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B7-0000/2010

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-għanijiet strateġiċi tal-UE għall-għaxar 
Laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika 
(CBD), li se ssir f'Nagoya (il-Ġappun) mit-18 sad-29 ta' Ottubru 2010

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-għaxar Laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet (COP 10) tal-Konvenzjoni 
tan-NU dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD), li se ssir f'Nagoya (il-Ġappun) mit-18 sad-
29 ta’ Ottubru 2008,

– wara li kkunsidra l-mistoqsija ta' ..... 2010 lill-Kummissjoni u lill-Kunsill dwar l-għanijiet 
strateġiċi tal-UE għall-għaxar Laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni dwar 
id-Diversità Bijoloġika (CBD), li se ssir f'Nagoya (il-Ġappun) mit-18 sad-
29 ta' Ottubru 2010 (O-0000/2010 – B7-0000/2010),

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-25 u s-26 ta’ Marzu 2010, 
b’mod partikolari l-paragrafu 14,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi s-CBD hija l-akbar ftehim dinji dwar il-protezzjoni tal-bijodiversità; billi ġiet 
iffirmata minn 193 parti, fosthom is-27 Stat Membru tal-UE u l-Unjoni Ewropea,

B. billi s-Sena tal-Bijodiversità tan-Nazzjonijiet Uniti għandha tagħti l-momentum politiku 
biex tissaħħaħ l-implimentazzjoni ta' kull wieħed mit-tliet għanijiet tas-CBD: il-ħarsien 
tal-bijodiversità, l-użu sostenibbli tal-bijodiversità, il-qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji li 
joriġinaw mill-użu tar-riżorsi ġenetiċi,

C. billi jeħtieġ li jimtlew il-lakuni sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-programmi ta' ħidma 
tas-CBD,

Urġenza biex tittieħed azzjoni 

1. Huwa preokkupat ħafna mill-fatt li l-għan dinji 2010 rigward il-bijodiversità, biex 
titnaqqas b'mod sinifikanti r-rata ta' telf tal-bijodiversità, ma ntlaħaqx; 

2. Huwa preokkupat ħafna dwar in-nuqqas ta' sens ta' urġenza fl-aġenda politika 
internazzjonali biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità;

3. Huwa allarmat minħabba l-aċċess illegali kontinwu għar-riżori ġenetiċi; 

4. Jenfasizza li b'riżorsi xierqa u b'rieda politika, teżisti l-għodda biex it-telf tal-bijodiversità 
jitnaqqas fuq skala akbar; huwa konvint li hemm diversi sinerġiji bejn il-protezzjoni tal-
klima, l-ilħuq tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju u t-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità;

5. Għalhekk, jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu rwol ta' tmexxija fil-COP 10 
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sabiex jikkonvinċu lill-Partijiet kollha li issa huwa verament urġenti li tittieħed azzjoni; 

6. Sabiex ikun jista' jkollhom rwol ta' tmexxija bħal dan, iħeġġeġ bil-qawwa lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jitkellmu b'vuċi waħda u jtejbu l-ħeffa u l-
effiċjenza tal-proċedura interna tagħhom ta' teħid ta' deċiżjonijiet sabiex ikunu jistgħu 
jiftiehmu malajr dwar pożizzjoni interna tal-UE għall-COP 10 u jallokaw aktar ħin u 
riżorsi għall-isforzi diplomatiċi tagħhom vis-à-vis pajjiżi terzi;

Ekonomija

7. Jenfasizza li l-istudji li qed isiru, bħall-istudju dwar l-ekonomija tal-ekosistemi u tal-
bijodiversità ("The economics of ecosystems and biodiversity" – TEEB), jikkalkolaw li t-
telf ta' benesseri mit-telf tal-bijodiversità attwalment hu ta’ madwar EUR 50 biljun fis-
sena (ftit anqas minn 1 % tal-PGD), li fl-2050 jista’ jiżdied għal EUR 14-il triljun jew 7 % 
tal-PGD stmat fis-sena;

