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B7-0000/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o strateških ciljih EU za deseto srečanje konference 
pogodbenic konvencije o biološki raznovrstnosti (CBD), ki bo potekalo od 18. do 
29. oktobra 2010 v Nagoji na Japonskem

Evropski parlament,

– ob upoštevanju desetega srečanja konference pogodbenic (COP 10) konvencije Združenih 
narodov o biološki raznovrstnosti (CBD), ki bo potekala od 18. do 29. oktobra 2010 v 
Nagoji na Japonskem,

– ob upoštevanju vprašanja z dne ..... 2010 Komisiji in Svetu o strateških ciljih EU za deseto
srečanje konference pogodbenic konvencije o biološki raznovrstnosti (CBD), ki bo 
potekalo od 18. do 29. oktobra 2010 v Nagoji na Japonskem (O-0000/2010 – B7-
0000/2010),

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 25. in 26. marca 2010, zlasti odstavka 14,

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je CBD največji mednarodni sporazum o varovanju biotske raznovrstnosti; ker jo je 
podpisalo 193 pogodbenic, med njimi tudi 27 držav članic EU in Evropska unija,

B. ker mora biti mednarodno leto biotske raznovrstnosti, ki so ga razglasili Združeni narodi, 
politična priložnost za okrepitev izvajanja vseh treh ciljev CBD: ohranjanje in trajnostna 
raba biotske raznovrstnosti ter poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz uporabe 
genskih virov,

C. ker je treba zapolniti velike vrzeli v izvajanju delovnih programov omenjene konvencije,

Nujno ukrepanje 

1. je izjemno zaskrbljen zaradi neizpolnitve globalnega cilja ohranjanja biotski 
raznovrstnosti, v skladu s katerim bi bilo treba do leta 2010 bistveno zmanjšati stopnjo 
izgube biotske raznovrstnosti; 

2. je enako zaskrbljen, ker na mednarodni politični agendi ni zavesti o nujnosti ustavitve 
izgubljanja biotske raznovrstnosti;

3. je zaskrbljen zaradi nezakonitega dostopanja do genetskih virov; 

4. poudarja, da lahko z ustreznimi sredstvi in politično voljo bolj zmanjšamo izgubo biotske 
raznovrstnosti; je prepričan, da je veliko sinergij za zaščito podnebja, doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja in ustavitev izgubljanja biotske raznovrstnosti;

5. zato poziva Komisijo in države članice, naj na COP 10 prevzamejo vodilno vlogo, da bi 
vse pogodbenice prepričale o nujnosti takojšnjega ukrepanja; 
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6. da bi lahko prevzele takšno vlogo, vztrajno poziva Komisijo in države članice, naj 
nastopijo enotno ter izboljšajo hitrost in učinkovitost svojih notranjih postopkov 
odločanja, da bi se lahko hitro sporazumele o notranjem stališču EU na COP 10, ter več 
sredstev in časa namenijo diplomatskim prizadevanjem v odnosih s tretjimi državami;

Ekonomija

7. poudarja, da se na podlagi sedanjih raziskav, kot je raziskava Ekonomike ekosistemov in 
biotska raznovrstnost (TEEB), ocenjuje, da znaša vrednost izgube blaginje zaradi izgube 
biotske raznovrstnosti trenutno približno 50 milijard EUR na leto (le malo pod 1 % BDP) 
in da se bo do leta 2050 povečala na 14 bilijonov ali 7 % ocenjenega letnega BDP;

8. meni, da morajo sklepi, sprejeti na COP 10, upoštevati ugotovitve raziskave TEEB ter 
graditi na njenih priporočilih, namreč na tem, da je treba stroške izgube biotske 
raznovrstnosti in vrednost biotske raznovrstnosti upoštevati v nacionalnih računih;  
poudarja, da v nasprotnem primeru ne bo mogoče spremljati finančnih in ekonomskih 
posledic trenutne krize v zvezi z biotsko raznovrstnostjo za gospodarstvo; poudarja, da se 
je treba bolj posvetiti preučevanju in potrjevanju tržnih instrumentov, kot sta bančno 
poslovanje s habitati in plačilo ekosistemskih storitev, da bi omogočili zagotovitev 
ustreznih finančnih sredstev za biotsko raznovrstnost; 

