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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina, że różnorodność biologiczna zmniejsza się na całym świecie w 
niespotykanym dotąd tempie w historii człowieka; zauważa, że przyspiesza też tempo 
wymierania gatunków, co w różny sposób wpływa na zdrowie ludzi na całym świecie; 
podkreśla, że według WHO utrata różnorodności biologicznej sprzyja 
rozprzestrzenianiu się takich odzwierzęcych czynników chorobotwórczych jak COVID-
19; zwraca uwagę na dowody naukowe dotyczące roli niezrównoważonego handlu w 
utracie różnorodności biologicznej, w szczególności handlu minerałami, biomasą, dziką 
fauną i florą oraz niektórymi towarami rolnymi, a także na dowody naukowe dotyczące 
utraty różnorodności biologicznej z powodu zmiany klimatu, globalnych zmian sposobu 
użytkowania gruntów, inwazyjnych gatunków obcych, nadmiernej eksploatacji zasobów 
i zanieczyszczenia; przypomina, że wytworzenie wartości gospodarczej na poziomie 44 
bln USD – co stanowi ponad połowę całkowitego światowego PKB – zależy w 
umiarkowanym lub dużym stopniu od przyrody i związanych z nią usług, w związku z 
czym utrata przyrody może zaburzyć ten proces;

2. podkreśla, że nie wdrożono celów z Aichi w zakresie ochrony różnorodności 
biologicznej zgodnie z planem i że globalną różnorodność biologiczną dotknął poważny 
kryzys, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla interesów ludzkości, w tym żywności, 
zdrowia i bezpieczeństwa; zauważa, że podczas 15. Konferencji Stron Konwencji o 
różnorodności biologicznej (COP 15) zaplanowano uzgodnienie nowych celów 
globalnych ram różnorodności biologicznej Konwencji o różnorodności biologicznej 
(CBD) na okres po 2020 roku, w tym celów dotyczących kwestii handlu dziką fauną i 
florą; wzywa Komisję, by opowiadała się za większym poziomem ambicji, włącznie z 
wiążącymi celami w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz mierzalnymi 
wskaźnikami i skutecznymi mechanizmami monitorowania; podkreśla, że jednakowy 
poziom ambicji UE i globalnych ram różnorodności biologicznej określonych w CBD, 
szczególnie w odniesieniu do celów ochrony gruntów i mórz, jest ważny dla 
zapewnienia równych warunków działania na arenie międzynarodowej;

3. podkreśla, iż zarówno w strukturze istniejących umów o wolnym handlu, jak i w 
obecnych zasadach WTO niewystarczająco uwzględniono wpływ handlu na drastyczną 
utratę różnorodności biologicznej; podkreśla, że zasadą przewodnią ochrony 
różnorodności biologicznej musi być zasada ostrożności; ostrzega przed ryzykiem 
przenoszenia niektórych sektorów produkcyjnych do krajów, w których przepisy 
dotyczące różnorodności biologicznej są mniej rygorystyczne niż w UE, i w związku z 
tym wzywa Komisję do odgrywania roli lidera na forach międzynarodowych i 
promowania ochrony różnorodności biologicznej; wyraża zadowolenie, że nowa 
strategia handlowa „wymaga (…) większej integracji między polityką handlową i 
wewnętrzną polityką UE” oraz że odnotowano w niej, iż „wyzwaniem globalnym, które 
wymaga podjęcia działań w skali całego świata, jest (…) ochrona bioróżnorodności”; 
oczekuje, że Komisja utrzyma wysoki poziom ambicji nie tylko w słowach, ale i w 
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działaniach; wzywa zatem Komisję, by niezwłocznie rozważyła szczegółowe i 
konkretne środki w celu dopilnowania, by umowy handlowe UE nie powodowały utraty 
różnorodności biologicznej ani nie groziły jej spowodowaniem; ponadto apeluje o 
skuteczne dostosowanie polityki handlowej UE do unijnej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej; podkreśla, że spójność między różnymi strategiami 
politycznymi UE ma kluczowe znaczenie w handlu międzynarodowym, ponieważ 
obejmuje wszystkie aspekty zrównoważoności i rozwoju, kwestie społeczne, 
środowiskowe – włącznie z różnorodnością biologiczną – i gospodarcze, co zapewnia 
również uczciwą konkurencję, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP i sektora 
rolnictwa; ponadto podkreśla, że należy to uwzględnić w przyszłej strategii na rzecz 
otwartej autonomii strategicznej; przypomina, że należy dopilnować, by strony umów 
handlowych, w tym UE i państwa członkowskie, były aktywnie zaangażowane w 
promowanie zasad zrównoważonego rozwoju; 