8. Huwa tal-fehma li jeħtieġ li d-deċiżjonijiet li se jittieħdu fil-COP 10 jirriflettu r-riżultati 
tal-istudju TEEB u jsegwu r-rakkomandazzjonijiet tiegħu, i.e. li jeħtieġ li l-ispejjeż mit-
telf tal-bijodiversità u l-valur tal-bijodiversità jiġu riflessi fil-kontijiet nazzjonali; 
jenfasizza li, jekk dan ma jsirx, ma jkunx possibbli li jiġu mmonitorjati l-konsegwenzi 
ekonomiċi u finanzjarji li l-kriżi attwali tal-bijodiversità jkollha fuq l-ekonomija; 
jenfasizza li għandha tingħata aktar attenzjoni lill-investigazzjoni u l-approvazzjoni tal-
istrumenti tas-suq, bħall-entitajiet li jirrestawraw, joħolqu, itejbu jew iħarsu ħabitat 
(habitat banking) u l-ħlas għal servizzi ekosistemiċi, biex jiġu ggarantiti riżorsi finanzjarji 
xierqa għall-bijodiversità; 

Pjan Strateġiku CBD 

Missjoni Ġenerali sal-2020 u Viżjoni għall-2050

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw Missjoni ġenerali ambizzjuża 
fil-qafas tas-CBD għall-2020: biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità u biex jinqasmu 
b'mod ekwu l-valuri u l-benefiċċji tal-bijodiversità u tas-servizzi ekosistemiċi; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkommettu ruħhom favur Viżjoni għall-2050 li 
tiggarantixxi l-protezzjoni, il-valorizzazzjoni u r-restawrazzjoni tal-ekosistemi;

Għanijiet sekondarji sal-2020

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw għanijiet sekondarji 
ambizzjużi, realistiċi, li jistgħu jitkejlu u marbutin biż-żmien, b'mod partikolari biex 
jiggarantixxu li sal-2020: 

* kulħadd ikun konxju mill-valur tal-bijodiversità u x'passi jistgħu jittieħdu biex 
jipproteġuha

* il-valuri tal-bijodiversità u l-opportunitajiet li jitnisslu mill-ħarsien u mill-użu sostenibbli 
tagħha jiġu integrati fil-kontijiet nazzjonali u fil-politiki u l-istrateġiji ta' żvilupp u ta' 
tnaqqis tal-faqar
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* jitneħħew is-sussidji li jkunu ta' ħsara għall-bijodiversità

* il-partijiet ifasslu u jimplimentaw pjanijiet biex tiżdied l-effiċjenza tar-riżorsi, jitnaqqas l-
iskart u l-użu tar-riżorsi jinżamm fil-limiti ekoloġiċi

* id-deforestazzjoni tispiċċa għalkollox u jitwaqqfu t-telf u d-degradazzjoni tal-ħabitats 
naturali

* titwaqqaf il-pressjoni li qed issir fuq l-ekosistemi tal-baħar u jitneħħew il-prattiki 
distruttivi tas-sajd

* jitwaqqfu l-introduzzjoni u l-istabbiliment ta' speċijiet invażivi

* jiġu protetti tal-anqas 15% taż-żoni tal-art, tal-ilma ħelu u tal-baħar

* tiġi evitata l-estinzjoni ta' speċijiet li huwa magħruf li huma mhedda

* jiżdiedu l-kapaċitajiet (riżorsi umani u finanzjament) għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni; 

Indikaturi 

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu adottati indikaturi konkreti msejsa fuq data xjentifika sabiex 
jitkejjel il-progress li sar biex jintlaħqu l-għanijiet u l-objettivi strateġiċi; 

Aċċess għal riżorsi ġenetiċi u qsim tal-benefiċċji (ABS)

