
19.   podkreśla, że udzielanie pomocy powinno być uzależnione od spełniania norm i dotrzymywania termi
nów w celu skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniu korupcją; 

20.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rzą
dom i parlamentom państw członkowskich, rządom i parlamentom krajów ASEAN, birmańskiej Narodowej 
Lidze na rzecz Demokracji, birmańskiej Radzie ds. Pokoju  i Rozwoju, rządowi Chińskiej Republiki Ludowej, 
rządowi i parlamentowi Indii, rządowi Rosji oraz sekretarzowi generalnemu ONZ. 

Bioróżnorodność  i bezpieczeństwo biologiczne

P6_TA(2008)0179

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przygotowań do spotkań 
COP-MOP w sprawie bioróżnorodności  i bezpieczeństwa biologicznego (Bonn, Niemcy)

(2009/C 259 E/13)

Parlament Europejski,

— uwzględniając dziewiątą konferencję stron (COP 9) Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (KRB), 
która odbędzie się w dniach 19-30 maja 2008 r. w Bonn w Niemczech, 

— uwzględniając czwarte posiedzenie stron (MOP  4) Protokołu z  Kartageny o  bezpieczeństwie biologicz
nym (PBB), które odbędzie się w dniach 12-16 maja 2008 r. w Bonn w Niemczech, 

— uwzględniając rezolucję z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zatrzymania procesu utraty różnorodności bio
logicznej do roku 2010

(1)  Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, str. 117.

 (1), 

— uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że KRB jest największym globalnym porozumieniem w sprawie ochrony różnorod
ności biologicznej, dotyczącym ochrony i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej 
oraz sprawiedliwego  i  godziwego podziału korzyści z  wykorzystania zasobów genetycznych, a  także 
mając na uwadze, że konwencja została podpisana przez 190 stron, w tym 27 państw członkowskich 
UE i Wspólnotę Europejską,

B. mając na uwadze, że strony KRB zobowiązały się do znacznego zmniejszenia tempa utraty różnorod
ności biologicznej do roku  2010 oraz do stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych na lądzie 
(do roku 2010) i na morzu (do roku 2012),

C. mając na uwadze, że wiarygodność konwencji będzie zależała od jej zdolności do osiągnięcia tych 
celów,

D. mając na uwadze, że wiarygodności Unii Europejskiej w kontekście KRB szkodzi niesprawne wdraża
nie wewnętrznego prawodawstwa dotyczącego różnorodności biologicznej oraz takich działań poli
tycznych, jak dyrektywa ptasia

(2)  Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/105/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 368).

 (2)

(3)  Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/105/WE.

 
rzecz realizacji zobowiązania do zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej na terytorium 
UE do roku 2010, niechęć do podjęcia opartych na tekstach negocjacji w sprawie prawnie wiążącego 
instrumentu dotyczącego dostępu  i  podziału korzyści oraz niechęć do przyznania nowych dodatko
wych funduszy celowych na wdrażanie konwencji w krajach rozwijających się,

E. mając na uwadze, że utrata różnorodności biologicznej w lasach, tempo wylesiania i kryzys klimatycz
ny przybrały takie rozmiary, iż z poważnym przeciwdziałaniem wylesianiu i degradacji lasów nie moż
na czekać do okresu „po 2012 r.”,
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F. mając na uwadze, że należy usunąć poważne braki we wdrażaniu programach roboczych KRB,

G. mając na uwadze, że na ostatnim posiedzeniu COP KRB uczyniono krok w  stronę zwiększenia roli 
przedstawicieli ludności tubylczej  i  wspólnot lokalnych w  dalszych negocjacjach dotyczących dostę
pu i podziału korzyści oraz ich prawa do określania priorytetów na swoich terytoriach, zgodnie z De
klaracją praw ludów tubylczych ONZ z 2007 r.,