4. podkreśla, że oprócz wymiaru gospodarczo-społecznego ważne jest również, by 
systematycznie włączać wymiar różnorodności biologicznej do wszystkich ocen 
wpływu na zrównoważony rozwój, które muszą być poparte solidniejszą niż dotychczas 
metodyką, zgodnie z propozycjami zawartymi w dostępnych badaniach Komisji; 
apeluje również o konsekwentne uwzględnianie kwestii związanych z różnorodnością 
biologiczną; zwraca się do Komisji o zapewnienie odpowiednich środków finansowych 
na przeprowadzenie analiz różnorodności biologicznej; wzywa do przeprowadzania 
ocen wpływu na zrównoważony rozwój podczas analizy zakresu przyszłych umów o 
wolnym handlu i umów inwestycyjnych; wzywa do regularnego aktualizowania ocen 
wpływu na zrównoważony rozwój w miarę postępów negocjacji, aby odpowiednio 
określać i oceniać możliwe zagrożenia dla różnorodności biologicznej w danym 
regionie oraz w całej UE, jak najwcześniej na nie reagować oraz formułować 
odpowiednie zobowiązania dwustronne ustalone w negocjacjach; zwraca w 
szczególności uwagę na znaczenie odpowiedniego finansowania organów rządowych, 
wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zdefiniowania i określenia zakresu 
obszarów chronionych, a także wyznaczenia właściwych organów; podkreśla znaczenie 
systematycznego przeprowadzania ocen zgodności z zasadami zrównoważonego 
rozwoju oraz ocen oddziaływania ex post w celu zapewnienia spójności z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE do ochrony różnorodności biologicznej; 
wzywa Komisję, by wyciągnęła wnioski z prac panelu ekspertów UE-Korea 
Południowa oraz z precedensu wietnamskiego planu działania na rzecz ratyfikacji 
konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), aby rozdziały dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju zawierały plan działania z konkretnymi i możliwymi do 
zweryfikowania zobowiązaniami, na podstawie których poczynione zostaną postępy w 
innych rozdziałach; zwraca się do Komisji o aktualizację istniejących rozdziałów umów 
handlowych i inwestycyjnych za pośrednictwem aktywnych i terminowych klauzul 
przeglądowych w celu jak najszybszego dostosowania obowiązujących umów o 
wolnym handlu do Europejskiego Zielonego Ładu oraz o przedstawienie Parlamentowi 
wyników i planowanych dostosowań; w związku z tym zwraca uwagę, że umowy 
handlowe i inwestycyjne UE ułatwiają w ramach rozdziałów dotyczących handlu i 
zrównoważonego rozwoju sformalizowany dialog z partnerami na temat wszystkich 
aspektów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym różnorodności biologicznej, 
zrównoważonej polityki żywnościowej, zanieczyszczenia i gospodarki o obiegu 
zamkniętym;
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5. wyraża zadowolenie, że rozpoczęto wczesny przegląd 15-punktowego planu działania w 
sprawie rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju; przyjmuje do 
wiadomości dokument roboczy Niderlandów i Francji w sprawie handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych i zrównoważonego rozwoju, w tym sugestie dotyczące 
możliwości stopniowego wprowadzenia liberalizacji taryf w połączeniu ze skutecznym 
wdrażaniem wielostronnych umów środowiskowych; w kontekście tego przeglądu 
przypomina swój apel do Komisji o analizę mechanizmu opartego na sankcjach jako 
ostatecznego rozwiązania w umowach handlowych w celu zapewnienia ich skutecznego 
wdrażania; przypomina, że zgodnie z ust. 161 opinii 2/15 Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej naruszenie postanowień rozdziału dotyczącego handlu i 
zrównoważonego rozwoju może upoważnić drugą stronę „do wstrzymania lub 
zawieszenia liberalizacji tej wymiany, jeżeli tak przewidziano w innych 
postanowieniach danej umowy”;

