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Τροπολογία 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία 
της ΕΕ στο πλαίσιο της CBD υπονομεύεται 
από την ανεπαρκή υλοποίηση της 
εσωτερικής νομοθεσίας για την 
βιοποικιλότητα και πολιτικών όπως η 
οδηγία για τα πτηνά και τους οικοτόπους, 
καθώς και της δέσμευσης για ανάσχεση 
της βιοποικιλότητας στο έδαφός της έως το 
2010,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία 
της ΕΕ στο πλαίσιο της CBD υπονομεύεται 
από την ανεπαρκή υλοποίηση της 
εσωτερικής νομοθεσίας και των πολιτικών 
για την βιοποικιλότητα όπως η οδηγία για 
τους οικοτόπους των πτηνών, η 
ανεπαρκής πρακτική εργασία για την 
επίτευξη της δέσμευσης για ανάσχεση της 
βιοποικιλότητας στο έδαφός της έως το 
2010, την απροθυμία της για έναρξη 
διαπραγματεύσεων βάσει κειμένου για 
ένα νομικά δεσμευτικό μέσο σε σχέση με 
τον μερισμό της πρόσβασης και των 
ωφελημάτων και την απροθυμία της να 
προσφέρει νέα επιπρόσθετη στοχευμένη 
χρηματοδότηση για την υλοποίηση της 
Σύμβασης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 2
Marie Anne Isler Béguin, Hiltrud Breyer

Σχέδιο ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Σχέδιο ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία 
συνάντηση COP της CBD έκανε ένα βήμα 
για την ενίσχυση του ρόλου των 
αντιπροσώπων των αυτοχθόνων λαών και 
των τοπικών κοινοτήτων στις περαιτέρω 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
πρόσβαση και τον μερισμό των 
ωφελημάτων, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία 
συνάντηση COP της CBD έκανε ένα βήμα 
για την ενίσχυση του ρόλου των 
αντιπροσώπων των αυτοχθόνων λαών και 
των τοπικών κοινοτήτων στις περαιτέρω 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
πρόσβαση και τον μερισμό των 
ωφελημάτων και το δικαίωμά τους να 
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καθορίζουν προτεραιότητες στα εδάφη 
τους, όπως ορίζονται στη διακήρυξη των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Αυτοχθόνων Λαών·

Or. en

Τροπολογία 3
Struan Stevenson

Σχέδιο ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

Σχέδιο ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η CBD έχει
να διαδραματίσει κεφαλαιώδη ρόλο στην
υποστήριξη των εργασιών της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
(ΓΣΗΕ) όσον αφορά τις Θαλάσσιες 
Προστατευόμενες Περιοχές εκτός 
εθνικής δικαιοδοσίας, παρέχοντας 
επιστημονικές και, όπου αρμόζει, 
τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές 
σχετικά με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα,

Or. en

Τροπολογία 4
Marie Anne Isler Béguin, Hiltrud Breyer

Σχέδιο ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Σχέδιο ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η συζήτηση, με αφορμή τη 
σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC),
σχετικά με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από την 
αποδάσωση και την υποβάθμιση των 
δασών σε αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για να 

4. θεωρεί ότι η συζήτηση, με αφορμή τη 
σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC),
σχετικά με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από την 
αποδάσωση και την υποβάθμιση των 
δασών σε αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει 
να διαπνέεται από τη Σύμβαση για τη 
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αυξηθεί η πολιτική προβολή της δασικής 
βιοποικιλότητας

Βιολογική Ποικιλότητα και να 
εξασφαλίζει τη συνέπεια με τους στόχους 
της CBD και με το στόχο της διαφύλαξης 
της δασικής βιοποικιλότητας

Or. en

Τροπολογία 5
Marie Anne Isler Béguin, Hiltrud Breyer

Σχέδιο ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο ψηφίσματος Τροπολογία

4α. Επιπλέον, ζητεί ενισχυμένες
προσπάθειες για τη βελτίωση των 
συνεργιών μεταξύ της CBD, της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την 
Καταπολέμηση της Απερήμωσης 
(UNCCD) και  της UNFCCC στον τομέα 
του μετριασμού των μεταβολών του 
κλίματος και της προσαρμογής σε αυτές·

Or. en

Τροπολογία 6
Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο ψηφίσματος
Παράγραφος 5 - εδάφιο 1 α (νέο)

Σχέδιο ψηφίσματος Τροπολογία

- να υποστηρίξουν οικονομικά την
Πρωτοβουλία LifeWeb η οποία έχει στόχο
την αντιστοίχιση εθελοντικών 
δεσμεύσεων των Μερών για τον 
καθορισμό και τη διαχείριση 
προστατευόμενων περιοχών με 
εθελοντικές δεσμεύσεις από χορηγούς για 
αποκλειστικά στοχευμένη 
(συγ)χρηματοδότηση·
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Τροπολογία 7
Marie Anne Isler Béguin,, Hiltrud Breyer

Σχέδιο ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Σχέδιο ψηφίσματος Τροπολογία

- να διαδραματίσουν κορυφαίο ρόλο στις 
διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση δίκαιου 
και ισότιμου, νομικά δεσμευτικού διεθνούς 
καθεστώτος σχετικά με την πρόσβαση και 
τον μερισμό των ωφελημάτων (ABS) των 
γενετικών πόρων· θεωρεί απαραίτητο η  
COP 9 να πραγματοποιήσει πρόοδο στον 
προσδιορισμό βασικών στοιχείων του 
διεθνούς καθεστώτος ABS, 

