Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Έγγραυο συνόδου

A8-0003/2016
7.1.2016

ΔΚΘΔΗ
ζρεηηθά κε ηελ ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε
Βηνπνηθηιφηεηα
(2015/2137(INI))
Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ
Δηζεγεηήο: Mark Demesmaeker

RR\1083016EL.doc

EL

PE569.794v03-00
Eνωμένη στην πολυμορυία

EL

PR_INI
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
ελίδα
ΠΡΟΣΑΖ ΦΖΦΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ................................. 3
ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ....................................................................................................... 21
ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ.......................................................... 26
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΖ ΣΔΛΗΚΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ ΣΖΝ ΑΡΜΟΓΗΑ ΔΠΗ ΣΖ ΟΤΗΑ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ .............................................................................................................................. 31

PE569.794v03-00

EL

2/31

RR\1083016EL.doc

ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ
ζσεηικά με ηην ενδιάμεζη αναθεώπηζη ηηρ Σηπαηηγικήρ ηηρ ΕΕ για ηη Βιοποικιλόηηηα
(2015/2137(INI))
Το Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έρνληαο ππφςε ηελ απφ 2 Οθησβξίνπ 2015 έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Δλδηάκεζε
επαλεμέηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα έσο ην 2020»
(COM(2015)0478),

–

έρνληαο ππφςε ηελ απφ 20 Μαΐνπ 2015 έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Ζ θαηάζηαζε
ηεο θχζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: Έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο ηάζεηο
ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία γηα ηνπο
νηθνηφπνπο θαη ηελ νδεγία γηα ηα πηελά φζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν 2007-2012 ζχκθσλα
κε ην άξζξν 17 ηεο νδεγίαο γηα ηνπο νηθνηφπνπο θαη ην άξζξν 12 ηεο νδεγίαο γηα ηα
πηελά» (COM/2015/0219),

–

έρνληαο ππφςε ην έγγξαθν κε ηίηιν «Report on the open public consultation of the
―fitness check‖ on the Birds and Habitats Directives»1,

–

έρνληαο ππφςε ηελ έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ Οθηψβξην
2015 ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ Δπξσπαίσλ έλαληη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο («Δηδηθφ
Δπξσβαξφκεηξν αξηζ. 436»),

–

έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο κε ηίηιν «Σν
επξσπατθφ πεξηβάιινλ – θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο 2015» («SOER 2015»),

–

έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 7εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε
ηελ πξνζέγγηζε ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο εκπνξίαο άγξησλ εηδψλ
(COM(2014)0064),

–

έρνληαο ππφςε ηελ ηειηθή έθζεζε ηεο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ «Οξίδνληα 2020»
«Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities» κε ηίηιν «Towards an EU Research
and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities» πνπ
δεκνζηεχζεθε ην 2015,

–

έρνληαο ππφςε ηνλ «Μεραληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο θπζηθνχ θεθαιαίνπ
(ΜΥΦΚ/NCFF)», πνπ ππάγεηαη ζην Πξφγξακκα LIFE γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηε δξάζε
γηα ην θιίκα,

–

έρνληαο ππφςε ηε δηαβνχιεπζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή πξσηνβνπιία
ηεο ΔΔ κε ζχλζεκα «κεδεληθή θαζαξή απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο θαη ππεξεζίεο
νηθνζπζηήκαηνο»,

1
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/consultation/public%20consultation_FINA
L.pdf
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–

έρνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο 12εο δηάζθεςεο ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ (COP 12)
ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα (CBD), θαη εηδηθφηεξα: ηελ
ελδηάκεζε αμηνιφγεζε πξνφδνπ εθαξκνγήο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε
βηνπνηθηιφηεηα 2011-2020 πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Aichi καδί
κε ηελ ηέηαξηε έθδνζε ησλ Πξννπηηθψλ γηα ηελ Παγθφζκηα Βηνπνηθηιφηεηα, θαη ηηο
δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθηέιεζεο,

–

έρνληαο ππφςε ηελ Απφθαζε Υ/34 ηεο COP 10 γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, ε νπνία
ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο γεσξγηθήο βηνπνηθηιφηεηαο γηα ηελ επηζηηηζηηθή θαη
δηαηξνθηθή αζθάιεηα, ηδίσο ελφςεη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ
θπζηθψλ πφξσλ, φπσο αλαγλσξίζηεθε ζηε δήισζε ηεο Ρψκεο ην 2009 θαηά ηελ
Παγθφζκηα Γηάζθεςε Κνξπθήο γηα ηελ Δπηζηηηζηηθή Αζθάιεηα,

–

έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Πεξηβάιινληνο πνπ
έιαβε ρψξα ζηηο 12 Ηνπλίνπ 2014, θαη ηδηαίηεξα ηελ ππφζρεζε ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ
κειψλ λα απμήζνπλ ηνπο πφξνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο Hyderabad,
δηπιαζηάδνληαο κέρξη ην 2015 ηηο ζπλνιηθέο ξνέο ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ
ηε βηνπνηθηιφηεηα,

–

έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο γξακκαηείαο ηεο χκβαζεο γηα ηε βηνινγηθή
πνηθηιφηεηα (CBD) θαη ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (ΠΟΤ) κε ηίηιν
«Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health, a State of Knowledge
Review", πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2015,

–

έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ςεθίζκαηνο ηεο 69εο ζπλφδνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ ππνβιήζεθε κε ζθνπφ ηελ έγθξηζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ
πξνγξάκκαηνο γηα κεηά ην 2015 κε ηίηιν «Transforming our world: the 2030 Agenda
for Sustainable Development»,

–

έρνληαο ππφςε ηηο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο πηπρέο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (TEEB), κηα παγθφζκηα πξσηνβνπιία κε ζθνπφ «ηελ πξνβνιή ησλ
αμηψλ ηεο θχζεο»,

–

έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε γηα ην δηεζλέο εκπφξην ησλ απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε
αγξίσλ εηδψλ παλίδαο θαη ρισξίδαο (CITES) θαη ηε χκβαζε γηα ηα απνδεκεηηθά είδε
(CMS),

–

έρνληαο ππφςε ηελ «θφθθηλε ιίζηα» απεηινχκελσλ εηδψλ παλίδαο ηεο Γηεζλνχο
Έλσζεο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φχζεο (IUCN),

–

έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1143/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηε
δηαρείξηζε ηεο εηζαγσγήο θαη εμάπισζεο ρσξνθαηαθηεηηθψλ αιιφρζνλσλ εηδψλ1,

–

έρνληαο ππφςε ηε δηεζλή ζχκβαζε ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΓΝΟ) γηα
ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πδάηηλνπ έξκαηνο ησλ πινίσλ θαη ησλ ηδεκάησλ,

1

EE L 317 ηεο 4.11.2014, ζ. 35.
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–

έρνληαο ππφςε ηελ θνηλή γεσξγηθή πνιηηηθή κεηά ην 2013 θαη ηδίσο ηνλ θαλνληζκφ
(ΔΔ) αξηζ. 1307/2013 πεξί ζεζπίζεσο θαλφλσλ γηα άκεζεο εληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο
βάζεη θαζεζηψησλ ζηήξημεο ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο1, θαη ηνλ
θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην
Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ/EAFRD)2,

–

έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1380/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ Κνηλή Αιηεπηηθή
Πνιηηηθή, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1954/2003 θαη
(ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ.
2371/2002 θαη (ΔΚ) αξηζ. 639/2004 θαη ηεο απφθαζεο αξηζ. 2004/585/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ3,

–

έρνληαο ππφςε ην πνιπεηέο δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην (ΠΓΠ) 2014-2020,

–

έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 20ήο Απξηιίνπ 2012, κε ηίηιν «Ζ αζθάιεηα δσήο
καο, ην θπζηθφ καο θεθάιαην: κηα ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
γηα ην 2020»4,

–

έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2013, κε ηίηιν «Πξάζηλε
Τπνδνκή (ΠΤ) – ελίζρπζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δπξψπεο»5,

–

έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 28εο Απξηιίνπ 2015, ζρεηηθά κε «Μηα λέα δαζηθή
ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ: Γηα ηα δάζε θαη ηνλ δαζηθφ ηνκέα»6,

–

έρνληαο ππφςε ηε κειέηε ηεο Τπεξεζίαο Κνηλνβνπιεπηηθήο Έξεπλαο ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ ηνπ Απξηιίνπ 2015 κε ηίηιν «Safeguarding biological diversity – EU
policy and international agreements» (Γηαθχιαμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο – Ζ πνιηηηθή ηεο
ΔΔ θαη νη δηεζλείο ζπκθσλίεο),

–

έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Forest Europe κε ηίηιν «State of Europe's Forests
2015»7,

–

έρνληαο ππφςε ηε κειέηε ηνπ 2009 ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο ηνπ πνπ θαιχπηεη ηα
Γηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ θαη ηηο ζπληαγκαηηθέο ππνζέζεηο ζε ζρέζε κε ηηο εζληθέο
λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 1992 πεξί ηεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο
άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο, θαη ηδίσο ην άξζξν 6,

–

έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ εγθξίζεθε ζηελ
115ε ζχλνδν νινκέιεηαο ηεο 3εο θαη 4εο Γεθεκβξίνπ 2015 κε ηίηιν «πκβνιή ζηελ ΔΔ
ελφςεη ηνπ ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο ησλ νδεγηψλ πεξί πηελψλ θαη πεξί νηθνηφπσλ»,

1

ΔΔ L 347 ηεο 20.12.2013, ζ. 347.
ΔΔ L 347 ηεο 20.12.2013, ζ. 487.
3
ΔΔ L 354 ηεο 28.12.2013, ζ. 22.
4
ΔΔ C 258 E ηεο 7.9.2013, ζ. 99.
5
Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0600.
6
Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0109.
7
http://www.foresteurope.org/fullsoef2015
2
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–

έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ,

–

έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη
Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ θαζψο θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο (A80003/2016),

Α.

ππελζπκίδνληαο φηη ε βηνπνηθηιφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ κνλαδηθή παξαιιαγή
νηθνζπζηεκάησλ, ελδηαηηεκάησλ, εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη γνληδίσλ ζηε γε απφ
ηα νπνία ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ εμαξηάηαη ν άλζξσπνο·

Β.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε βηνπνηθηιφηεηα έρεη εμαηξεηηθή εγγελή αμία ε νπνία πξέπεη
λα πξνζηαηεπζεί πξνο φθεινο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε
βηνπνηθηιφηεηα είλαη επίζεο σθέιηκε γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζπκβάιεη ζηελ
δεκηνπξγία ηεξάζηηαο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμίαο, θαη φηη ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο κε επίηεπμεο ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο εθηηκάηαη ζε 50 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο·

Γ.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε γεσξγία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλάγθε γηα κηα απνδνηηθή
γεσξγία – γηα ηε δηαηξνθή ηνπ ηαρέσο απμαλφκελνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ – θαη νη
ζηφρνη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο πνπ απαηηνχλ απμεκέλε ρξήζε βηνκάδαο σο πεγή
ελέξγεηαο, ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθή δήηεζε γηα ην γεσξγηθφ θιάδν·

Γ.

ππελζπκίδνληαο ηε ζπλεηζθνξά ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ηεο δαζνπνλίαο ζηε
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο πθηζηάκελεο
λνκνζεζίαο·

Δ.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνηθηινκνξθία ησλ θπηηθψλ εηδψλ θαη πνηθηιηψλ πνπ
θαιιηεξγνχληαη παξαδνζηαθά ζε κηθξέο θαη κεζαίεο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ζε
νηθνγελεηαθέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία ηφζν γηα ηελ θάιπςε
ησλ δηαθφξσλ αλαγθψλ θαη ρξήζεσλ ζηηο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο φζν θαη γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο εππάζεηαο ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, επηβιαβείο
νξγαληζκνχο θαη αζζέλεηεο·

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε βηψζηκε θαη ππεχζπλε θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαζψο θαη ε
βηψζηκε θαη ππεχζπλε θηελνηξνθία ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο·
Ε.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε βηνπνηθηιφηεηα πθίζηαηαη έληνλε πίεζε, ε νπνία επηθέξεη κε
αληηζηξεπηέο αιιαγέο πνπ βιάπηνπλ ηε θχζε, ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία·

Ζ.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη κε ηνλ ζηφρν 11 ηνπ Aichi δεηείηαη ε πξνζηαζία ηνπ 17 %
ηνπιάρηζηνλ ησλ ρεξζαίσλ πεξηνρψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ κέζσ ηεο
απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ·
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλαινγία επξσπατθψλ νηθνπεξηνρψλ κε ηνπιάρηζηνλ ην 17 %
ηνπ εδάθνπο ηνπο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, κεηψλεηαη ζεκαληηθά φηαλ
απνθιείνληαη πεξηνρέο πνπ πξνζηαηεχνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην δίθηπν Natura 2000·
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Θ.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απνθαηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ κπνξεί λα έρεη ζεηηθφ
αληίθηππν ηφζν ζηνλ κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο φζν θαη ζηελ πξνζαξκνγή
ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή·

Η.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηνπιάρηζηνλ 8 ζηνπο 10 πνιίηεο ηεο ΔΔ ζεσξνχλ φηη νη
επηπηψζεηο απφ ηελ απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο είλαη θάηη ζνβαξφ θαη φηη 552.470 πνιίηεο
ζπκκεηείραλ ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ νδεγηψλ, πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε απφθξηζε κέρξη ζήκεξα ζε
νπνηαδήπνηε δηαβνχιεπζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη,
ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ, νη πνιίηεο επηζπκνχλ πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη φηη νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο δελ γλσξίδνπλ ην
δίθηπν Natura 2000·

ΗΑ.

ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε φηη πνιινί ελεξγνί πνιίηεο αλαπηχζζνπλ, κε δηθή ηνπο
πξσηνβνπιία ή ζπκκεηέρνληαο ζε ηνπηθέο ή πεξηθεξεηαθέο νκάδεο δξάζεο,
πξσηνβνπιίεο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο, επηηπγράλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρεηηθά
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα·

ΗΒ.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 65 % ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ δνπλ ζε απφζηαζε 5 ρηιηνκέηξσλ
απφ έλαλ ηφπν ηνπ δηθηχνπ Natura 2000, θαη ην 98 % δνπλ ζε απφζηαζε 20
ρηιηνκέηξσλ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη ελ ιφγσ ηνπνζεζίεο ζα κπνξνχζαλ λα
βνεζήζνπλ λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηελ
παξνρή νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επεκεξία κεγάινπ
πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ·

ΗΓ.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πνιηηηθέο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα πξέπεη λα ηεξνχλ πιήξσο
ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ψζηε λα γίλνληαη πιήξσο ζεβαζηέο νη δηαθνξέο ηνπίσλ
θαη νηθνηφπσλ κεηαμχ πεξηθεξεηψλ·

ΗΓ.

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο
θαη ζηηο ππεξπφληηεο ρψξεο θαη εδάθε, πνπ απνηεινχλ κνλαδηθά θαηαθχγηα ελδεκηθψλ
θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ· ιακβάλνληαο ππφςε, εληνχηνηο, ηε κε εθαξκνγή ησλ
νδεγηψλ γηα ηα άγξηα πηελά θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ νηθνηφπσλ ζε θάπνηεο απφ ηηο
πεξηνρέο απηέο·

Γενικέρ παπαηηπήζειρ
1.

επηθξνηεί ηελ ελδηάκεζε αλαζθφπεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, θαη ηηο
εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ «θαηάζηαζε ηεο θχζεο» θαη ην «SOER 2015»· ππνγξακκίδεη
ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ησλ εθζέζεσλ απηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ
ζην ζέκα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο·

2.

εθθξάδεη ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ηε ζπλερηδφκελε απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο·
δηαπηζηψλεη φηη νη πξνηαζέληεο γηα ην 2020 ζηφρνη δελ πξφθεηηαη λα επηηεπρζνχλ ρσξίο
κηα πξφζζεηε, ζεκαληηθή θαη ζπλερή πξνζπάζεηα· επηζεκαίλεη ηαπηφρξνλα φηη νη
επηζηεκνληθέο απνδείμεηο καξηπξνχλ πσο ην πεξηβάιινλ ηεο Δπξψπεο ζα ήηαλ ζε πνιχ
ρεηξφηεξε θαηάζηαζε ρσξίο ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν ησλ νδεγηψλ ηεο ΔΔ γηα ηα πηελά θαη
ηα ελδηαηηήκαηα (ηνπο νηθνηφπνπο) θη φηη νη ζηνρεπκέλεο θαη θαηάιιεια
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ρξεκαηνδνηνχκελεο πξνζπάζεηεο παξάγνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα· ηνλίδεη φκσο φηη
ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο·
3.

ηνλίδεη φηη ε θαηαζηξνθή ησλ ελδηαηηεκάησλ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ
επηθέξεη απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο θαη απνθηά ηδηαίηεξε πξνηεξαηφηεηα φηαλ
επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε απηήο ηεο απψιεηαο, π.ρ. κε ηε κείσζε ηεο ππνβάζκηζεο
θαη ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ·

4.

ππνγξακκίδεη φηη ε απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο δελ αθνξά κφλν ηα είδε θαη ηνπο
νηθνηφπνπο, αιιά επίζεο ηε γελεηηθή πνηθηινκνξθία· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη
κηα ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηινκνξθίαο·

5.

ηνλίδεη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ βηψζηκεο
αλάπηπμεο (ΒΑ), θαη ηδίσο ησλ ζηφρσλ 14 («Γηαηήξεζε θαη αεηθφξνο ρξήζε ησλ
σθεαλψλ, ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ») θαη 15 («Πξνζηαζία,
απνθαηάζηαζε θαη πξναγσγή ηεο αεηθφξνπ ρξήζεο ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ,
βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, θαηαπνιέκεζε ηεο απεξήκσζεο, αλάζρεζε θαη
αληηζηξνθή ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο θαη αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο»)· ππελζπκίδεη φηη ε ΔΔ δηαζέηεη απίζηεπηε βηνπνηθηιφηεηα ηδίσο ράξε
ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο ηεο, αιιά θαη ράξε ζηηο ππεξπφληηεο ρψξεο θαη ηα
εδάθε πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ· δεηεί, ζπλεπψο, απφ ηελ ΔΔ λα παξακείλεη ζηαζεξά
πξνζεισκέλε ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηε βηνινγηθή πνηθηινκνξθία
θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο·

6.

ζεκεηψλεη φηη ν θαηαθεξκαηηζκφο, ε ππνβάζκηζε θαη ε θαηαζηξνθή ησλ νηθνηφπσλ σο
απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ζηε ρξήζε ηεο γεο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ησλ κε βηψζηκσλ
πξνηχπσλ θαηαλάισζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ζαιαζζψλ είλαη θάπνηεο απφ ηηο θχξηεο
πηέζεηο θαη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο εληφο θαη εθηφο ηεο ΔΔ·
ηνλίδεη, σο εθ ηνχηνπ, ηελ αλάγθε λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ δείθηεο πνπ
ζα κεηξνχλ αδηακθηζβήηεηα θαη επηζηεκνληθά ηελ θαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε
κηα δεδνκέλε πεξηνρή ή πεξηθέξεηα θαη λα ππνζηεξηρηεί ε νξζνινγηθή θαη βηψζηκε
ρξήζε ησλ πφξσλ, ηφζν εληφο ηεο ΔΔ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, θαη, εηδηθφηεξα, πξνηξέπεη ηελ ΔΔ λα
επζπγξακκίζεη θαιχηεξα ηηο δηεζλείο ηεο δεζκεχζεηο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα κε ηε
ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»· ηνλίδεη
φηη κηα νηθνλνκία πην απνδνηηθή φζνλ αθνξά ηνπο πφξνπο θαη ε κείσζε ηεο
ππεξθαηαλάισζεο ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ζηελ ΔΔ ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζεη ηελ
εμάξηεζή ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηδίσο απφ θξάηε εθηφο Δπξψπεο·
ππελζπκίδεη επίζεο φηη νη βαζηζκέλεο ζην νηθνζχζηεκα πξνζεγγίζεηο ζηνλ κεηξηαζκφ
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζα κπνξνχζαλ λα
πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθά απνδνηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο αληί ησλ ηερλνινγηθψλ
ιχζεσλ, ελψ ε πξφνδνο ζε πνιιέο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο εμαξηάηαη απφ ηε
καθξφρξνλε δηαζεζηκφηεηα θαη πνηθηιία ησλ θπζηθψλ πφξσλ·

7.

ηνλίδεη ηελ θξίζηκε ζεκαζία κηαο κεγαιχηεξεο πνιηηηθήο βνχιεζεο ζην πςειφηεξν
επίπεδν γηα ηε δηαθχιαμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ αλαθνπή ηεο απψιεηαο
βηνπνηθηιφηεηαο· πηζηεχεη φηη ε εθαξκνγή θαη o έιεγρνο εθαξκνγήο ηεο πθηζηάκελεο
λνκνζεζίαο θαη ε πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε άιινπο ηνκείο
πνιηηηθήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο· θαιεί ζπγθεθξηκέλα ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο
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αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε
ζηα ζέκαηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο·
8.

ζεσξεί ιππεξφ ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ησλ άγξησλ εηδψλ ηεο Δπξψπεο
θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε, ελψ πνιιά νηθνζπζηήκαηα έρνπλ ππνβαζκηζηεί, γεγνλφο
πνπ πξνθαιεί ζνβαξή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δεκία ζηελ ΔΔ·

9.

ππνγξακκίδεη φηη ε θχζε θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ αιιειναπνθιείνληαη· είλαη
πεπεηζκέλν γηα ηελ αλάγθε λα ελζσκαησζεί πιεξέζηεξα ε θχζε ζηελ θνηλσλία, κεηαμχ
άιισλ θαη ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί πην
βηψζηκε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη λα ιεθζνχλ πξννξαηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία,
ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο· εθηηκά εηδηθφηεξα
φηη κηα δέζκεπζε γηα κείσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πφξσλ πξέπεη λα θαηέρεη θεληξηθή
ζέζε ζηε ζπγρψλεπζε πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ·

10.

ηνλίδεη φηη ε απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο έρεη θαηαζηξεπηηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα
ηελ θνηλσλία, ην νπνίν κέρξη ηψξα δελ έρεη ελζσκαησζεί επαξθψο ζηηο νηθνλνκηθέο θαη
ινηπέο πνιηηηθέο· ζεσξεί σο δσηηθήο ζεκαζίαο λα αλαγλσξηζηεί φηη νη επελδχζεηο ζηε
βηνπνηθηιφηεηα είλαη ζεκαληηθέο απφ θνηλσληθννηθνλνκηθή άπνςε· επηζεκαίλεη φηη κία
ζηηο έμη ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ εμαξηάηαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηε θχζε θαη ηε
βηνπνηθηιφηεηα· ηνλίδεη φηη ε βηνπνηθηιφηεηα πεξηθιείεη νπζηαζηηθέο δπλαηφηεηεο
δεκηνπξγίαο λέσλ δεμηνηήησλ, ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ·
επηθξνηεί ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο· εθηηκά
πσο ηα εξγαιεία απηά κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε, λα βειηηψζνπλ ηε
ρξήζε αλαλεψζηκσλ πφξσλ θαη λα νδεγήζνπλ ζηε ιήςε θαιχηεξσλ απνθάζεσλ·

11.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη ην ξφιν ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ
ζηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο, κε ζθνπφ ηε κεηάβαζε ζε κηα πξάζηλε νηθνλνκία θαη ηελ
θαιεί λα εληζρχζεη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζην επξσπατθφ εμάκελν· ηνλίδεη φηη ε βηνπνηθηιφηεηα
απνηειεί γεληθή θνηλσληθή επζχλε ε νπνία δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη κφλν ζηηο δεκφζηεο
δαπάλεο·

12.

θξνλεί φηη ε νηθνλνκηθή αμία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζε
δείθηεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ρσξίο λα νδεγνχλ ζηελ
εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαη πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζην ΑΔΠ· είλαη
πεπεηζκέλν φηη απηφ ζα σθειήζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ΒΑ· δεηεί, ζε
απηφ ην πιαίζην, ηε ζπζηεκαηηθή ελζσκάησζε ησλ αμηψλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα
εζληθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα, σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο ησλ ΒΑ·

13.

ηνλίδεη φηη ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο δελ κπφξεζαλ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ
2010 ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ειιείςεη πξνφδνπ
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ βηνπνηθηιφηεηαο γηα ην 2020, λα ππνβάιιεη ζην Κνηλνβνχιην
εθζέζεηο αλά δηεηία, ζηηο νπνίεο ην πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή ζα επεμεξγάδνληαη ηα
δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε, ηνπο ιφγνπο κε επίηεπμεο θαη ηε ζηξαηεγηθή
κειινληηθήο ζπκκφξθσζεο·

Ενδιάμεζη επανεξέηαζη ηηρ ζηπαηηγικήρ για ηη βιοποικιλόηηηα
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Κύριος στότος
14.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ επεηγφλησο πςειή πξνηεξαηφηεηα
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 2020· δεηεί κηα πιεηνλνκεξή πξνζέγγηζε θαη ηνλίδεη
ηνλ δσηηθφ ξφιν ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ηεο πιήξνπο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία απηή· ηνλίδεη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ε
κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε, θαηαλφεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ θνηλνχ ζην ζέκα ηεο
πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη επίζεο νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο· εθηηκά πσο κηα
θαιή ελεκεξσηηθή πνιηηηθή θαη ε έγθαηξε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, είλαη σο εθ ηνχηνπ
θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ·

15.

