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B7-0000/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES stratēģiskajiem mērķiem Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību 10. pušu konferencē, kas no 2010. gada 18. līdz 29.oktobrim 
notiks Nagojā (Japāna)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) 10. pušu konferenci, 
kas no 2010. gada 18. līdz 29.oktobrim notiks Nagojā (Japāna),

– ņemot vērā 2010. gada ... jautājumu Komisijai un Padomei par ES stratēģiskajiem 
mērķiem Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 10. pušu konferencē, kas no 2010. 
gada 18. līdz 29.oktobrim notiks Nagojā (O-0000/2010 – B7 0000/2010),

– ņemot vērā Eiropadomes 25.–26. marta secinājumus, jo īpaši 14. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Konvencija par bioloģisko daudzveidību ir plašākā vienošanās pasaulē par 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un tā kā to ir parakstījušas 193 puses, tostarp 27 ES 
dalībvalstis un Eiropas Savienība;

B. tā kā ANO bioloģiskās daudzveidības gadam būtu jāsniedz impulss politikai, lai stiprinātu 
CBD visu triju mērķu īstenošanu: saglabāt bioloģisko daudzveidību, ilgtspējīgi izmantot 
bioloģisko daudzveidību un godīgi un vienlīdzīgi sadalīt ieguvumus no ģenētisko resursu 
izmantošanas;

C. tā kā ir jānovērš būtiski trūkumi CBD darba programmu īstenošanā,

Nepieciešamība rīkoties steidzami 

1. pauž īpašas bažas par to, ka nav īstenots mērķis 2010. gadā pasaulē būtiski ierobežot 
bioloģiskās daudzveidības zudumu; 

2. pauž dziļas bažas par to, ka starptautiskajā darba kārtībā netiek piešķirta prioritāte 
bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšanai;

3. pauž bažas par nepārtraukto nelegālo piekļuvi ģenētiskajiem resursiem; 

4. uzsver, ka ar pietiekamiem resursiem un politisko gribu pastāv līdzekļi, lai vairāk 
ierobežotu bioloģiskās daudzveidības zudumu; ir pārliecināts, ka pastāv daudzas sinerģijas 
starp klimata aizsardzību, Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu un bioloģiskās 
daudzveidības zuduma apturēšanu;

5. tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis uzņemties vadošu lomu 10. pušu konferencē, lai 
pārliecinātu visas puses, ka ir jārīkojas nekavējoties;
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6. lai varētu īstenot šādu līdera lomu, stingri prasa Komisijai un dalībvalstīm paust vienotu 
nostāju ar mērķi palielināt ātrumu un uzlabot efektivitāti to iekšējai lēmumu pieņemšanas 
procedūrai nolūkā spēt ātrāk vienoties par ES iekšējo nostāju 10. pušu konferencē un 
piešķirt vairāk resursu un laika to diplomātiskajiem pūliņiem attiecībā uz trešām valstīm;

Ekonomika

7. uzsver, ka pašreizējos pētījumos, piemēram, pētījumā "Ekonomika ekosistēmās un 
bioloģiskā daudzveidība", tiek lēsts, ka labklājības zudums, ko izraisa bioloģiskās 
daudzveidības zudums, pašlaik ir aptuveni EUR 50 miljardi gadā (nedaudz mazāk par 1 % 
no IKP) un 2050. gadā sasniegs EUR 14 triljonus vai 7 % no IKP gadā;

8. uzskata, ka 10. pušu konferencē pieņemtajos lēmumos ir jāatspoguļo pētījuma 
"Ekonomika ekosistēmās un bioloģiskā daudzveidība" atklājumi un šiem lēmumiem 
jābalstās uz tā ieteikumiem, t. i., uz to, ka bioloģiskās daudzveidības zuduma izmaksas un 
vērtība ir jāatspoguļo valstu bilancē; uzsver, ka citādi nebūs iespējams pārraudzīt 
pašreizējās bioloģiskās daudzveidības krīzes finansiālo un ekonomisko ietekmi uz 
ekonomiku nākotnē; uzsver, ka jāpiešķir vairāk nozīmes tirgus instrumentu, piemēram, 
biotopu biržas un maksājumu ekosistēmu pakalpojumiem, izpētei un uzlabošanai, lai 
palīdzētu nodrošināt pietiekamus finanšu resursus bioloģiskajai daudzveidībai;

