Persbericht 25/10/2010

COP 10 Biodiversiteit: tussentijdse update
(Japan, Nagoya, 18-29.10.2010)

Algemene stand van zaken + cruciale dossiers
De COP 10 Biodiversiteit in Nagoya, Japan is haar tweede week ingegaan. Minister Schauvliege is
inmiddels geland voor de meest cruciale fase van deze VN-top: het ministerieel segment van 27 tot 29
oktober, waarin de politieke wereldtop verzamelt om reeds gemaakte akkoorden af te sluiten en politieke
knopen door te hakken.
Drie dossiers treden tijdens deze COP sterk op de voorgrond: het nieuw strategisch plan voor de komende
tien jaar, de financiering daarvan en een protocol voor ‘Access and Benefit Sharing’. De drie dossiers zijn
bovendien sterk aan elkaar gelinkt en vereisen een verregaand compromis tussen de landen van het
Noorden en het Zuiden. De onderhandelingen gaan traag maar gestaag vooruit; de Partijen blijven
constructief en optimistisch over een goede afloop.
Volg het verloop van de tweede week van de COP 10 op de blog van de Belgische delegatie:
http://cop10.biodiv.be.
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Algemene stand van zaken
Strategisch plan 2011-2020 + interview piloot Els Martens
Financiering + interview piloot Jos Buys
Access and Benefit Sharing + interview piloot Dries Van Eeckhoutte
De blog van de Belgische delegatie
Dienst voor journalisten en perscontacten

1 – Algemene stand van zaken
Na een volle week is de COP 10 op kruissnelheid gekomen. Alle toespraken en algemene verklaringen van
de Partijen zijn achter de rug, en de werkgroepen zijn ingedeeld in kleinere groepjes voor de effectieve
onderhandelingen.
Toch vorderen de meeste onderhandelingen vrij langzaam omdat de verschillende Partijen wachten op
beslissingen rond het protocol voor Access and Benefit Sharing (Toegang en verdeling van voordelen). Er
heerst dus een zekere voorzichtigheid tijdens de onderhandelingen binnen de andere dossiers.
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Wat op deze COP sterk naar voor komt is het grote belang dat landen met een rijke biodiversiteit hechten
aan het vastleggen van dit protocol, en aan de noodzaak om de financiering voor het beschermen van de
biodiversiteit te verhogen. Alle andere beslissingen zijn hiermee verbonden. Terwijl de geïndustrialiseerde
landen ambitieuze doelstellingen vast willen leggen, worden ze er door ontwikkelingslanden op gewezen
dat meer financiële middelen nodig zijn om deze uit te voeren.
Voor een succesvolle afronding van de COP 10 is het dus noodzakelijk dat er vooruitgang en resultaten
worden geboekt in alle drie deze sleutelthema’s. Dat is nog steeds een bereikbaar doel, en de
gedelegeerden blijven constructief samenwerken met alle Partijen.
Wordt dit dan een alles-of-niets situatie? Karl Falkenberg (Directeur-Generaal van DG Leefmilieu van de
Europese Commissie) en woordvoerder op de persconferentie van de Europese Unie, weerlegt die stelling.
“Het is vooral belangrijk om te begrijpen dat deze drie fundamentele dossiers voor de meeste Partijen
gelinkt zijn. Weinig ontwikkelingslanden kunnen zich een uitkomst inbeelden voor een strategisch plan
zonder een uitkomst voor ABS. Voor andere landen is het dan weer precies het omgekeerde. Met die
wetenschap in het achterhoofd moeten we vooruit geraken in de volgende dagen.”
Inmiddels nadert ook het ministerieel segment met rasse schreden. Van 27 tot 29 oktober komt de politieke
top van de wereld samen om finale akkoorden te sluiten en politieke knopen door te hakken. Minister van
Leefmilieu Joke Schauvliege is alvast vertrokken naar Nagoya met een duidelijke boodschap: we moeten
de achteruitgang van de biodiversiteit tegen 2020 een halt toeroepen.

