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B6-0000/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bonnissa Saksassa järjestettävän biologista 
monimuotoisuutta ja bioturvallisuutta käsittelevän sopimuspuolten konferenssin ja 
osapuolten kokouksen valmistelusta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen 
sopimuspuolten yhdeksännen konferenssin, joka järjestetään 19.–31. toukokuuta 2008 
Bonnissa Saksassa,

– ottaa huomioon Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan osapuolten neljännen kokouksen, 
joka järjestetään 12.–16. toukokuuta 2008 Bonnissa Saksassa,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman biodiversiteetin 
köyhtymisen pysäyttämisestä vuoteen 2010 mennessä (2006/2233(INI)),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus on laajin 
kansainvälinen biologisen monimuotoisuuden suojelua koskeva sopimus, jossa käsitellään 
biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja resurssien kestävää käyttöä sekä 
perintöaineksen käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakamista, 
ja että sen on allekirjoittanut 190 sopimuspuolta, Euroopan yhteisön 27 jäsenvaltiota 
mukaan luettuina,

B. ottaa huomioon, että biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
sopimuspuolet ovat sitoutuneet hillitsemään merkittävästi biologisen monimuotoisuuden 
häviämistä vuoteen 2010 mennessä ja perustamaan suojeltujen maa-alueiden verkoston 
vuoteen 2010 mennessä ja suojeltujen merialueiden verkoston vuoteen 2012 mennessä, 

C. ottaa huomioon, että yleissopimuksen uskottavuus riippuu siitä, miten sillä saavutetaan 
asetetut tavoitteet,

D. katsoo, että EU:n uskottavuutta biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
yhteydessä haittaa se, ettei se ole pannut tehokkaasti täytäntöön omia 
biodiversiteettisäädöksiään ja toimintalinjojaan, kuten lintu- ja luontotyyppidirektiivejä, 
eikä sitoumustaan pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä omalla alueellaan 
vuoteen 2010 mennessä,

E. ottaa huomioon, että metsien biologisen monimuotoisuuden häviäminen, 
metsänhakkuiden määrä ja ilmastokriisi ovat sitä luokkaa, että toimet metsänhakkuiden 
rajoittamiseksi ja metsien tilan huononemisen estämiseksi eivät voi odottaa vuoden 2012 
jälkeistä ilmastosopimusta, 
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F. katsoo, että biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen työohjelmissa olevat 
huomattavat täytäntöönpanovajeet on poistettava, 

G. ottaa huomioon, että sopimuspuolten viimeisimmässä konferenssissa onnistuttiin 
parantamaan alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen edustajien roolia 
jatkoneuvotteluissa perintöaineksen saatavuudesta ja sen käytöstä saatavien hyötyjen 
jakamisesta,

H. ottaa huomioon, että sopimuspuolten viimeisimmässä konferenssissa kehotettiin 
sopimuspuolia tehostamaan ponnistelujaan metsälakien täytäntöönpanon valvonnan 
parantamiseksi ja puuttumaan metsäalan kauppaan,

I. ottaa huomioon, että sopimuspuolten viimeisimmässä konferenssissa vahvistettiin ennalta 
varautuvan lähestymistavan soveltaminen perintöaineksen käyttöä rajoittavien 
tekniikoiden käyttöön ja suositettiin, että ei hyväksyttäisi kenttäkokeita ja kaupallista 
käyttöä,

J. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos heikentää maailman biologisen monimuotoisuuden 
tilaa entisestään, mikä huonontaa ekosysteemiä ja hävittää lajeja sekä vaikuttaa 
välittömästi inhimilliseen kehitykseen ja köyhyyden kitkemiseen,

K. ottaa huomioon arvion siitä, että noin 20 prosenttia maailman hiilipäästöistä johtuu 
metsien hävittämisestä ja metsien tilan huononemisesta,

L. ottaa huomioon, että biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus ja YK:n 
merioikeusyleissopimus (UNCLOS) tarjoavat kansainväliset oikeudelliset puitteet 
meriympäristön suojelulle, mutta vielä ei ole tehty kattavaa ja oikeudellisesti sitovaa 
sopimusta, jolla varmistettaisiin, että annettuja sitoumuksia noudatetaan johdonmukaisesti 
kaikilla merialueilla, myös merten kansainvälisillä vesialueilla,

