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B6-.../2008

Europaparlamentets resolution om förberedelserna inför partsmötena (COP/MOP) om 
biologisk mångfald och biosäkerhet i Bonn, Tyskland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den nionde partskonferensen (COP9) till FN:s konvention om biologisk 
mångfald den 19–31 maj 2008 i Bonn, Tyskland,

– med beaktande av det fjärde partsmötet (MOP4) till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet 
den 12–16 maj 2008 i Bonn, Tyskland,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 22 maj 2007 om att stoppa 
förlusten av biologisk mångfald till 2010 (2006/2233(INI)),

– med beaktande av artikel 108 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. FN:s konvention om biologisk mångfald är den bredaste globala överenskommelsen till 
skydd för den biologiska mångfalden. Den rör bevarande och hållbart nyttjande av den 
biologiska mångfalden och en rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid utnyttjandet 
av de genetiska resurserna. Den har undertecknats av 190 parter, inbegripet 
EU:s 27 medlemsstater och Europeiska gemenskapen.

B. Konventionens parter har förbundit sig att påtagligt minska förlusten av den biologiska 
mångfalden till 2010 och att etablera ett globalt nätverk av skyddade områden på land till 
2010 och till havs till 2012.

C. Konventionens trovärdighet kommer att bero på i vilken mån man klarar att nå upp till 
dessa mål.

D. EU brister i trovärdighet när det gäller konventionen på grund av det bristfälliga 
genomförandet av den interna lagstiftningen om biologisk mångfald och den egna 
politiken, till exempel när det gäller fågel- och livsmiljödirektiven och åtagandet att 
halvera förlusten av den biologiska mångfalden till 2010 inom EU:s territorium.

E. Förlusten av biologisk mångfald i skogarna, avskogningstakten och klimatkrisen är av den 
omfattningen att avgörande insatser för att få bukt med avskogningen och 
skogsförstörelsen inte kan vänta till efter 2012.

F. Det finns påtagliga brister i genomförandet av arbetsprogrammet till konventionen om 
biologisk mångfald som måste rättas till.

G. Vid den senaste partskonferensen till konventionen om biologisk mångfald togs ett steg 
i riktning mot en mer framträdande roll för företrädare för ursprungsbefolkningar och 
lokalsamhällen i framtida förhandlingar om tillgång och fördelning av vinster.

H. Vid den senaste partskonferensen till konventionen om biologisk mångfald uppmanades 
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parterna att förstärka sina insatser för att förbättra tillämpningen av skogslagstiftningen 
och ta itu med den skogsrelaterade handeln.

I. Vid den senaste partskonferensen till konventionen om biologisk mångfald upprepades att 
försiktighetsprincipen ska tillämpas vid användning av GURT-teknik 
(Genetic Use Restriction Technology) och rekommenderade att fältförsök och 
kommersiellt bruk inte bör godkännas.

J. Klimatförändringarna kommer att innebära att läget förvärras ytterligare när det gäller den 
biologiska mångfalden globalt. Ekosystem kommer att försämras och arter kommer att 
utrotas, vilket får drastiska följder för den mänskliga utvecklingen och försöken att utrota 
fattigdomen.

K. Man uppskattar att ungefär 20 procent av världens koldioxidutsläpp orsakas av 
avskogning och skogsförstörelse.

L. Konventionen om biologisk mångfald och FN:s havsrättskonvention utgör det 
internationella rättsliga regelverk som reglerar skyddet av havsmiljön som helhet. 
Däremot finns det fortfarande ingen övergripande och rättsligt bindande överenskommelse 
som kan se till att befintliga åtaganden tillämpas enhetligt på alla havsområden, även
internationellt vatten i det öppna havet.

1. Parlamentet ser med stor oro på den kontinuerliga förlusten av biologisk mångfald och 
EU:s växande ekologiska fotspår, som gör att effekterna på den biologiska mångfalden 
sträcker sig långt utanför EU:s gränser.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att visa prov på 
ledarskap och övertygelse genom att gå med på och underlätta konkreta åtgärder för att 
skydda den biologiska mångfalden, både nationellt och internationellt.

3. Europaparlamentet ser på det europeiska nätverket av skyddade områden Natura 2000 
som en av hörnpelarna i EU:s ansträngningar för att leva upp till sina internationella och 
interna åtaganden om biologisk mångfald och ett betydande bidrag till det globala 
nätverket av skyddade områden. Parlamentet uppmanar återigen kommissionen och 
medlemsstaterna att se till att fågel- och livsmiljödirektiven genomförs ordentligt och 
motsätter sig bestämt alla försök att underminera deras ställning.

