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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας
(2009/2108(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενδιάμεση αξιολόγηση της 
εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης της ΕΚ για τη Βιοποικολότητα (COM(2008)0864 
τελικό),

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις Επιλογές όσον αφορά το 
όραμα και το στόχο της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μετά το 2010,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των 
τύπων οικοτόπων και των ειδών, η οποία απαιτείται από το άρθρο 17 της οδηγίας περί 
οικοτόπων (COM(2009)0358),

– έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ της 2ας Απριλίου 1979 σχετικά 
με τη διατήρηση των άγριων πτηνών1 (οδηγία περί πτηνών) και το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 20012 σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας του Συμβουλίου 92/43/EΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας3 (οδηγία περί οικοτόπων), 

– έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της  25ης Ιουνίου 2009 
σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για τη 
Βιοποικιλότητα και τις ενωσιακής στρατηγικής σχετικά με τα χωροκατακτητικά ξένα 
είδη,

– έχοντας υπόψη το άτυπο Συμβούλιο της Μαδρίτης στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2010, το
οποίο ενέκρινε τις λεγόμενες προτεραιότητες "Cibeles" και τα Συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 15 Μαρτίου 2010 σχετικά με τη βιοποικιλότητα μετά το 
2010 – EΕ και παγκόσμιο όραμα και στόχοι και διεθνής πρόσβαση και καθεστώς 
επιμερισμού των βαρών,

– έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25-26 Μαρτίου 2010, 
και ιδιαίτερα την παράγραφο 14, 

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής στο Γκέτεμποργκ το 2001, όπου 
συμφωνήθηκε να σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας έως το 2010 ως μέρος της 
Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη για τις οικονομικές πτυχές των οικοσυστημάτων και τη 
βιοποικιλόητα (TEEB) (http://www.teebweb.org),

                                               
1 ΕΕ L 103, 25.4.1979, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/105/EΚ (ΕΕ L 363, 

20.12.2006, σ. 368).
2 ΕΕ C 262, 18.9.2001, σ. 132.
3 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ.7. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/105/EΚ.
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– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη χάραξη στρατηγικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χωροκατακτητικά είδη (COM(2008)0789), 

– έχοντας υπόψη τη Γαλάζια Βίβλο της ΕΕ σχετικά με μία Ολοκληρωμένη Θαλάσσια
Πολιτική (COM(2007)0575 και SEC(2007)1278) και τις εν εξελίξει προετοιμασίες για τη 
μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής,

– έχοντας υπόψη τα μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της διατήρησης της φύσης και της 
βιοποικιλότητας, τα οποία αποτελούν μέρος του "Ελέγχου υγείας της ΚΓΠ", καθώς και 
τις τρέχουσες συζητήσεις σχετικά τις ευκαιρίες που προσφέρονται για τη μεταρρύθμιση 
της ΚΓΠ,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κηρύξει το 2010 ως Έτος της 
Βιοποικιλότητας,

– έχοντας υπόψη την έκβαση της 15ης συνεδρίασης της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων 
Μερών (COP15) της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο απειλούμενων με εξάλειψη ειδών 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (CITES), που πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα του Κατάρ από 
τις 13 έως τις 25 Μαρτίου 2010,

– έχοντας υπόψη την προσεχή 5η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών
στο Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια (COP-MOP 5) και τη Διάσκεψη 
των Συμβαλλομένων Μερών (COP 10) στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα
(CBD),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αλιείας και της 
Επιτροπής Αναφορών (A7-0000/2010),

A. εκτιμώντας ότι έχει καταστεί σαφές από τις ανακοινώσεις της Επιτροπής ότι η ΕΕ δεν 
πρόκειται να εκπληρώσει το στόχο της σχετικά με τη βιοποικιλότητα το 2010,

Β. εκτιμώντας ότι ο έλεγχος της υγείας των ειδών και των τύπων οικοτόπων που 
προστατεύονται στο πλαίσιο των οδηγιών περί οικοτόπων δείχνει ότι η πλειοψηφία των 
ειδών και των τύπων οικοτόπων έχουν ένα δυσμενές καθεστώς διατήρησης, ότι ο ρυθμός 
εξόντωσης είναι ενοχλητικά υψηλός και ότι οι τάσεις της μεταβολής της βιοποικιλότητας 
δεν παρουσιάζουν στοιχεία αποκλιμάκωσης του εν λόγω ρυθμού· ότι οικότοποι και είδη 
ενωσιακού ενδιαφέροντος απειλούνται, ενδεχομένως, από την κλιματική αλλαγή,