6. z zadowoleniem przyjmuje powołanie głównego urzędnika ds. handlu i egzekwowania 
przepisów oraz utworzenie pojedynczego punktu kontaktowego, który będzie kierował 
w całej Komisji działaniami na rzecz poprawy wdrażania i egzekwowania przepisów za 
pośrednictwem szeregu dostępnych narzędzi oraz zajmował się zgłaszanymi barierami 
handlowymi i naruszeniami zobowiązań w dziedzinie zrównoważonego handlu; uważa, 
że w interesie Unii leży reagowanie na naruszenia tych zobowiązań, i wzywa Komisję 
do działania, gdy partnerzy handlowi nie wywiązują się z zobowiązań dwustronnych 
lub wielostronnych, włącznie z możliwością przywrócenia taryf celnych; wzywa 
Komisję, by wyciągnęła wnioski ze sporu między UE a Koreą Południową 
rozstrzygniętego przez zespół ekspertów, który stwierdził, że w rozdziale dotyczącym 
handlu i zrównoważonego rozwoju nie określono konkretnego terminu docelowego ani 
konkretnego etapu pośredniego w procesie ratyfikacji oraz że strony nie podały 
konkretnych terminów ani wyraźnych harmonogramów, które ułatwiłyby zespołowi 
analizę1;

7. wzywa Komisję, by wykorzystała wskaźniki opracowane podczas badania możliwych 
zagrożeń dla różnorodności biologicznej do sformułowania krótko-, średnio- i 
długoterminowych celów ochrony różnorodności biologicznej; wzywa Komisję, by co 
roku informowała Parlament o aktualnym stanie realizacji tych celów;

8. podkreśla, że wymogi regulacyjne, których muszą przestrzegać producenci unijni, 
należy też stosować i egzekwować w odniesieniu do przywozu do UE oraz że dostęp do 
rynku UE należy przyznawać wyłącznie produktom spełniającym te wymogi; uważa, że 
punkt ten nie może podlegać dyskusji podczas negocjowania umów o wolnym handlu; 
uważa za niezwykle istotne, by Komisja wspierała podejście oparte na procesach i 
metodach produkcji niezwiązanych z produktem w celu wspierania środków, które mają 
zapobiegać dalszej utracie różnorodności biologicznej, na podstawie pewnych i 
przewidywalnych ram, które nie dyskryminują produktów krajowych ani 
importowanych i są zgodne z zasadami WTO; popiera zamiar Komisji, by w 
międzynarodowych dyskusjach na temat handlu i środowiska poszerzać wiedzę na 
temat interpretacji odpowiednich przepisów WTO, która uznaje prawa członków do 
skutecznej reakcji na światowe wyzwania związane ze środowiskiem, a w szczególności 

1 Punkt 276, zespół ekspertów powołany na mocy art. 13.15 umowy o wolnym handlu między UE a Koreą 
Południową, sprawozdanie zespołu ekspertów.
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zmianę klimatu i ochronę różnorodności biologicznej, oraz propagować taką 
interpretację; ponadto uważa, że UE powinna dążyć do uwzględnienia wiążących 
poziomów ochrony różnorodności biologicznej w przyszłych pracach nad reformą 
WTO i tym samym w naszych umowach o wolnym handlu, na podstawie dowodów 
naukowych i bez celów protekcjonistycznych;

9. zachęca Komisję, by rozważyła posiłkowanie się wiedzą fachową na temat handlu i 
środowiska w sporach wynikających z konfliktów między zobowiązaniami handlowymi 
a wyjątkami dotyczącymi ochrony środowiska; apeluje do Komisji o poparcie tego 
wniosku w kontekście jej inicjatywy w sprawie handlu i klimatu w WTO; występuje o 
niezależną i dogłębną analizę skutków dla różnorodności biologicznej pozostałych 
postanowień umów handlowych dotyczących rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem (ISDS) i systemu sądów ds. inwestycji oraz Traktatu karty energetycznej 
(TKE), a ponadto wzywa do szybkiego dostosowania TKE i ponownej oceny 
członkostwa, w tym możliwości wycofania się z TKE, gdy nie jest możliwa dostateczna 
modernizacja;

