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Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP14) (2018/2791(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. februarja 2016 o vmesnem pregledu strategije 
EU za biotsko raznovrstnost1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2017 o akcijskem načrtu EU za 
naravo, ljudi in gospodarstvo2,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 20. maja 2015 z naslovom Stanje narave v 
Evropski uniji – Poročilo o stanju in trendih za habitatne tipe in vrste, ki jih zajemata 
direktivi o pticah in habitatih, za obdobje 2007–2012 v skladu z zahtevo iz člena 17 
direktive o habitatih in člena 12 direktive o pticah (COM(2015)0219),

– ob upoštevanju vprašanj za Komisijo in Svet o 14. zasedanju pogodbenic Konvencije o 
biološki raznovrstnosti (COP14) (O-000115/2018 – B8-0413/2018 in O-000116/2018 – 
B8-0414/2018),

– ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

– ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je treba v skladu ciljem strateškega načrta za biotsko raznovrstnost za obdobje 
2011–2020, ki so ga leta 2010 sprejele pogodbenice Konvencije o biološki 
raznovrstnosti, učinkovito in nujno ukrepati, da se ustavi izgubljanje biotske 
raznovrstnosti (izjemna raznovrstnost ekosistemov, vrst in genskih virov, ki nas obdaja), 
in sicer da se do leta 2020 zagotovi, da bodo ekosistemi odporni in bodo še naprej 
zagotavljali bistvene storitve, s čimer se bo zagotovila raznovrstnost živih organizmov 
na planetu, prispevalo k blaginji ljudi ter izkoreninila revščina;

B. ker je vizija za leto 2050, sprejeta v okviru Konvencije o biološki raznovrstnosti, živeti 
v harmoniji z naravo, tako da se do leta 2050 biotska raznovrstnost ovrednoti, ohrani, 

1 UL C 35, 31.1.2018, str. 2.
2 UL C 356, 4.10.2018, str. 38.



obnovi in smotrno rabi, s čimer se bodo ohranile ekosistemske storitve in zdrav planet 
ter zagotovile koristi, ki so bistvene za vse ljudi;

C. ker je ta vizija podprta s petimi splošnimi cilji: (a) obravnavati temeljne vzroke za 
izgubljanje biotske raznovrstnosti z vključevanjem biotske raznovrstnosti v vsa 
področja upravljanja in družbe, (b) zmanjšati neposredne pritiske na biotsko 
raznovrstnost in spodbujati trajnostno rabo, (c) izboljšati stanje biotske raznovrstnosti z 
varovanjem ekosistemov, vrst in genske pestrosti, (d) okrepiti koristi biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev za vse in (e) izboljšati izvajanje s 
participativnim načrtovanjem, upravljanjem znanja in krepitvijo zmogljivosti;

D. ker je cilj nagojskega protokola o dostopu in delitvi koristi zagotoviti pošteno in 
pravično delitev koristi uporabe genskih virov;

E. ker je cilj strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 ustaviti izgubljanje 
biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v EU in pomagati ustaviti izgubljanje 
biotske raznovrstnosti na globalni ravni do leta 2020, ob upoštevanju globlje vrednosti 
biotske raznovrstnosti in bistvenega prispevka ekosistemskih storitev za dobro počutje 
ljudi in gospodarsko blaginjo;

F. ker so EU in njene države članice sprejele Agendo 2030 in njene globalne cilje 
trajnostnega razvoja, ki poziva k preoblikovanju sveta in zaščiti planeta, kar zajema 
tako žive organizme na kopnem kot v vodi, in so se zavezale, da jo bodo v celoti 
izpolnile;

G. ker poslabšanje ekosistemov povzroča ogromne družbene in gospodarske izgube v EU;

Splošne opombe

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da cilji iz Aichija v zvezi z biotsko raznovrstnostjo do leta 
2020 ne bodo doseženi, če se bo biotska raznovrstnost tako hitro zmanjševala kot doslej, 
in poziva vse pogodbenice in deležnike Konvencije o biološki raznovrstnosti, naj si na 
tem področju bolj prizadevajo; v zvezi s tem poziva Komisijo in države članice, naj se 
zavežejo k takojšnjemu, konkretnemu in dodatnemu ukrepanju na področju ohranjanja 
biotske raznovrstnosti, da bomo dosegli cilje EU;

