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B7-0000/2010

Resolutie van het Europees Parlement over de strategische doelstellingen van de EU voor 
de tiende bijeenkomst van de conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake 
biologische diversiteit, die van 18 tot 29 oktober 2010 in Nagoya (Japan) wordt gehouden 

Het Europees Parlement,

– gezien de tiende bijeenkomst van de conferentie van de partijen (COP 10) bij het VN-
Verdrag inzake biologische diversiteit, die van 18 tot 29 oktober 2010 in Nagoya (Japan) 
wordt gehouden, 

– gezien de vraag van … 2010 aan de Commissie en de Raad over de strategische 
doelstellingen van de EU voor de tiende bijeenkomst van de conferentie van de partijen bij 
het Verdrag inzake biologische diversiteit, die van 18 tot 29 oktober 2010 in Nagoya (Japan) 
wordt gehouden (O-0000/2010 - B7-0000/2010),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 25-26 maart 2010, met name paragraaf 14,

– gelet op artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD) 's werelds omvangrijkste 
overeenkomst is over de bescherming van de biodiversiteit; overwegende dat het VBD door 
193 partijen is ondertekend, waaronder de 27 EU-lidstaten en de Europese Unie,

B. overwegende dat het Jaar van de Biodiversiteit van de Verenigde Naties het politieke 
momentum moet creëren voor de versterkte tenuitvoerlegging van alle drie doelstellingen 
van het VBD, te weten behoud van biodiversiteit, duurzaam gebruik van biodiversiteit en een 
eerlijke en rechtvaardige verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik van 
genetische hulpbronnen,

C. overwegende dat aanzienlijke hiaten in de tenuitvoerlegging van de werkprogramma's van 
het VBD moeten worden opgevuld,

Dringende noodzaak om te handelen 

1. is uitermate verontrust dat de wereldwijde biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 om het 
tempo van het biodiversiteitsverlies aanzienlijk te verminderen, niet is gehaald; 

2. is ernstig bezorgd over het feit dat uit de internationale politieke agenda niet blijkt dat men 
beseft hoe urgent het is dat het biodiversiteitsverlies tot staan wordt gebracht;

3. is verontrust over de voortdurende illegale toegang tot genetische hulpbronnen; 

4. benadrukt dat men met voldoende middelen en politieke wil de instrumenten in handen heeft 
om het biodiversiteitsverlies op grotere schaal te beperken; is ervan overtuigd dat er veel 
synergieën zijn om het klimaat te beschermen, de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling te verwezenlijken en het biodiversiteitsverlies tot staan te brengen,

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten derhalve op de COP 10 een voortrekkersrol op zich te 
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nemen om alle partijen ervan te overtuigen dat er nu dringend moet worden gehandeld; 

6. om een dergelijke voortrekkersrol te kunnen spelen, dringt het er met klem bij de Commissie 
en de lidstaten op aan om met één stem te spreken en het tempo en de efficiency van hun 
interne besluitvormingsprocedure te verbeteren ten einde snel overeenstemming te kunnen 
bereiken over een intern standpunt van de EU voor de COP 10, en meer middelen en tijd te 
besteden aan hun diplomatieke inspanningen jegens derde landen; 

Economische aspecten

7. onderstreept dat de vermindering van de welvaart als gevolg van biodiversiteitsverlies 
volgens lopende studies zoals de studie over de economische aspecten van ecosystemen en 
biodiversiteit (TEEB) momenteel naar schatting ongeveer 50 miljard euro per jaar bedraagt 
(iets minder dan 1% van het BBP) en oploopt tot 14 biljoen euro of 7% van het geschatte 
BBP per jaar in 2050; 

8. is van mening dat in de op het COP 10 te nemen besluiten rekening moet worden gehouden 
met de bevindingen van de TEEB-studie  en dat deze besluiten moeten voortbouwen op de 
aanbevelingen uit deze studie, i.e. dat de kosten van het biodiversiteitsverlies en de waarde 
van de biodiversiteit in de nationale rekeningen tot uiting moeten komen; onderstreept dat het 
anders niet mogelijk is toezicht te houden op de financiële en economische gevolgen van de 
huidige biodiversiteitscrisis voor de economie; onderstreept dat meer aandacht moet worden 
besteed aan onderzoek naar en goedkeuring van marktinstrumenten zoals habitat banking en 
betaling voor ecosysteemdiensten om te helpen zorgen voor voldoende middelen voor de 
biodiversiteit; 

