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Euroopa Parlamendi resolutsioon ettevalmistuste kohta bioloogilist mitmekesisust ja 
bioohutust käsitlevateks COP-MOP kohtumisteks Bonnis, Saksamaal

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (CBD) osaliste üheksandat 
konverentsi (COP9), mis toimub 19.–31. mail 2008. aastal Bonnis, Saksamaal;

– võttes arvesse Cartagena bioohutuse protokolli (BSP) osaliste neljandat kohtumist 
(MOP4), mis toimub 12.–16. mail 2008. aastal Bonnis, Saksamaal; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 22. mai 2007. aasta resolutsiooni bioloogilise 
mitmekesisuse hävimise peatamise kohta 2010. aastaks (2006/2233(INI));

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A. arvestades, et bioloogilise mitmekesisuse konventsioon on kõige ulatuslikum ülemaailmne 
kokkulepe bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise kohta, milles käsitletakse bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamist ja säästvat kasutamist ning geneetiliste ressursside kasutamisest 
tulenevate tulude õiglast ja võrdset jaotamist, ning arvestades, et sellele on alla kirjutanud 
190 osalist, sealhulgas 27 liikmesriiki ja Euroopa Ühendus;

B. arvestades, et CBD osalised on kohustunud 2010 aastaks oluliselt vähendama bioloogilise
mitmekesisuse hävimise määra ning looma 2010. aastaks maismaad ja 2012. aastaks 
merealasid hõlmava ülemaailmse kaitsealade võrgustiku;

C. arvestades, et konventsiooni usaldusväärsus sõltub võimest täita need eesmärgid; 

D. arvestades, et ELi usaldusväärsust CBD kontekstis vähendab bioloogilist mitmekesisust 
käsitlevate ELi õigusaktide ja poliitikate puudulik rakendamine, see puudutab 
linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi ning kohustust peatada bioloogilise mitmekesisuse 
hävimine 2010. aastaks;

E. arvestades, et metsa bioloogilise mitmekesisuse hävimine, metsade raadamine ja 
kliimamuutused on sellise ulatusega, et oluliste meetmetega metsade hävitamise ja nende 
olukorra halvenemise vastu võitlemiseks ei saa oodata kuni 2012. aasta järgse 
kliimapoliitilise lahenduseni;   

F. arvestades, et CBD tööprogrammide rakendamise olulised puudujäägid tuleb kõrvaldada;

G. arvestades, et viimasel CBD osaliste konverentsil liiguti edasi selles suunas, et suurendada 
põlisrahvaste ja  kogukondade esindajate rolli tulevastel läbirääkimistel juurdepääsu ja 
tulu jagamise üle;

H. arvestades, et viimasel CBD osaliste konverentsil kutsuti osalisi üles suurendama 
jõupingutusi, et parandada metsaõigusnormide täitmise järelevalvet ja tegelda 
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puidukaubandusega; 

I. arvestades, et viimasel CBD osaliste konverentsil kinnitati ettevaatusel põhineva 
lähenemisviisi rakendamist geneetilist mitmekesisust piiravate tehnoloogiate (GURT) 
kasutamisel ning soovitati mitte lubada välikatseid ja kaubanduslikul eesmärgil kasutust;   

J. arvestades, et kliimamuutused halvendavad veelgi ülemaailmse bioloogilise 
mitmekesisuse olukorda, tuues kaasa ökosüsteemi seisundi halvenemise ja liikide 
hävimise ning kaudsed mõjud inimarengule ja vaesuse kaotamisele;  

K. arvestades, et metsade hävitamine ja nende olukorra halvenemine põhjustavad hinnangute 
kohaselt ülemaailmselt umbes 20% süsihappegaasi heitkogustest;

