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B7-0000/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategicznych celów UE 
przewidzianych na dziesiąte posiedzenie Konferencji Stron Konwencji ONZ 
o różnorodności biologicznej (KRB), która odbędzie się w dniach 18-29 października 
2010 r. w Nagoi w Japonii

Parlament Europejski,

– uwzględniając spotkanie 10. Konferencji Stron (COP 10) Konwencji ONZ 
o różnorodności biologicznej (KRB), która odbędzie się w dniach 18-29 października 
2010 r. w Nagoi w Japonii,

– uwzględniając pytanie z dnia… 2010 r. skierowane do Komisji i Rady w sprawie 
strategicznych celów UE przewidzianych na 10. Konferencję Stron Konwencji 
o różnorodności biologicznej (KRB), która odbędzie się w dniach 18-29 października 
2010 r. (O-0000/2010 – B7 0000/2010),

– uwzględniając wnioski Rady Europejskiej z 25-26 marca 2010 r., w szczególności ust. 14,

– uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że KRB jest najszerszym światowym porozumieniem w sprawie 
ochrony różnorodności biologicznej; oraz mając na uwadze, że podpisały ją 193 strony, w 
tym 27 państw członkowskich UE oraz Unia Europejska,

B. mając na uwadze, że Rok Różnorodności Biologicznej ogłoszony przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych powinien stanowić polityczny impuls służący wzmocnieniu 
realizacji wszystkich trzech celów KRB: ochrony różnorodności biologicznej, jej 
zrównoważonego wykorzystywania, a także sprawiedliwego i równego podziału korzyści 
wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych,

C. mając na uwadze, że należy usunąć poważne braki we wdrażaniu programach roboczych 
KRB,

Pilna potrzeba działania 

1. wyraża ogromne zaniepokojenie faktem, że nie osiągnięto globalnego celu na rok 2010 w 
zakresie różnorodności biologicznej zakładającego znaczne obniżenie tempa utraty 
różnorodności biologicznej; 

2. wyraża poważne obawy w związku z nieumieszczeniem kwestii zahamowania utraty 
różnorodności biologicznej wśród najbardziej naglących zagadnień międzynarodowej 
strategii politycznej;

3. zaniepokojony jest tym, że cały czas istnieje możliwość nielegalnego dostępu do zasobów 
genetycznych; 
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4. podkreśla, że przy odpowiednich zasobach i woli politycznej będziemy dysponować
narzędziami obniżania na większą skalę poziomu utraty różnorodności biologicznej; 
przekonany jest o istnieniu wielu powiązań pomiędzy ochroną klimatu, realizacją 
Milenijnych Celów Rozwoju oraz hamowaniem spadku różnorodności biologicznej;

5. w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do objęcia przewodnictwa 
podczas COP 10 w celu przekonania wszystkich stron, że istnieje nagląca potrzeba 
działania; 

6. aby umożliwić odgrywanie takiej roli, zdecydowanie zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do przemawiania jednym głosem i zwiększenia tempa i skuteczności ich 
wewnętrznych procedur decyzyjnych, tak aby pozwolić na szybkie porozumienie w 
sprawie wewnętrznego stanowiska UE, które zostanie zaprezentowane podczas COP 10 
oraz na przeznaczenie większej ilości zasobów i dłuższego czasu na dyplomatyczne 
wysiłki podejmowane wobec krajów trzecich;

Gospodarka

7. podkreśla, że w prowadzonych badaniach takich jak analiza pt. „Ekonomia ekosystemów i 
różnorodności biologicznej” (TEEB), szacuje się spadek poziomu jakości życia 
spowodowany utratą różnorodności biologicznej na 50 miliardów euro rocznie (tuż 
poniżej 1% PKB), przewidując jego wzrost do 14 trylionów euro (czyli do 7% 
szacunkowego PKB) w 2050 r.;

8. stoi na stanowisku, że decyzje, które należy podjąć w trakcie COP 10 powinny 
odzwierciedlać wyniki badań TEEB i bazować na wynikających z nich zaleceniach, tj. 
aby budżety krajowe odzwierciedlały koszty utraty różnorodności biologicznej oraz jej 
wartość; podkreśla, że, w innym przypadku nie będzie możliwości monitorowania 
przyszłych finansowych i gospodarczych skutków obecnego kryzysu w zakresie 
różnorodności biologicznej dla gospodarki; podkreśla, że więcej uwagi należy poświęcić 
badaniu i zatwierdzaniu instrumentów rynkowych takich jak tzw. „habitat-banking” 
i opłaty za korzystanie z funkcji ekosystemów, aby zapewnić, że na ochronę 
różnorodności biologicznej przeznaczane będą stosowne środki finansowe; 

