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B7- .../2010

Europaparlamentets resolution om EU:s strategiska mål inför det tionde mötet i 
partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald, som ska hållas i Nagoya i 
Japan den 18-29 oktober 2010. 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av det tionde mötet i partskonferensen (COP 10) för FN-konventionen om 
biologisk mångfald, som ska hållas i Nagoya i Japan den 18–29 oktober 2010, 

– med beaktande av frågan av den … 2010 till kommissionen och rådet om EU:s strategiska 
mål inför det tionde mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald 
som ska hållas i Nagoya i Japan den 18–29 oktober 2010 (O-.../2010 – B7-.../2010), 

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 25–26 mars 2010, särskilt punkt 14,

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Konventionen om biologisk mångfald är det största internationella avtalet om skydd av 
den biologiska mångfalden. Avtalet har undertecknats av 193 parter, bland annat de 
27 EU-staterna och Europeiska unionen. 

B. Förenta nationernas år för biologisk mångfald bör ge de politiska impulserna för att stärka 
genomförandet av alla tre mål för konventionen om biologisk mångfald, nämligen 
bevarandet av den biologiska mångfalden, hållbart nyttjande av den biologiska 
mångfalden samt rättvis och skälig fördelning av de fördelar som uppstår ur användningen 
av genetiska resurser.

C. Det finns påtagliga brister i genomförandet av arbetsprogrammet till konventionen om 
biologisk mångfald som måste rättas till. 

Behov av snabba åtgärder 

1. Europaparlamentet är mycket oroat över att de globala målen för biologisk mångfald för 
2010 om att avsevärt begränsa minskningen av den biologiska mångfalden inte har 
uppfyllts.  

2. Europaparlamentet är djupt bekymrat över att det saknas medvetenhet på den 
internationella politiska agendan om hur brådskande det är att hejda förlusten av den 
biologiska mångfalden.

3. Europaparlamentet är bestört över den pågående illegala tillgången till genetiska resurser.  

4. Europaparlamentet betonar att man med tillräckliga resurser och politisk vilja kan finna 
verktygen för att begränsa minskningen av den biologiska mångfalden i större omfattning.  
Parlamentet är övertygat om att det går att skapa många synergier genom att skydda 
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miljön, uppnå millenieutvecklingsmålen och hejda förlusten av den biologiska 
mångfalden. 

5. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att ta på sig 
ledarrollen vid COP 10 för att övertyga alla parter om att det nu är hög tid att vidta 
åtgärder.  

6. För att kunna ta på sig denna ledarroll uppmanar Europaparlamentet med eftertryck 
kommissionen och medlemsstaterna att ge ett enhetligt budskap och att påskynda och 
effektivisera sin interna beslutsfattningsprocess för att snabbt kunna enas om en intern 
EU-hållning inför COP 10 och avsätta mer resurser och tid till sina diplomatiska 
ansträngningar gentemot tredjeländer.  

Ekonomi

7. Europaparlamentet understryker att det i pågående studier, bland annat ”The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)”, uppskattas att den minskade välfärden till följd 
av minskad biologisk mångfald för närvarande uppgår till 50 miljarder euro per år (något 
lägre än en procent av BNP) och kommer att öka till 14 biljoner euro eller 7 procent av 
BNP fram till år 2050. 

8. Europaparlamentet anser att de beslut som tas under COP 10 bör reflektera resultaten i 
TEEB-studien och bygga på dess rekommendationer, det vill säga att kostnaderna för 
minskad biologisk mångfald och den biologiska mångfaldens värde måste framgå ur 
nationalräkenskaperna. Annars kommer man inte att kunna kontrollera de finansiella och 
ekonomiska konsekvenserna som det aktuella hotet mot den biologiska mångfalden 
kommer att ha för ekonomin. Parlamentet poängterar att större vikt bör fästas vid att 
undersöka och förbättra marknadsinstrument, som till exempel ”habitat banking” och 
betalning för ekosystemstjänster för att se till att det finns tillräckliga finansiella resurser 
för biologisk mångfald.  