δεηεί απφ ηελ ΔΔ λα κεηψζεη ην απνηχπσκά ηεο ζηε βηνπνηθηιφηεηα παγθνζκίσο,
επζπγξακκηδφκελε κε ηελ αξρή ηεο πλνρήο ηεο Πνιηηηθήο γηα ηελ Αλάπηπμε θαη λα ην
πξνζαξκφζεη ζηα νηθνινγηθά φξηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ζεκεηψλνληαο πξφνδν ζηελ
επίηεπμε ησλ πξσηαξρηθψλ ζηφρσλ βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεξψληαο ηηο δεζκεχζεηο πνπ
έρεη αλαιάβεη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο· θαιεί επίζεο ηελ ΔΔ λα
βνεζήζεη ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηε
βηνπνηθηιφηεηα θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηε βηψζηκε ρξήζε ηεο·

Στότος 1
16.

εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηε βξαδεία πξφνδν ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εθαξκνγήο ζηα θξάηε κέιε·

17.

ηνλίδεη φηη ε πιήξεο εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ γηα ηε
θχζε θαη ε θαηάιιειε εθαξκνγή ηνπο είλαη θξίζηκε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο
ζηξαηεγηθήο ζπλνιηθά θαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ ηεο ζηφρνπ· θαιεί φια ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε, ιφγσ ηνπ ιίγνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ, λα θάλνπλ φ,ηη κπνξνχλ γηα
ηελ επηηπρία ησλ αλσηέξσ θαη γηα ηελ δεκηνπξγία επξείαο ππνζηήξημεο·

18.

θαιεί ηνπο εγέηεο ηεο ΔΔ λα εηζαθνχζνπλ ην κηζφ εθαηνκκχξην πνιίηεο πνπ έρνπλ
δεηήζεη ηε δηαηήξεζε θαη βειηησκέλε εθαξκνγή ηεο απζηεξήο λνκνζεζίαο καο γηα ηελ
θχζε·

19.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα βειηηψζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε
πιήξεο εθαξκνγή θαη επηβνιή ησλ νδεγηψλ, ζε ζπκθσλία κε ηελ ηζρχνπζα λνκνινγία·
θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δψζεη κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ δηάινγν κε ηα θξάηε
κέιε θαη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπληειεζηψλ, ψζηε λα ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ·

20.

αλαγλσξίδεη φηη έλα απφ ηα βαζηθά νθέιε ησλ νδεγηψλ γηα ηε θχζε είλαη ν βαζκφο
ζηνλ νπνίν ζπκβάιινπλ ζηε δηαζθάιηζε ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ ζηελ ΔΔ
παξέρνληαο έλα βαζηθφ πξφηππν πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ην νπνίν πξέπεη λα
ηεξνχλ φια ηα θξάηε κέιε ζε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα θνηλά πξφηππα θαη ηελ
αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο εληφο ηεο εληαίαο αγνξάο·
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21.

επηζεκαίλεη φηη ην 2012 κφλν ην 58% ησλ ηφπσλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 είρε ζρέδηα
δηαρείξηζεο· αλεζπρεί γηα ηα απνθιίλνληα επίπεδα εθαξκνγήο· θαιεί ηα θξάηε κέιε
λα νινθιεξψζνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιαζζίσλ ηφπσλ ηνπ
δηθηχνπ Natura 2000 θαη λα θαηαξηίζνπλ ζρέδηα δηαρείξηζεο, ζε ζπλελλφεζε κε φινπο
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο·

22.

ηνλίδεη φηη, ελψ ε δηαρείξηζε ησλ ηφπσλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 ζε φιε ηελ ΔΔ
θνζηίδεη ηνπιάρηζηνλ 5,8 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, νη ηφπνη απηνί ζπλεηζθέξνπλ εηεζίσο
πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε αμίαο 200 έσο300 δηζεθαηνκκπξίσλ
επξψ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε δηαθαλή δηαρείξηζε ησλ ηφπσλ ηνπ
δηθηχνπ Natura 2000·

23.

αλαγλσξίδεη ηε δσηηθή ζπκβνιή πνπ ζαιάζζηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ
Natura 2000 ζα έρνπλ γηα ηελ επίηεπμε κέρξη ην 2020 κηαο θαιήο πεξηβαιινληηθήο
θαηάζηαζεο δπλάκεη ηεο νδεγίαο πιαηζίνπ γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή θαη ηνπ
παγθφζκηνπ ζηφρνπ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 10% ησλ παξάθηησλ θαη ζαιάζζησλ πεξηνρψλ,
βάζεη ηνπ ζηφρνπ βηνπνηθηιφηεηαο αξηζ. 11 ηνπ Aichi· ζεσξεί ιππεξφ πνπ απέρνπκε
αθφκε πνιχ απφ ηνπ λα επηηχρνπκε απηφ ην ζηφρν·

24.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα απμήζνπλ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη ησλ εηδψλ, ηδίσο φπνηε ππάξρνπλ κεγάια θελά,
ψζηε λα αμηνινγνχλ ηελ ζπληεινχκελε πξφνδν ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ·

25.

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη εμαθνινπζνχλ λα κελ ππάξρνπλ
αλαιπηηθά ζηνηρεία αλά θξάηνο κέινο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ππέξ
ηεο δηαθχιαμεο ηεο θχζεο· εθηηκά πσο πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθφ θελφ ζηελ
πιεξνθφξεζή καο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εληνπίζνπλ θαη λα
ζπληάμνπλ ζπγθεληξσηηθνχο θαηαιφγνπο κε ηηο ζρεηηθέο γξακκέο ησλ εζληθψλ
πξνυπνινγηζκψλ·

26.

επαλαιακβάλεη ηηο πξνεγνχκελεο εθθιήζεηο ηνπ γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο δηαρείξηζεο
ησλ ηφπσλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 απφ ηελ ΔΔ, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνπο πφξνπο
γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θαη ηνπο αιηεπηηθνχο πφξνπο, θαη
ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα θνλδχιηα πνπ δηαζέηνπλ ηα θξάηε κέιε·

27.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπλερίζνπλ λα ειέγρνπλ επζπλείδεηα ηελ
εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ νδεγηψλ· ηνλίδεη φηη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ
επξσπατθή λνκνζεζία θαη ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξέπεη λα βειηησζνχλ π.ρ. κέζσ
ηεο ρξήζεο αλαινγηθψλ, απνηειεζκαηηθψλ θαη απνηξεπηηθψλ θπξψζεσλ·

28.

δεηεί ζε απηφ ην πιαίζην επηπιένλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο παξάλνκεο
ζαλάησζεο, παγίδεπζεο θαη εκπνξίαο πηελψλ θαη γηα ηε κείσζε ησλ ηνπηθψλ δηελέμεσλ
πνπ αλαθχπηνπλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ λέα εξγαιεία
γηα ηνλ εληνπηζκφ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηφπνπο εληφο ηνπ δηθηχνπ Natura
2000·
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29.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ πξάζηλσλ ππνδνκψλ (ΓΔΓ-Π/ΣΔΝ-G) κέρξη ην 2017·
ελζαξξχλεη ηε ράξαμε, απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε κέιε, κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηνπο
επξσπατθνχο δηαδξφκνπο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο γηα ζηνρεπκέλα είδε·

30.

θαιεί φζα θξάηε κέιε δελ ην έρνπλ θάλεη αθφκε λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ
πάξαπηα πιαίζηα πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ·

31.

θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ζηφρν ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ
15% ησλ ππνβαζκηζκέλσλ νηθνζπζηεκάησλ κέρξη ην 2020 θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ηνπο δηαζέζηκνπο ζην πιαίζην ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ (ΠΓΠ) πφξνπο
πξνο ην ζθνπφ απηφ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαξηίζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ πφξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ππνβαζκηζκέλσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο γεληθά·

32.

επηζεκαίλεη ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο γηα ηελ επίηεπμε
απηνχ ηνπ ζηφρνπ θαη ηελ αλάγθε βηψζηκσλ ιχζεσλ γηα ηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία·

33.

αλαγλσξίδεη ηε δπζκελή επίπησζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηε βηνπνηθηιφηεηα
θαη ηηο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο, κε ηα θξίζηκα θνξηία ηνπ ζξεπηηθνχ αδψηνπ θαη ηεο
νμχηεηαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο δείθηεο ηεο πίεζεο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη
ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ εηδψλ·

34.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα επελδχζνπλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα κε γλψκνλα
ηελ ππνζηήξημε ησλ θαηλνηφκσλ δπλαηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο
κεραληθήο πεξηβάιινληνο·

Στότος 3
35.

επηζεκαίλεη φηη ε ελζσκάησζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο θχζεο ζηα άιια πεδία πνιηηηθήο
παξακέλεη κέγηζηεο ζεκαζίαο θαη ηνλίδεη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνπνλίαο ζην ζέκα απηφ·

36.

ηνλίδεη φηη ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ παξαγσγή
ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ θαη είλαη, σο εθ ηνχηνπ, πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ αγξνηψλ·
ηνλίδεη ηε ζεκαζία κηαο πιεηνλνκεξνχο πξνζέγγηζεο πνπ ελεξγά εκπιέθεη επίζεο ηνπο
γεσξγνχο θαη ηνπο θνξείο δαζηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα
αληηκεησπίζνπλ απφ θνηλνχ ην δήηεκα απηφ·

37.

ππελζπκίδεη φηη ε Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή (ΚΓΠ) δηαζέηεη ήδε κέζα γηα ηελ
απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, φπσο π.ρ. ηηο πεξηνρέο
νηθνινγηθήο εζηίαζεο (Ecological Focus Areas, EFAs)· ππνγξακκίδεη φηη ε
απνθαηάζηαζε, ε δηαηήξεζε θαη ε ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αλήθνπλ ζε πεξηνρέο
ηνπ δηθηχνπ Natura 2000, επηζεκαίλεηαη σο κία απφ ηηο έμη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ
αγξνηηθή αλάπηπμε ζηελ ΔΔ·

38.

επηζεκαίλεη κε ιχπε ηνπ φηη αθφκε δελ ππήξμε κεηξήζηκε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηε γεσξγία, αλαγλσξίδεη φκσο φηη είλαη αθφκε πνιχ λσξίο λα
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εθηηκεζεί ε πξαγκαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεηαξξπζκηζκέλεο ΚΓΠ· επηθξνηεί
ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο λα αμηνινγήζεη ηελ πξφνδν ζηελ πινπνίεζε ηεο ΚΓΠ θαη
θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα επνπηεχνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη, φπνπ
ρξεηάδεηαη, λα βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ νηθνινγηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ –ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επειημίαο ησλ θξαηψλ
κειψλ– θαη ησλ ζρεηηθψλ κέζσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο ΚΓΠ· θαιεί ηελ
Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο απφ ηελ ελδηάκεζε επαλεμέηαζε ηεο
ΚΓΠ·
39.

θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αμηνπνηήζνπλ θαιχηεξα ηα ήδε πθηζηάκελα κέζα ηεο ΚΓΠ θαη
ηεο πνιηηηθήο ηεο ζπλνρήο, γηα λα ζηεξίμνπλ ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο θνξείο δαζηθήο
εθκεηάιιεπζεο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο βηνπνηθηιφηεηαο·
ππνζηεξίδεη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο ρξήζεο ησλ θπηηθψλ γελεηηθψλ
πφξσλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ γεσξγηθψλ πνηθηιηψλ, καδί κε βηψζηκεο ιχζεηο γηα ηε
γεσξγία θαη ηε δααζνθνκία·

40.

ηνλίδεη φηη νη πεξηνρέο νηθνινγηθήο εζηίαζεο (ΠΟΔ/EFAs) ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα είλαη
πεξηνρέο πξνζηαζίαο θαη πξνψζεζεο αγξν-νηθνινγηθψλ δηεξγαζηψλ φπσο ε επηθνλίαζε
θαη ε ζπληήξεζε ησλ εδαθψλ· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δεκνζηνπνηήζεη ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη
ιηπαζκάησλ ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο νηθνινγηθήο εζηίαζεο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1307/2013·

41.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δεκνζηνπνηήζεη γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ηηο αηηηνινγήζεηο ησλ
θξαηψλ κειψλ γηα ηηο επηινγέο ηνπο φζνλ αθνξά ηα κέηξα νηθνινγηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ·

42.

επηκέλεη φηη ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ ψζηε νη
ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη ζην πιαίζην ηεο ΚΓΠ λα αλαθαηεπζχλνληαη απφ ηελ επηδφηεζε
πεξηβαιινληηθά επηβιαβψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε βηψζηκσλ
γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζρεηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο·

43.

ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν λα πξνζηαηεπζεί ε γεσξγηθή βηνπνηθηιφηεηα ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηζηηηζηηθή αζθάιεηα· θαιεί, ζπλεπψο,
ηελ Δπηηξνπή λα επελδχζεη ζηελ αγξννηθνινγία ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ζχκθσλα
κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηή ηνπ ΟΖΔ γηα ην δηθαίσκα ζηε δηαηξνθή·

44.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ παγθνζκίσο,
δηαζθαιίδνληαο νηθνινγηθέο δηαδηθαζίεο, ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα
ησλ δαζψλ, θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ σο πξνο ηε
δηαηήξεζε ησλ δαζηθψλ πφξσλ· θαιεί αθφκε ηελ Δπηηξνπή λα απαγνξεχζεη ηελ
θαηαζηξνθή ησλ θπζηθψλ δαζψλ, λα δηαθπιάμεη ηα απεηινχκελα είδε, θαη λα
απαγνξεχζεη ηα ηνμηθά θπηνθάξκαθα θαη ηε θχηεπζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ
δέληξσλ·

45.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, λα ιάβεη
πεξηζζφηεξν ππφςε ηεο ηα ηξνπηθά δάζε, δεδνκέλνπ φηη θηινμελνχλ νηθνζπζηήκαηα,
νηθνηφπνπο θαη ηδηαηηέξσο απεηινχκελα επαίζζεηα είδε, δηαδξακαηίδνπλ νπζηαζηηθφ
ξφιν ζηελ ηζνξξνπία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θιίκαηνο θαη έρνπλ θνηλσληθή θαη
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πνιηηηζκηθή ζεκαζία γηα ηνπο απηφρζνλεο πιεζπζκνχο·
46.

δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζρέδηα δαζηθήο
δηαρείξηζεο, γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο σο πξνο ην βαζκφ δηαηήξεζεο ησλ
δαζηθψλ ελδηαηηεκάησλ θαη εηδψλ, θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο
πιεξνθνξηψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη θξηηήξηα θαη πξφηππα γηα ηε ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δαζηθή βηνπνηθηιφηεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ε
ζπλέπεηα θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα·

47.

εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηε δπλεηηθή απεηιή πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ε
απμαλφκελε δήηεζε αγξνθαπζίκσλ θαη ε εληεηλφκελε πίεζε πνπ αζθείηαη ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα ηα παξάγνπλ, κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη
ηεο ππνβάζκηζεο νηθνηφπσλ θαη νηθνζπζηεκάησλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη
πγξφηνπνη θαη ηα δάζε·

48.

δεηεί λα απνηειέζνπλ ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα βησζηκφηεηαο γηα ηελ
παξαγσγή βηνκάδαο ζπλεθηηθφ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ηεο νδεγίαο γηα ηηο αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο (RED)· ζεσξεί θαίξηαο ζεκαζίαο ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ
βησζηκφηεηαο γηα φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ βηνκάδα, καδί κε
θξηηήξηα βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ, ψζηε ε βηνελέξγεηα λα κε ζπκβάιιεη ζηελ
αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, νχηε θαη λα κεηαηξαπεί ζε πξφζζεην ιφγν γηα αξπαγή γαηψλ θαη
δηαηξνθηθή αλαζθάιεηα·

49.

παξαηεξεί κε αλεζπρία φηη ην 90% ηνπ θνηληθειαίνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηνλ θφζκν
παξάγεηαη ζηελ Ηλδνλεζία θαη ηε Μαιαηζία, εηο βάξνο ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ, ηα νπνία
θαίγνληαη γηα λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε κεγάιεο έθηαζεο θπηείεο αθαθίαο θαη
θνηλίθσλ ειαηνπαξαγσγήο· παξαηεξεί φηη, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο Παγθφζκηαο
Σξάπεδαο, ε Ηλδνλεζία έρεη θαηαζηεί ε ηξίηε ζηνλ θφζκν ρψξα εθπνκπήο αεξίσλ
ζεξκνθεπίνπ, αθξηβψο εμαηηίαο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ·

Στότος 4
50.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζέζνπλ ζσζηά θαη ζχληνκα ζε εθαξκνγή ηε
κεηαξξπζκηζκέλε Κνηλή Αιηεπηηθή Πνιηηηθή, εθαξκφδνληαο αιηεπηηθή δηαρείξηζε
επηθεληξσκέλε ζηα νηθνζπζηήκαηα, ψζηε ν ζηφρνο ηεο κέγηζηεο βηψζηκεο απφδνζεο
λα επηηεπρζεί κεηαμχ άιισλ κε ηελ πξναγσγή βηψζηκσλ θαη θαηλνηφκσλ κεζφδσλ
αιίεπζεο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο κείσζεο ηεο ξχπαλζεο πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ,
λα δηαθπιαρζνχλ κεηαμχ άιισλ ε ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα θαη ηα ηρζπαπνζέκαηα
θαη λα ζηεξηρζεί ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κέζσ ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο·

51.

ηνλίδεη ηε ζεκειηψδε ζεκαζία ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη πφξσλ σο
ζεκέιηνπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ παξάθηησλ ρσξψλ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα
εθαξκφζνπλ πιήξσο ηηο πξνεγνχκελεο δεζκεχζεηο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο
θπβεξλήζεηο ζε παγθφζκην, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν γηα λα αλεβάζνπλ
ζεκαληηθά ηνλ πήρε ησλ θηινδνμηψλ θαη ησλ δξάζεσλ, γηα ηελ επίηεπμε κηαο δίθαηεο
θαη νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά βηψζηκεο αιηείαο·

52.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα κεξηκλήζνπλ ψζηε ε ΔΔ λα έρεη εγεηηθφ
ξφιν ζηελ εμαζθάιηζε κηαο ζπκθσλίαο ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ην
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δίθαην ηεο ζάιαζζαο (UNCLOS) ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ηεο
ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο πέξαλ ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ θξαηψλ·
53.

54.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλεξγαζηεί κε ηα θξάηε κέιε θαη ηηο ηξίηεο ρψξεο γηα ηε
βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1005/2008
ζρεηηθά κε ηελ παξάλνκε, ιαζξαία θαη άλαξρε (IUU) αιηεία·
θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο
ησλ ζαιαζζψλ ηεο ΔΔ εθηειψληαο έξγα πνπ λα επηδηψθνπλ λα κεηψζνπλ ηε ρεκηθή,
θπζηθή θαη κηθξνβηνινγηθή ξχπαλζε, βειηηζηνπνηψληαο ηε βησζηκφηεηα ηεο ζαιάζζηαο
θπθινθνξίαο θαη πξνζηαηεχνληαο ηε βηνπνηθηιφηεηα πνπ αλαπφθεπθηα απεηιείηαη·
επηζεκαίλεη ζην πιαίζην απηφ φηη 12,7 εθαηνκκχξηα ηφλνη πιαζηηθνχ (ην 5% ηεο
ζπλνιηθήο παξαγσγήο) θαηαιήγνπλ θάζε ρξφλν ζηηο ζάιαζζεο, κέζσ ζπζηεκάησλ
απνρέηεπζεο, πδάηηλσλ ξεπκάησλ θαη ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζε αθηέο,
δηαηαξάζζνληαο ην πεξηβάιινλ θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε·

Στότος 5
55.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δεκηνπξγήζεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1143/2014, έλαλ αθξηβή θαη πιήξε θαηάινγν ησλ
ρσξνθαηαθηεηηθψλ μέλσλ εηδψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ Έλσζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
ν ελ ιφγσ θαηάινγνο δελ ζα πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ εηδψλ θαη ζα
πεξηιακβάλεη πιήξεηο θαη ζπλεθηηθέο δξάζεηο εθαξκνγήο — πνπ λα ππνζηεξίδνληαη κε
ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο – κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ· ηνλίδεη ηε ζεκαζία
πνπ έρνπλ ε ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ θαηαιφγνπ θαη νη επηπξφζζεηεο
εθηηκήζεηο επηθηλδπλφηεηαο εηδψλ, νχησο ψζηε ε λνκνζεζία γηα ηα ρσξνθαηαθηεηηθά
αιιφρζνλα είδε λα ελεξγήζεη σο έλα ηζρπξφ εξγαιείν·

56.

θαιεί φια ηα θξάηε κέιε λα επηθπξψζνπλ ηε ζχκβαζε ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ
Οξγαληζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πδάηηλνπ έξκαηνο ησλ πινίσλ πξνθεηκέλνπ λα
απνηξέςνπλ ηελ πξφιεςε ηεο εμάπισζεο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ αιιφρζνλσλ εηδψλ
κέζσ ησλ ζαιάζζησλ θαη εζσηεξηθψλ πισηψλ κεηαθνξψλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ
εθαξκνγή θαη επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ·

57.

θαιεί ηα θξάηε κέιε λα επηβιέπνπλ ηηο εηζαγσγέο εμσηηθψλ εηδψλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο
θαη λα ππνβάιινπλ ηαθηηθά ζρεηηθέο εθζέζεηο ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα ινηπά θξάηε
κέιε· δεηεί ηελ επηβνιή κεγαιχηεξσλ πεξηνξηζκψλ ζηηο εηζαγσγέο θαη ζηελ ηδησηηθή
θαηνρή απεηινχκελσλ εηδψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζειαζηηθά, εξπεηά θαη ακθίβηα·

Στότος 6
58. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα θαηαξγήζνπλ ζηαδηαθά ηηο επηβιαβείο γηα ην
πεξηβάιινλ επηδνηήζεηο κέρξη ην 2020, δηαζθαιίδνληαο ηελ νινθιήξσζε κέρξη ην 2016
ησλ αμηνινγήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επηβιαβείο γηα ην πεξηβάιινλ επηδνηήζεηο θαη ηελ
ελζσκάησζε ησλ απαηηήζεσλ ππνβνιήο εθζέζεσλ ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνκεαθήο
πνιηηηθήο ηεο ΔΔ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνζππνγξάςνπλ πιήξσο
θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηε κεηάβαζε ζε κηα θπθιηθή νηθνλνκία·
59.

θαιεί ηα ππφινηπα θξάηε κέιε λα επηθπξψζνπλ, πξηλ απφ ηελ COP-MOP2 πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην Πξσηφθνιιν ηεο Ναγθφγηα ζρεηηθά κε
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ηελ πξφζβαζε ζηνπο γελεηηθνχο πφξνπο θαη ηε δίθαηε θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηα
νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο·
60.

ππελζπκίδεη φηη ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ε ΔΔ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ αγψλα θαηά
ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο, θαη φηη, καδί κε ηα θξάηε κέιε ηεο, απνηειεί ηνλ θχξην
ρνξεγφ θνλδπιίσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαη παξέρεη ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ επίζεκεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο·

61.

επηθξνηεί ην εκβιεκαηηθφ ζρέδην Β 4Life ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020,
αιιά πηζηεχεη φηη ε ΔΔ πξέπεη λα ζπκβάιεη πεξηζζφηεξν ζηελ απνηξνπή ηεο απψιεηαο
βηνπνηθηιφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν, θαη θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα
ηεξήζνπλ ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβαλ ζην Υατληεξακπάλη γηα δηπιαζηαζκφ έσο ην
2015 ησλ ζπλνιηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηε βηνπνηθηιφηεηα πξνο
ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη γηα δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ απηνχ ηνπιάρηζηνλ έσο ην
2020·

62.

ηνλίδεη φηη ηα εγθιήκαηα θαηά ησλ αγξίσλ εηδψλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ζπληζηά επζεία θαη
ζνβαξή απεηιή θαηά ηεο βηνπνηθηιφηεηαο· αλαγλσξίδεη φηη ε αβιεςία σο πξνο ηελ
παξάλνκε εκπνξία άγξησλ εηδψλ θαη ε απνπζία δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο
ηεο ΔΔ ζηε ζχκβαζε γηα ην δηεζλέο εκπφξην απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε αγξίσλ εηδψλ
παλίδαο θαη ρισξίδαο (CITES) απνηεινχλ ζνβαξφ θελφ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε
βηνπνηθηιφηεηα. ππνγξακκίδεη ηελ επείγνπζα αλάγθε ζπληνληζκέλεο δξάζεο θαηά ηεο
παξάλνκεο εκπνξίαο άγξησλ εηδψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη έλα θηιφδνμν
ζρέδην δξάζεο θαηά ηεο παξάλνκεο εκπνξίαο άγξησλ δψσλ θαη θπηψλ θαη ησλ
πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά, θαη δεηεί ηε ιήςε παξφκνησλ κέηξσλ θαηά ηεο
απνςίισζεο θαη ππνβάζκηζεο ησλ δαζψλ·

Έλεγσορ καηαλληλόηηηαρ ηυν πεπιβαλλονηικών οδηγιών
63.

ηνλίδεη φηη νη πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο είλαη νξφζεκα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή
εληφο ηεο ΔΔ αιιά επίζεο θαη δηεζλψο· ζεσξεί φηη απηέο νη νδεγίεο, ράξε ζηελ
ζπλνπηηθή, ζπλεθηηθή θαη ζπλεπή κνξθή ηνπο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κηα έμππλε
θαλνληζηηθή «ξχζκηζε πξηλ απφ ηε ξχζκηζε»·

64.