L. arvestades, et CBD ja ÜRO mereõiguse konventsioon (UNCLOS) annavad rahvusvahelise 
õigusliku raamistiku, millega kaitstakse merekeskkonda tervikuna, kuid endiselt ei ole 
üldist õiguslikult siduvat lepet, mis tagaks kehtivate kohustuste järjekindla kohaldamise 
kõigi merealade suhtes, kaasa arvatud avamerede rahvusvahelised veed, 

1. on mures bioloogilise mitmekesisuse jätkuva hävimise pärast ning Euroopa Liidu üha 
suureneva ökoloogiline jalajälje pärast, mis mõjutab bioloogilist mitmekesisust ka 
Euroopa Liidu piiridest tunduvalt kaugemal;

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel näidata üles eeskuju ja sihikindlust, et nii liidusiseselt 
kui ka rahvusvahelisel tasandil kokku leppida konkreetsetes meetmetes bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmiseks ning neid meetmeid edendada;

3. peab Natura 2000 Euroopa kaitsealade võrgustikku ELi jõupingutuste nurgakiviks, et täita 
oma rahvusvahelised ja liidusisesed bioloogilise mitmekesisuse alased kohustused, ning 
tunnustab selle suurt panust ülemaailmsesse kaitsealade võrgustikku;  lisaks kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tagama linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi täielik 
rakendamine ning on otsustavalt vastu kõigile katsetele nõrgendada nende kaitset;

4. on seisukohal, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) arutelu teemal, 
kuidas vähendada arenguriikides aset leidvast metsade hävitamisest ja metsade olukorra 
halvenemisest tulenevat kasvuhoonegaaside heidet, tuleb kasutada võimalusena, et tõsta 
metsade bioloogilise mitmekesisuse teema poliitilist tähtsust;

5. nõuab, et komisjoni ja liikmesriigid:

– tagavad, et COP9 otsuste eesmärk oleks rakendada CBD kaitsealade programmi, 
tugevdada meetmete rakendamist liikumisel 2010. aastaks seatud eesmärkide suunas, 
eelkõige, mis puudutab CBD tööprogrammi metsade bioloogilise mitmekesisuse kohta; 

– etendavad juhtrolli läbirääkimistel, et vastu võtta õiglane ja võrdne, õiguslikult siduv 
rahvusvaheline kord geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja neist tuleneva tulu 
jagamise kohta; peab oluliseks, et COP9 teeks edusamme, et määratleda juurdepääsu ja 
tulu jagamise rahvusvahelise korra põhielemendid; 

– parandavad koostoimet ja sidemeid UNFCCC ja CBD vahel, et kliimamuutuste 
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leevendamisest, bioloogilise mitmekesisuse kaitsest ja säästvast inimarengust saaksid kõik 
võimalikult palju kasu;

– on seisukohal, et bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säästva kasutamise saavutamine 
peaksid olema esmatähtsusega COP9 jaoks;

– peavad väga vajalikuks kaitsealade ja nende võrgustiku tõhusat juhtimist ja rahastamist 
ning tagavad uuendusliku ja püsiva rahastamismehhanismi vastuvõtmise, sest see toetaks 
bioloogilise mitmekesisuse kaitset ja säästvat kasutust;

– viivad ELis läbi uuringu, et hinnata kliimamuutustest tingitud põudade ja veenappuse 
mõju ning kuidas põuad ja veenappus mõjutavad loomade elupaiku, pöörates 
eritähelepanu aladele, kus pesitsevad rändlinnud;

– tagavad, et COP9 kutsub osapooli üles algatama arutelu ja kokku leppima metsade hea 
majandamise ühistes põhimõtetes ja kriteeriumides, mis rajanevad metsaõigusnormide 
täitmise järelevalve, metsandushalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) eri piirkondlikes 
protsessides saavutatud edul ja Amazonase lepingul;