H. mając na uwadze, że na ostatnim posiedzeniu COP KRB zwrócono się do stron o wzmożenie wysiłków 
na rzecz lepszego egzekwowania prawa leśnego i o zajęcie się sprawą handlu związanego z lasami,

I. mając na uwadze, że na ostatnim posiedzeniu COP KRB potwierdzono zastosowanie środków ostroż
ności wobec korzystania z  technologii ograniczenia wykorzystania zasobów genetycznych oraz zale
cono niewydawanie zezwoleń na próby terenowe i zastosowania komercyjne,

J. mając na uwadze, że zmiany klimatyczne będą jeszcze bardziej pogarszały stan różnorodności biolo
gicznej na świecie, prowadząc do degradacji ekosystemu  i  wymierania gatunków, co z  kolei będzie 
wpływało na rozwój ludzkości  i walkę z ubóstwem,

K. mając na uwadze, że według szacunków przyczyną około 20 % emisji dwutlenku węgla na świecie jest 
wylesianie i degradacja lasów,

L. mając na uwadze, że KRB i Konwencja ONZ o prawie morza (UNCLOS) tworzą międzynarodowe ramy 
prawne regulujące ochronę środowiska morskiego jako całości; mając na uwadze, że nadal nie istnieje 
żadne kompleksowe, prawnie wiążące porozumienie, zapewniające konsekwentne stosowanie obec
nych zobowiązań na wszystkich obszarach morskich, w  tym na wodach międzynarodowych na peł
nym morzu,

M. mając na uwadze, że KRB odgrywa kluczową rolę we wspieraniu prac Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
w odniesieniu do morskich obszarów chronionych niepodlegających jurysdykcji krajowej, dostarczając 
informacje naukowe i — w stosownych przypadkach — techniczne oraz wskazówki związane z różno
rodnością biologiczną mórz,

1.   jest głęboko zaniepokojony ciągłą utratą różnorodności biologicznej i nieustannie rosnącym oddziaływa
niem UE na środowisko naturalne, w wyniku których wpływ na różnorodność biologiczną znacznie wykra
cza poza granice Unii Europejskiej; 

2.   wzywa Komisję  i  państwa członkowskie, aby wykazały się inicjatywą  i  zaangażowaniem, uzgadnia
jąc i ułatwiając stosowanie konkretnych środków ochrony różnorodności biologicznej, zarówno na własnym 
terytorium, jak i na szczeblu międzynarodowym; 

3.   wzywa państwa członkowskie, Komisję  i pozostałe strony KRB do zwołania międzynarodowego panelu 
naukowego ds. różnorodności biologicznej, który doradzałby stronom Konwencji, oraz do ustanowienia 
kompleksowego globalnego mapowania obszarów o wysokiej wartości ochronnej; 

4.   uznaje europejską sieć obszarów chronionych Natura 2000 za fundament wysiłków UE zmierzających do 
wypełnienia jej międzynarodowych  i wewnętrznych zobowiązań z zakresu różnorodności biologicznej oraz 
za ważny wkład w światową sieć obszarów chronionych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapew
nienia pełnego wdrożenia dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej oraz zdecydowanie sprzeciwia się wszel
kim próbom osłabienia ich ochrony na które pozwalają powyższe dyrektywy; 

5.   uważa, że prowadzona w  Ramowej konwencji ONZ w  sprawie zmian klimatu  (UNFCCC) dyskusja, do
tycząca zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych będącej skutkiem wylesiania  i  degradacji lasów w  krajach 
rozwijających się, musi inspirować się KRB i dbać o zgodność z jej celami oraz z celem, jakim jest zachowanie 
różnorodności biologicznej w lasach; 

6.   wzywa ponadto do zwiększenia wysiłków na rzecz poprawy synergii między KRB, Konwencją ONZ 
w sprawie zwalczania pustynnienia (UNCCD) oraz UNFCCC, jeśli chodzi o łagodzenie zmian klimatu i dosto
sowywanie się do nich; 
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7.   nalega, by Komisja  i państwa członkowskie: 

