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B7-0000/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl strateginių ES tikslų 10-ajam Jungtinių Tautų 
biologinės įvairovės konvencijos (BĮK) šalių susitikimui, vyksiančiam 2010 m. spalio 18–
29 d. Nagojoje, Japonijoje

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 10-ąjį Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvencijos (BĮK) šalių 
susitikimą (COP 10), kuris vyks 2010 m. spalio 18–29 d. Nagojoje, Japonijoje,

– atsižvelgdamas į 2010 m. ..... klausimą Komisijai ir Tarybai dėl ES strateginių tikslų 10-
ajam biologinės įvairovės konvencijos (BĮK) šalių susitikimui, kuris vyks 2010 m. spalio 
18–29 d. Nagojoje, Japonijoje, (O-0000/2010 – B7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, visų pirma į 
14 punktą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi BĮK yra didžiausias pasaulinis susitarimas dėl biologinės įvairovės apsaugos; 
kadangi jį pasirašė 193 šalys, įskaitant 27 ES valstybes nares ir Europos Sąjunga,

B. kadangi Jungtinių Tautų paskelbti biologinės įvairovės metai turėtų suteikti politinį 
impulsą aktyviau įgyvendinti visus tris BĮK tikslus: biologinės įvairovės išsaugojimą, 
tausų biologinės įvairovės naudojimą, teisingą ir lygiateisį dalijimąsi nauda, gaunama iš 
genetinių išteklių,

C. kadangi reikia pašalinti didelius BĮK darbo programų įgyvendinimo trūkumus,

Būtinybė skubiai veikti 

1. yra labai susirūpinęs, kad pasaulio 2010 m. biologinės įvairovės tikslas – iš esmės 
sumažinti biologinės įvairovės nykimo tempus – nebuvo įvykdytas; 

2. yra labai susirūpinęs dėl to, kad biologinės įvairovės nykimo stabdymas nėra įrašytas į 
tarptautinę politinę darbotvarkę kaip ypatingos skubos klausimas;

3. yra sunerimęs egzistuojančios galimybės nelegaliai naudotis genetiniais ištekliais; 

4. pabrėžia, kad turint pakankamai išteklių ir politinės valios, yra priemonių biologinės 
įvairovės nykimo stabdymui platesniu mastu; yra įsitikinęs, kad yra daug sinergijų, 
galinčių prisidėti apsaugoti klimatą, siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų ir stabdant 
biologinės įvairovės nykimą;

5. todėl ragina Komisiją ir valstybes nares atlikti lyderio vaidmenį COP 10, siekiant įtikinti 
visas šalis, kad reikia skubiai imtis veiksmų; 
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6. kad būtų galima atlikti tokį lyderio vaidmenį, primygtinai ragina Komisiją ir valstybes 
nares kalbėti vienu balsu ir paspartinti savo vidaus sprendimų priėmimo procedūrą bei 
užtikrinti geresnį jos veiksmingumą, kad būtų galima greitai susitarti dėl vidinės ES 
pozicijos dėl COP 10 ir skirti daugiau išteklių ir laiko diplomatinėms pastangoms trečiųjų 
šalių atžvilgiu;

Ekonomika

7. pabrėžia, kad šiuo metu atliekamuose tyrimuose, pavyzdžiui, tyrime „Ekosistemų ir 
biologinės įvairovės ekonomika“ (TEEB), nustatyta, kad dėl biologinės įvairovės nykimo 
šiuo metu gerovė mažėja apie 50 mlrd. EUR per metus (beveik 1 % BVP), o 2050 m. 
sumažės 14 trln. EUR, arba 7 % BVP per metus;

8. laikosi nuomonės, kad sprendimai, kurie turi būti priimti COP 10, turi atspindėti TEEB 
tyrimo rezultatus ir remtis jo rekomendacijomis, t. y., kad biologinės įvairovės nykimo 
išlaidos ir biologinės įvairovės vertė turi būti atspindėtos nacionalinėse sąskaitose; 
pabrėžia, kad priešingu atveju nebus įmanoma stebėti finansinių ir ekonominių pasekmių, 
kurias dabartinė biologinės įvairovės krizės turės ekonomikai; pabrėžia, kad turėtų būti 
išreikšta daugiau požiūrių, siekiant ištirti ir patvirtinti rinkos priemones, pavyzdžiui, 
buveinių bankus ir mokėjimo už ekosistemų funkcijas, padedant užtikrinti reikiamus 
finansinius išteklius biologinei įvairovei išsaugoti; 

BĮK strateginis planas 

Bendroji misija iki 2020 m. ir Vizija 2050 m.