ηνλίδεη φηη ην δίθηπν Natura 2000 είλαη αθφκε έλα ζρεηηθά λέν δίθηπν, ην πιήξεο
δπλακηθφ ηνπ νπνίνπ θαηά πνιχ δελ έρεη επηηεπρζεί αθφκε· εθηηκά φηη νη
πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη εχζηνρεο, θαη φηη νη βέιηηζηεο
πξαθηηθέο ζην πεδίν ηεο εθαξκνγήο απνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο·
ηνλίδεη φηη ππάξρεη κεγάιε επειημία ζηηο πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξναηξεηηθήο δπλαηφηεηαο γηα πξνζαξκνγή αλάινγα κε ηελ
ηερληθή θαη επηζηεκνληθή πξφνδν· ζεκεηψλεη φηη ε έμππλε εθαξκνγή θαη ε δηεζλήο
ζπλεξγαζία είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο·

65.

αληηηίζεηαη ζε ελδερφκελε αλαζεψξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ νδεγηψλ, δηφηη ζα
ππέζθαπηε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, ζα
πξνθαινχζε καθξά πεξίνδν αλαζθάιεηαο δηθαίνπ κε θίλδπλν λα νδεγεζνχκε ζε
απνδπλάκσζε ηεο λνκνζεηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, πξάγκα θαθφ γηα
ηε θχζε, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο· επηζεκαίλεη επ’ απηνχ
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φηη ν ελ εμειίμεη έιεγρνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ νδεγηψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
REFIT πξέπεη λα εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο·
66.

είλαη πεπεηζκέλν φηη νη φπνηεο δπζθνιίεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ
πεξηβαιινληηθψλ νδεγηψλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα γεληθά δελ
έγθεηληαη ζηε λνκνζεζία, αιιά θπξίσο ζηελ ειιηπή, απνθιίλνπζα θαη πιεκκειή
εθαξκνγή, έιεγρν εθαξκνγήο θαη ελζσκάησζε ζε άιινπο ηνκείο πνιηηηθήο·

67.

ηνλίδεη φηη ππάξρεη κεγάιε επειημία ζην πιαίζην ησλ πεξηβαιινληηθψλ νδεγηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή ηνπο ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ απαηηήζεσλ, φπσο νξίδεηαη
ζηελ νδεγία γηα ηνπο νηθφηνπνπο· θαιεί σζηφζν ηελ Δπηηξνπή λα δηεπθξηλίζεη ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεχγνληαη θαη λα επηιχνληαη ηα πξνβιεκαηηθά δεηήκαηα·

68.

δεηεί λα εμεηαζηεί δηεμνδηθά ν ξφινο ησλ κεγάισλ αξπαθηηθψλ θαη λα ζεζπηζηνχλ
ελδερνκέλσο κέηξα πξνζαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ε
βηνπνηθηιφηεηα, ην θαιιηεξγήζηκν έδαθνο θαη ε ειεχζεξε βφζθεζε δψσλ βνζθήο ε
νπνία απνηειεί πξαθηηθή πνιιψλ αηψλσλ·

69.

αλαγλσξίδεη ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ηεο Έλσζεο γηα ηε
δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ ζε πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο· ζεσξεί εληνχηνηο ιππεξφ ην φηη νη γαιιηθέο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο, πνπ
ζπληζηνχλ κνλαδηθά θαηαθχγηα εηδψλ θαη νηθνζπζηεκάησλ θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ
κέξνο ηεο επξσπατθήο θαη παγθφζκηαο βηνπνηθηιφηεηαο, εμαηξνχληαη απφ ην ελ ιφγσ
λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ λα είλαη
πξνζαξκνζκέλν ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο· ππνγξακκίδεη σζηφζν ηελ επηηπρή
έθβαζε φισλ ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην πξφγξακκα LIFE + ζηηο ελ
ιφγσ πεξηνρέο θαζψο θαη ηεο επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο BEST σο πξνο ηελ απμεκέλε
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο
ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο θαη ζηηο ππεξπφληηεο ρψξεο θαη εδάθε·

70.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζεζπίζεη έλαλ καθξνπξφζεζκν κεραληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο θαη ζηηο ππεξπφληηεο
ρψξεο θαη εδάθε ζην πιαίζην ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο δξάζεο BEST·

Η μελλονηική ποπεία: ζςμπληπυμαηικέρ δπάζειρ
71.

ζεσξεί φηη ε απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο εθηφο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ είλαη
έλα θελφ απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο· πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα
ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ ελδηαηηήκαηα θαη είδε θαη λα
αλαπηχμνπλ θαηάιιεια πιαίζηα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ νηθφηνπσλ
θαη ηεο θαζαξήο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ·

72.

ζεσξεί φηη ην ελ ιφγσ πιαίζην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζπκπιεξσκαηηθψλ
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ αηηίσλ ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη λα
βειηηψλεη ηελ ελζσκάησζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο, κεηαμχ άιισλ
ζε απηέο ηεο γεσξγίαο, ηεο δαζνθνκίαο, ηεο αιηείαο, ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ·
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73.

πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε, κέζσ πξσηνβνπιηψλ γηα ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, κέζσ
κηαο πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο θαηάιιειεο πξνζηαζίαο ηνπ
δηθηχνπ Natura 2000, λα δηαθπιάμνπλ ηνπο αλνηθηνχο ρψξνπο – εηδηθφηεξα επηιέγνληαο
ηε λνκαδηθή θηελνηξνθία αληί γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο γεο ε νπνία επηδεηλψλεη ηνπο
θπζηθνχο θηλδχλνπο φπσο είλαη π.ρ. νη θαηνιηζζήζεηο, ε ηιπφξξνηα θαη νη κεηαθηλήζεηο
ηνπ εδάθνπο – θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζπλεθηηθφ δίθηπν κπιε-πξάζηλσλ ππνδνκψλ
ζηελ χπαηζξν θαη ζηηο πφιεηο, κε ηελ αλαγθαία αζθάιεηα δηθαίνπ γηα ηηο νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηαπηφρξνλα· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θάλεη κηα επηζθφπεζε ησλ
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζην πεδίν απηφ·

74.

ζεσξεί βαζηθφ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθφηεξα θαη πην
εζηηαζκέλα νη δηαζέζηκνη πφξνη, λα αλαπηχμεη ε Δπηηξνπή εηδηθά θξηηήξηα γηα ηνλ
«κεραληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο θπζηθνχ θεθαιαίνπ» ψζηε ηα ζρεηηθά έξγα λα έρνπλ
επαξθείο, ζεηηθέο θαη επηζηεκνληθά κεηξήζηκεο επηπηψζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα· εθηηκά
πσο ηα έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ
άιιεο ξνέο πξνγξακκάησλ φπσο ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, ψζηε λα αλαβαζκίδνπλ θαη λα
αληηγξάθνπλ επηηπρεκέλα έξγα κέζσ ηεο ΔΔ θαη λα δεκηνπξγνχλ κεγαιχηεξν
πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα·

75.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επεθηείλεη ηελ πνιπηακεηαθή πξνζέγγηζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη δεηεί κηα θαιχηεξε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ·

76.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα βειηηψζνπλ ηε ζπλνρή κεηαμχ ησλ ζπλαθψλ
ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ ζηφρνπο βηνπνηθηιφηεηαο, δηαζθαιίδνληαο
παξάιιεια φηη ην επφκελν Πνιπεηέο Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην ζα εγγπεζεί ηε κε
θαζαξή ζπλνιηθή απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο θαη νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ·

77.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπγθξνηήζεη κηα νκάδα πςεινχ επηπέδνπ ζρεηηθά κε ην θπζηθφ
θεθάιαην, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ κέζα απφ κηα πςειφηεξε πνιηηηθή
ζπνπδαηφηεηα θαη πξνηεξαηφηεηα·

78.

ζεσξεί ιππεξφ ην φηη ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ δελ ππφθεηηαη ζε ζπλεθηηθέο
θαη απνηειεζκαηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο θαη επνπηεία γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη
ηελ πξφιεςε ηπρφλ παξαβηάζεψλ ηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, κεηαμχ άιισλ ζε
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο δηαηήξεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο· επηθξνηεί ηηο
πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηε ζέζπηζε ελφο πιαηζίνπ
ηεο ΔΔ γηα πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη, ρσξίο
πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε, λνκνζεηηθή πξφηαζε·

79.

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ησλ πεξηβαιινληηθψλ νδεγηψλ θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα
θξάηε κέιε λα εζηηάζνπλ ηδίσο ζηηο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηα νθέιε γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή
επεκεξία θαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο δξάζεηο ζπιινγήο δεδνκέλσλ· ππελζπκίδεη φηη
εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη κεγάια θελά ζηηο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ
ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα
δηαζθαιίζνπλ ηε ζπιινγή θαη δεκνζηνπνίεζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο
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αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ·
80.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα νξγαλψζνπλ κηα Δπξσπατθή πξσηνβνπιία
γηα ηνπο επηθνληαζηέο –δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζέκα ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ
επηβιαβψλ νξγαληζκψλ ησλ θπηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο κέιηζζεο θαη ηνπο άιινπο
επηθνληαζηέο – θαη βάζεη πνιηηηθψλ ήδε εθαξκνζκέλσλ ζηα θξάηε κέιε, θαη λα
ππνβάινπλ ρσξίο πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ νδεγία πιαίζην γηα
ηα εδάθε, ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε νδεγίαο γηα ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε θαη
ζρεηηθά κε ην αλαζεσξεκέλν λνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο
επηζεσξήζεηο·

81.

επηζεκαίλεη κε αλεζπρία ην απμαλφκελν ζψκα επηζηεκνληθψλ απνδείμεσλ πνπ δείρλνπλ
ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ λενληθνηηλνεηδψλ θπηνθαξκάθσλ ζε βαζηθέο ππεξεζίεο,
φπσο ε επηθνλίαζε θαη ν θπζηθφο έιεγρνο επηβιαβψλ νξγαληζκψλ· θαιεί, ζπλεπψο, ηελ
Δπηηξνπή λα δηαηεξήζεη ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο λενληθνηηλνεηδψλ·

82.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφδνπλ πιήξσο ηελ αξρή ηεο
πξνθχιαμεο θαηά ηελ αδεηνδφηεζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ζην πεξηβάιινλ
δσληαλψλ ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε
αξλεηηθνχ αληίθηππνπ ζηε βηνπνηθηιφηεηα·

83.

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE γηα ην πεξηβάιινλ θαη, ηδίσο, ηε ζεκαζία
ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο θχζεο θαη βηνπνηθηιφηεηαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο
επξσπατθήο βηνπνηθηιφηεηαο·

84.

πηζηεχεη αθξάδαληα φηη ην πεξηβάιινλ θαη ε θαηλνηνκία είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο έλλνηεο
θαη επηζεκαίλεη εηδηθά ηηο «εκπλεπζκέλεο απφ ηε θχζε ιχζεηο» («nature-based
solutions»), πνπ πξνζθέξνπλ έμππλεο ιχζεηο απφ νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή
άπνςε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζαλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ αλεπάξθεηα
πξψησλ πιψλ, ηε ξχπαλζε θαη ηε κηθξνβηαθή αληνρή· θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
θνξείο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο σο άλσ «εθθιήζεηο», ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Οξίδνληαο 2020»· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά, αθήλνληαο
ξπζκηζηηθά πεξηζψξηα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ εμεχξεζε έμππλσλ ιχζεσλ κε ζεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα·

85.

ππνγξακκίδεη ηελ άξξεθηε ζρέζε κεηαμχ βηνπνηθηιφηεηαο, θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη
αλεπάξθεηαο πξψησλ πιψλ· ππελζπκίδεη φηη, γηα ηελ πξφιεςε ηεο απψιεηαο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε επίπεδν
ρακειφηεξν ησλ 2° Κειζίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνβηνκεραληθά επίπεδα· ππελζπκίδεη
επίζεο φηη πνιιά νηθνζπζηήκαηα ελεξγνχλ σο δψλεο πξνζηαζίαο απφ ηνπο θπζηθνχο
θηλδχλνπο, ζπλεηζθέξνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο ζηελ
θιηκαηηθή αιιαγή θαη κεηξηαζκνχ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο·

86.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ελζσκαηψζνπλ ηα ζηνηρεία απηά
δηαζθαιίδνληαο φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα κε νξίδνληα ην 2020 ζα
πεξηιακβάλεηαη πιήξσο ζηε ζέζε ηεο ΔΔ ζηηο ζπλνκηιίεο ζρεηηθά κε κηα λέα δηεζλή
ζπκθσλία γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηδίσο φηαλ, ζχκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηνχκελν
απφ ηελ ΔΔ ζρέδην ROBIN, ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απνηειεί κέξνο ηεο
ιχζεο γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή
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αιιαγή, δεδνκέλνπ ηδίσο φηη ηα ηξνπηθά δάζε πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο κεηξηαζκνχ
θαηά 25% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ·
87.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζσκαηψλεη, ζηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηεη, ηα
δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θαη λα
πξαγκαηνπνηεί πεξηβαιινληηθέο αλαιχζεηο νη νπνίεο λα επηθεληξψλνληαη ζηηο
δπλαηφηεηεο πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο
ζπζηεκαηηθήο ηαπηνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο πηζαλψλ επηπηψζεσλ ζηε
βηνπνηθηιφηεηα· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δψζεη ζπλέρεηα ζηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο
κε ηίηιν «Σαπηνπνίεζε θαη κεηξηαζκφο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο δήηεζεο ηεο ΔΔ
γηα ζπγθεθξηκέλα αγαζά εηο βάξνο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε ηξίηεο ρψξεο», πξνηείλνληαο
πηζαλνχο ηξφπνπο ζπκβνιήο ψζηε λα απνθεπρζεί ή λα ειαρηζηνπνηεζεί ε απψιεηα
παγθφζκηαο βηνπνηθηιφηεηαο ε νπνία πξνθαιείηαη απφ νξηζκέλα παξαγσγηθά θαη
θαηαλαισηηθά πξφηππα ζηελ ΔΔ·

88.