12. Jisħaq fuq il-ħtieġa li fil-COP 10 jintemmu b'suċċess in-negozjati dwar is-sistema 
internazzjonali ABS , li għandhom iwasslu għal Protokoll għas-CBD b'dispożizzjonijiet 
vinklolanti u mhux vinkolanti;

13. Jenfasizza li l-Protokoll ABS irid ikun ibbażat fuq it-trasparenza, iċ-ċertezza legali u l-
prevedibbiltà fir-rigward tal-aċċess għar-riżorsi ġenetiċi, u l-qsim ġust u ekwu tal-
benefiċċji li joriġinaw mill-utilizzazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi, id-derivati tagħhom u l-
għarfien tradizzjonali marbuta mar-riżorsi ġenetiċi; 

14. Jenfasizza li l-Protokoll irid jirrispetta l-prinċipju tal-Kunsens Infurmat minn Qabel tal-
Komunitajiet Lokali u Indiġeni rigward l-aċċess għall-għarfien tradizzjonali marbut mar-
riżorsi ġenetiċi;

15. Jirrikonoxxi li l-għarfien tradizzjonali marbut mar-riżorsi ġenetiċi huwa rilevanti għall-
ħarsien u l-użu sostenibbli tal-bijodiversità kif ukoll għall-qsim ġust u ekwu tal-benefiċċji 
li joriġinaw mill-utilizzazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi u għalhekk jeħtieġ li jiġi ttrattat b'mod 
adegwat fil-Protokoll ABS;

16. Jagħraf l-interdipendenza tal-pajjiżi fir-rigward tar-riżorsi ġenetiċi għall-ikel u l-
agrikoltura u l-importanza tagħhom għas-sigurtà dinjija tal-ikel, kif ukoll il-ħtieġa li dawn 
ir-riżorsi ġenetiċi jitqiesu fin-negozjati dwar is-sistema internazzjonali tal-ABS;

Programm ta' ħidma tematiku - Bijodiversità Kostali u tal-Baħar 
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17. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaffermaw bil-qawwa l-importanza li jsir 
aktar progress fl-identifikazzjoni u l-protezzjoni ta' żoni b'sinifikat ekoloġiku jew 
bijoloġiku f'żoni tal-baħar fil-ġurisdizzjoni nazzjonali jew lil hinn minnha; 

Programm ta' ħidma tematiku - Żoni protetti

18. Jirrikonoxxi l-fatt li sar progress sostanzjali fl-implimentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma 
dwar iż-Żoni Protetti (PoWPA); madankollu, jenfasizza li għad fadal ħafna x'isir biex dan 
il-programm jiġi implimentat b'mod sħiħ; 

19. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li fil-COP 10 l-prijorità 
tingħata lit-tisħiħ ta' appoġġ u ġestjoni xierqa taż-żoni protetti, kif ukoll lill-fatt li jiġu 
kkomunikati l-benefiċċji taż-żoni protetti lil min jieħu d-deċiżjonijiet u biex jitolbu, jekk 
ikun il-każ, żieda tal-fondi; 

Bijodiversità u tibdil fil-klima

20. Jenfasizza l-ħtieġa li fil-politiki dwar il-klima jiddaħħlu salvagwardji għall-bijodiversità u 
li jiġu mmassimizzati l-benefiċċji komuni bejn iż-żewġ għanijiet; għalhekk, jitlob li jsiru 
aktar sforzi biex jissaħħu s-sinerġiji u r-rabtiet bejn il-bijodiversità u l-politiki dwar il-
klima, b'mod partikolari bejn il-UNFCC u s-CBD; 

Bijofjuwils

21. Jenfasizza l-ħtieġa li fil-COP 10 tiġi adottata rakkomandazzjoni dwar il-bijofjuwils; 
ifakkar li huwa importanti ħafna li jiġu vvalutati l-impatti diretti u indiretti tal-bijofjuwils 
fuq il-bijodiversità; 