Strategisk plan för konventionen om biologisk mångfald  

Överordnat mål för 2020 och vision för 2050

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja ett ambitiöst 
överordnat mål för konventionen om biologisk mångfald för 2020,  närmare bestämt att 
hejda förlusten av biologisk mångfald och att fördela värdena och fördelarna med 
biologisk mångfald och ekosystemstjänster rättvist. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att sätta upp en vision för 2050 för att se till att ekosystem skyddas, 
värderas och återställs. 

Delmål för 2020

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja mätbara, 
ambitiösa, realistiska och tidsbestämda mål, särskilt för att uppnå följande senast 2020:  

* Alla ska vara medvetna om vikten av biologisk mångfald och vilka åtgärder de kan vidta 
för att skydda den.
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* Den biologiska mångfaldens värde och de möjligheter som uppstår när man bevarar och 
använder denna på ett hållbart sätt ska integreras i nationalräkenskaperna samt riktlinjerna 
och strategierna för utveckling och bekämpning av fattigdom. 

* Subventioner som hotar den biologiska mångfalden ska avskaffas. 

* Parterna ska formulera och genomföra planer för att öka resurseffektiviteten, minska 
avfallet och hålla nyttjandet av resurser inom de ekologiska gränserna. 

* Nettoavskogningen ska upphöra och förlusten och minskningen av livsmiljöer ska hejdas. 

* Marina ekosystem ska inte belastas av överfiskning och destruktiva fiskemetoder ska 
avskaffas. 

* Införseln av invasiva arter och deras etablering ska stoppas.

* Minst 15 procent av mark-, färskvatten- och havsvattenområdena ska vara skyddade. 

* Utrotning av kända hotade arter ska hindras. 

* Kapaciteten (mänskliga resurser och finansiering) för att genomföra konventionen ska 
höjas.  

Indikatorer 

11. Europaparlamentet betonar behovet av att fastställa konkreta indikatorer baserade på 
vetenskapliga uppgifter för att kunna mäta vilka framsteg som gjorts när det gäller att 
uppfylla målen.  

Tillgång till genetiska resurser och fördelning av nyttan (ABS)

12. Europaparlamentet understryker behovet av ett framgångsrikt avslut på förhandlingarna 
om ett internationellt ABS-system i COP 10, som bör leda till ett protokoll till 
konventionen om biologisk mångfald med rättsligt bindande och icke-bindande 
bestämmelser. 

13. Europaparlamentet understryker att ABS-protokollet måste garantera insyn, rättssäkerhet 
och förutsägbarhet i fråga om tillgången till genetiska resurser, en rättvis och skälig 
fördelning av fördelarna som uppstår ur nyttjandet av genetiska resurser, produkter som 
avletts av dessa och traditionell kunskap i samband med genetiska resurser.  

14. Europaparlamentet betonar att protokollet måste respektera principen om 
förhandsgodkännande av ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen i fråga om 
traditionell kunskap i samband med genetiska resurser. 

15. Europaparlamentet konstaterar att traditionell kunskap i samband med genetiska resurser 
är relevant för bevarandet och den hållbara användningen av den biologiska mångfalden 
samt för en rättvis och skälig fördelning av den nytta som uppstår från nyttjandet av 
genetiska resurser och att denna fråga därför i tillräcklig grad måste behandlas i 
ABS-protokollet. 
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16. Europaparlamentet konstaterar det ömsesidiga beroendet mellan länderna i fråga om 
genetiska resurser till livsmedel och jordbruk och deras betydelse för den internationella 
livsmedelsförsörjningen och därmed behovet att beakta de genetiska resurserna vid 
förhandlingarna om det internationella ABS-systemet. 

Tematiskt arbetsprogram – biologisk mångfald i havs- och kustområden 

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att framhålla hur 
viktigt det är att göra ytterligare framsteg när det gäller att identifiera och skydda 
ekologiskt eller biologiskt viktiga områden i marina miljöer inom den nationella 
lagstiftningen och utanför.  

Tematiskt arbetsprogram – skyddade områden 

18. Europaparlamentet konstaterar att stora framsteg har gjorts i genomförandet av 
programmet för skyddade områden. Parlamentet påpekar dock att det återstår mycket att 
göra innan programmet har genomförts fullt ut.  

