvét;

15. elismeri, hogy a genetikai erőforrásokhoz kapcsolódó tradicionális ismeretek egyaránt 
fontosak a biológiai sokféleség megőrzése és fenntartható használata, valamint a genetikai 
erőforrások használatából származó haszon tisztességes és méltányos megosztása 
szempontjából, és ezért azokra a hozzáférést és haszonmegosztást szabályozó 
jegyzőkönyvnek megfelelő módon ki kell térnie;
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16. elismeri az országok egymásrautaltságát az élelmiszerekben és a mezőgazdaságban 
használt genetikai erőforrásokat illetően, valamint ezen erőforrások jelentőségét a világ 
élelmezésbiztonsága tekintetében, és ezért annak szükségességét, hogy ezeket a genetikai 
erőforrásokat a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a haszon megosztásával 
kapcsolatos nemzetközi rendszerre irányuló tárgyalások során figyelembe vegyék;

Tematikus munkaprogram – Tengeri és tengerparti biológiai sokféleség 

17.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy különös fontosságot tulajdonítsanak az 
olyan irányú törekvéseknek, melyek a nemzeti fennhatóságon belüli és kívüli, 
ökológiailag és biológiailag fontos tengeri területek azonosítására és védelmére 
összpontosítanak;  

Tematikus munkaprogram – Védett területek

18. elismeri, hogy fontos előrelépés figyelhető meg a védett területekre vonatkozó 
munkaprogram végrehajtásában; kiemeli ugyanakkor, hogy még számos teendő szükséges 
a program teljes megvalósításához;  

19. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak róla, hogy a COP 10 részes 
feleinél elsőbbséget élvezzen a védett területek megfelelő módon történő támogatásának 
és igazgatásának megerősítése, illetve hangsúlyozzák az e területek kínálta előnyöket a 
főbb döntéshozók előtt, és adott esetekben kérjék a támogatások növelését;  

A biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás

20. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a biológiai sokféleség védelmét az éghajlati 
politikákba is bevonják, és maximálisan kihasználják a két célkitűzéssel együtt járó 
előnyöket; ezért további erőfeszítések megtételére szólít fel annak érdekében, hogy 
növeljék az együttműködést, és még több kapcsolatot hozzanak létre a biológiai 
sokféleségre és az éghajlatra vonatkozó szakpolitikák, különösképpen az ENSZ Éghajlat-
változási Keretegyezménye (UNFCCC) és az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezménye 
(CBD) között;  

Bioüzemanyagok

21. kiemeli, hogy a COP 10 során el kell fogadni egy, a bioüzemanyagokra vonatkozó ajánlást
emlékeztet, hogy különösen fontos a bioüzemanyagok a biológiai sokféleségre gyakorolt 
közvetlen és a közvetett hatásainak felmérése; 

Finanszírozás

22. hangsúlyozza, hogy jelentős mértékben növelni kell a biológiai sokféleség védelmére 
fordított globális költségvetést, különösen nagy hangsúlyt fektetve a már létező 
finanszírozási forrásokra, illetve emellett az új, innovatív forrásokra is, beleértve ebbe az 
új, innovatív, piacon alapuló eszközöket;  

23. meggyőződése, hogy csupán a közkiadások nem elegendőek a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény céljának eléréséhez, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a vállalati 
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felelősségvállalás a biológiai sokféleségre is vonatkozzon;

24. sürgeti az ökoszisztéma-szolgáltatások finanszírozására szolgáló, innovatív rendszerek 
kialakítását és megvalósítását a Bizottságnál és a tagállamoknál, mely a 
magánfinanszírozás mozgósítását is elősegítené; 

25. úgy ítéli meg, hogy az éghajlati politikák pénzügyi eszközeit, mint például a REDD+-t, a 
gyorsított finanszírozást, a tiszta fejlesztési mechanizmust (CDM) és az együttes 
végrehajtást (JI) meg kell változtatni oly módon, hogy azok minél inkább a biológiai 
sokféleség védelmét szolgálják, és egyúttal biztosítani tudják a biológiai sokféleséggel 
együtt járó előnyöket; 

26. szükségesnek tartja továbbá, hogy a piacra kerülő termékek végső ára a külső költségeket 
is foglalja magában, mint például a biológiai sokféleségben okozott kárt, vagy a biológiai 
sokféleség támogatása kapcsán felmerülő költségeket;

Kapcsolódási pontok a három riói egyezmény között

27. úgy ítéli meg, hogy a három, Rióban aláírt, a biológiai sokféleséggel (CBD), az 
éghajlatváltozással (UNFCCC), és az elsivatagosodás megelőzésével kapcsolatos 
(UNCCD) egyezmény közötti kapcsolatokat meg kell erősíteni;

28. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy aktívan támogassák a 2012-ben, a Rio+20 
találkozó részeként tartandó, a három riói egyezményhez csatlakozó felek közötti magas 
szintű találkozó ötletét; 

A biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudományos-szakpolitikai platform (IPBES) és ismeretmegosztás

29. üdvözli a 2010 júniusában Busanban, a biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi tudományos-szakpolitikai platform (IPBES) 
kialakításáról szóló kormányok közötti megállapodást; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy gondoskodjanak az IPBES 2011-ben minél hamarabb történő 
tényleges felállításáról; úgy véli, mivel az IPBES eredményessége az uniós és nemzetközi 
kutatások minőségének függvénye, különösen fontos, hogy az EU és tagállamai elegendő 
forrást biztosítsanak a biológiai sokféleség védelmére irányuló kutatásokhoz; 

30. felszólít a biológiai sokféleséghez, annak értékéhez és működéséhez kapcsolódó ismeretek 
és technológiák minél szélesebb körű megosztásra; 

Koordinált megközelítés

31. kitart amellett, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban kulcsfontosságú a 
kereskedés tárgyát képező termék fenntarthatósága; e tekintetben kiemeli annak 
szükségét, hogy a Kereskedelmi Világszervezet jövőbeli megállapodásai a nem 
kereskedelmi szempontokra is terjedjenek ki, beleértve a termelési módszereket és a 
biológiai sokféleség tiszteletben tartását is;

32. biztatja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a harmadik országokkal való kapcsolataikba 
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foglalják bele a környezetvédelmi elemeket is, és folytassák a „zöld diplomáciát”;

*

*   *

33. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, és a 
Biológiai Sokféleség Egyezményt aláíró felek kormányainak, parlamentjeinek, és a CBD 
titkárságának.