θαιεί ηα θξάηε κέιε – κε βάζε ηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο θαη ηελ αξρή αλάιεςεο
πξνιεπηηθήο δξάζεο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ην θιίκα, ην πεξηβάιινλ θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
πδξαπιηθή ξσγκάησζε γηα ηελ εμφξπμε κε ζπκβαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ, θαζψο θαη
ηα θελά πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζην ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο ηεο ΔΔ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ – λα κελ επηηξέςνπλ θακία λέα δξαζηεξηφηεηα πδξαπιηθήο
ξσγκάησζεο ζηελ ΔΔ·

89.

δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
νδηθνχ ράξηε ηεο Γνπαδεινχπεο πνπ εγθξίζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 θαη λα
ζεζπίζνπλ ηα αλαγθαία εξγαιεία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο εμφρσο
απφθεληξεο πεξηνρέο θαη ζηηο ππεξπφληηεο ρψξεο θαη εδάθε·

90.

ηνλίδεη ηνλ παγθφζκην ξφιν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα· θαιεί ηελ
Δπηηξνπή λα ελζσκαηψζεη δηαηάμεηο πεξί βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο ελ εμειίμεη εκπνξηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζηφρνπο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ζηηο εκπνξηθέο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ·

91.

αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ηελ
Δπηηξνπή, θαζψο θαη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ.
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η απώλεια βιοποικιλόηηηαρ είναι απώλεια για ηη θύζη, για ηοςρ ανθπώποςρ και για ηην
οικονομία
Ζ βηνπνηθηιφηεηα, ε κνλαδηθή παξαιιαγή ησλ νηθνζπζηεκάησλ, νηθνηφπσλ, εηδψλ ρισξίδαο
θαη παλίδαο θαη γνληδίσλ πάλσ ζηε Γε ησλ νπνίσλ θνκκάηη είλαη θαη ν άλζξσπνο, έρεη
κεγίζηε εγγελή αμία. Δπηπιένλ, ν άλζξσπνο εμαξηάηαη απφ ηε βηνπνηθηιφηεηα γηα πνιιέο
πνιχηηκεο ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο, φπσο θαζαξφ αέξα, θαζαξφ λεξφ, πξψηεο χιεο,
επηθνλίαζε, πξνζηαζία απφ ηηο πιεκκχξεο, γηα λα αλαθέξνπκε κφλν νξηζκέλεο. Ζ
βηνπνηθηιφηεηα είλαη επνκέλσο νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία καο θαη
γηα ηελ νηθνλνκηθή καο επξσζηία.
Ζ βηνπνηθηιφηεηα πθίζηαηαη κεγάιεο πηέζεηο, παγθνζκίσο αιιά θαη ζηελ Δπξψπε. Δίδε δψσλ
θαη θπηψλ εμαιείθνληαη κε εθζεηηθή ηαρχηεηα. Κχξηα αηηία είλαη νη αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ νηθνηφπσλ, ε ξχπαλζε, ε ππεξεθκεηάιιεπζε, ηα
ρσξνθαηαθηεηηθά αιιφρζνλα είδε θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή απνηεινχλ ηα θχξηα αίηηα γηα ηελ
απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο.
Ζ απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα επηδήκηα θαη ζεκαίλεη απψιεηα γηα ηε θχζε, γηα
ηνπο αλζξψπνπο θαη γηα ηελ νηθνλνκία: ππνζθάπηεη ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ
νηθνζπζηήκαηνο θαη ππνλνκεχεη ηελ θπζηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ πιαλήηε απέλαληη ζε
λέεο θαηαζηάζεηο. ην πιαίζην ηεο έξεπλαο ―Global risks perception survey 2014‖, ην
Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ έζεζε ηελ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ θαηάξξεπζε
ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο ζην ―top 10‖. Δίκαζηε ζην ζεκείν φπνπ ππεξβαίλνπκε ηα
φξηα θαη ηηο αληηζηάζεηο ηνπ πιαλήηε, πέξα απφ ηα νπνία ε αιιαγή είλαη κε αλαζηξέςηκε. Ζ
απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηα δεηήκαηα ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο θαη ηεο έιιεηςεο πξψησλ πιψλ, φπσο πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ζηε λέα Αηδέληα 2030
γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε.
Η Εςπυπαφκή ζηπαηηγική για ηη βιοποικιλόηηηα εν ότει ηος 2020
Ζ επξσπατθή δέζκεπζε γηα ηελ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ην 2010
απέηπρε. Σν 2011, ε ΔΔ αλέπηπμε κηα λέα ζηξαηεγηθή. Οη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ
πξνζδηφξηζαλ ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν γηα λα ζηακαηήζεη ε απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε
ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο λα απνθαηαζηαζνχλ κέρξη ην 2020, ζην κέηξν
ηνπ δπλαηνχ, θαη λα δνζεί κηα βνήζεηα γηα ηελ αλαζηξνθή πνξείαο ζην ζέκα ηεο απψιεηαο
βηνπνηθηιφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν.
Ζ ζηξαηεγηθή δνκείηαη ζπλεπψο γχξσ απφ έμη ζηφρνπο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο
πεξηιακβάλεη εηδηθέο δξάζεηο: (1) πιήξε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ γηα ηα πηελά θαη ηνπο
νηθνηφπνπο («πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο»)· (2) δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ
νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο· (3) απμεκέλε ζπκβνιή ηεο γεσξγίαο
θαη ηεο δαζνθνκίαο ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο· (4) εμαζθάιηζε ηεο
βηψζηκεο ρξήζεο ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ· (5) θαηαπνιέκεζε ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ
αιιφρζνλσλ εηδψλ θαη (6) κεγαιχηεξε ζπκβνιή ηεο ΔΔ ζηελ αλαζηξνθή πνξείαο ζην ζέκα
ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν.
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Ενδιάμεζη επανεξέηαζη: ούηε ζηα μιζά ηος δπόμος
Δλ έηεη 2015, ε δηάγλσζε ήηαλ μεθάζαξε: ρσξίο άιιεο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο, ε ΔΔ ζα
ράζεη μαλά ην ζηφρν ην 2020. Οη αξηζκνί κηινχλ απφ κφλνη ηνπο. Σν νηθνινγηθφ απνηχπσκα
ηεο ΔΔ ησλ 28 είλαη δηπιάζην απφ ηελ βηντθαλφηεηα ηεο Δπξψπεο. Μφιηο ην 23 % ησλ εηδψλ
θαη ην 16 % ησλ νηθνηφπσλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Χο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ θπξίνπ
ζηφρνπ, ειάρηζηε πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί. Μφλν ζε 2 ζηφρνπο έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή
πξφνδνο (ζηφρνο 4 γηα ηελ αιηεία θαη ζηφρνο 5 γηα ηα ρσξνθαηαθηεηηθά αιιφρζνλα είδε), ελψ
ηα απνηειέζκαηα ζε άιινπο ζηφρνπο είλαη εληειψο αλεπαξθή θαη εμαηξεηηθά αλεζπρεηηθά
απφ άπνςε γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο.
Ζ γεληθή πξννπηηθή είλαη σο εθ ηνχηνπ εμαηξεηηθά ζθνηεηλή θαη αλεζπρεηηθή. Ζ ελδηάκεζε
αμηνιφγεζε επηβεβαηψλεη ηηο πξνεγνχκελεο δηαπηζηψζεηο ησλ εθζέζεσλ «SOER 2015» θαη
«θαηάζηαζε ηεο θχζεο». Ζ δηεζλήο εηθφλα ζηελ έθζεζε Global Biodiversity Outlook Report
2014 (Πξννπηηθέο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν 2014) βξίζθεηαη ζηελ ίδηα
γξακκή: παξά ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο θαη ηελ πξφνδν ζε επηκέξνπο ηνκείο, νη
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζηφρνπο Aichi κάιινλ δελ ζα κπνξέζνπλ λα πινπνηεζνχλ κέρξη ην
2020 ρσξίο θάπνηα ζεκαληηθή ζπκπιεξσκαηηθή πξνζπάζεηα.
Σαπηφρξνλα, είλαη ειπηδνθφξν θαη ελζαξξπληηθφ ην φηη νη ζηνρνζεηεκέλεο πξνζπάζεηεο θαη
επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο θχζεο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο παξνπζηάδνπλ φλησο επηηπρίεο. Ζ
επηζηξνθή νξηζκέλσλ εηδψλ είλαη έλα ζαθέο παξάδεηγκα. Ο εηζεγεηήο δεηεί λα αμηνπνηεζνχλ
νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο σο θαηαιχηεο γηα ηελ αιιαγή επεηδή, κνινλφηη νη επηηπρίεο δελ
αληηζηάζκηζαλ αθφκε ηε ζπλνιηθή αξλεηηθή ηάζε, δείρλνπλ εληνχηνηο φηη ε ηζρχνπζα
λνκνζεζία ιεηηνπξγεί, φηη νη ζηφρνη γηα ην 2020 είλαη εθηθηνί, θαη φηη ππάξρνπλ αθφκε
ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο γηα βειηίσζε.
Πολιηική βούληζη για ηην εθαπμογή, ηον έλεγσο εθαπμογήρ και ηην ενζυμάηυζη ηυν
πεπιβαλλονηικών νόμυν
Ο εηζεγεηήο δεηεί κηα ηζρπξφηεξε πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απψιεηαο
βηνπνηθηιφηεηαο σο πξνηεξαηφηεηαο θαη θξίλεη αλαγθαία κηα πιεηνλνκεξή πξνζέγγηζε φπνπ
νη πεξηθεξεηαθνί θαη ηνπηθνί θνξείο ζα δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν.
Ζ βειηησκέλε εθαξκνγή θαη ν βειηησκέλνο έιεγρνο εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο,
απνηεινχλ γηα ηνλ εηζεγεηή ιέμεηο θιεηδηά ζε φ,ηη αθνξά ηελ επίηεπμε πξνφδνπ.
Σν ζέκα αθνξά θαηά πξψηνλ ηηο πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο: ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ
γηα ηα πηελά θαη ηνπο νηθνηφπνπο απνηειεί απφιπηε πξνυπφζεζε γηα ηε πινπνίεζε ηεο
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο. Οη πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο είλαη
νξφζεκα ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη είλαη κηα έμππλε
ξχζκηζε "πξηλ απφ ηε ξχζκηζε", κε ηνλ ζπλνπηηθφ, ζπλεθηηθφ θαη ζπλεπή ηξφπν ηνπο. Υάξε
ζηηο πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο, ε ΔΔ δηαζέηεη έλα κνλαδηθφ δίθηπν Natura 2000, πνπ κε 26.000
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαιχπηεη ην 18% ηνπ εδάθνπο θαη ην 6% ηνπ ζαιάζζηνπ
πεξηβάιινληνο. Ο εηζεγεηήο επηζεκαίλεη φηη ην δίθηπν Natura 2000 είλαη έλα ζρεηηθά λέν
δίθηπν, ην πιήξεο δπλακηθφ ηνπ νπνίνπ θαηά πνιχ δελ έρεη αμηνπνηεζεί αθφκε.
Ο εηζεγεηήο είλαη ζαθψο αληίζεηνο ζε νπνηαζδήπνηε επαλεμέηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
νδεγηψλ, πνπ ζα ππέζθαπηε ηελ ίδηα ηε ζηξαηεγηθή γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, ζα πξνθαινχζε
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κηα καθξά πεξίνδν αλαζθάιεηαο δηθαίνπ θαη ζα νδεγνχζε ζηελ απνδπλάκσζε ηεο
λνκνζεζίαο. Δπηπιένλ, ν εηζεγεηήο είλαη πεπεηζκέλνο φηη ην πξφβιεκα δελ είλαη ε ίδηα ε
λνκνζεζία, αιιά θπξίσο ε ειιηπήο θαη πιεκκειήο εθαξκνγή θαη επηβνιή ηεο. Χο εθ ηνχηνπ,
ν εηζεγεηήο ζεσξεί πνιχ πην απνηειεζκαηηθφ λα ζπλεξγαζηνχλ κέζα απφ έλα δηάινγν ε
Δπηηξνπή θαη νη αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο εθηέιεζεο. Οη
βειηησκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ν απζηεξφο έιεγρνο εθαξκνγήο θαη ε αληαιιαγή
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ζε απηφ.
Αιιά θαη ε ζπιινγηθή θαη εγθάξζηα πξνζέγγηζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή αλάζρεζε ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο, παξακέλεη πξνβιεκαηηθή.
Δηδηθφηεξα, πξφβιεκα είλαη ε ελζσκάησζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ θνηλή γεσξγηθή
πνιηηηθή (ΚΓΠ). Ο εηζεγεηήο ππνζηεξίδεη ηελ αλάγθε λα ππάξρεη επνπηεία, αμηνιφγεζε θαη
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ νηθνινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ησλ
άιισλ κέζσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο.
Οι επενδύζειρ ζηη θύζη και ηη βιοποικιλόηηηα είναι κοινυνικά και οικονομικά αναγκαίερ
Ο εηζεγεηήο ππνζηεξίδεη ην εζηθφ επηρείξεκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ιφγσ
ηεο πςειήο εγγελνχο αμίαο ηεο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπκε έλαλ φζν ην δπλαηφλ πην
πγηή πιαλήηε γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Δπηπιένλ, ν εηζεγεηήο πηζηεχεη αθξάδαληα φηη νη
επελδχζεηο ζηε θχζε θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο πνπ θαη απφ
θνηλσληθννηθνλνκηθή άπνςε είλαη ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ν
εηζεγεηήο ζεσξεί ιππεξή ηελ ζχγθξνπζε κεηαμχ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο. Δπηβάιιεηαη κηα αιιαγή λννηξνπίαο. Μέζνδνη νηθνλνκηθήο αμηνπνίεζεο ηχπνπ
«Οηθνλνκηθά ησλ Οηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο» (The Economics of
Ecosystems and Biodiversity – TEEB) κπνξνχλ, παξά ηηο ελδερφκελεο αηέιεηεο, λα παίμνπλ
ρξήζηκν ξφιν θαη λα ζπκβάινπλ ζε κηα κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε, ζε κηα θαιχηεξε
ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ζε κηα πην ηεθκεξησκέλε ιήςε απνθάζεσλ.
Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηνλ ηεξάζηην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ
αληίθηππν ηεο βηνπνηθηιφηεηαο:
ε αδξάλεηα πξνθαιεί εηήζηα απψιεηα ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο αμίαο ίζεο πξνο
ην 7% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ· 
ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θφζηνο ιφγσ απψιεηαο ηεο επθαηξίαο επίηεπμεο ησλ
ζηφρσλ ηνπ 2020 εθηηκάηαη ζε 50 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο· 
κία ζηηο έμη ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ εμαξηάηαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηε
θχζε· 4,5 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ ΔΔ εμαξηψληαη απφ νηθνζπζηήκαηα
πξνζηαηεπφκελα απφ ην δίθηπν Natura 2000· 
ε αμία ησλ ππεξεζηψλ επηθνλίαζεο απφ έληνκα εθηηκάηαη ζε 15 δηζεθαηνκκχξηα
επξψ εηεζίσο· 
ε δεκία ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηα ρσξνθαηαθηεηηθά αιιφρζνλα είδε ζηελ ΔΔ
ππνινγίδεηαη ζε 12 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο· 
ην θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπ Natura 2000 (5,8 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο) είλαη
κηθξφ ππνπνιιαπιάζην ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ παξάγεηαη απφ ην Natura
2000 (200-300 δηζεθαηνκκχξηα επξψ)· 
Οη επελδχζεηο ζηε θχζε θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα είλαη βεβαίσο κηα νηθνλνκηθή δαπάλε. Όκσο
ε δαπάλε απηή είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ ε θχζε θαη ε
βηνπνηθηιφηεηα πξνζθέξνπλ θαη απφ ηελ απψιεηα ηεο αμίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κε
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αλάιεςε δξάζεο.
Η θυνή ηυν πολιηών
Οη πνιίηεο ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε θχζε θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα. χκθσλα κε ηελ έξεπλα
(436) ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηνπιάρηζηνλ 8 ζηνπο 10 πνιίηεο ηεο ΔΔ
ζεσξνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο σο ζνβαξέο. Αθφκε, νη πνιίηεο
εθθξάζηεθαλ μεθάζαξα θαηά ηελ πξφζθαηε δεκφζηα δηαδηθηπαθή δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε
ηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ νδεγηψλ. Ζ δηαβνχιεπζε απηή θαηέγξαςε,
κε 552 470 ζπκκεηέρνληεο, έλα κνλαδηθφ ξεθφξ (ζπγθξηηηθά: ήηαλ ηξεηο θνξέο παξαπάλσ
απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ έξεπλα γηα ηελ δηαηιαληηθή εκπνξηθή θαη επελδπηηθή εηαηξηθή
ζρέζε). Ζ θακπάληα «πλαγεξκφο γηα ηε θχζε» (Nature Alert Campaign) έπαημε εδψ
απνθαζηζηηθφ ξφιν.
Απφ ηελ άιιε, θαίλεηαη απφ ην Δπξσβαξφκεηξν, φηη νη πνιίηεο επηζπκνχλ πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη φηη νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο δελ γλσξίδνπλ ην δίθηπν
Natura 2000. Σν άγλσζην πξνθαιεί αλεζπρία. Γηα λα απμεζεί ε ππνζηήξημε ηνπ θνηλνχ πξνο
ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θχζεο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ν εηζεγεηήο ζεσξεί θξίζηκν ην
λα πεηζηνχλ πεξηζζφηεξνη πνιίηεο γηα ηελ ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Δίλαη απαξαίηεην λα
ηνληζζεί εδψ ε θνηλσληθννηθνλνκηθή αμία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ν αληίθηππνο απφ ηελ
απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο γηα ηελ πγεία, ηελ θαιή δηαβίσζε θαη ηελ επεκεξία. Οη αξκφδηνη γηα
ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζε φια ηα επίπεδα έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ ελ πξνθεηκέλσ ζεκαληηθφ
ξφιν.
Απαιηούνηαι ππόζθεηερ δπάζειρ
Ο εηζεγεηήο εθηηκά φηη απαηηνχληαη πξφζζεηεο, θαηλνηφκεο ιχζεηο γηα ηελ αλάζρεζε ηεο
απψιεηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη πξνο ην ζθνπφ απηφ πξνηείλεη νξηζκέλεο εηδηθέο δξάζεηο:
ε αλάπηπμε ελφο δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ πξάζηλσλ ππνδνκψλ (ΓΔΓ-Π/ΣΔΝ-G),
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ακνηβαία επσθειή θαηάζηαζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη
ηελ νηθνλνκία· 
ε θχζε δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο πεξηνρέο. Ζ
εμαζθάιηζε κηαο βαζηθήο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο θαη απνηξνπή ηεο απψιεηαο
βηνπνηθηιφηεηαο έμσ απφ απηέο ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρψλ είλαη έλα θελφ ζηελ
ηξέρνπζα ζηξαηεγηθή. Έλα επξσπατθφ πιαίζην γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθπγή
δεκηψλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο ππεξεζίεο νηθνζπζηήκαηνο κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζε απηή ηελ αλάγθε· 
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη πην εζηηαζκέλα νη
δηαζέζηκνη πφξνη, απαηηνχληαη εηδηθά θξηηήξηα γηα ηνλ «κεραληζκφ
ρξεκαηνδφηεζεο θπζηθνχ θεθαιαίνπ» ψζηε ηα ζρεηηθά έξγα λα έρνπλ εγγπεκέλα
κεηξήζηκεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα·
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπιινγή αμηφπηζησλ θαη ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ:
εηδηθφηεξα, ε ζρέζε κεηαμχ πγείαο θαη βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε κείσζε ησλ
επηθνληαζηψλ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε έξεπλα θαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο· 
νη «εκπλεπζκέλεο απφ ηε θχζε ιχζεηο» (nature-based solutions) κπνξνχλ λα
ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, κεηαμχ άιισλ ζην
πεδίν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο: γηα παξάδεηγκα, έλα ζηνρνζεηεκέλν ζρέδην γηα
πεξηζζφηεξν πξάζηλν ζηελ πφιε κπνξεί λα απνθέξεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ζηελ πφιε. Ο εηζεγεηήο ζεσξεί φηη δσηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε
PE569.794v03-00