Strateški načrt za CBD 

Splošni cilji za leto 2020 ter vizija za leto 2050

9. odločno poziva Komisijo in države članice, naj podprejo visoko zastavljene splošne cilje 
CBD za leto 2020: zaustavitev izgubljanja biotske raznovrstnosti ter pravična delitev 
vrednosti in koristi biotske raznovrstnosti ter ekosistemskih storitev; odločno poziva 
Komisijo in države članice, naj se zavežejo k viziji za leto 2050 z zagotavljanjem 
varovanja, vrednotenja in obnove ekosistemov;

Podcilji za leto 2020

10. poziva Komisijo in države članice, naj podpirajo merljive, visoko zastavljene, uresničljive 
in časovno omejene podcilje, ki bodo zlasti zagotovili, da se do leta 2020 doseže, da:  

* se bodo vsi zavedali vrednosti biotske raznovrstnosti in kako jo lahko zaščitijo,

* bodo vrednosti biotske raznovrstnosti ter možnosti, ki izhajajo iz njenega ohranjanja in 
trajnostne rabe, zajete v nacionalne račune in razvoj ter politiko in strategije za zmanjšanje 
revščine,

* bodo odpravljene subvencije, ki škodujejo biotski raznovrstnosti,

* bodo pogodbenice oblikovale in izvajale načrte za izboljšanje učinkovitosti virov, 
zmanjšanje odpadkov in ohranjanje rabe virov v ekoloških mejah,

* bo neto krčenje gozdov enako nič ter da bo zaustavljeno izgubljanje in uničevanje 
naravnih habitatov,
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* bodo odpravljeni pritisk na morske ekosisteme, ki ga predstavlja prekomerni ulov, in 
uničujoče ribolovne dejavnosti,

* bo zaustavljen vnos in ustalitev invazivnih vrst,

* bo zaščiteno najmanj 15 % kopenskih, sladkovodnih in morskih območij,

* bo preprečeno izumrtje znanih ogroženih vrst,

* bodo povečane (kadrovske in finančne) zmogljivosti za izvajanje konvencije; 

Kazalniki 

11. poudarja, da je treba sprejeti konkretne kazalnike, ki bodo temeljili na znanstvenih 
podatkih in omogočili ocenjevanje napredka pri izpolnjevanju strateških ciljev; 

Dostop do genskih virov in delitev koristi (ABS)

12. poudarja, da je treba na COP 10 uspešno zaključiti pogajanja o mednarodni ureditvi ABS, 
na koncu pa tudi sprejeti protokol h konvenciji o biološki raznovrstnosti s pravno 
zavezujočimi in nezavezujočimi določbami;

13. poudarja, da mora protokol ABS zagotoviti preglednost, pravno varnost in predvidljivost v 
zvezi z dostopom do genskih virov ter pošteno in pravično delitev koristi, ki izhajajo iz 
rabe genskih virov, njihovih derivatov in tradicionalnega znanja o genskih virih; 

14. poudarja, da mora ta protokol spoštovati načelo soglasja po predhodnem obveščanju 
domorodnih in lokalnih skupnosti v zvezi z dostopom do tradicionalnega znanja o genskih 
virih;

15. priznava, da je tradicionalno znanje o genskih virih pomembno za ohranjanje in trajnostno 
rabo biotske raznovrstnosti ter za pošteno in pravično delitev koristi, ki izhajajo iz rabe 
genskih virov, ter da bi ga morali zato v protokolu ABS ustrezno obravnavati;

16. priznava, da so države glede genskih virov za prehrano in kmetijstvo ter njihovega 
pomena za svetovno varnost preskrbe s hrano medsebojno odvisne, zato je treba te genske 
vire upoštevati v pogajanjih o mednarodni ureditvi ABS;

Tematski delovni program – morska in obalna biotska raznovrstnost 

17.  poziva Komisijo in države članice, naj se odločno zavzamejo za nujni nadaljnji napredek 
pri opredeljevanju in varovanju ekološko ali biološko pomembnih morskih območij, ki so 
pod nacionalno jurisdikcijo, kot tudi tistih, ki niso; 