2. poudarja, da je zaščita globalne biotske raznovrstnosti nadvse pomemben izziv in je 
torej v strateškem interesu EU, zato bi morala biti deležna najvišje politične pozornosti; 
poziva Komisijo in države članice, naj zlasti prek svojih zunanjih instrumentov dejavno 
sodelujejo s tretjimi državami ter spodbujajo in krepijo ukrepe za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in upravljanje na tem področju, zlasti v vseh večstranskih sporazumih;

3. poudarja, da je potreben celovit sistem upravljanja, ki bo obravnaval ohranjanje in 
trajnostno rabo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev; poziva EU in države 
članice, naj si še naprej močno prizadevajo za nadaljnjo krepitev Konvencije o biološki 
raznovrstnosti ter naj prevzamejo vodilno vlogo v pripravi okvira za obdobje po letu 
2020, zlasti v obdobju pred 14. in 15. zasedanjem konference pogodbenic, ter naj 
pregledno določijo svoje vizije in prednostne naloge za globalni okvir na področju 
biotske raznovrstnosti za obdobje po letu 2020;

4. želi spomniti, da je ohranjanje in obnovitev biotske raznovrstnosti osnovni pogoj za 
izpolnitev večine ciljev trajnostnega razvoja in da je bistvenega pomena za dosego 



ciljev politike EU, med drugim na področjih okolja, prehranske varnosti, blaženja 
podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, zdravja, zmanjšanja tveganja nesreč in 
migracij;

5. želi spomniti, da je ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov neločljivo 
povezano in je osrednji element trajnostnega razvoja; poudarja, da je treba biotsko 
raznovrstnost vključiti v vse notranje in zunanje politike EU in izboljšati njihovo 
usklajenost z okoljsko politiko, ter poziva Komisijo in države članice, naj to olajšajo, 
tudi pri izpolnjevanju svoje zaveze v zvezi s polnim izvajanjem ciljev trajnostnega 
razvoja do leta 2030;

6. meni, da je nadvse pomembno, da se ključni dejavniki za izgubljanje in propadanje 
biotske raznovrstnosti dolgoročno strateško obravnavajo in se oblikujejo in izvajajo 
učinkovite odločitve in ukrepi, ki zajemajo opredelitev in ohranitev zaščitenih območij 
na podlagi njihove občutljivosti, prisotnosti ogroženih vrst ali ugotovljenih vrzeli v 
znanju in/ali učinkovitega upravljanja, da se omejijo izgubljanje biotske raznovrstnosti 
in negativni učinki na ozemlja domorodnih in lokalnih skupnosti in njihovo preživetje, 
da se ponovno vzpostavijo ekosistemi in njihove storitve, tudi zunaj zaščitenih območij, 
da se biotska raznovrstnost vključi v druge sektorje, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, 
načrtovanje rabe tal, sodelovanje pri razvoju, raziskave in inovacije, promet, rudarstvo 
in zdravje, ter da se odpravijo škodljive subvencije; meni, da je bistveno tudi omejiti 
izgubo biotske raznovrstnosti in njen negativni učinek na zemljo in sredstva za 
preživetje lokalnih in domorodnih skupnosti;

Izvajanje konvencije in strateškega načrta za biotsko raznovrstnost za obdobje 2011–2020

7. želi spomniti, da bo 14. zasedanje pogodbenic v Egiptu obeležilo 25. obletnico 
veljavnosti konvencije; zato meni, da je nadvse pomembno, da si bolj prizadevamo pri 
izvajanju veljavnega strateškega načrta za biotsko raznovrstnost za obdobje 2011–2020, 
se osredotočimo na doseganje ciljev o biotski raznovrstnosti iz Aichija in osnovnih 
elementov Nagojskega protokola o dostopu in delitvi koristi ter oblikujemo ambiciozen 
strateški načrt in mehanizem izvajanja za obdobje po letu 2020, da pripravimo scenarij 
za leto 2050, v katerem bodo upoštevani novi izzivi na področju biotske raznovrstnosti 
v skladu z Agendo 2030 in cilji trajnostnega razvoja;