2 – Strategisch plan 2011-2020
Voor het strategisch plan is het moeilijk de vorderingen in te schatten. De Partijen herbespreken één voor
één de 20 strategische doelstellingen. Toch is het van cruciaal belang een nieuw, doeltreffend en ambitieus
strategisch plan aan te nemen waarbij collectieve actie wordt aangemoedigd, en dat wordt ondersteund
door alle Partijen.
Vooral het niveau van ambitie staat op deze COP ter discussie. Bepaalde Partijen waaronder de EU willen
een ambitieus nieuw strategisch plan. Die ambitie wordt echter geremd door een gebrek aan financiële
middelen, met name bij ontwikkelingslanden, om de doelstellingen te realiseren.
Els Martens, piloot voor Strategisch plan:
"Voor het Strategisch plan moeten we nog een aantal beslissingen nemen die moeilijk zijn langs beide
kanten, zowel voor ontwikkelingslanden als andere Partijen. Daarbij moeten we voor een aantal van de 20
doelstellingen ook wachten op de uitkomsten van andere onderhandelingsprocessen, met name
financiering, ABS, klimaat en mariene biodiversiteit. Wat de overige doelstellingen in het plan betreft,
kunnen we een goede evolutie optekenen. We maken vorderingen in de richting van een consensus."
 Meer over het Strategisch plan
10themes/strategic-plan-2011-2020

2011-2020:

http://cop10.biodiv.be/cop10-10themes/cop10-
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3 – Financiering
Het aannemen van een ambitieus maar realistisch strategisch plan gaat gepaard met het zoeken naar de
nodige financiële en technische ondersteuning, met name voor ontwikkelingslanden. De onderhandelingen
hierin verlopen traag, maar in een vrij goede sfeer.
Jos Buys (Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken,
Ontwikkelingssamenwerking, DGOS), piloot voor Financiering:

Buitenlandse

Handel

en

“Er is een resolute vraag naar meer financiering vanuit landen die rijk zijn aan biodiversiteit, terwijl de
donorlanden (35 landen die geld doneren aan armere landen) natuurlijk veel voorzichtiger zijn. De
donorlanden hebben dan ook al niet te verwaarlozen inspanningen geleverd: de globale sponsoring aan de
GEF (Global Environment Facility), een fonds dat maatregelen rond leefmilieu financiert, is met 54%
gestegen. België staat daarbij op de 9de plaats!”
“Nu kunnen we onze financiering wel opkrikken, maar er wordt gesproken over bedragen die we met
overheidsgeld alleen niet de baas kunnen. Ontwikkelingslanden staan echter eerder weigerachtig tegenover
bijvoorbeeld privé-financiering, omdat de activiteiten van de profit-sector niet altijd stroken met ecologische
doelstellingen. We moeten dus nog de weg zoeken naar alternatieve bronnen voor financiering. Zo wordt
onder andere een proces opgestart voor meer duurzame financiering”
“Er heerst wel een goede sfeer in de groep en er worden stilletjes aan vorderingen gemaakt. Ik hoop dat we
tegen woensdag een doorbraak kunnen behalen. Ik denk niet dat de onderhandelingen rond het ABSprotocol een grote rol zullen spelen voor de onderhandelingen binnen Financiering. Het belangrijkste
moeilijkheidspunt blijft wel het strategisch plan wegens de vraag naar sterk verhoogde financiering.”
 Meer over Financiering: http://cop10.biodiv.be/cop10-10themes/resource-mobilization-strategy