Tematski delovni program – zaščitena območja

18. priznava, da je bil dosežen precejšen napredek pri izvajanju delovnega programa o 
zaščitenih območjih; vendar obenem poudarja, da je treba storiti še veliko za dokončno 
izvedbo tega programa; 
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19. odločno poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bo prednostna naloga na 
COP 10 krepitev ustrezne podpore in upravljanja zaščitenih območij ter obveščanje 
glavnih političnih nosilcev o koristih zaščitenih območij, po potrebi pa tudi zahtevajo 
povečanje sredstev; 

Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe

20. poudarja, da je treba določbe o varovanju biotske raznovrstnosti vključiti v podnebno 
politiko in doseči kar najboljše vzajemne rezultate med obema ciljema; zato poziva k 
nadaljnjim prizadevanjem za okrepitev sinergij in povezanosti med biotsko 
raznovrstnostjo in podnebno politiko, zlasti med okvirno konvencijo Združenih narodov o 
spremembi podnebja in konvencijo o biotski raznovrstnosti; 

Biogoriva

21. poudarja, da je treba na COP 10 sprejeti priporočilo o biogorivih; poudarja, da je izjemno 
pomembno oceniti posredno in neposredno vplivanje biogoriv na biotsko raznovrstnost; 

Financiranje

22. poudarja, da je treba drastično povečati globalno financiranje za biotsko raznovrstnost, 
zlasti iz obstoječih virov financiranja ter iz novih in inovativnih virov, tudi iz novih in 
inovativnih tržnih instrumentov; 

23. je prepričan, da le javna poraba ne bo zadostovala za uresničitev cilja CBD, in poudarja, 
da mora družbena odgovornost podjetij vključevati tudi vidik biotske raznovrstnosti;

24. odločno poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo in izvajajo inovativne sisteme 
za plačilo ekosistemskih storitev s financiranjem iz zasebnih virov;

25. meni, da bi bilo treba spremeniti instrumente za financiranje podnebnih sprememb, kot so 
REDD+, hitro financiranje, mehanizem čistega razvoja in skupnega izvajanja, da bi 
vsebovali določbe o varovanju biotske raznovrstnosti in po možnosti zagotavljali 
vzajemne rezultate biotske raznovrstnosti;

26. poudarja, da je treba najti rešitve za vključitev zunanjih stroškov, na primer za škodo, 
povzročeno za biotsko raznovrstnost, ali stroškov podpiranja biotske raznovrstnosti, v 
končno ceno izdelkov na trgu;

Sinergije med tremi konvencijami iz Ria

27. meni, da je treba spodbujati sinergije med tremi konvencijami iz Ria – konvencijo o 
biološki raznovrstnosti (CBD), okvirno konvencijo o spremembi podnebja (UNFCCC) in 
konvencijo o boju proti dezertifikaciji (UNCCD);

28. poziva Komisijo in države članice, naj aktivno podprejo zamisel o srečanju na visoki ravni 
treh konvencij iz Ria kot delu vrha Rio+20 leta 2012;

Medvladna znanstvenopolitična platforma o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih 
storitvah (IPBES) ter delitvi znanja



PE443.097v01-00 6/6 RE\821537SL.doc

SL

29. pozdravlja sporazum o vzpostavitvi medvladne znanstvenopolitične platforme o biotski 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES), ki so ga vlade dosegle junija 2010 v 
Busanu; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo čim prejšnjo vzpostavitev 
IPBES leta 2011; meni, da morajo EU in države članice nujno zagotoviti ustrezna sredstva 
za raziskave o biotski raznovrstnosti, saj bo prispevek IPBES odvisen od kakovosti 
raziskav, izvedenih v EU in na mednarodni ravni;

30. poziva k izboljšanju ter boljši delitvi znanja in tehnologij na področju biotske 
raznovrstnosti, njene vrednosti in delovanja; 

Usklajen pristop

31. vztraja, da je bistveni element v mednarodnih trgovinskih sporazumih trajnost izdelkov, ki 
se tržijo; v zvezi s tem poudarja potrebo po vključevanju „netrgovinskih vprašanj“, 
vključno z načini proizvodnje in upoštevanjem biotske raznovrstnosti, v prihodnje
sporazume STO;

32. spodbuja Komisijo in države članice, naj vključijo element okolja v svoje odnose s 
tretjimi državami in nadaljujejo izvajanje „zelene diplomacije“;

*

*   *

33. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom pogodbenic konvencije o biološki raznovrstnosti ter njenemu sekretariatu.