Konvencijas par bioloģisko daudzveidību stratēģiskais plāns 

Kopējais uzdevums līdz 2020. gadam un perspektīvas līdz 2050. gadam

9. prasa Komisijai un dalībvalstīm atbalstīt vērienīgo CBD kopējo uzdevumu līdz 
2020. gadam: apturēt bioloģiskās daudzveidības zudumu un vienlīdzīgi sadalīt bioloģiskās 
daudzveidības radītās vērtības un ieguvumus un ekosistēmu pakalpojumus; prasa 
Komisijai un dalībvalstīm apņemties īstenot perspektīvas līdz 2050. gadam, nodrošinot, ka 
ekosistēmas ir aizsargātas, tām tiek piešķirta vērtība un tās tiek atjaunotas;

Apakšmērķi līdz 2020. gadam

10. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt uzskaitāmus, vērienīgus un reālistiskus 
apakšmērķus ar noteiktu termiņu, jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka līdz 2020. gadam: 

* ikviens apzinās bioloģiskās daudzveidības vērtību un ir informēts par iespējamiem tās 
aizsardzības pasākumiem;

* bioloģiskās daudzveidības vērtība un iespējas, ko sniedz tās saglabāšana un ilgtspējīga 
izmantošana, tiek iekļautas valstu bilancē un attīstības un nabadzības ierobežošanas 
politikas virzienos un stratēģijās;

* tiek pārtrauktas subsīdijas, kas kaitē bioloģiskajai daudzveidībai;

* puses ir noformulējušas un īstenojušas plānus palielināt resursu efektivitāti, samazināt 
atkritumu daudzumu un saglabāt resursu izmantošanu ekoloģiskās robežās;

* tīrā mežu izciršana ir nulles līmenī un dabisko biotopu pasliktināšanās tiek apturēta;
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* tiek izdarīts spiediens, lai pārtrauktu pārmērīgu nozveju jūras ekosistēmās un izskaustu 
destruktīvu zvejas praksi;

* invazīvu sugu ieviešana un izveidošana tiek apturēta;

* vismaz 15 % no zemes, saldūdens un jūras teritorijām tiek aizsargāti;

* tiek novērsta apdraudēto sugu izzušana;

* tiek palielinātas spējas (cilvēkresursi un finansējums) īstenot Konvenciju; 

Rādītāji 

11. uzsver nepieciešamību pieņemt konkrētus rādītājus, balstoties uz zinātniskiem datiem, lai 
noteiktu progresu virzībā uz stratēģiskajiem mērķiem; 

Piekļuve ģenētiskiem resursiem un ieguvumu sadale (ABS)

12. uzsver nepieciešamību 10. pušu konferencē veiksmīgi noslēgt sarunas par starptautisko 
ABS režīmu, izstrādājot CBD protokolu ar juridiski saistošiem un nesaistošiem 
noteikumiem;

13. uzsver, ka ABS protokola pamatā ir jābūt pārredzamībai, juridiskai noteiktībai un 
paredzamībai attiecībā uz piekļuvi ģenētiskiem resursiem un godīgu un vienlīdzīgu 
resursu sadali, ko sniedz ģenētisko resursu izmantošana, to atvasinājumi un tradicionālās 
zināšanas saistībā ar ģenētiskiem resursiem; 

14. uzsver, ka protokolā ir jāievēro pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu iepriekšējas uz 
informāciju balstītas piekrišanas princips attiecībā uz piekļuvi tradicionālām zināšanām 
saistībā ar ģenētiskiem resursiem;

15. atzīst, ka tradicionālās zināšanas saistībā ar ģenētiskiem resursiem attiecas uz bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī godīgu un vienlīdzīgu 
ģenētisko resursu izmantošanas ieguvumu sadali, un tādēļ šīs zināšanas ir pienācīgi jāņem 
vērā ABS protokolā;

16. atzīst valstu savstarpējo atkarību ģenētisko resursu jomā attiecībā uz pārtiku un 
lauksaimniecību un to nozīmi visā pasaulē nodrošinātības ar pārtiku jomā, un līdz ar to 
nepieciešamību ņemt vērā šos ģenētiskos resursus sarunās par starptautisko ABS režīmu; 

Darba tematiskā programma – jūras un piekrastes bioloģiskā daudzveidība 

17.  aicina Komisiju un dalībvalstis stingri atbalstīt turpmāka progresa nozīmi, nosakot un 
aizsargājot ekoloģiski un bioloģiski nozīmīgas teritorijas jūrā un ārpus valsts jurisdikcijas; 

Darba tematiskā programma – aizsargājamās teritorijas

18. atzīst, ka ir gūti nozīmīgi panākumi aizsargājamo teritoriju darba programmas īstenošanā; 
tomēr uzsver, ka vēl ir daudz jāpaveic, lai pilnībā īstenotu šo programmu; 
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19. prasa Komisijai un dalībvalstīm nodrošināt, lai 10. pušu konferencē tiktu piešķirta 
prioritāte aizsargājamo teritoriju pienācīga atbalsta un pārvaldības stiprināšanai, kā arī 
ieguvumu no aizsargājamām teritorijām paziņošanai svarīgākajiem lēmumu pieņēmējiem, 
un vajadzības gadījumā prasīt palielināt finansējumu; 