Plan strategiczny KRB 

Ogólna misja do roku 2020 oraz wizja na rok 2050

9. nalega, aby Komisja i państwa członkowskie poparły w całości ambitną misję KRB, która 
zakłada, że do roku 2020: zahamowana zostanie utrata różnorodności biologicznej, 
a korzyści płynące z różnorodności biologicznej oraz usług w zakresie funkcjonowania 
ekosystemów będą rozdzielane sprawiedliwie; nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie zaangażowały się w realizację wizji na rok 2050 zapewniając, że 
ekosystemy będą chronione, cenione i odbudowywane;

Cele pośrednie, które należy zrealizować do roku 2020

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania realizacji mierzalnych, ambitnych 
i realistycznych celów pośrednich przewidzianych na konkretne terminy, zwłaszcza zaś do 
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zapewnienia, iż do roku 2020:  

* każdy będzie świadom znaczenia różnorodności biologicznej oraz działań, jakie może 
podejmować na rzecz jej ochrony

* korzyści płynące z różnorodności biologicznej oraz możliwości, jakie daje jej zachowanie 
oraz zrównoważone wykorzystanie, zostaną włączone do rachunków krajowych oraz 
polityki i strategii krajowych na rzecz rozwoju i zmniejszania ubóstwa

* zlikwidowane zostaną dotacje szkodliwe dla różnorodności biologicznej

* strony opracują i zrealizują plany zmierzające do zwiększenia wydajności zasobów, 
ograniczenia ich marnotrawienia oraz utrzymania eksploatacji zasobów w granicach 
nieszkodliwych dla środowiska

* wylesianie netto będzie równe zeru i zatrzymana zostanie utrata i degradacja siedlisk 
naturalnych

* zahamowane zostanie nadwerężanie ekosystemów morskich poprzez prowadzenie 
nadmiernych połowów i wyeliminowane zostaną szkodliwe praktyki połowowe

* połozy się kres wprowadzaniu gatunków inwazyjnych do ekosystemów i zasiedlaniu ich 
tymi gatunkami

* pod ochroną znajdzie się co najmniej 15% obszarów lądowych, słodkowodnych 
i morskich

* zapobiegnie się wyginięciu znanych nam gatunków zagrożonych

* zwiększone zostaną możliwości (zasoby ludzkie i finansowe) realizowania zapisów 
Konwencji 

Wskaźniki 

11. podkreśla konieczność przyjęcia konkretnych wskaźników opartych na danych 
naukowych w celu określenia postępów poczynionych w kierunku realizacji celów 
strategicznych; 

Dostęp do zasobów genetycznych i podział korzyści (ABS)

12. podkreśla potrzebę pomyślnego zakończenia negocjacji w sprawie międzynarodowych 
przepisów ABS podczas COP 10, co powinno zaowocować protokołem do KRB 
zawierającym postanowienia zarówno prawnie wiążące jak i fakultatywne;

13. podkreśla, że protokół w sprawie ABS musi gwarantować przejrzystość, pewność prawną 
oraz przewidywalność w odniesieniu do dostępu do zasobów genetycznych, a także 
sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów 
genetycznych, ich pochodnych oraz tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami 
genetycznymi; 
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14. podkreśla, że protokół ten musi być zgodny z zasadą uprzedniej świadomej zgody 
społeczności rdzennych i lokalnych na skorzystanie z dostępu do ich tradycyjnej wiedzy 
związanej z zasobami genetycznymi,

15. uznaje, że tradycyjna wiedza związana z zasobami genetycznymi ma znaczenie dla 
ochrony i zrównoważonego wykorzystywania różnorodności biologicznej, a także dla 
sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania zasobów 
genetycznych, w związku z czym musi być odpowiednio uwzględniona w protokole ABS;

16. uznaje wzajemną zależność krajów w odniesieniu do zasobów genetycznych dla żywności 
i rolnictwa oraz ich znaczenie dla ogólnoświatowego bezpieczeństwa żywnościowego i 
stąd także potrzebę uwzględnienia tych zasobów genetycznych w negocjacjach w sprawie 
międzynarodowego systemu ABS;

Tematyczny program prac – morska i nadmorska różnorodność biologiczna 

17.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zdecydowanego propagowania idei, że 
ważne są dalsze postępy w identyfikacji i ochronie obszarów morskich o szczególnym 
znaczeniu ekologicznym lub biologicznym w ramach jurysdykcji krajowych i poza nimi; 

Tematyczny program prac – obszary chronione

18. uznaje, że nastąpiły znaczne postępy we wdrażaniu programu prac dotyczącego obszarów 
chronionych; podkreśla jednak, że pełna realizacja tego programu wymaga jeszcze 
znacznego nakładu pracy; 

19. nalega, aby Komisja i państwa członkowskie zapewniły, że na szczycie COP 10 
pierwszeństwo uzyska kwestia wzmocnienia stosownej pomocy dla obszarów 
chronionych i usprawnienia zarządzania nimi, jak również informowania kluczowych 
decydentów o korzyściach płynących z ochrony obszarów, oraz aby w razie konieczności 
wystąpiły one o zwiększenie funduszy; 