EL

24/31

RR\1083016EL.doc

ζπκβνιή ησλ κεκνλσκέλσλ πνιηηψλ, κε παξάδεηγκα ηνπο νηθνγελεηαθνχο θήπνπο
πνπ έρνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε επηηπρία, θαη ηελ ηδέα ηνπ «δσληαλνχ θήπνπ» πνπ
πηνζεηείηαη φιν θαη πην πνιχ. 
Σςμπέπαζμα
Ζ Φχζε καο ζηέιλεη έλα ζήκα θηλδχλνπ. Σν δήηεκα είλαη εάλ ην ζήκα απηφ καο αθχπληζε θαη
εάλ καο σζεί ζε πεξαηηέξσ δξάζε. Ο εηζεγεηήο είλαη πεπεηζκέλνο φηη ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ε
θχζε πξέπεη λα απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ άμνλα κηαο έμππλε, βηψζηκεο θαη ρσξίο
απνθιεηζκνχο Δπξψπεο θαη δεηεί κεγαιχηεξε πνιηηηθή βνχιεζε ψζηε πξαγκαηηθά λα ηεζεί
ηέινο ζηελ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Δίλαη θάηη απαξαίηεην γηα ηε θχζε θαη γηα ηελ
πγεία, γηα ηελ θαιή δηαβίσζε θαη ηελ επεκεξία ηφζν ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ εγγνλψλ καο.
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8.12.2015
ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

πξνο ηελ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ
ζρεηηθά κε ηελ ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα
(2015/2137(INI))
πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Jordi Sebastià