— zadbały, by decyzje COP  9 miały na celu wdrożenie programu prac KRB dotyczącego obszarów chro
nionych oraz intensyfikację wdrażania z myślą o realizacji celów na rok 2010, ze szczególnym uwzględ
nieniem programu prac KRB dotyczącego różnorodności biologicznej lasów, 

— wspierały finansowo inicjatywę LifeWeb, nastawioną na dopasowanie dobrowolnych zobowiązań stron 
w zakresie wyznaczania obszarów chronionych i gospodarowania nimi do dobrowolnych zobowiązań 
darczyńców w zakresie finansowania i współfinansowania konkretnych działań, 

— odegrały wiodącą rolę w negocjacjach mających na celu przyjęcie sprawiedliwych i godziwych, prawnie 
wiążących przepisów międzynarodowych dotyczących dostępu i podziału korzyści (ABS) z zasobów ge
netycznych; uznały za sprawę zasadniczą postępy COP 9 w zakresie wskazywania głównych elementów 
międzynarodowych przepisów ABS  i  zagwarantowały pełną zgodność z  krajowym ustawodawstwem 
krajów dostawców w celu zapewnienia skutecznych środków przeciwdziałania biopiractwu, 

— umocniły synergię i powiązania między UNFCCC i KRB w celu maksymalizacji wspólnych korzyści w od
niesieniu do łagodzenia zmian klimatycznych, ochrony różnorodności biologicznej i trwałego rozwoju 
ludzkości, 

— uznały zapewnienie ochrony  i  zrównoważonego korzystania z  różnorodności biologicznej za jeden 
z głównych priorytetów COP 9, 

— zapewniły uznanie skutecznego zarządzania i finansowania obszarów chronionych i ich sieci, podobnie 
jak przyjęcia innowacyjnych i stałych mechanizmów finansowych za absolutną konieczność, ponieważ 
przyczyniają się one do ochrony i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej, 

— przeprowadziły unijną ocenę wpływu suszy i niedoborów wody wywołanych przez zmiany klimatycz
ne oraz ich skutków dla siedlisk dzikiej przyrody, szczególnie uwzględniając tereny lęgowe ptaków wę
drownych i propagując współpracę międzynarodową na rzecz ochrony ptaków wędrownych i terenów 
sezonowo podmokłych, które stanowią dla nich źródło wody i pożywienia, 

— zapewniły, że COP 9 zachęci strony do rozpoczęcia dyskusji i do uzgodnienia wspólnych zasad i kryte
riów dobrego gospodarowania lasami, w  oparciu o  postępy poczynione w  ramach różnych regional
nych procesów w  sprawie egzekwowania prawa, zarządzania  i  handlu w  dziedzinie 
leśnictwa i Amazońskiego traktatu o współpracy, 

— zapewniły, że COP 9 zgodzi się, by strony rozpoczęły dyskusje zmierzające do uzgodnienia światowego 
mechanizmu regulującego pozyskiwanie drewna  i  handel nim w  celu zwalczania nielegalnego wyrę
bu  i  promowania zrównoważonego korzystania z  zasobów leśnych, oraz że COP  9 zachęci strony do 
przyjęcia ustawodawstwa krajowego zapobiegającego sprzedaży drewna  i  wyrobów z  drewna pocho
dzących z nielegalnego i destrukcyjnego wyrębu, 

— zapewniły, że COP  9 zaleci stronom dalsze włączanie aspektów różnorodności biologicznej w  lasach 
związanych z wpływem zmian klimatycznych oraz działań podejmowanych w reakcji na nie do krajo
wych strategii  i  planów działania z  zakresu różnorodności biologicznej, a  także do krajowych progra
mów leśnych  i  innych strategii dotyczących lasów, jak również wspieranie badań naukowych 
zmierzających do lepszego zrozumienia wpływu zmian klimatycznych na różnorodność biologiczną 
w lasach, 