1. on syvästi huolissaan biologisen monimuotoisuuden jatkuvasta häviämisestä ja Euroopan 
unionin yhä kasvavasta ekologisesta jalanjäljestä, jolla on vaikutuksia biologiseen 
monimuotoisuuteen jopa kaukana Euroopan unionin rajojen ulkopuolella;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita näyttämään suuntaa ja osoittamaan vakaumuksensa 
hyväksymällä konkreettisia toimia biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja 
edistämällä niitä sekä Euroopan unionissa että kansainvälisesti;

3. pitää Euroopan Natura 2000 -suojelualueverkkoa kulmakivenä niissä toimissa, joilla EU 
pyrkii täyttämään kansainväliset ja omaa aluettaan koskevat 
biodiversiteettisitoumuksensa, ja tärkeänä panoksena suojelualueiden maailmanlaajuisen 
verkoston luomisessa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan lintu- ja 
luontotyyppidirektiivien täysimääräisen täytäntöönpanon ja vastustaa ehdottomasti 
kaikenlaisia pyrkimyksiä heikentää niiden antamaa suojaa;

4. katsoo, että ilmastonmuutosta koskevassa YK:n puitesopimuksessa (UNFCCC) käsiteltyä 
metsien hävittämisestä ja metsien tilan huononemisesta johtuvien 
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kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä on käytettävä pontimena metsien biodiversiteetin 
poliittisen profiilin nostamiselle; 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita

– varmistamaan, että sopimuspuolten yhdeksännen konferenssin päätöksillä pyritään 
panemaan täytäntöön biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
suojelualueita koskeva ohjelma ja tehostamaan vuoden 2010 tavoitteiden ja 
erityisesti metsien biologista monimuotoisuutta koskevan työohjelman 
täytäntöönpanoa, 

– ottamaan johtavan roolin neuvotteluissa, joissa on tarkoitus hyväksyä 
perintöaineksen saatavuutta ja sen käytöstä saatavien hyötyjen jakamista koskeva 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen sekä oikeudellisesti sitova järjestelmä; pitää 
tärkeänä, että sopimuspuolten yhdeksäs konferenssi onnistuu tunnistamaan tällaisen 
kansainvälisen järjestelmän keskeiset osatekijät, 

– parantamaan UNFCCC:n ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
synergiaa ja keskinäisiä yhteyksiä, jotta voidaan maksimoida rinnakkaishyödyt 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja 
kestävän inhimillisen kehityksen luomiseksi,

– varmistamaan, että biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja resurssien kestävä 
käyttö ovat sopimuspuolten yhdeksännen konferenssin tärkeimpiä prioriteetteja, 

– varmistamaan, että suojelualueiden ja niiden verkoston tehokas hallinnointi ja 
rahoitus tunnustetaan erityisen tärkeäksi ja että luodaan innovatiivisia ja pysyviä 
rahoitusmekanismeja, sillä niillä voidaan edistää biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämistä ja resurssien kestävää käyttöä,

– tekemään EU:ssa arvioinnin ilmastonmuutoksesta johtuvan kuivuuden ja vesipulan 
vaikutuksista ja eläinten elinympäristöille, erityisesti muuttolintujen pesimäalueille 
koituvista seurauksista, 

– varmistamaan, että sopimuspuolten yhdeksäs konferenssi kehottaa sopimuspuolia 
aloittamaan keskustelun metsien hyvästä hallinnosta ja sopimaan sitä koskevista 
yhteisistä periaatteista ja kriteereistä niiden kokemusten pohjalta, joita on saatu 
metsälakien valvontaa ja hyvää hallintoa koskevista alueellisista prosesseista ja 
Amazonin sopimuksesta, 