ΠΡΟΣΑΔΙ
Ζ Δπηηξνπή Αλάπηπμεο θαιεί ηελ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο
ησλ Σξνθίκσλ, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε
ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο:
1. ππελζπκίδεη φηη ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ε ΔΔ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαη φηη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θξάηε κέιε ηεο, απνηειεί
ηνλ θχξην ρνξεγφ θνλδπιίσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαζψο θαη φηη
παξέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επίζεκεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξέρεη δηπιαζηάζηεθε απφ ην 2006 έσο ην
2013· ηνλίδεη, σζηφζν, ηελ αλάγθε λα εληζρπζεί ε ζπλεηζθνξά ηεο ΔΔ γηα ηε δηαηήξεζε
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη Aichi γηα ηε
βηνπνηθηιφηεηα κέζα ζηηο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο·
2. ηνλίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ βηψζηκεο
αλάπηπμεο (ΒΑ), θαη ηδίσο ησλ ζηφρσλ 14 «Γηαηήξεζε θαη αεηθφξνο ρξήζε ησλ
σθεαλψλ, ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ» θαη 15 «Γηαηήξεζε θαη
απνθαηάζηαζε ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ αεηθφξν ρξήζε ηνπο»·
ππελζπκίδεη φηη ε ΔΔ δηαζέηεη απίζηεπηε βηνπνηθηιφηεηα ηδίσο ράξε ζηηο εμφρσο
απφθεληξεο πεξηνρέο ηεο, αιιά θαη ράξε ζηηο ππεξπφληηεο ρψξεο θαη ηα εδάθε πνπ
ζπλδένληαη κε απηήλ· δεηεί, ζπλεπψο, απφ ηελ ΔΔ λα παξακείλεη ζηαζεξά πξνζεισκέλε
ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηε βηνινγηθή πνηθηινκνξθία θαη λα
δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο·
3. ζεκεηψλεη φηη ν θαηαθεξκαηηζκφο, ε ππνβάζκηζε θαη ε θαηαζηξνθή ησλ νηθνηφπσλ πνπ
νθείινληαη ζηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηεο γεο, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηε ρξήζε ησλ
ζαιαζζψλ είλαη θάπνηεο απφ ηηο θχξηεο πηέζεηο θαη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ απψιεηα ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ ΔΔ θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο· ηνλίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηελ
αλάγθε λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ δείθηεο πνπ ζα κεηξνχλ αδηακθηζβήηεηα
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θαη επηζηεκνληθά ηελ θαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε κηα δεδνκέλε πεξηνρή ή
πεξηθέξεηα θαη λα ππνζηεξηρηεί ε νξζνινγηθή θαη βηψζηκε ρξήζε ησλ πφξσλ, ηφζν εληφο
ηεο ΔΔ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ,
θαη, εηδηθφηεξα, πξνηξέπεη ηελ ΔΔ λα επζπγξακκίζεη θαιχηεξα ηηο δηεζλείο ηεο δεζκεχζεηο
γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηε ζηξαηεγηθή
«Δπξψπε 2020»· ηνλίδεη φηη κηα νηθνλνκία πην απνδνηηθή φζνλ αθνξά ηνπο πφξνπο θαη ε
κείσζε ηεο ππεξθαηαλάισζεο ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ζηελ ΔΔ ηε δπλαηφηεηα λα
κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηδίσο απφ θξάηε εθηφο
Δπξψπεο· ππελζπκίδεη επίζεο φηη νη βαζηζκέλεο ζην νηθνζχζηεκα πξνζεγγίζεηο ζηνλ
κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζα
κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθά απνδνηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο αληί ησλ
ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ, ελψ ε πξφνδνο ζε πνιιέο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο εμαξηάηαη απφ
ηε καθξφρξνλε δηαζεζηκφηεηα θαη πνηθηιία ησλ θπζηθψλ πφξσλ·
4. δεηεί ηελ θαηάξγεζε ησλ επηδνηήζεσλ πνπ είλαη επηβιαβείο γηα ην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα
κε ηε ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 ηεο ΔΔ θαη ηνλ ζηφρν αξηζ. 3 ησλ ζηφρσλ Aichi γηα ηε
βηνπνηθηιφηεηα·
5. απνδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη νη ζπλερηδφκελεο θαη απμαλφκελεο πηέζεηο εηο βάξνο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο ηεο ΔΔ, φπσο ε αιιαγή ζηε ρξήζε ηεο γεο, ε ξχπαλζε θαη ε θιηκαηηθή
αιιαγή, ζπλερίδνπλ λα ππεξθαιχπηνπλ ηα κέηξα πνπ έιαβε ε ΔΔ γηα λα αληηζηξέςεη ηελ
απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο· ππελζπκίδεη φηη ε απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο επηθέξεη
θφζηνο ζηελ θνηλσλία ζπλνιηθά, θαη ηδίσο γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο νη νπνίνη εμαξηψληαη άκεζα απφ ππεξεζίεο
νηθνζπζηήκαηνο, φπσο είλαη νη αγξφηεο· θαιεί ηελ ΔΔ λα πεξηιάβεη ηε βηνπνηθηιφηεηα ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη λα θαηαζηήζεη δπλαηέο ηηο ζπλέξγεηεο ζηελ
εθαξκνγή ησλ δηάθνξσλ δηεζλψλ πνιπκεξψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπκθσληψλ·
6. θξνλεί φηη ε νηθνλνκηθή αμία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζε δείθηεο
πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ (ρσξίο λα νδεγεί ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο) θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζην ΑΔΠ· είλαη πεπεηζκέλν φηη απηφ ζα σθειήζεη
ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ΒΑ· δεηεί, ζε απηφ ην πιαίζην, ηε ζπζηεκαηηθή
ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα εζληθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα, σο κέξνο
ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο ησλ ΒΑ·
7. ππελζπκίδεη φηη, γηα ηελ πξφιεςε ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα
δηαηεξεζεί ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε επίπεδν ρακειφηεξν ησλ 2 βαζκψλ Κειζίνπ ζε
ζχγθξηζε κε ηα πξνβηνκεραληθά επίπεδα· ππελζπκίδεη επίζεο φηη πνιιά νηθνζπζηήκαηα
ελεξγνχλ σο δψλεο πξνζηαζίαο απφ ηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο, ζπλεηζθέξνληαο κε απηφλ
ηνλ ηξφπν ζηε ζηξαηεγηθή πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη κεηξηαζκνχ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο·
8. ππελζπκίδεη φηη ηα δάζε θηινμελνχλ πεξίπνπ ην 90 % ηεο ρεξζαίαο βηνπνηθηιφηεηαο, ελψ
πεξηζζφηεξα απφ έλα δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη βαζίδνληαη ζε απηά γηα ηε δηαβίσζή
ηνπο· ζεκεηψλεη κε αλεζπρία φηη ε απμαλφκελε δηεζλήο δήηεζε γηα δαζηθή βηνκάδα
ελδέρεηαη λα απεηιήζεη ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, ζηα νπνία
βαζίδνληαη θησρέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηε δηαβίσζή ηνπο· θνβάηαη φηη ε εμάξηεζε
ηεο ΔΔ απφ ηηο εηζαγσγέο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη εθηεηακέλε απνδάζσζε ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, λα ππξνδνηήζεη ηελ παξάλνκε πινηνκία θαη λα απνδπλακψζεη
RR\1083016EL.doc

27/31

PE569.794v03-00

EL

ηηο Δζεινληηθέο πκθσλίεο Δηαηξηθήο ρέζεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηελ
Δπηβνιή ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο, ηε Γηαθπβέξλεζε θαη ην Δκπφξην (FLEGT)·
επηζεκαίλεη επίζεο φηη αλ απμεζεί ε ρξήζε ηεο βηνκάδαο ελδέρεηαη λα εληαηηθνπνηεζεί ε
δαζηθή εθκεηάιιεπζε θαη λα κεησζνχλ ηα δαζηθά απνζέκαηα άλζξαθα, εθζέηνληαο ζε
θίλδπλν ηνλ ζηφρν ηεο ΔΔ λα πεξηνξηζηεί ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε θάησ απφ 2°C·
θαιεί ηελ ΔΔ λα αλαπηχμεη έλα ζρέδην δξάζεο θαηά ηεο απνδάζσζεο θαη ηεο
ππνβάζκηζεο ησλ δαζψλ, ην νπνίν ζα έρεη εθαξκνγή ζε παγθφζκην επίπεδν,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ζπλερίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο
πξσηνβνπιίεο ηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νξζήο δηαθπβέξλεζεο ησλ δαζψλ, ηδίσο κέζσ ησλ
ζπκθσληψλ FLEGT·
9. δεηεί ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα βησζηκφηεηαο γηα ηελ παξαγσγή
βηνκάδαο λα απνηειέζνπλ ζπλεθηηθφ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ηεο νδεγίαο γηα ηηο αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο· ζεσξεί θαίξηαο ζεκαζίαο ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ βησζηκφηεηαο γηα
φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ βηνκάδα, καδί κε θξηηήξηα βηψζηκεο
δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε βηνελέξγεηα δελ ζπκβάιιεη ζηελ
αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, νχηε κεηαβάιιεηαη ζε πξφζζεην παξάγνληα αξπαγήο γαηψλ θαη
δηαηξνθηθήο αλαζθάιεηαο·
10. θαιεί επεηγφλησο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 2020· δεηεί κηα πιεηνλνκεξή πξνζέγγηζε θαη ηνλίδεη ηνλ θξίζηκν
ξφιν ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ παξαγφλησλ ζηε δηαδηθαζία απηήλ· ηνλίδεη φηη ε
κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ε ππνζηήξημε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη
επίζεο νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο·
11. ππελζπκίδεη φηη ε εμάπισζε ησλ αγξνθαπζίκσλ ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ
επέθηαζε ηεο βηνκεραληθήο κνλνθαιιηέξγεηαο κεγάιεο θιίκαθαο θαη ηεο εληαηηθήο
γεσξγίαο θαη βιάπηεη ην πεξηβάιινλ, ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη
ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πδάησλ· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη φηη ε πνιηηηθή ηεο
ΔΔ γηα ηα βηνθαχζηκα ζπλάδεη κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε ε ΔΔ ζην πιαίζην ηεο
ζχκβαζεο γηα ηε βηνινγηθή πνηθηινκνξθία, κε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ
αθνξνχλ ην θιίκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ COP 21),
θαζψο θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο UN-REDD (Πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηελ απνςίισζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ
δαζψλ)·
12. παξαηεξεί κε αλεζπρία φηη ην 90% ηνπ θνηληθειαίνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηνλ θφζκν
παξάγεηαη ζηελ Ηλδνλεζία θαη ηε Μαιαηζία, εηο βάξνο ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ, ηα νπνία
θαίγνληαη γηα λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε κεγάιεο έθηαζεο θπηείεο αθαθίαο θαη θνηλίθσλ
ειαηνπαξαγσγήο· παξαηεξεί φηη, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε
Ηλδνλεζία έρεη θαηαζηεί ε ηξίηε ζηνλ θφζκν ρψξα εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ,
αθξηβψο εμαηηίαο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ·
13. ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν λα πξνζηαηεπζεί ε γεσξγηθή βηνπνηθηιφηεηα ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηζηηηζηηθή αζθάιεηα· θαιεί, ζπλεπψο, ηελ
Δπηηξνπή λα επελδχζεη ζηελ αγξννηθνινγία ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ζχκθσλα κε ηηο
ζπζηάζεηο ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηή ηνπ ΟΖΔ γηα ην δηθαίσκα ζηε δηαηξνθή·
14. ζεκεηψλεη φηη ε αλαπηπμηαθή βνήζεηα ηεο ΔΔ θαη νη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ
ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη θξαηψλ ηεο Αθξηθήο επεξεάδνπλ ηε κεηαξξχζκηζε ηεο
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αθξηθαληθήο λνκνζεζίαο γηα ηνπο ζπφξνπο κέζσ ηεο ελζσκάησζεο δηαηάμεσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ
εκπνξίνπ ζπφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ πνηθηιηψλ ζπφξσλ· θαιεί ηελ
Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη φηη νη δεζκεχζεηο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα ησλ
αγξνηψλ πνπ νξίδεη ε Γηεζλήο πλζήθε ζρεηηθά κε ηνπο θπηνγελεηηθνχο πφξνπο γηα ηε
δηαηξνθή θαη ηε γεσξγία αληηθαηνπηξίδνληαη ζε θάζε κνξθήο ηερληθή βνήζεηα θαη
νηθνλνκηθή ζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηνπο ζπφξνπο· θαιεί
επίζεο ηελ ΔΔ λα ζηεξίμεη, ζχκθσλα κε ην πιαίζην πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ επηζηηηζηηθή
αζθάιεηα, ηα θαζεζηψηα δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ εληζρχνπλ ηελ
αλάπηπμε ηνπηθά πξνζαξκνζκέλσλ πνηθηιηψλ ζπφξσλ θαη ζπφξσλ αγξνθηήκαηνο·
15. δεηεί ηελ επαλεμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηε γεσξγία ιακβάλνληαο
ππφςε ηα πνξίζκαηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο ΚΓΠ·
16. ππελζπκίδεη φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε ηξνπνπνίεζε ησλ νηθνηφπσλ, ηα ρσξνθαηαθηεηηθά
είδε, νη πηέζεηο ηεο βφζθεζεο, ε κεηαβιεζείζα πδξνινγηθή θαηάζηαζε, ε αξπαγή γεο, ε
κνλνθαιιηέξγεηα, ε ππεξθαηαλάισζε θξέαηνο, ε επέθηαζε ησλ κεηαθνξψλ θαη ε κε
βηψζηκε ρξήζε ελέξγεηαο αζθνχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε πίεζε ζηε βηνπνηθηιφηεηα
παγθνζκίσο, θαζψο πξνθαινχλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο γεο, αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ CO2
θαη απψιεηα νηθνηφπσλ·
17. δεηεί απφ ηελ ΔΔ λα κεηψζεη ην απνηχπσκά ηεο ζηε βηνπνηθηιφηεηα παγθνζκίσο,
επζπγξακκηδφκελε κε ηελ αξρή ηεο πλνρήο ηεο Πνιηηηθήο γηα ηελ Αλάπηπμε θαη λα ην
πξνζαξκφζεη ζηα νηθνινγηθά φξηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ζεκεηψλνληαο πξφνδν ζηελ
επίηεπμε ησλ πξσηαξρηθψλ ζηφρσλ βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεξψληαο ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρεη
αλαιάβεη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο· θαιεί επίζεο ηελ ΔΔ λα βνεζήζεη ηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη λα
δηαζθαιίζνπλ ηε βηψζηκε ρξήζε ηεο·
18. θαιεί ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα ελζσκαηψλεη, ζηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηεη, ηα
δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θαη λα
πξαγκαηνπνηεί πεξηβαιινληηθέο αλαιχζεηο νη νπνίεο λα επηθεληξψλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο
πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζπζηεκαηηθήο
ηαπηνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο πηζαλψλ επηπηψζεσλ ζηε βηνπνηθηιφηεηα· δεηεί απφ ηελ
Δπηηξνπή λα δψζεη ζπλέρεηα ζηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο κε ηίηιν «Σαπηνπνίεζε θαη
κεηξηαζκφο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο δήηεζεο ηεο ΔΔ γηα ζπγθεθξηκέλα αγαζά εηο
βάξνο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε ηξίηεο ρψξεο», πξνηείλνληαο πηζαλνχο ηξφπνπο ζπκβνιήο
ψζηε λα απνθεπρζεί ή λα ειαρηζηνπνηεζεί ε απψιεηα παγθφζκηαο βηνπνηθηιφηεηαο, ε
νπνία πξνθαιείηαη απφ νξηζκέλα θαηαλαισηηθά πξφηππα ζηελ ΔΔ·
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