— zapewniły przyspieszenie realizacji obecnych zobowiązań dotyczących lepszej ochrony różnorodności 
biologicznej mórz i zrównoważonego gospodarowania nią w celu ochrony różnorodności biologicznej 
mórz przed niszczycielskimi praktykami,
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— zapewniły przyjęcie przez COP 9 proponowanego zestawu kryteriów naukowych dotyczących wskazy
wania obszarów morskich wymagających ochrony oraz reprezentatywnych sieci morskich obszarów 
chronionych, zgodnie z zaleceniami warsztatów ekspertów poświęconych kryteriom ekologicznym i bio
geograficznym systemom klasyfikacji obszarów morskich wymagających ochrony, 

— zapewniły, że COP 9 zaleci stronom, by zmierzały do stworzenia zintegrowanego podejścia do gospo
darowania różnorodnością biologiczną mórz na obszarach niepodlegających jurysdykcji krajowej w ce
lu zastosowania uzgodnionych kryteriów oraz rozszerzenia krajowych i regionalnych sieci chronionych 
obszarów morskich na wody międzynarodowe niepodlegające jurysdykcji krajowej, 

— zachęciły państwa do rozpoczęcia negocjacji w  sprawie porozumienia wykonawczego UNCLOS doty
czącego ochrony różnorodności biologicznej mórz na obszarach niepodlegających jurysdykcji krajowej 
celem zapewnienia zintegrowanego zarządzania w perspektywie długofalowej, 

— zapewniły przyjęcie przez COP 9 ostatecznej decyzji o zakazie stosowania wszystkich technologii typu
„terminator” oraz uzgodniły moratorium na ich wprowadzanie do środowiska, w tym na próby tereno
we i na komercyjne wykorzystanie genetycznie modyfikowanych drzew, 

— zadbały, by COP  9 udostępniła zalecenia wspomnianych warsztatów ekspertów, dotyczące różnorod
ności biologicznej mórz  i  wybrzeży, nieformalnej specjalnej otwartej grupie roboczej Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ, 

— odegrały wiodącą rolę na posiedzeniu stron protokołu z Kartageny w celu zapewnienia prawnie wiążą
cego, szeroko zakrojonego systemu odpowiedzialności, 

— zapewniły pilne zajęcie się przez COP  9 problemem negatywnego wpływu produkcji biomasy do wy
twarzania energii, szczególnie produkcji agropaliw, na różnorodność biologiczną oraz społeczności 
tubylcze i  lokalne, 

— propagowały pełne wdrożenie wytycznych KRB dotyczących inwazyjnych gatunków obcych i przyjęły 
w  tym zakresie przepisy UE, aby zagwarantować kompleksową odpowiedź na zagrożenia dla sie
dlisk i gatunków Unii Europejskiej ze strony inwazyjnych gatunków obcych, 

— wspierały wdrażanie programu prac dotyczącego obszarów chronionych, ze szczególnym uwzględnie
niem celu 2.2, polegającego na poprawie i zagwarantowaniu udziału społeczności tubylczych i lokalnych 
oraz odpowiednich zainteresowanych stron w  wyznaczaniu obszarów chronionych  i  gospodarowaniu 
nimi, w tym poprzez zwiększanie świadomości na temat działań łagodzących i adaptacyjnych oraz za
cieśnianie współpracy między administracją a właścicielami gruntów, 

— wspierały i zachęcały do tworzenia systemów certyfikatów zrównoważonego leśnictwa i innych upraw, 
w tym dla upraw roślin do produkcji biopaliw i sadzenia drzew na obszarach hodowli bydła,

8.   z zadowoleniem przyjmuje podjętą przez COP 9 inicjatywę nawiązania dialogu wysokiego szczebla z par
lamentarzystami oraz wyraża poparcie dla udziału parlamentarzystów jako znaczącej grupy w efektyw nej re
alizacji trzech celów Konwencji; 

9.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rzą
dom i parlamentom stron KRB. 