Różnorodność biologiczna a zmiany klimatu

20. podkreśla potrzebę uwzględnienia w polityce dotyczącej klimatu środków ochrony 
różnorodności biologicznej oraz zmaksymalizowania wzajemnego korzystnego 
oddziaływania na siebie tych dwóch celów; w związku z tym wzywa do podejmowania 
dalszych wysiłków na rzecz wzmocnienia synergii oraz powiązań pomiędzy 
różnorodnością biologiczną a polityką w zakresie klimatu, zwłaszcza pomiędzy Ramową 
konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) a 
KRB; 

Biopaliwa

21. podkreśla potrzebę przyjęcia podczas spotkania COP 10 zalecenia dotyczącego biopaliw; 
przypomina, że niezwykle ważna jest ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu 
biopaliw na różnorodność biologiczną; 

Finansowanie
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22. podkreśla, potrzebę radykalnego zwiększenia światowych funduszy przeznaczanych na 
ochronę różnorodności biologicznej, szczególnie w ramach istniejących źródeł 
finansowania, jak i poprzez nowych i innowacyjnych źródeł, w tym nowych i 
innowacyjnych instrumentów rynkowych; 

23. jest przekonany, że same wydatki z budżetu państwa nie wystarczą, aby zrealizować 
określony w KRB cel dotyczący różnorodności biologicznej i podkreśla, iż społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw powinna obejmować również różnorodność 
biologiczną;

24. nalega, aby Komisja i państwa członkowskie opracowały i wdrożyły innowacyjne 
systemy płatności dokonywanych na rzecz funkcjonowania ekosystemów, mobilizując 
jednocześnie prywatne źródła finansowania;

25. uważa, że instrumenty finansowania ochrony klimatu, takie jak mechanizm ograniczania 
emisji wynikających z wylesiania i degradacji lasów (REDD+), finansowanie w trybie 
przyspieszonym (ang. fast-track financing), mechanizm czystego rozwoju (CDM) oraz 
mechanizm wspólnych wdrożeń (JI) należy zreformować w taki sposób, aby objeły one 
środki ochrony różnorodności biologicznej oraz zapewniły, o ile to możliwe, wspólne 
korzyści w zakresie różnorodności biologicznej;

26. podkreśla potrzebę znalezienia rozwiązań pozwalających na uwzględnienie kosztów 
zewnętrznych, takich jak szkody w dziedzinie różnorodności biologicznej oraz koszty 
ponoszone w celu wspierania tej różnorodności, w ostatecznych cenach produktów na 
rynku;

Synergia pomiędzy trzema konwencjami z Rio

27. stoi na stanowisku, że należy wzmocnić synergię pomiędzy trzema konwencjami z Rio: w 
sprawie różnorodności biologicznej (CBD), zmian klimatu (UNFCCCC) oraz 
pustynnienia (UNCCD);

28. wzywa Komisję i państwa członkowskie do aktywnego poparcia pomysłu odbycia w 
ramach szczytu Rio +20 w 2012 r. posiedzenia wysokiego szczebla dotyczącego trzech 
konwencji z Rio;

Międzyrządowa Platforma Naukowo-Polityczna w sprawie Różnorodności Biologicznej i 
Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) oraz dzielenie się wiedzą

29. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte przez rządy w czerwcu 2010 r. w Pusan 
porozumienie w sprawie utworzenia Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej 
w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES); wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, by IPBES został z powodzeniem 
utworzony jak najwcześniej w 2011 r.; sądzi, że skoro wkład IPBES będzie zależał od 
jakości badań prowadzonych na szczeblu UE i międzynarodowym, kwestią najwyższej 
wagi jest zapewnienie przez UE i państwa członkowskie wystarczających zasobów do 
prowadzenia badań dotyczących różnorodności biologicznej;

30. wzywa do usprawnienia wymiany wiedzy i technologii związanej z różnorodnością 



RE\821537PL.doc 7/7 PE443.097v01-00

PL

biologiczną, jej wartością i procesami; 

Skoordynowane podejście

31. nalega, aby zrównoważony charakter produktów będących przedmiotem 
międzynarodowych umów handlowych był kluczowym elementem tych umów; podkreśla 
w związku z tym potrzebę włączenia kwestii niehandlowych, takich jak metody 
produkcyjne i poszanowanie różnorodności biologicznej, do wszystkich przyszłych umów 
zawieranych w ramach WTO;

32. zachęca Komisję i państwa członkowskie do włączenia wymiaru środowiskowego w ich 
stosunki z krajami trzecimi oraz do dalszego uprawiania tzw. „zielonej dyplomacji”;

*

*   *

33. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom stron KRB oraz sekretariatowi KRB.