– tagavad, et COP9 lepib kokku, et osapooled alustavad arutelusid,  kokku leppimaks raiet 
ja puidukaubandust reguleerivas ülemaailmses mehhanismis eesmärgiga võidelda 
ebaseadusliku metsaraie vastu ja edendada metsaressursside säästvat kasutust, ning et 
COP9 kutsub osapooli üles vastu võtma siseriiklikke õigusakte, mis tõkestavad 
ebaseadusliku puidu, mis metsade hävitamisele kaasa aitab, ning sellest valmistatud 
toodete müügi turul;

– tagavad, et COP9 soovitab osapooltel metsade bioloogilise mitmekesisuse aspekte 
seoses kliimamuutuste mõjudega ja asjakohaseid vastumeetmeid rohkem integreerida 
riiklikesse strateegiatesse ja tegevuskavadesse, mis käsitlevad bioloogilist mitmekesisust, 
ning riiklikesse metsaprogrammidesse ja teistesse metsaga seotud strateegiatesse, samuti 
toetada teadusuuringuid, et paremini mõista kliimamuutuste mõju metsade bioloogilisele 
mitmekesisusele;

– tagavad, et kiirendataks kehtivate kohustuste rakendamist merekeskkonna bioloogilise 
mitmekesisuse paremaks kaitseks ja säästvaks majandamiseks, et kaitsta merekeskkonna 
bioloogilist mitmekesisust hävitava tegevuse ja mittesäästva kalastuse eest, mis 
kahjustavad mere ökosüsteeme; 

– tagavad, et COP9 võtab vastu esildatud teaduslikud kriteeriumid kaitset vajavate 
merealade kindlakstegemiseks ning merekaitsealade representatiivse võrgustiku 
loomiseks, nagu soovitas ekspertide seminar, kes tegeleb ökoloogiliste kriteeriumide ja 
biogeograafiliste liigitussüsteemidega kaitset vajavate merealade jaoks; 

– tagavad, et COP9 soovitaks osapooltel võtta eesmärgiks riikliku jurisdiktsiooni alt välja 
jäävates piirkondades merede bioloogilise mitmekesisuse integreeritud juhtimise 
väljakujundamine, et kohaldada kokkulepitud kriteeriume ning laiendada riiklikke ja 
piirkondlikke merekaitsealade võrgustikke riikliku jurisdiktsiooni alt välja jäävatele 
rahvusvahelistele vetele; 
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– kutsuvad riike üles alustama läbirääkimisi ÜRO mereõiguste konventsiooni (UNCLOS) 
rakenduslepingu üle, mis kaitseks merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust riikliku 
jurisdiktsiooni alt välja jäävates piirkondades, et tagada pikaajaline integreeritud 
juhtimine; 

– tagavad, et COP9 võtab vastu lõpliku otsuse keelustada  kõik geneetilist mitmekesisust 
piiravad tehnoloogiad (GURT) ning lepib kokku kehtestada moratoorium geneetiliselt 
muundatud puude keskkonda viimisele, sealhulgas välikatsetele, ning kaubanduslikule 
kasutusele;   

– etendavad juhtrolli Cartagena protokolli osaliste kohtumisel, et tagada laia 
kohaldamisalaga õiguslikult siduv vastutuse kord;

– tagavad, et COP9 võtab vastu säästvusstandardid biomassi tootmisel energia saamiseks, 
et ära hoida agrokütuste suureneva tootmise võiamlikud negatiivsed mõjud;

– võtavad vastu seisukoha, et piirata kauplemist liikidega, kellel võivad areneda ohtlikud 
tunnused ja kes võivad pärast võõrasse elupaika toomist muutuda sissetungivateks 
liikideks;

– propageerivad teadlikkust ning leevendus- ja kohanemismeetmeid, mis parandavad 
koostööd ametiasutuste ja maaomanike vahel;  

– edendavad ja toetavad säästva metsanduse ja muude kultuuride, sealhulgas biokütuste 
sertifitseerimisskeeme ning puude istutamist karjakasvatusaladele;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning CBD osalistele.
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