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B7-0000/2010

Resolução do Parlamento Europeu sobre os objectivos estratégicos da UE para a 10.ª 
reunião da Conferência das Partes na Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), 
que terá lugar em Nagoya (Japão), de 18 a 29 de Outubro de 2010

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a 10ª reunião da Conferência das Partes (COP 10) na Convenção das 
Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CDB), que terá lugar em Nagoya (Japão), 
de 18 a 29 de Outubro de 2010,

– Tendo em conta a Pergunta de ..... 2010 à Comissão e ao Conselho sobre os objectivos 
estratégicos da UE para a 10.ª reunião da Conferência das Partes na Convenção sobre a 
Diversidade Biológica, que terá lugar em Nagoya (Japão), de 18 a 29 de Outubro de 2010 
(O-0000/2010 – B7 0000/2010),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu de 25 e 26 de Março de 2010, em 
especial o seu ponto 14,

– Tendo em conta o n.° 5 do artigo 115.° e o n.° 2 do artigo 110.° do seu Regimento,

A. Considerando que a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) é o maior acordo 
mundial sobre a protecção da biodiversidade; que foi assinada por 193 Partes, incluindo os 
27 Estados Membros da EU e a União Europeia, 

B. Considerando que o Ano Internacional da Biodiversidade, proclamado pelas Nações 
Unidas, deve proporcionar o impulso político para reforçar a implementação dos três 
objectivos da CDB: a preservação da biodiversidade, a sua utilização sustentável e a 
partilha justa e equitativa dos benefícios resultantes da utilização dos recursos genéticos,

C. Considerando que se impõe colmatar as importantes lacunas observadas na aplicação dos 
programas de trabalho da CDB,

Urgência da acção 

1. Declara-se extremamente preocupado face ao incumprimento do objectivo estabelecido a 
nível mundial para 2010 nesta matéria, que consiste em reduzir significativamente a taxa 
de perda da biodiversidade; 

2. Está seriamente preocupado pelo facto de a agenda política internacional não ter em conta 
a urgência de travar a perda de biodiversidade;

3. Manifesta-se alarmado face ao acesso ilegal em curso aos recursos genéticos; 

4. Salienta que, com recursos adequados e vontade política, se dispõe de instrumentos para 
diminuir a perda de biodiversidade a uma maior escala; é sua convicção que existem 
inúmeras sinergias entre a protecção do clima, a realização dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio e a travagem da perda da biodiversidade;
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5. Insta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a desempenharem um papel de 
liderança na COP10, a fim de convencer todas as Partes de que é agora urgente passar à 
acção; 

6. Insta vivamente a Comissão e os Estados-Membros a pronunciarem-se a uma só voz e a 
aumentarem a celeridade e a eficácia dos seus procedimentos internos de tomada de 
decisão, de molde a poderem lograr um rápido consenso quanto a uma posição interna da 
UE para a COP 10, bem como a consagrarem um maior volume de recursos e mais tempo 
aos seus esforços diplomáticos face a países terceiros, por forma a poderem desempenhar 
um tal papel de liderança;

Economia

7. Sublinha que, segundo estudos em curso, como o estudo sobre a economia dos 
ecossistemas e da biodiversidade (“The Economics of Ecosystems and Biodiversity”–
TEEB), a perda de bem-estar decorrente da perda de biodiversidade ronda actualmente os 
50 mil milhões de euros por ano (pouco menos de 1% do PIB), podendo ascender, em 
2050, a 14 biliões de euros ou a 7% do PIB anual estimado;

8. Sustenta que as decisões que serão tomadas pela COP 10 devem reflectir as conclusões do 
estudo TEEB e fundamentar-se nas suas recomendações, ou seja, que os custos da perda 
de biodiversidade e o valor desta última devem reflectir-se nas contas nacionais; frisa que, 
caso contrário, não será possível controlar as consequências financeiras e económicas que 
a actual crise da biodiversidade acarretará para a economia; assinala que cumpre conceder 
uma maior atenção ao estudo e à aprovação dos instrumentos do mercado, como sejam a 
criação de reservas de habitats e o pagamento dos serviços ecossistémicos, a fim de 
contribuir para assegurar recursos financeiros adequados à biodiversidade; 