8. poudarja vlogo ciljev o biotski raznovrstnosti iz Aichija pri uresničevanju Agende 2030 
in doseganju njenih globalnih ciljev trajnostnega razvoja, zlasti cilj 14 (ohranjati in 
vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj) in cilj 15 
(varovati in obnoviti kopenske ekosisteme, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se 
proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti 
izgubo biotske raznovrstnosti);

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je iz ocen1 stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov v 
interesu ohranjanja razvidno, da ima v EU le 7 % morskih vrst in 9 % morskih 
habitatnih tipov ugodno stanje ohranjenosti, in da se je pri 27 % ocen vrst in 66 % ocen 
habitatnih tipov izkazalo neugodno stanje ohranjenosti;

1 Medvladna platforma o biološki raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah, The Regional 
Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia 
(Poročilo o regionalni oceni biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev za Evropo 
in Srednjo Azijo), 2018.



Globalni okvir za biotsko raznovrstnost po letu 2020

10. poziva k ukrepom, da bi bil globalni okvir za biotsko raznovrstnost po letu 2020 
ambicioznejši in bi bolje deloval; poziva Komisijo in države članice, naj si dejavno 
prizadevajo oblikovati jasne, kvantitativne, merljive cilje s kazalniki uspešnosti, boljše 
instrumente sledenja, postopke sprejemanja obveznosti ter mehanizme pregledovanja in 
poročanja s skupnimi standardi, ki bodo odražali mehanizme pariškega podnebnega 
sporazuma, da se bodo povečale preglednost in odgovornost za pogodbenice ter splošna 
učinkovitost naslednjega globalnega okvira za biotsko raznovrstnost;

11. poudarja, da je potreben trdnejši mednarodni okvir, da se biotska raznovrstnost na 
globalni ravni zaščiti, ustavi njeno upadanje in se čim bolj obnovi; meni, da bi moral ta 
okvir temeljiti na ciljih in prostovoljnih zavezah, ki bi zajemale prispevke, določene na 
nacionalni ravni in podprte z lokalnimi in regionalnimi prispevki, in druge ustrezne 
instrumente, finančne zaveze in zagotovila za večjo krepitev zmogljivosti, pa tudi 
mehanizem petletnega pregleda, pri čemer bi bil poudarek na boljšemu upravljanju 
zaščitenih območij in učinkovitejših ohranitvenih ukrepih ter vse večji ambicioznosti;

12. poudarja, da je treba čim bolj zmanjšati morebiten časovni zamik med sprejetjem 
globalnega okvira za biotsko raznovrstnost po letu 2020 in njegovim prenosom v 
nacionalne cilje o biotski raznovrstnosti, da ne bo prišlo do zamud pri sprejemanju 
konkretnih ukrepov za zajezitev izgubljanja biotske raznovrstnosti;

Gospodarski vidiki in financiranje 

13. poudarja, da lahko gospodarska rast k trajnostnemu razvoju pripomore le, če hkrati ne 
propadata biotska raznovrstnost in zmogljivosti narave, da prispeva k blaginji ljudi, in 
da je pomembno nadgraditi naravne rešitve, ki bi družbi na povsem trajnosten način 
pomagale premagovati zapletene družbene in gospodarske izzive;

14. poudarja, da je treba za biotsko raznovrstnost nameniti dovolj finančnih sredstev; meni, 
da bi preverjanje združljivosti naslednjega večletnega finančnega okvira z zaščito 
biotske raznovrstnosti in morebitna dodelitev namenskih sredstev za biotsko 
raznovrstnost v tem okviru v veliki meri in pozitivno vplivala na uresničevanje vizije za 
leto 2050;

15. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo uvedbo novih mednarodnih finančnih 
mehanizmov za ohranjanje biotske raznovrstnosti v okviru Konvencije o biološki 
raznovrstnosti, in poudarja pomen zasebnih finančnih pobud na tem področju;

16. poudarja, kako pomembno je povečati naložbe, da bi izpolnili zaveze Pariškega 
sporazuma in zmanjšali vpliv podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost ter 
zagotovili skladnost politik za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje z 
biotsko raznovrstnostjo;

Gozdarstvo in kmetijstvo

17. pozdravlja, da se v priporočilu 10.2(g) (XXI/1) za 14. konferenco pogodbenic omenja 
potencial gozdarstva in kmetijstva; poudarja, da so kmetijske dejavnosti in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti tesno povezani; nadalje poudarja, da trajnostno kmetijstvo in 
gozdarstvo veliko prispevata k raznolikosti vrst, habitatov in ekosistemov ter 
zmanjšujeta posledice podnebnih sprememb;



18. ugotavlja pa, da intenzivno kmetijstvo negativno vpliva na biotsko raznovrstnost, zlasti 
zaradi krčenja gozdov in uporabe pesticidov; želi opozoriti na zaskrbljujoč upad 
opraševalcev, ki so ključnega pomena za dobro delujoče ekosisteme; poziva 
pogodbenice, naj sprejmejo trdne zaveze za trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, 
vključno z zahtevami za spodbujanje pristopov ekološkega kmetijstva in postopno 
opustitev škodljivih fitofarmacevtskih sredstev ter podpiranje strategij za varstvo rastlin, 
da se zaščitijo tla in habitati;

Inovacije

19. pozdravlja, da je v priporočilu 10.2(h) (XXI/1) omenjen tehnološki razvoj; želi spomniti 
na pomen inovacij, raziskav in razvoja za doseganje ciljev vizije za leto 2050 ter poziva 
pogodbenice, naj se zlasti osredotočijo na povezave med ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti in koristmi za zdravje ljudi in gospodarsko blaginjo ter uskladijo ukrepe 
na področju zbiranja podatkov;

Krepitev zmogljivosti, ozaveščanje javnosti in sodelovanje vseh akterjev

20. poudarja, da sta za uspešno izvajanje ključna krepitev zmogljivosti in ozaveščanje, tudi 
o vrednosti biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev; zato pozdravlja, da sta bila 
s sklepom 13. konference pogodbenic XIII/23 in priporočilom XXI/1 sprejeta 
kratkoročni akcijski načrt za obdobje 2017–2022, da se spodbudi in podpre krepitev 
zmogljivosti, ter komunikacijska strategija, ter poziva, naj se ta ključna vprašanja na 14. 
konferenci pogodbenic še podrobneje obravnavajo;

21. poudarja pomen celovitega in participativnega procesa za oblikovanje okvira po letu 
2020;

22. pozdravlja, da se v priporočilu XXI/1 obravnavajo kampanje ozaveščanja javnosti v 
pripravah na 14. konferenco pogodbenic, in poziva pogodbenice, naj ozaveščajo javnost 
in spodbujajo udeležbo več deležnikov, da z lokalnimi skupnostmi in domorodnim 
prebivalstvom zagotovijo prilagojene rešitve za bolj trajnostno rabo zemljišč in večjo 
biotsko raznovrstnost, pri katerih se bodo v celoti upoštevale regionalne razlike v krajini 
in habitatih;

23. pozdravlja, da se namerava dejavno vključiti več deležnikov, vključno z regionalnimi in 
lokalnimi akterji, kar je bistveno za vrednotenje, zaščito, ohranjanje, trajnostno rabo in 
obnovo biotske raznovrstnosti, in poudarja, da bo boljše sodelovanje z ravnmi 
upravljanja, sektorji in platformami za podjetja in biotsko raznovrstnost ter med njimi 
omogočilo učinkovitejše doseganje ciljev o biotski raznovrstnosti in vključevanje ciljev 
o biotski raznovrstnosti v druge politike;

o

o     o

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