4 – Access and Benefit Sharing
De derde doelstelling van het Verdrag inzake biologische diversiteit is van primordiaal belang. De voordelen
die Partijen halen uit het gebruik van genetische rijkdommen of traditionele kennis van lokale
gemeenschappen, moeten op een eerlijke manier verdeeld worden met het land of de gemeenschap van
herkomst. Tegelijk moeten ook gebruikers toegang kunnen krijgen tot genetische rijkdommen. Het is
essentieel dat de Partijen op de COP 10 een protocol vastleggen voor de toegang en verdeling van die
voordelen (Access and Benefit Sharing). Enkel op die manier kan er voldoende transparantie en legale
zekerheid bestaan voor zowel de gebruikers als de eigenaars van genetische rijkdommen en traditionele
kennis.
Na de eerste week van de COP blijven veel vragen onbeantwoord en hebben de onderhandelaars nog heel
wat werk voor de boeg. Op dit moment wordt aan alle Partijen een politiek engagement gevraagd, en de
bereidheid om tot een compromis te komen.
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Dries Van Eeckhoutte (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid), piloot
voor Access and Benefit Sharing:
“We werken hard aan een oplossing en hebben al heel wat vooruitgang geboekt. Er blijven echter nog een
aantal delicate problemen waar politieke beslissingen voor moeten zullen worden genomen.”
“Eén van de grootste sticking points waarover in de komende week nog tot een akkoord moet komen, is de
reikwijdte van het Protocol: de voorwaarden en beperkingen in de toepassing van het Verdrag, m.a.w. waar
en wanneer het in werking zal treden en in hoeverre het Protocol bijvoorbeeld ook van toepassing zal zijn
op afgeleiden van genetische rijkdommen. Een discussiepunt dat ook nog uitgeklaard moet worden, is de
relatie met andere internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de
Wereldhandelsorganisatie (WTO). Toch hebben we er vertrouwen in dat als iedereen constructief en met
zin voor compromis verder werkt, we tegen het einde van de week een werkbaar en zinvol protocol zullen
hebben voor ABS.”
 Meer over Access and Benefit Sharing: http://cop10.biodiv.be/cop10-10themes/access-and-benefitsharing

5 – De blog van de Belgische delegatie
Op de blog van de COP 10 Biodiversiteit kan je dagelijkse updates lezen over het verloop van de
conferentie. Je krijgt er inkijk in het wel en wee van de Belgische delegatie, de verschillende evenementen
en vergaderingen, maar ook de logistiek verbonden aan het Belgisch voorzitterschap van de EU. Hét
medium bij uitstek om alles te weten te komen over het leven op en rondom de COP 10 in Nagoya!
URL: http://cop10.biodiv.be
Twitter: http://www.twitter.com/cop_be
Bedankt om de info over de blog aan jullie lezers/luisteraars/kijkers bekend te maken, via een
hyperlink en/of logo op jullie website.

6 – Dienst voor journalisten
In Nagoya: twee correspondenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen verslaan
het evenement. Zij fungeren als tussenpersonen voor de pers in België en de Belgische delegatie in
Nagoya. Zo kunnen ze bijvoorbeeld interviews op afstand organiseren via telefoon of Skype (cop10_be).
In Brussel: een ploeg van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen beantwoordt alle
vragen over biodiversiteit, het Verdrag inzake biologische diversiteit en het Internationaal Jaar van de
Biodiversiteit.
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Perscontacten (niet voor publicatie aub)
In Brussel
− Donatienne Boland (FR): tel 02 627 41 21; dona@sciencesnaturelles.be (niet op woensdag en
vrijdag)
− Yannick Siebens (NL): tel 02 627 43 77; yannick.siebens@natuurwetenschappen.be (niet op
vrijdag)
In Nagoya (tijdsverschil van +7 uur)
− Jiska Verbouw / Evi Desender (NL): cop10@natuurwetenschappen.be
Stuur hen (bij voorkeur tussen 7 en 13 uur Belgische tijd) een mail en ze contacteren je zelf terug
met info of om afspraken te maken met de delegatie.
− Anne Franklin (FR): cop10@sciencesnaturelles.be
− Patrick Verstuyft (woordvoerder van minister Joke Schauvliege): patrick.verstuyft@vlaanderen.be
(vanaf dinsdag 26/10)
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