10. przypomina, że zgodnie z szacunkami OECD rządy na całym świecie wydają około 500 
mld USD rocznie na wsparcie, które może być szkodliwe dla różnorodności 
biologicznej, tj. 5–6 razy więcej niż łączne wydatki na różnorodność biologiczną2; 
uważa, że celem polityki handlowej UE i zielonej dyplomacji powinno być dążenie do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. oraz pilne wycofanie dopłat 
do paliw kopalnych i innych dotacji, które są szkodliwe dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie G-20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca Komisję 
do uzgodnienia z każdym partnerem handlowym objętym umową handlową planu 
działania zawierającego kluczowe etapy oraz do odgrywania roli lidera na 
odpowiednich forach międzynarodowych; podkreśla, że zrównoważony rozwój i 
neutralność emisyjna pozostaną głównymi celami programów i polityki handlowej UE, 
włącznie ze wspieraniem transformacji ekologicznej, a zwłaszcza MŚP; 

11. apeluje, aby w projekcie mandatu dotyczącego przyszłych umów i podczas przeglądu 
obowiązujących umów Rada traktowała Konwencję o różnorodności biologicznej 
(CBD) jako istotny element umów o wolnym handlu, pod warunkiem że uzgodnione 
zostaną obowiązkowe mechanizmy przeglądu celów krajowych; zwraca się do Rady, by 
do umów o wolnym handlu włączała też jako kluczowe elementy Konwencję o 
międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 
wyginięciem (CITES) oraz porozumienie paryskie i by kładła nacisk na ich skuteczne 
wdrażanie; jest zdania, że w przyszłych stosunkach transatlantyckich UE powinna 
zaapelować do Stanów Zjednoczonych o przystąpienie do CBD i jej wdrożenie; 
podkreśla znaczenie nadchodzącej reformy rozporządzenia w sprawie GSP dla 
skutecznego wykonywania objętych nim wielostronnych konwencji klimatycznych i 
środowiskowych, w tym CBD;

12. wzywa państwa członkowskie, by uwzględniały kwestie ochrony różnorodności 
biologicznej i jej zrównoważonego użytkowania na szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym w politykach sektorowych i międzysektorowych obejmujących handel, plany 

2 https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-global-
biodiversity-finance.pdf
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i programy w celu stworzenia skutecznych ram instytucjonalnych, prawnych i 
regulacyjnych, których podstawą będzie podejście sprzyjające włączeniu społecznemu; 
podkreśla znaczenie otwartości i przewidywalności dla przedsiębiorstw europejskich, a 
zwłaszcza MŚP, oraz zauważa, że należy usprawnić komunikację i budowanie 
zdolności, aby MŚP mogły w pełni korzystać z umów handlowych w zrównoważony 
sposób;

 13. odnotowuje, że z jednej strony według szacunków Międzyrządowej Platformy 
Naukowo-Politycznej w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania 
Ekosystemów (IPBES) wartość legalnego handlu dziką fauną i florą wzrosła o 500 % w 
stosunku do 2005 r. i o 2 000 % w stosunku do lat 80. XX w., a z drugiej strony legalne 
i nielegalne formy tej wymiany handlowej często są ze sobą ściśle powiązane; 
odnotowuje, że ponad 38 700 gatunków, w tym ok. 5 950 gatunków zwierząt i 32 800 
gatunków roślin, jest objętych na podstawie CITES ochroną przed nadmiernym 
wykorzystywaniem w handlu międzynarodowym; przyznaje, że obecny system zakazu 
nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami wykazuje poważne braki w 
egzekwowaniu przepisów; zachęca Komisję, by rozpoczęła monitorowanie i analizę 
tego systemu; wzywa Komisję, aby na tej podstawie zbadała możliwość stworzenia 
białej listy gatunków zagrożonych w celu skutecznego zwalczania nielegalnego handlu, 
poprawy szkolenia funkcjonariuszy celnych i innych urzędników oraz wsparcia 
stworzenia mechanizmu zakazującego przywozu do UE zagrożonych gatunków 
objętych ochroną w krajach pochodzenia, zgodnie z umową o dobrowolnym 
partnerstwie w ramach egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (FLEGT) lub na wzór środków przeciwko nielegalnym, nieraportowanym i 
nieuregulowanym połowom (połowom NNN); wzywa Komisję, by podniosła rangę 
zielonej inicjatywy celnej w nadchodzącym planie działania na rzecz unii celnej, oraz 
zwraca się do niej, by zapewniła lepsze wdrażanie obowiązujących przepisów celnych 
podczas kontroli granicznych; wzywa w perspektywie długoterminowej do reformy 
CITES ukierunkowanej na odwrócenie zasady tworzenia list gatunków oraz mającej na 
celu wyeliminowanie dokumentów papierowych i zwiększenie budżetu CITES;