Strategisch plan van het VBD 

Algemene taakstelling voor 2020 en visie voor 2050

9. dringt bij de Commissie en de lidstaten aan op steun voor een ambitieuze algemene 
taakstelling van het VBD voor 2020: het tot staan brengen van biodiversiteitsverlies en een 
rechtvaardige verdeling van de baten van biodiversiteit en ecosysteemdiensten; dringt er bij 
de Commissie en de lidstaten op aan zich in te zetten voor een visie voor 2050 die ervoor 
zorgt dat ecosystemen worden beschermd, gewaardeerd en hersteld; 

Subdoelen voor 2020

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten om steun voor meetbare, ambitieuze, realistische en 
aan een termijn gebonden subdoelen, met name om ervoor te zorgen dat tegen 2020: 

* iedereen zich bewust is van de waarde van biodiversiteit en welke stappen men kan 
ondernemen om deze te beschermen

* de waarden van biodiversiteit en de kansen die voortvloeien uit het behoud ervan en 
duurzaam gebruik worden opgenomen in de nationale rekeningen en het ontwikkelings - en 
armoedebestrijdingsbeleid en de strategieën op dit gebied

* voor de biodiversiteit schadelijke subsidies worden afgeschaft

* plannen hebben geformuleerd en uitgevoerd om het efficiënt gebruik van de hulpbronnen te 
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verbeteren, afval te beperken en het gebruik van de hulpbronnen binnen ecologische grenzen 
te houden

* de ontbossing volledig tot staan wordt gebracht en het verlies en de achteruitgang van de 
natuurlijke habitats een halt wordt toegeroepen

* de druk op de mariene ecosystemen als gevolg van overbevissing wordt weggenomen en 
destructieve visserijmethoden worden afgeschaft

* de introductie en vestiging van invasieve soorten wordt gestopt

* tenminste 15% van land, zoetwater- en zeegebieden wordt beschermd

* het uitsterven van bekende bedreigde soorten wordt voorkomen

* de capaciteit (personeel en financiering) voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag is 
uitgebreid 

Indicatoren 

11. onderstreept dat op wetenschappelijke gegevens gebaseerde concrete indicatoren moeten 
worden vastgesteld om de vorderingen op weg naar verwezenlijking van de strategische 
doelstellingen en streefcijfers te meten; 

Toegang tot genetische hulpbronnen en verdeling van de baten (ABS)

12. onderstreept de noodzaak van succesvolle afronding van de onderhandelingen over de 
internationale ABS-regeling op de COP 10, hetgeen moet resulteren in een protocol bij het 
VBD met juridisch bindende en niet-bindende bepalingen;

13. benadrukt dat het ABS-protocol moet zorgen voor transparantie, rechtszekerheid en 
voorspelbaarheid wat betreft de toegang tot genetische hulpbronnen en voor een eerlijke en 
rechtvaardige verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik van genetische 
hulpbronnen, de derivaten ervan en de traditionele kennis in verband met genetische 
hulpbronnen; 

14. benadrukt dat in het protocol het beginsel van voorafgaande geïnformeerde toestemming van 
inheemse en plaatselijke gemeenschappen in acht moet worden genomen als het gaat om 
toegang tot traditionele kennis in verband met genetische hulpbronnen; 

15. erkent dat traditionele kennis in verband met genetische hulpbronnen relevant is voor het 
behoud en het duurzaam gebruik van de biodiversiteit en voor de eerlijke en rechtvaardige 
verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen, en dat 
deze kennis derhalve op adequate wijze in het ABS - protocol aan de orde dient te komen;

16. erkent de onderlinge afhankelijkheid van landen met betrekking tot genetische hulpbronnen 
voor voedsel en landbouw en hun betekenis voor wereldwijde voedselzekerheid en derhalve 
de noodzaak om in de onderhandelingen over de internationale ABS - regeling met deze 
genetische hulpbronnen rekening te houden; 

Thematisch werkprogramma - Biodiversiteit in mariene en kustgebieden  
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17.  verzoekt de Commissie en de lidstaten om zich sterk te maken voor verdere vooruitgang bij 
de vaststelling en bescherming van ecologisch of biologisch belangrijke zones in mariene 
gebieden binnen en buiten de nationale jurisdictie; 

