Themadossier

Strategisch plan 2011-2020
1) Wat is het Strategisch plan 2011-2020?
Het Verdrag inzake biologische diversiteit behelst heel wat verschillende thema’s:
bossen, bergen, zoetwaterbiodiversiteit, marien milieu, enz. Deze thema’s hebben
elk een eigen werkprogramma, die samen een uitgebreid systeem van afspraken
vormen. Het strategisch plan is een overkoepelende tekst met een sociale, een
economische en een ecologische pijler, waarin de strategische doelstellingen voor
het Verdrag worden opgelijst.
De strategische doelstellingen en streefdoelen uit het eerste – lopende – strategisch
plan werden vooropgesteld voor 2010. In functie van de verkregen resultaten moeten
de partijen tijdens de COP 10 over een gereviseerd strategisch plan beslissen, dat zal
lopen van 2011 tot 2020.

2) Wat is het probleem?
De algemene missie van het voorgaande strategisch plan was om wereldwijd de
snelheid van het verlies aan biodiversiteit te verminderen tegen 2010 (“Doelstelling
2010”). Europa had zelfs een nog ambitieuzer doel: het biodiversiteitsverlies in Europa
tegen 2010 een halt toeroepen. Na een evaluatie van de resultaten blijkt echter dat beide
doelstellingen niet werden gehaald, en dit moet in rekenschap worden genomen bij
het opstellen van het gereviseerd strategisch plan.
Tijdens de COP 10 zal worden onderhandeld over het ambitieniveau en de
bewoording van de doelstellingen voor de komende tien jaar. Daarbij moet rekening
worden gehouden met de capaciteiten en fondsen van alle partijen. Het nieuwe
strategisch plan moet ambitieus zijn, maar toch realistisch, voor alle deelnemende
landen. Daarbij is het versterken van de communicatie tussen alle doelgroepen en
van de financiële en technische mogelijkheden cruciaal.
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3) Wat wil de COP bereiken?
Tijdens de COP 10 zal vooral het niveau van ambitie van het strategisch plan 20112020 een punt van discussie zijn. Om een ambitieus strategisch plan voor de
komende tien jaar te laten werken, is het cruciaal dat de verschillende Partijen over
voldoende financiële en technische middelen beschikken voor de uitvoering.
De onderhandelingen rond het strategisch plan zijn daardoor sterk gelinkt met twee
andere dossiers: ‘Financiering’ en ‘Access and Benefit Sharing’. Binnen deze dossiers
verschillen de belangen tussen de landen uit het Zuiden en deze uit het Noorden.
Eén van de belangrijkste uitdagingen op deze COP 10 is daarom om tot een
evenwichtig compromis te komen waarmee alle Partijen akkoord gaan.
Andere belangrijke te onderhandelen punten binnen het strategisch plan zijn de
hoofddoelstellingen over het verlies en de beschadiging van natuurlijke habitats
(objectief 5), over de overexploitatie van mariene hulpbronnen of van visvangst
(objectief 6), over het vastleggen en beheer van mariene en terrestrische beschermde
gebieden (objectief 11), over ABS (objectief 17 en 18) en over capaciteitsopbouw
(objectief 20).
− Pour la traduction; texte de Anne: « Parmi les points importants qui doivent
encore être négociés à COP, il y a les 'headline targets' (traduction????) sur la
perte et dégradation des habitats naturels (objectif 5), sur la surexploitation
des ressources marines ou de la pêche (objectif 6), sur la mise en place et la
gestion d'aires protégées marines et terrestres (objectif 11), sur ABS (objectifs
17 et 18) et sur le renforcement des capacités (objectif 20). »

4) En in België?
Het strategisch plan voorziet een flexibel kader waarbinnen alle Partijen, ook België,
nationale en regionale doelstellingen kan opstellen. Eenmaal het gereviseerde
strategisch plan in voege treedt, worden de doelstellingen van het plan vertaald in
ons nationaal beleid. Ook moet erop worden toegezien dat de doelstellingen worden
uitgevoerd.
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Op dit moment bestaat er reeds een Nationale Belgische Biodiversiteitsstrategie,
onder andere gebaseerd op het Verdrag inzake biologische diversiteit, die een waaier
van prioritaire doelstellingen beschrijft om de oorzaken van biodiversiteitsverlies in
België te anticiperen, te voorkomen en te verminderen. Deze strategie zal in de loop
van 2011 moeten worden gereviseerd, rekening houdend met de nieuwe
ontwikkelingen na de COP 10.

Nationale Belgische Biodiversiteitsstrategie:
http://ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/nl/biodiversiteit/publicaties/nationalestrategie_162.aspx
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