14. podkreśla, że pandemia COVID-19 pokazała znaczenie zasady „Jedno zdrowie” w 
kształtowaniu polityki oraz dowiodła, że potrzebne są zmiany, które doprowadzą do 
transformacji, włącznie ze współpracą interdyscyplinarną i międzysektorową; wzywa 
Komisję, by angażowała się w dialogi regulacyjne przewidziane w umowach o wolnym 
handlu, aby propagować rygorystyczne unijne normy sanitarne i fitosanitarne oraz 
dobrostan zwierząt w celu ograniczenia do minimum ryzyka przyszłych epidemii i 
pandemii; wzywa Komisję, by w razie potrzeby rozważyła przyjęcie moratorium na 
przywóz dzikich zwierząt lub innych gatunków z obszarów, na których wykryto nowe 
ogniska chorób zakaźnych, aby odpowiednio zaradzić problemom związanym z 
bezpieczeństwem;

15. wzywa Komisję, by zbadała możliwość dodania protokołu dotyczącego przestępstw 
przeciwko dzikiej przyrodzie do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej; uważa, że ocena i przegląd 
dyrektywy o przestępstwach przeciwko środowisku są okazją do lepszego zajęcia się 
kwestią tego rodzaju przestępstw i poprawy egzekwowania przepisów tej dyrektywy;
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16. wyraża zaniepokojenie z powodu polityki wylesiania puszczy amazońskiej oraz 
osłabiania jej niezastąpionego ekosystemu i różnorodności biologicznej; z 
zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar przedstawienia wiosną 2021 
r. wniosku ustawodawczego zakazującego wprowadzania na rynek UE produktów, 
których wytwarzanie wiąże się z wylesianiem lub degradacją lasów; podkreśla, że 
należy podjąć dodatkowe działania po stronie podaży i zwracać uwagę na umowy o 
dobrowolnym partnerstwie dotyczące egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w 
dziedzinie leśnictwa mające na celu ochronę lasów, które są naturalnym siedliskiem 
wielu zagrożonych gatunków, wspierać zrównoważoną gospodarkę leśną oraz zająć się 
problemem wylesiania i degradacji lasów zgodnie z Agendą na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, porozumieniem paryskim i celami z Aichi określonymi w CBD; 

17. podkreśla, jak ważne jest zapewnienie wkładu rolnictwa i środowiska wiejskiego w 
ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemu; zauważa, że rynek wewnętrzny UE 
jest największym na świecie importerem i eksporterem produktów rolno-spożywczych; 
jest przekonany, że UE powinna wykorzystać tę pozycję do ustalenia poziomu 
odniesienia pod względem norm dla zrównoważonych systemów żywnościowych, w 
oparciu o zasadę ostrożności, ochronę środowiska i dobrostan zwierząt; podkreśla, że 
oprócz wdrażania zasad Zielonego Ładu UE musi promować pozytywną globalną 
konwergencję norm, aby uniknąć możliwego przenoszenia śladu środowiskowego do 
państw trzecich; uznaje, że rolnictwo niezgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju 
jest główną przyczyną utraty różnorodności biologicznej na świecie; uważa, że polityka 
handlowa powinna sprzyjać rozwojowi rolnictwa ekologicznego w krajach partnerskich 
na podstawie norm równoważnych normom dla towarów produkowanych w UE, 
zgodnie z celami UE na 2030 r., oraz że należy priorytetowo traktować wsparcie 
finansowe produktów pochodzących ze zrównoważonych łańcuchów dostaw, takich jak 
produkty chronione jako oznaczenia geograficzne i żywność ekologiczna, z myślą o 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju; wzywa Komisję do zlecenia szczegółowego 
i niezależnego badania na temat wpływu wywozu z UE i unijnych metod produkcji na 
różnorodność biologiczną; wzywa Komisję, by podjęła działania mające na celu 
zakazanie wywozu z UE szkodliwych substancji zabronionych w UE zgodnie z zasadą 
„nie szkodzić”, z konwencją rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim 
poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi 
substancjami chemicznymi i pestycydami oraz z Europejskim Zielonym Ładem;