Plano estratégico CDB  

Missão geral até 2020 e perspectivas para 2050

9. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem uma missão geral ambiciosa no 
quadro da CDB até 2020: Travar a perda de biodiversidade e partilhar os valores e 
benefícios da biodiversidade e dos serviços ecossistémicos de modo equitativo; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a empenharem-se em prol de uma visão para 2050 que 
garanta a protecção, a valorização e a restauração dos ecossistemas;

Sub-objectivos até 2020

10. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que apoiem sub-objectivos mensuráveis, 
ambiciosos, realistas e calendarizados, em particular no intuito de assegurar que, até 2020: 

* todos os cidadãos estejam cônscios do valor da biodiversidade e informados sobre as 
medidas que podem tomar para a proteger;

* os valores da biodiversidade e as oportunidades advenientes da sua preservação e 
utilização sustentável sejam integrados nas contas nacionais e nas políticas e estratégias de 
redução da pobreza;
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* os subsídios nefastos à biodiversidade sejam suprimidos;

* as Partes tenham formulado e implementado planos tendentes a aumentar a eficácia dos 
recursos, a reduzir os resíduos e a manter a utilização dos recursos dentro de limites 
ecológicos;

* a desflorestação líquida seja igual a zero e seja posto cobro à perda e à degradação dos 
habitats naturais; 

* seja abolida a pressão exercida pela sobrepesca nos ecossistemas marinhos e eliminadas as 
práticas de pesca destrutivas;

* seja posto cobro à introdução e ao estabelecimento de espécies invasivas;

* pelo menos, 15% dos solos, das águas doces e das zonas marítimas sejam protegidos;

* a extinção de espécies conhecidas ameaçadas tenha sido prevenida;

* as capacidades (recursos humanos e financiamento) para efeitos de aplicação da 
Convenção tenham sido aumentadas. 

Indicadores 

11. Realça que cumpre adoptar indicadores concretos, assentes em dados científicos, a fim de 
poder avaliar os progressos realizados em matéria de objectivos estratégicos; 

Acesso aos recursos genéticos e partilha dos benefícios (APB)

12. Salienta a necessidade de uma conclusão frutuosa das negociações sobre o regime 
internacional de acesso e repartição dos benefícios (APB) no âmbito da COP 10 que 
conduza a um protocolo à CDB de que constem disposições juridicamente vinculativas e 
não vinculativas;

13. Destaca que o Protocolo APB deve assegurar a transparência, a certeza jurídica e a 
previsibilidade no concernente ao acesso aos recursos genéticos, bem como a partilha 
justa e equitativa dos benefícios advenientes da utilização dos recursos genéticos, seus 
derivados e conhecimentos tradicionais a eles associados; 

14. Sublinha que o Protocolo deve respeitar o princípio da Prévia Informação e 
Consentimento das comunidades indígenas e locais no atinente ao acesso aos 
conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos;

15. Reconhece que os conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos são 
relevantes para a preservação e a utilização sustentável da biodiversidade, bem como para 
a partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização destes recursos, razão 
pela qual o Protocolo APB deverá contemplar de forma adequada esses conhecimentos.

16. Reconhece a interdependência dos países a nível dos recursos genéticos para a 
alimentação e a agricultura, assim como a importância de que os mesmos se revestem para 
a segurança alimentar mundial, pelo que considera ser necessário ter em consideração os 
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recursos genéticos nas negociações sobre o regime internacional APB;

Programa de trabalho temático – Biodiversidade marinha e costeira 

17. Convida a Comissão e os Estados-Membros a advogarem firmemente a importância de 
progredir na identificação e protecção das zonas de relevância ecológica ou biológica em 
zonas marinhas abrangidas, ou não, pela jurisdição nacional; 

Programa de trabalho temático - Zonas protegidas

18. Reconhece que a execução do programa de trabalho sobre as zonas protegidas registou 
progressos consideráveis; frisa, contudo, que muito resta ainda por fazer para dar plena 
aplicação a este programa; 