9. ragina Komisiją ir valstybes nares remti plataus užmojo bendrąją BĮK misiją 2020 m.: 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir dalintis biologinės įvairovės vertybėmis ir nauda 
bei ekosistemų funkcijoms lygiateisiškai; ragina Komisiją ir valstybes nares kuo greičiau 
įsipareigoti įgyvendinti Viziją 2050 m., užtikrinant, kad ekosistemos bus apsaugotos, 
vertinamos ir atkurtos;

Tarpiniai tikslai iki 2020 m.

10. ragina Komisiją ir valstybes nares remti išmatuojamus, ambicingus, realistiškus ir laike 
apribotus tarpinius tikslus, visų pirma siekiant juos įgyvendinti iki 2020 m.: 

* kiekvienas suvokia biologinės įvairovės svarbą ir žino, kokių veiksmų gali imtis, kad ją 
apsaugotų;

* biologinės įvairovės vertybių ir iš jos kylančių galimybių išsaugojimas ir tausus 
naudojimas integruojami į nacionalines sąskaitas ir vystymosi bei skurdo mažinimo 
politikas ir strategijas;

* biologinei įvairovei nepalankios subsidijos panaikinamos;

* šalys yra parengusios ir įgyvendinusios planus padidinti išteklių naudojimo efektyvumą, 
sumažinti atliekų kiekį ir išlaikyti išteklių naudojimą ekologinių reikalavimų ribose;

* visiškai sustabdytas miškų ir natūralių buveinių naikinimas;
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*  spaudimas jūrų ekosistemoms dėl žuvų išteklių pereikvojimo sustabdytas ir žalingos 
žvejybos praktikos pašalintos;

* invazinių rūšių įveisimas ir įsikūrimas sustabdytas;

* ne mažiau kaip 15% žemės, gėlo vandens ir jūros zonų yra saugomos;

* užkirstas kelias žinomų nykstančių rūšių išnykimui;

* padidinti pajėgumai (žmogiškieji ištekliai ir finansavimas) Konvencijos įgyvendinimui 

Rodikliai 

11. pabrėžia, kad būtina nustatyti konkrečius rodiklius, paremtus moksliniais duomenimis, 
siekiant įvertinti į strateginių tikslų ir uždavinių pažangą; 

Galimybė naudotis genetiniais ištekliais ir pasidalijimas nauda (ABS)

12. pabrėžia, kad siekiant sėkmingai baigti derybas dėl tarptautinio ABS režimo per COP 10, 
kurių rezultatas turėtų būti Protokolas prie BĮK su teisiškai privalomomis ir neprivalomas 
nuostatomis;

13. pabrėžia, kad ABS protokolas turi užtikrinti skaidrumą, teisinį tikrumą ir nuspėjamumą, 
kai siekiama gauti galimybę naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningai bei lygiateisiškai 
dalytis nauda, gaunama naudojant genetinius išteklius, jų dariniais bei tradicinėmis 
žiniomis, susijusiomis su genetiniais ištekliais. 

14. pabrėžia, kad Protokole turi būti laikomasi išankstinio čiabuvių ir vietos bendruomenių 
sutikimo principo dėl galimybės susipažinti su tradicinėmis žiniomis, susijusiomis su 
genetiniais ištekliais;

15. pripažįsta, kad su genetiniais ištekliais susijusios tradicinės žinios yra svarbios siekiant 
užtikrinti, kad biologinė įvairovė būtų išsaugota bei tausiai naudojama ir kad būtų 
sąžiningai bei lygiateisiškai dalijamasi nauda, gaunama naudojant genetinius išteklius, ir 
kad todėl į jas reikia tinkamai atsižvelgti ABS protokole;

16. pripažįsta, kad šalys tarpusavyje labai priklausomos genetinių išteklių maisto pramonei ir 
žemės ūkiui atžvilgiu ir kad genetiniams ištekliams tenka svarbus vaidmuo užtikrinant 
apsirūpinimą maistu pasaulyje, todėl reikia atsižvelgti į šiuos genetinius išteklius vedant 
derybas dėl tarptautinio ABS režimo;

Teminė darbo programa – Jūrų ir pakrančių biologinė įvairovė 

17.  ragina Komisiją ir valstybes nares tvirtai pasisakyti už tolesnės pažangos, nustatant ir 
apsaugant ekologiškai ar biologiškai reikšmingų teritorijų jūrų teritorijose ir nacionalinės 
jurisdikcijos bei už jos ribų svarbą; 

Teminė darbo programa – Saugomos teritorijos

18. pripažįsta, kad buvo padaryta didelė pažanga įgyvendinant Darbo programą dėl saugomų 
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teritorijų (DPST); nepaisant to, pabrėžia, kad dar daug reikia nuveikti, siekiant visiškai 
įgyvendinti šią programą; 

19. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad COP 10 būtų teikiama pirmenybė 
stiprinti tinkamą paramą bei saugomų teritorijų valdymui, taip pat pranešti apie saugomų 
teritorijų teikiamą naudą pagrindiniams sprendimų priėmėjams ir, prireikus, prašyti skirti 
daugiau lėšų; 

Biologinė įvairovė ir klimato kaita

20. pabrėžia, kad būtina biologinės įvairovės apsaugą įtraukti į klimato politiką ir siekti gauti 
maksimalią bendrą naudą iš dviejų tikslų; todėl ragina dėti daugiau pastangų siekiant 
stiprinti sinergiją ir ryšius tarp biologinės įvairovės ir klimato politikos, ypač tarp 
JTBKKK ir BĮK; 

Biodegalai

21. pabrėžia, kad reikia, jog rekomendacijos dėl biodegalų būtų priimtos COP 10; primena, 
kad yra labai svarbu įvertinti tiesioginį ir netiesioginį biokuro poveikį biologinei įvairovei; 

Finansavimas

22. pabrėžia, kad būtina iš esmės pagerinti pasaulinį biologinės įvairovės finansavimą, visų 
pirma iš jau esamų finansavimo šaltinių, bet taip pat iš naujų ir novatoriškų šaltinių, 
įskaitant naujus ir naujoviškus rinkos instrumentus; 

23. yra įsitikinęs, kad norint pasiekti BĮK bioįvairovės tikslą vien viešųjų išlaidų nepakaks, ir 
pabrėžia, kad prisiimant įmonių socialinę atsakomybę taip pat svarbu atsižvelgti į 
biologinę įvairovę;

24. ragina Komisiją ir valstybes nares kuo greičiau parengti ir įgyvendinti novatoriškas 
sistemas, skirtas mokėti už ekosistemų funkcijas, sutelkiant privatų finansavimą; 

25. laikosi nuomonės, kad klimato finansavimo priemones, pvz., REDD +, spartųjį 
finansavimą, ŠPM ir BĮ reikia reformuoti, siekiant išlaikyti biologinės įvairovės apsaugą 
ir, kur įmanoma, užtikrinti biologinės įvairovės teikiamą bendrą naudą;

26. pabrėžia, kad reikia rasti sprendimus, kaip įtraukti išorės išlaidas, pavyzdžiui, žalą 
biologinei įvairovei ar išlaidas, patirtas siekiant apsaugoti biologinę įvairovę, į galutinę 
rinkai pateiktų produktų kainą;

Sinergijos tarp trijų Rio de Žaneiro konvencijų

27. laikosi nuomonės, kad sinergijos tarp trijų Rio de Žaneiro konvencijų dėl biologinės 
įvairovės (BĮK), dėl klimato kaitos (JTBKKK) ir dėl dykumėjimo (JTKKD) turėtų būti 
sustiprintos;

28. ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviai remti idėją 2012 m. surengti aukšto lygio 
susitikimą dėl trijų Rio de Žaneiro konvencijų kaip Rio+20 aukščiausiojo lygio susitikimo 
dalį;
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Tarpvyriausybinė mokslinė politinė biologinės įvairovės ir ekosistemų platforma (angl. 
IPBES) ir dalijimasis žiniomis

29. palankiai vertina 2010 m. birželio mėn. Busane vyriausybių pasiektą susitarimą sukurti 
Tarpvyriausybinė mokslinė politinė biologinės įvairovės ir ekosistemų platforma (angl. 
IPBES); ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad IPBES būtų įsikūrusi ir 
veiksminga kuo anksčiau 2011 m.; mano, kad, kadangi IPBES įnašas priklausys nuo ES ir 
tarptautiniu lygmeniu vykdytų tyrimų kokybės, yra itin svarbu, jog ES ir valstybės narės 
užtikrintų pakankamai išteklių, biologinės įvairovės moksliniams tyrimams;

30. ragina gerinti ir geriau dalytis žiniomis ir technologijomis susijusiomis su biologine 
įvairove, jos reikšmė ir veikimu; 

Suderintas požiūris

31. primygtinai reikalauja, kad tarptautiniuose prekybos susitarimuose produktų, kuriais 
prekiaujama, tvarumas būtų esminis dalykas; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad į visus būsimus 
PPO susitarimus reikia įtraukti su prekyba nesusijusius klausimus, tarp jų ir tuos, kurie 
susiję su gamybos metodais ir su pagarba biologinei įvairovei;

32. ragina Komisiją ir valstybes nares įtraukti su aplinka susijusius klausimus į santykius su 
trečiosiomis šalimis ir tęsti „žaliąją diplomatiją“;

*

*   *

33. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, BĮK šalių vyriausybėms 
bei parlamentams ir BĮK sekretoriatui.