Thematisch werkprogramma - Beschermde gebieden

18. erkent dat substantiële vooruitgang is geboekt bij de uitvoering van het werkprogramma voor 
beschermde gebieden; onderstreept desalniettemin dat nog veel moet worden gedaan om dit 
programma volledig uit te voeren; 

19. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat op de COP 10 
prioriteit wordt gegeven aan de versterking van adequate ondersteuning en van het beheer 
van de beschermde gebieden, de voordelen van de beschermde gebieden aan de belangrijkste 
beleidsmakers mee te delen en zo nodig meer financiële middelen te vragen; 

Biodiversiteit en klimaatverandering

20. onderstreept de noodzaak om biodiversiteitswaarborgen in het klimaatbeleid op te nemen en 
de bijkomende voordelen van de twee doelstellingen te maximaliseren; vraagt derhalve 
verdere inspanningen ter verbetering van de synergieën en verbanden tussen biodiversiteit en 
klimaatbeleid, met name tussen het UNFCC en het VBD;  

Biobrandstoffen

21. onderstreept dat op de COP 10 een aanbeveling inzake biobrandstoffen moet worden 
aangenomen; herinnert eraan dat het uitermate belangrijk is de directe en indirecte gevolgen 
van biobrandstoffen voor de biodiversiteit te beoordelen; 

Financiering

22. onderstreept dat de wereldwijde financiering voor biodiversiteit drastisch moet worden 
opgevoerd, met name via bestaande financieringsbronnen, en via nieuwe en innovatieve 
bronnen, waaronder nieuwe en innovatieve  marktgerichte instrumenten; 

23. is ervan overtuigd dat financiering door de overheid niet voldoende zal zijn om de 
biodivertiteitsdoelstelling van het VBD te halen en onderstreept het belang van de 
verantwoordelijkheid van ondernemingen om ook rekening te houden met biodiversiteit;

24. dringt bij de Commissie en de lidstaten aan op de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve 
systemen voor betaling van ecosysteemdiensten en daartoe particuliere financiering aan te 
trekken;

25. is van mening dat instrumenten voor de financiering van het klimaat zoals REDD+, snelle 
financiering, CDM en JI zodanig moeten worden hervormd dat zij biodiversiteitswaarborgen 
bevatten en zo mogelijk bijkomende biodiversiteitsvoordelen bieden;

26. onderstreept dat oplossingen moeten worden gevonden om de externe kosten, zoals schade 
aan de biodiversiteit of de kosten ter ondersteuning van de biodiversiteit, door te berekenen 
in de uiteindelijke prijs van de producten op de markt;

Synergieën tussen de drie Verdragen van Rio
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27. is van mening dat de synergieën tussen de drie Verdragen van Rio over biodiversiteit (VBD), 
klimaatverandering (UNFCC) en woestijnvorming (UNCCD) moeten worden verbeterd;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten om actieve steun voor het idee om een bijeenkomst op 
hoog niveau van de drie Verdragen van Rio te houden als onderdeel van de Rio+20 top in 
2012;

Intergouvernementeel wetenschappelijk-politiek platform inzake biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten (IPBES) en het delen van kennis

29. is verheugd dat de regeringen in juni 2010 in Busan overeenstemming hebben bereikt over de 
oprichting van een intergouvernementeel wetenschappelijk-politiek platform inzake 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES); verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor 
te zorgen dat het IPBES zo vroeg mogelijk in 2011 daadwerkelijk wordt opgericht; is van 
mening dat de bijdrage van het IPBES afhankelijk zal zijn van de kwaliteit van EU - en 
internationaal onderzoek en dat het derhalve van het allergrootste belang is dat de EU en de 
lidstaten zorgen voor voldoende financiële middelen voor biodiversiteitsonderzoek;

30. dringt aan op verbetering en een betere verdeling van kennis en technologieën in verband met 
de biodiversiteit en de waarde en de werking ervan; 

Een gecoördineerde aanpak

31. dringt erop aan dat duurzaamheid van de verhandelde producten een sleutelelement in 
internationale handelsovereenkomsten vormt; onderstreept in dit verband de noodzaak om in 
toekomstige WTO-overeenkomsten niet-handelsgerelateerde overwegingen op te nemen, 
waaronder productiemethoden en eerbiediging van de biodiversiteit;

32. spoort de Commissie en de lidstaten aan het milieuaspect in hun betrekkingen met derde 
landen op te nemen en de "groene diplomatie" voort te zetten;

-o0o-

33. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen en parlementen van de partijen bij het VBD en het secretariaat van het VBD.