Finanzjament

22. Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied b'mod drastiku l-finanzjament dinji għall-bijodiversità, 
partikolarment permezz ta' sorsi eżistenti ta' finanzjament, kif ukoll permezz ta' sorsi 
ġodda u innovattivi, inklużi strumenti bbażati fuq is-suq li jkunu ġodda u innovattivi; 

23. Huwa konvint li n-nefqa pubblika biss ma tkunx biżżejjed biex jintlaħaq l-għan għall-
bijodiversità tas-CBD u jenfasizza l-importanza li r-responsabbiltà soċjali tal-kumpaniji 
tqis ukoll il-bijodiversità;

24. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw u jimplimentaw sistemi 
innovattivi għall-ħlas ta' servizzi ekosistemiċi, filwaqt li jimmobilizzaw il-finanzjament 
privat;

25. Huwa tal-fehma li l-istrumenti ta' finanzjament rigward il-klima, bħall-REDD+, il-
finanzjament rapidu, is-CDM u l-JI għandhom jitfasslu mill-ġdid biex ikun fihom 
salvagwardji għall-bijodiversità u biex, meta jkun possibbli, jipprovdu benefiċċji komuni 
għall-bijodiversità;

26. Jenfasizza l-ħtieġa li jinstabu soluzzjonijiet biex l-ispejjeż esterni, bħall-ħsara li ssir lill-
bijodiversità jew l-ispejjeż imġarrba għall-appoġġ tal-bijodiversità, jiġu integrati fil-prezz 
finali tal-prodotti fis-suq;
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Sinerġiji bejn it-tliet Konvenzjonijiet ta' Rio

27. Huwa tal-fehma li s-sinerġiji bejn it-tliet Konvenzjonijiet ta' Rio dwar il-Bijodiversità 
(CBD), it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) u d-Deżertifikazzjoni (UNCCD) għandhom 
jissaħħu;

28. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw attivament l-idea li ssir laqgħa 
ta' livell għoli tat-tliet Konvenzjonijiet ta' Rio bħala parti mis-Summit Rio+20 fl-2012;

Pjattaforma Intergovernattiva ta' Politika Xjentifika dwar il-Bijodiversità u s-Servizzi 
Ekosistemiċi (IPBES) u qsim tal-għarfien

29. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ftehim milħuq mill-gvernijiet f'Ġunju 2010 f'Busan biex tinħoloq 
Pjattaforma Intergovernattiva ta' Politika Xjentifika dwar il-Bijodiversità u s-Servizzi 
Ekosistemiċi (IPBES); jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-IPBES 
tkun stabbilita b'mod effettiv kemm jista' jkun fil-bidu tal-2011; iqis li, billi l-kontribut tal-
IPBES se jiddependi mill-kwalità tar-riċerka li ssir fl-UE u internazzjonalment, huwa 
importanti ferm li l-UE u l-Istati Membri jiggarantixxu biżżejjed riżorsi għar-riċerka dwar 
il-bijodiversità;

30. Jitlob li jittejbu u jinqasmu aħjar l-għarfien u t-teknoloġiji marbuta mal-bijodiversità, il-
valur u l-funzjonament tagħha; 

Approċċ koordinat

31. Jinsisti li fil-ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali, is-sostenibbiltà tal-prodotti nnegozjati 
tkun element ewlieni; jenfasizza f’dan ir-rigward il-ħtieġa li f'kull ftehim futur tad-WTO 
jiġu integrati 'kunsiderazzjonijiet mhux kummerċjali', inklużi l-metodi ta’ produzzjoni u r-
rispett tal-bijodiversità;

32. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintegraw l-element ambjentali fir-
relazzjonijiet tagħhom ma’ pajjiżi terzi u jkomplu bid-"Diplomazija Ekoloġika";

*

*   *

33. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-partijiet tas-CBD kif ukoll lis-Segretarjat 
tas-CBD.