Bioloģiskā daudzveidība un klimata pārmaiņas

20. uzsver nepieciešamību ietvert bioloģiskās daudzveidības garantijas klimata politikas 
virzienos un palielināt kopējos ieguvumus no šiem abiem mērķiem; tādēļ aicina turpmāk 
pielikt pūles, lai palielinātu sinerģiju un saikni starp bioloģiskās daudzveidības un klimata 
politikas virzieniem, jo īpaši starp ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un 
ANO Konvenciju par bioloģisko daudzveidību; 

Biodegvielas

21. uzsver nepieciešamību 10. pušu konferencē pieņemt ieteikumu par biodegvielām; 
atgādina, ka ir īpaši svarīgi novērtēt biodegvielu tiešo un netiešo ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību;  

Finansējums

22. uzsver nepieciešamību ievērojami palielināt kopējo finansējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai, jo īpaši ar pašreizējiem finansējuma avotiem, kā arī jauniem un 
novatoriskiem avotiem, tostarp jauniem un novatoriskiem uz tirgu balstītiem 
instrumentiem;  

23. ir pārliecināts, ka valsts izdevumi vieni paši ir nepietiekami, lai īstenotu CBD mērķi 
bioloģiskās daudzveidības jomā, un uzsver uzņēmumu atbildības nozīmi ņemt vērā arī 
bioloģisko daudzveidību;

24. prasa Komisijai un dalībvalstīm izstrādāt un ieviest novatoriskas maksājumu sistēmas par 
ekosistēmu pakalpojumiem, mobilizējot privāto finansējumu;

25. uzskata, ka finansējuma instrumenti klimata jomā, piemēram, tādu emisiju samazināšana, 
kuru iemesls ir mežu izciršana jaunattīstības valstīs (REDD+), paātrināts finansējums, 
tīras attīstības mehānisms (CDM) un kopēja īstenošana (KĪ), ir jāpārskata, lai ietvertu 
bioloģiskās daudzveidības garantijas un iespēju gadījumā nodrošinātu kopējus ieguvumus 
no bioloģiskās daudzveidības;

26. uzsver nepieciešamību rast risinājumus, lai iekļautu ārējās izmaksas, piemēram, par 
kaitējuma nodarīšanu bioloģiskajai daudzveidībai vai izmaksas saistībā ar atbalstu 
bioloģiskajai daudzveidībai, produktu galīgajā cenā, kad tie nonāk tirgū;

Sinerģija starp trijām Riodežaneiro konvencijām

27. uzskata, ka sinerģija starp trijām Riodežaneiro konvencijām – par bioloģisko 
daudzveidību, klimata pārmaiņām un pārtuksnešošanos – būtu jāpastiprina;

28. aicina Komisiju un dalībvalstis aktīvi atbalstīt ideju par augsta līmeņa tikšanos par trijām 
Riodežaneiro konvencijām Rio+20 sammitā 2012. gadā;
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Starpvaldību zinātnes politikas platforma bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
pakalpojumu jomā (IPBES) un zināšanu apmaiņa

29. atzinīgi vērtē 2010. gada jūnijā Busanā valdību panākto vienošanos izveidot Starpvaldību 
zinātnes politikas platformu bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā 
(IPBES); aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai IPBES, tiklīdz iespējams, efektīvi 
izveidotu 2011. gadā; uzskata – tā kā IPBES ieguldījums būs atkarīgs no pētniecības 
kvalitātes ES un pasaulē, ir īpaši svarīgi, lai ES un dalībvalstis nodrošinātu pietiekamus 
resursus pētniecībai bioloģiskās daudzveidības jomā; 

30. aicina uzlabot zināšanas un to apmaiņu, un tehnoloģijas attiecībā uz bioloģisko 
daudzveidību, tās vērtību un darbību; 

Koordinēta pieeja

31. uzsver, ka starptautiskās tirdzniecības nolīgumos tirdzniecībā esošo produktu ilgtspējība ir 
viens no būtiskākajiem elementiem; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību jebkuros PTO 
nolīgumos iekļaut "ar tirdzniecību nesaistītas bažas", tostarp ražošanas līdzekļus un 
bioloģiskās daudzveidības ievērošanu;

32. mudina Komisiju un dalībvalstis iekļaut vides aspektu attiecībās ar trešām valstīm un 
turpināt "zaļo diplomātiju";

*

*   *

33. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību pušu valdībām un parlamentiem un CBD sekretariātam.