– varmistamaan, että sopimuspuolten yhdeksäs konferenssi sopii siitä, että 
sopimuspuolet käynnistävät keskustelun maailmanlaajuisesta mekanismista, jolla 
voitaisiin säännellä puunkorjuuta ja puutavarakauppaa laittomien hakkuiden 
saamiseksi kuriin ja metsävarojen kestävän käytön edistämiseksi, ja että konferenssi 
kehottaa sopimuspuolia antamaan kansallisia säädöksiä, joilla estetään laittomasti ja 
kestämättömällä tavalla tuotetun puutavaran ja puutuotteiden myynti markkinoilla, 

– varmistamaan, että sopimuspuolten yhdeksäs konferenssi suosittaa sopimuspuolille 
ilmastonmuutoksesta metsien biologiselle monimuotoisuudelle aiheutuvien 
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näkökohtien ja toteutettavien torjuntatoimien sisällyttämistä kansallisiin 
biodiversiteettistrategioihin ja toimintasuunnitelmiin sekä kansallisiin 
metsäohjelmiin ja muihin metsiä koskeviin strategioihin sekä tutkimuksen tukemista, 
jotta saadaan lisää tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsien biologiseen 
monimuotoisuuteen,

– varmistamaan, että merten biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja resurssien 
kestävää käyttöä koskevat nykyiset sitoumukset täytetään nopeasti merten biologisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi meriekosysteemejä uhkaavilta tuhoa aiheuttavilta 
käytännöiltä ja kestämättömiltä kalastustoimilta, 

– varmistamaan, että sopimuspuolten yhdeksäs konferenssi hyväksyy ehdotetut 
tieteelliset kriteerit, jotka koskevat suojelun tarpeessa olevien merialueiden 
tunnistamista ja suojeltujen merialueiden edustavaa verkostoa, kuten suojelun 
tarpeessa olevia merialueita koskevia ekologisia kriteereitä ja biogeografisia 
luokitusjärjestelmiä käsitellyt asiantuntijatyöryhmä on suosittanut, 

– varmistamaan, että sopimuspuolten yhdeksäs konferenssi suosittaa sopimuspuolille 
sellaisen merten biologista monimuotoisuutta koskevan yhdennetyn 
hallinnointimallin laatimista, joka menee kansallista lainkäyttövaltaa pidemmälle ja 
jonka tavoitteena on soveltaa sovittuja kriteereitä ja ulottaa suojeltujen merialueiden 
kansalliset ja alueelliset verkostot kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolella oleville 
kansainvälisille vesille,

– kannustamaan valtioita käynnistämään neuvottelut UNCLOS-sopimuksen 
täytäntöönpanosopimuksesta merten biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi 
kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolella olevilla alueilla, jotta varmistetaan pitkällä 
aikavälillä yhdennetty hallinto,

– varmistamaan, että sopimuspuolten yhdeksäs konferenssi tekee lopullisen päätöksen, 
jolla kielletään kaikki niin sanotut terminaattoriteknologiat ja keskeytetään 
muuntogeenisten puiden päästäminen ympäristöön, kenttäkokeet mukaan luettuina, 
ja kaupallinen käyttö,

– ottamaan johtavan roolin Cartagenan pöytäkirjan osapuolten kokouksessa, jotta 
varmistetaan laaja-alainen ja oikeudellisesti sitova vastuujärjestelmä, 

– varmistamaan, että sopimuspuolten yhdeksäs konferenssi hyväksyy energianlähteeksi 
tarkoitetun biomassan tuotantoon sovellettavia kestävyysstandardeja, jotta estetään 
kasvavan biopolttoainetuotannon mahdolliset kielteiset vaikutukset,

– hyväksymään kannan sellaisilla lajeilla käytävän kaupan rajoittamisesta, jotka voivat 
kehittää vaarallisia ominaisuuksia ja vallata vieraaseen elinympäristöön päästyään 
elintilan muilta lajeilta, 

– edistämään asennekasvatusta sekä lievittäviä ja mukauttavia toimia, joilla tehostetaan 
viranomaisten ja maanomistajien yhteistyötä,
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– edistämään ja tukemaan kestävää metsänhoitoa ja muita kasveja, biopolttoaineet 
mukaan luettuina, koskevia sertifiointijärjestelmiä ja puiden istutusta karjan 
laidunalueille;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolille.
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