18. wzywa Komisję do zagwarantowania, by postanowienia umów handlowych dotyczące 
rybołówstwa chroniły różnorodność biologiczną mórz, i apeluje do partnerów 
handlowych o holistyczne zajęcie się wszelkim szkodliwym wpływem człowieka na 
środowisko morskie, aby do 2030 r. objąć ochroną 30 % oceanu; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, by wspólnie dążyły do osiągnięcia porozumienia w sprawie 
morskiej różnorodności biologicznej poza jurysdykcją krajową; przypomina, że 
ustanowieniu chronionych obszarów morskich na obszarach znajdujących się poza 
jurysdykcją krajową muszą towarzyszyć oceny skutków społeczno-gospodarczych i 
ekologicznych przeprowadzane na podstawie najlepszych dostępnych opinii 
naukowych;

19. zauważa, że handel towarami i usługami opartymi na różnorodności biologicznej oraz 
inwestycje w takie towary i usługi mogą zachęcać do ograniczenia nadmiernego 
wykorzystywania różnorodności biologicznej, a jednocześnie umożliwić tworzenie 
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bardziej zrównoważonych sektorów gospodarki wspierających wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu oraz zrównoważoną produkcję, handel i strukturę konsumpcji, 
w tym w krajach rozwijających się; zwraca się do Komisji, by zbadała, czy można 
stworzyć ramy prawne, przede wszystkim w WTO, umożliwiające zakaz handlu 
niektórymi surowcami, produktami i usługami, które zagrażają różnorodności 
biologicznej; popiera bieżące prace w OCED mające na celu wzmocnienie aspektu 
związanego z różnorodnością biologiczną w wytycznych w sprawie odpowiedzialnego 
prowadzenia działalności gospodarczej i zwraca się do Komisji, by odpowiednio 
uwzględniła tę kwestię w planowanym unijnym pakiecie dotyczącym należytej 
staranności; 

20. podkreśla, że degradacja ekosystemów zagraża postępom w osiąganiu większości celów 
zrównoważonego rozwoju na 2030 r., w szczególności dotyczących położenia kresu 
ubóstwu, dostępu do wody i warunków sanitarnych, bezpieczeństwa żywnościowego, 
zapewnienia zdrowego życia i zmniejszenia nierówności; wzywa Komisję, by 
priorytetowo traktowała budowanie zdolności, w tym transfer wiedzy, przepływ 
technologii i szkolenia w zakresie umiejętności dla krajów beneficjentów w związku z 
wdrażaniem CBD, CITES oraz innych konwencji i porozumień o kluczowym znaczeniu 
dla różnorodności biologicznej w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej, jak również pomocy na rzecz wymiany handlowej; 
wzywa Komisję do promowania synergii z innymi konwencjami, organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi podczas ułatwiania i realizowania działań 
budujących zdolności związane z ochroną różnorodności biologicznej oraz do 
zapewnienia zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do budowania zdolności i 
współpracy naukowo-technicznej; zauważa, iż należy wprowadzić zachęty rynkowe dla 
przedsiębiorstw oraz umożliwić im budowanie zdolności, aby włączyć je w inteligentny 
i zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu oraz pomóc im sprostać 
oczekiwaniom konsumentów i rosnącym wymogom ochrony przyrody; w tym 
kontekście podkreśla również potrzebę pomagania krajom trzecim, zwłaszcza krajom 
najsłabiej rozwiniętym (LDC) i krajom rozwijającym się, których model rozwoju bazuje 
na eksporcie towarów i usług szkodliwych dla różnorodności biologicznej, za 
pośrednictwem wsparcia finansowego i budowania zdolności, aby ograniczyć 
nadmierne poleganie na takich towarach; podkreśla w tym kontekście kluczową rolę 
społeczności lokalnych, ludów tubylczych i obrońców praw człowieka zajmujących się 
kwestiami środowiska w utrzymaniu różnorodności biologicznej oraz zwraca uwagę na 
konieczność poszanowania oenzetowskiej zasady dobrowolnej, uprzedniej i świadomej 
zgody w duchu konwencji MOP nr 169 dotyczącej ludności tubylczej i plemiennej;

21. zwraca się do Komisji o utworzenie centralnego systemu danych i analizy statystycznej 
opartego na działalności Eurostatu i urzędów statystycznych państw członkowskich w 
celu uzyskania bardziej precyzyjnych zapisów w inwentarzach ekosystemowych.
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