- να διαδραματίσουν κορυφαίο ρόλο στις 
διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση δίκαιου 
και ισότιμου, νομικά δεσμευτικού διεθνούς 
καθεστώτος σχετικά με την πρόσβαση και 
τον μερισμό των ωφελημάτων (ABS) των 
γενετικών πόρων· θεωρεί απαραίτητο η  
COP 9 να πραγματοποιήσει πρόοδο στον 
προσδιορισμό βασικών στοιχείων του 
διεθνούς καθεστώτος ABS, και να 
εξασφαλίσει πλήρη συμμόρφωση με την 
εθνική νομοθεσία στις χώρες-παρόχους 
ώστε να καταστούν δυνατά 
αποτελεσματικά μέτρα εναντίον της 
βιοπειρατείας·

Or. en

Τροπολογία 8
Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο ψηφίσματος
Παράγραφος 5 - εδάφιο 6

Σχέδιο ψηφίσματος Τροπολογία

- να διενεργήσουν ανάλυση αντικτύπου 
στην ΕΕ σχετικά με τις ξηρασίες και την 
έλλειψη νερού που προκαλεί η αλλαγή του 
κλίματος και τις επιπτώσεις της στον
ζωικό οικότοπο, με επισήμανση των 
περιοχών όπου φτιάχνουν τις φωλιές τους 
τα αποδημητικά πουλιά,

- να διενεργήσουν ανάλυση αντικτύπου 
στην ΕΕ σχετικά με τις ξηρασίες και την 
έλλειψη νερού που προκαλεί η αλλαγή του
κλίματος και τις επιπτώσεις της στον
οικότοπο της άγριας ζωής, με επισήμανση 
των περιοχών όπου φτιάχνουν τις φωλιές 
τους τα αποδημητικά πουλιά, και με 
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για 
την προστασία των μεταναστευτικών 
πτηνών και των εποχιακών υγρότοπων 
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που τους προσφέρουν νερό και τροφή.

Or. en

Τροπολογία 9
María Sornosa Martínez

Σχέδιο ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – εδάφιο 10

Σχέδιο ψηφίσματος Τροπολογία

- να μεριμνήσουν για την επιτάχυνση της 
εφαρμογής των υφιστάμενων δεσμεύσεων  
για καλύτερη προστασία και αειφόρο 
διαχείριση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας,
με στόχο την προστασία της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας από καταστροφικές 
πρακτικές και μη αειφόρες αλιευτικές 
δραστηριότητες του πλήττουν τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα, 

- να μεριμνήσουν για την επιτάχυνση της 
εφαρμογής των υφιστάμενων δεσμεύσεων  
για καλύτερη προστασία και αειφόρο 
διαχείριση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας,
με στόχο την προστασία της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας από καταστροφικές 
πρακτικές,

Or. es

Τροπολογία 10
Struan Stevenson

Σχέδιο ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – εδάφιο 14 α (νέο)

Σχέδιο ψηφίσματος Τροπολογία

- να εξασφαλίσουν ότι η COP 9 θα
καταστήσει διαθέσιμη στις συστάσεις για
τη θαλάσσια και την παράκτια 
βιοποικιλότητα του Εργαστηρίου 
Εμπειρογνωμόνων που αναφέρθηκαν 
παραπάνω στην Ad Hoc Open Ανοικτή 
Ανεπίσημη Ομάδα Εργασίας της ΓΣΗΕ,

Or. en
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Τροπολογία 11
Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο ψηφίσματος
Παράγραφος 5 - εδάφιο 17

Σχέδιο ψηφίσματος Τροπολογία

- να εγκρίνουν μια θέση σχετικά με τον 
περιορισμό του εμπορίου ειδών που θα 
μπορούσαν να αναπτύξουν ανασφαλή 
χαρακτηριστικά και να γίνουν 
χωροκατακτητικά όταν εισαχθούν στον 
οικότοπο άλλων ειδών, 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 12
Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο ψηφίσματος
Παράγραφος 5 - εδάφιο 17 α (νέο)

Σχέδιο ψηφίσματος Τροπολογία

- να προωθήσουν την πλήρη υλοποίηση
των Κατευθυντήριων Αρχών της CBD
σχετικά με  τα Ξένα Χωροκατακτητικά 
Είδη και από την άποψη αυτή να 
θεσπίσουν κοινοτική νομοθεσία που να 
εξασφαλίζει την σφαιρική αντιμετώπιση 
των απειλών που δημιουργούν τα Ξένα 
Χωροκατακτητικά Είδη για τους 
οικοτόπους και τα είδη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Σχέδιο ψηφίσματος
Παράγραφος 5 - εδάφιο 18
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Σχέδιο ψηφίσματος Τροπολογία

- να προωθήσουν δραστηριότητες, 
συνειδητοποίησης, μετριασμού και 
προσαρμογής, με αύξηση της συνεργασίας 
μεταξύ διοικήσεων και κτηματιών,

- να προωθήσουν την υλοποίηση του
Προγράμματος Εργασίας τις
Προστατευόμενες Περιοχές, ιδιαιτέρως
δε τον στόχο 2.2 ο οποίος αποβλέπει στην
ενίσχυση και διασφάλιση της συμμετοχής
των αυτόχθονων και τοπικών κοινοτήτων 
και των σχετικών ενδιαφερομένων στον 
καθορισμό και την διαχείριση των 
προστατευόμενων περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
της συνειδητοποίησης σχετικά με 
δραστηριότητες μετριασμού και 
προσαρμογής και σχετικά με την αύξηση 
της συνεργασίας μεταξύ διοικήσεων και 
κτηματιών,

Or. en
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