19. Insta a Comissão e os Estados-Membros a garantirem que, aquando da COP10, seja 
conferida prioridade ao reforço de um apoio adequado e de uma boa gestão das zonas 
protegidas, bem como à comunicação dos benefícios das zonas protegidas aos órgãos 
decisórios, solicitando, sendo o caso, um aumento do financiamento; 

Biodiversidade e alterações climáticas

20. Assinala a necessidade de incluir instrumentos de salvaguarda da biodiversidade nas 
políticas em sede de clima e de maximizar os benefícios comuns aos dois objectivos; 
solicita, por conseguinte, que sejam envidadas diligências acrescidas para reforçar as 
sinergias e os elos entre as políticas da biodiversidade e do clima, em particular entre a 
CQNUAC e a CDB;

Biocombustíveis

21. Realça que importa adoptar uma recomendação sobre os biocombustíveis no quadro da 
COP 10; recorda ser extremamente importante avaliar o impacto directo e indirecto dos 
biocombustíveis na biodiversidade; 

Financiamento

22. Salienta a necessidade de incrementar consideravelmente o financiamento global 
consagrado à biodiversidade, quer através das fontes de financiamento existentes, quer 
graças a fontes novas e inovadoras, incluindo instrumentos novos e inovadores assentes no 
mercado; 

23. É sua convicção que a despesa pública, por si só, se revela insuficiente para atingir o 
objectivo da CDB em matéria de biodiversidade e assinala a importância de as empresas 
assumirem também a responsabilidade de ter em conta a biodiversidade;

24. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem e a aplicarem sistemas 
inovadores para o pagamento de serviços ecossistémicos, mobilizando o financiamento 
privado;  

25. Considera que os instrumentos de financiamento em matéria de clima, nomeadamente 
REDD+, financiamento acelerado, MDL e IC, devem ser objecto de uma reforma que 
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permita incluir, nesses instrumentos, objectivos de salvaguarda da biodiversidade e, 
sempre que possível, benefícios associados;

26. Salienta, além disso, que importa encontrar soluções para incorporar, no preço final dos 
produtos colocados no mercado, os custos externos, como sejam os danos causados à 
biodiversidade ou os custos incorridos para a promover;

Sinergias entre as três Convenções do Rio

27. Entende que se impõe promover sinergias entre as três Convenções do Rio sobre a 
Biodiversidade (CDB), as Alterações Climáticas (CNUAC) e o Combate à Desertificação 
(UNCCD);

28. Convida a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem activamente a ideia de organizar 
uma reunião de alto nível para as três Convenções do Rio no âmbito da Cimeira “Rio+20” 
em 2012;

Plataforma Intergovernamental Político-Científica sobre Biodiversidade e Serviços 
Ecossistémicos (IPBES) e partilha de conhecimentos

29. Congratula-se com o acordo logrado pelos governos em Junho de 2010, em Busan, 
visando criar uma Plataforma Intergovernamental Político-Científica sobre Biodiversidade 
e Serviços Ecossistémicos (IPBES); insta a Comissão e os Estados-Membros a velarem 
por que a IPBES seja efectivamente estabelecida tão cedo quanto possível em 2011; 
considera que, na medida em que o contributo da IPBES dependerá da qualidade da 
investigação levada a cabo na União Europeia e a nível internacional, se revela 
extremamente importante que a UE e os seus Estados-Membros garantam a concessão de 
um volume suficiente de recursos à investigação no domínio da biodiversidade;

30. Reclama a promoção e uma partilha acrescida dos conhecimentos e tecnologias 
relacionados com a biodiversidade, o seu valor e funcionamento; 

Uma abordagem coordenada

31. Reitera que a sustentabilidade dos produtos comercializados constitui um elemento 
determinante no quadro dos acordos comerciais internacionais; sublinha, a este respeito, a 
necessidade de incorporar em todos os futuros acordos da OMC "aspectos não 
comerciais", incluindo os métodos de produção e o respeito da biodiversidade,

32. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a integrarem a componente ambiental nas suas 
relações com os países terceiros e a prosseguirem na via da "diplomacia verde";

*

*        *

33. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e parlamentos das Partes na CDB e ao Secretariado da CDB.