4. Europaparlamentet anser att diskussionerna inom ramen för FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar om att minska utsläppen av växthusgaser från avskogning och 
skogsförstörelse i utvecklingsländer måste tas som ett incitament för att ge frågan om 
skogens biologiska mångfald en större politisk tyngd.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att

– se till att besluten från COP 9 fokuseras på att genomföra konventionens program om 
skyddade områden, att förbättra genomförandet med sikte på målen för 2010, särskilt 
konventionens arbetsprogram om biologisk mångfald i skogar,

– spela en ledande roll i förhandlingarna för att få till stånd en rättvis och jämlik och 
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juridiskt bindande ordning om åtkomst och fördelning av den nytta som uppstår vid 
nyttjandet av de genetiska resurserna, se det som väsentligt att COP 9 gör framsteg när 
det gäller att fastställa de huvudsakliga beståndsdelarna i en internationella ordning för 
åtkomst och fördelning av den nytta som uppstår vid nyttjandet av de genetiska 
resurserna,

– förstärka synergieffekter och kopplingar mellan FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar och konventionen om biologisk mångfald för att maximera 
utdelningen när det gäller att dämpa klimatförändringarna och skydda den biologiska 
mångfalden samt när det gäller en hållbar mänsklig utveckling,

– betrakta ett bevarande och ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden som en 
av de främsta prioriteringarna för COP 9,

– se till att en effektiv förvaltning och finansiering av skyddade områden och nätverk av 
skyddade områden ses som en absolut nödvändighet och att man beslutar om 
innovativa och permanenta finansiella mekanismer som kan bidra till att den 
biologiska mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt,

– genomföra en EU-omfattande konsekvensbedömning om torka och vattenbrist till följd 
av klimatförändringar och effekterna på djurens livsmiljöer, och särskilt belysa 
områden där flyttfåglar häckar,

– se till att COP 9 uppmanar parterna att inleda en diskussion och enas om gemensamma 
principer och kriterier för god skogsförvaltning och bygga vidare på de framsteg som 
redan gjorts i flera regionala FLEG/T-processer och Amazonasfördraget,

– se till att COP 9 beslutar att parterna ska inleda diskussioner för att nå en 
överenskommelse om en global mekanism för att reglera skogsavverkningen och 
virkeshandeln i syfte att motverka olaglig avverkning och främja ett hållbart nyttjande 
av skogsresurser, och att COP 9 uppmanar parterna att anta nationell lagstiftning som 
förhindrar saluföring av virke och virkesprodukter från olaglig skogsavverkning eller 
skogsförstörelse,

– se till att COP 9 rekommenderar parterna att i större utsträckning ta med 
biologisk mångfald i skogar som en del av klimatförändringarnas följder och 
svarsverksamhet i de nationella strategierna för biologisk mångfald och 
handlingsplaner och i nationella skogsprogram och andra skogsrelaterade strategier 
samt att stödja forskning för att öka förståelsen för klimatförändringarnas effekter på 
skogens biologiska mångfald,

– se till att man påskyndar genomförandet av befintliga åtaganden för ett bättre 
bevarande och en hållbar förvaltning av den biologiska mångfalden i havet i syfte att 
skydda den biologiska mångfalden i havet från destruktiva metoder och ohållbar 
fiskeverksamhet som påverkar ekosystemen i havet,

– se till att COP 9 antar förslaget till vetenskapliga kriterier för att identifiera 
skyddsvärda havsområden och för att skapa representativa nätverk av skyddade 
havsområden, i enlighet med rekommendationerna från expertgrupp för ekologiska 



RE\708424SV.doc 5/5 PE402.589v01-00

SV

kriterier och biogeografiska klassifikationssystem för skyddsvärda havsområden, 

– se till att COP 9 rekommenderar att parterna arbetar mot integrerade styrelseformer för 
biologisk mångfald i haven i områden utanför nationella territorialgränser i syfte att 
tillämpa de kriterier man enats om och utvidga nationella och regionala nätverk av 
skyddade havsområden till internationella vatten utanför nationella territorialgränser,

– uppmuntra stater att inleda förhandlingar om en genomförandeöverenskommelse till 
FN:s havrättskonvention för att skydda den biologiska mångfalden i havsområden 
utanför de nationella territorialgränserna, så att man på lång sikt kan säkerställa 
integrerade styrelseformer,

– se till att COP 9 fattar ett slutgiltigt beslut att förbjuda alla former av terminatorteknik 
(GURT) och enas om ett moratorium för kommersiellt nyttjande och utsläpp av 
genetiskt modifierade träd i naturen, inbegripet i fältförsök,

– spela en framträdande roll i partsmötet till Cartagenaprotokollet för att se till att man 
får till stånd en juridiskt bindande ansvarighetsordning med brett tillämpningsområde,

– se till att COP 9 antar hållbarhetsstandarder för framställning av biomassa för 
energiframställning i syfte att förhindra tänkbara negativa effekter till följd av 
framställningen av energigrödor,

– ta ställning för en begränsning av den kommersiella handeln med arter som skulle 
kunna utveckla farliga egenskaper och bli invasiva då de planteras ut i en främmande 
livsmiljö,

– främja verksamhet som går ut på att öka medvetenheten, mildra negativa effekter och 
anpassa verksamheter och som innebär ett utökat samarbetet mellan förvaltningar och 
markägare,

– uppmuntra och stödja certifieringssystem för ett hållbart skogsbruk och för andra 
grödor, inbegripet energigrödor och trädplantering i boskapsuppfödningsområden,

6. uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och parterna 
till konventionen om biologisk mångfald.
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