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att man vid 
COP 10 prioriterar uppgiften att stärka det lämpliga stödet och förvaltningen av de 
skyddade områdena, samt att informera viktiga beslutsfattare om fördelarna med skyddade 
områden samt att i förekommande fall be om mer stöd.   

Biologisk mångfald och klimatförändring

20. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att låta klimatpolitiken omfatta åtgärder 
för att skydda den biologiska mångfalden och att maximera sidofördelarna mellan de båda 
målen. Parlamentet uppmanar därför till större ansträngningar för att förbättra synergier 
och kopplingar mellan biologisk mångfald och klimatstrategier, i synnerhet mellan 
klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald. 

Biobränslen

21. Europaparlamentet understryker behovet av en rekommendation om biobränslen som ska 
antas vid COP 10. Parlamentet påminner om att det är oerhört viktigt att undersöka hur 
biobränslen direkt eller indirekt påverkar den biologiska mångfalden.  

Finansiering

22. Europaparlamentet framhåller behovet av att drastiskt öka den globala finansieringen för 
främjandet av den biologiska mångfalden, främst med hjälp av befintliga 
finansieringskällor, men även med nya och innovativa källor, bland annat nya och 
innovativa marknadsbaserade instrument.  

23. Europaparlamentet är övertygat om att enbart offentliga anslag inte kommer att räcka för 
att uppnå de mål för biologisk mångfald som satts upp inom konventionen för biologisk 
mångfald och betonar vikten att det ingår i företagens sociala ansvar att även ta hänsyn till 
den biologiska mångfalden.
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24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram och tillämpa 
innovativa system för betalning av ekosystemstjänster och därmed mobilisera den privata 
finansieringen. 

25. Europaparlamentet anser att klimatfinansieringsinstrument, som REDD+, 
snabbstartsfinansiering, CMD och JI bör reformeras så att de omfattar åtgärder för att 
skydda den biologiska mångfalden och säkrar fördelarna med den biologiska mångfalden 
där detta är möjligt. 

26. Europaparlamentet anser det nödvändigt att hitta lösningar på hur externa kostnader, som 
till exempel skadliga effekter på eller kostnader för att stödja den biologiska mångfalden, 
kan tas med i slutpriset på produkterna på marknaden.  

Synergier mellan de tre Riokonventionerna 

27. Europaparlamentet anser att synergier mellan de tre Riokonventionerna om biologisk 
mångfald (CBD), klimatförändringar (UNFCCCC) och ökenspridning (UNCCD) bör 
stärkas. 

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktiv stödja idén om 
att hålla ett sammanträde på hög nivå inom ramarna för de tre Riokonventionerna som del 
av toppmötet Rio+20 år 2012.

Mellanstatlig vetenskapspolitisk plattform för biologisk mångfald och 
ekosystemstjänster (IPBES) samt utbyte av kunskap

29. Europaparlamentet välkomnar det avtal som slöts mellan regeringarna i juni 2010 i Busan 
om att skapa en mellanstatlig vetenskapspolitisk plattform för biologisk mångfald och 
ekosystemstjänster (IPBES). Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 
att se till att IPBES inrättas så tidigt som möjligt under 2011. Parlamentet anser att det är 
av största vikt att EU och medlemsstaterna säkrar tillräckliga resurser för forskning om 
biologisk mångfald eftersom effekterna av IPBES kommer att hänga samman med 
kvaliteten på den forskning som genomförs i EU och internt. 

30. Europaparlamentet uppmanar till förbättring och effektivare spridning av kunskaper och 
tekniker som har samband med biologisk mångfald, dess värde och funktion.  

Samordnat tillvägagångssätt

31. Europaparlamentet insisterar på att hållbarheten hos de produkter man bedriver handel 
med ska vara ett centralt element i internationella handelsavtal. Parlamentet understryker i 
detta sammanhang behovet av att ta med icke-handelsmässiga aspekter, bland annat 
produktionsmetoder och respekt för den biologiska mångfalden, i alla framtida 
WTO-avtal. 
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32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införliva 
miljöaspekten i sina relationer till tredjeländer och att fortsätta den gröna diplomatin. 

*

*   *

33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, regeringarna och parlamenten hos parterna i konventionen om biologisk 
mångfald och konventionens sekretariat.