Γ. εκτιμώντας ότι ορισμένοι παράγοντες έχουν παρεμποδίσει την ΕΕ από το να επιτύχει το 
στόχο της για το 2010, όπως πλημμελής εφαρμογή της νομοθεσίας, πλημμελής και 
περιορισμένη ενσωμάτωση σε πολιτικές κατά τομείς, ανεπαρκής επιστημονική γνώση και 
κενά στατιστικών στοιχείων, ανεπαρκής χρηματοδότηση, έλλειψη πρόσθετων αποδοτικών 
μηχανισμών για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων όπως τα χωροκατακτητικά ξένα 
είδη,

Δ. εκτιμώντας ότι η βιοποικιλότητα, ως παγκόσμιο φυσικό κεφάλαιο, αποτελεί θεμελιώδες 
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στοιχείο για την ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής στη γη και την καλή διαβίωση των 
κοινωνιών, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσω των παρεχομένων οικοσυστημικών 
υπηρεσιών· ότι η βιοποικιλότητα διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην παγκόσμια 
προσπάθεια για την καταπολέμηση της φτώχειας και για την ενίσχυση της ασφάλειας των 
τροφίμων· ότι η διατήρηση και η αειφόρος χρήση της βιοποικιλότητας αποτελεί 
προϋπόθεση για τον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και για τη σχετική  
προσαρμογή,

Ε. εκτιμώντας ότι η απώλεια βιοποικιλότητας καθίσταται αιτία ουσιαστικών απωλειών 
στους τομείς της οικονομίας και της ευημερίας,

ΣΤ.εκτιμώντας ότι πρόσφατη μελέτη του ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι οι πολίτες της ΕΕ δεν 
γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τον όρο βιοποικιλότητα και τις συνέπειες της απώλειας της 
βιοποικιλότητας,

Γενικές παρατηρήσεις

1. εκφράζει την ανησυχία του για τον ταχύτατο ρυθμό απώλειας της βιοποικιλότητας που 
προκαλείται από τον άνθρωπο ο οποίος, αν συνεχισθεί όπως στις τελευταίες δεκαετίες, θα 
οδηγήσει σε μία εντελώς απογυμνωμένη φύση έως το 2050·

2. γνωρίζει ότι η αποτυχία να σταματήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι απαράδεκτη 
όχι μόνο από ηθική αλλά και από οικολογική και οικονομική άποψη, εφόσον αποστερεί 
από τις μελλοντικές γενεές τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και τις πτυχές ευημερίας μιας 
πλούσιας, φυσικής βιοποικιλότητας·

3. υπογραμμίζει ότι μελέτες υπό εξέλιξη, όπως η μελέτη της ΤΕΕΒ, εκτιμούν ότι η απώλεια 
ευημερίας από την απώλεια βιοποικιλότητας ανέρχεται επί του παρόντος στα 50 περίπου 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως (μόλις κάτω από το 1% του ΑΕΠ), και θα αυξηθεί σε 14 
τρισεκατομμύρια ευρώ ή το 7% του κατ' εκτίμηση ΑΕΠ το έτος 2050·

Η ΕΕ και η βιοποικιλότητα

4. εκφράζει τη λύπη του που δεν έχει εκπληρωθεί ο στόχος της ΕΕ, όπως συμφωνήθηκε 
στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη στο Γκέτεμποργκ το 2001, δηλαδή να σταματήσει η απώλεια 
βιοποικιλότητας έως το 2010·

5. χαιρετίζει την Ανακοίνωση της Επιτροπής "Επιλογές για όραμα και στόχο της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα μετά το 2010"·

6. χαιρετίζει περαιτέρω τα συμπεράσματα για τη βιοποικιλότητα του Συμβουλίου 
Περιβάλλοντος της 15ης Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων των νέων στόχων για την 
ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών στην ΕΕ έως το 2020, καθώς και της αποκατάστασής τους όσο είναι εφικτό·

7. πιστεύει ότι η ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας αποτελεί το απόλυτο ελάχιστο 
επίπεδο φιλοδοξίας που θα πρέπει να υλοποιηθεί ως το 2008·

8. επισημαίνει τις πολύτιμες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της 
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βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που ήδη λαμβάνουν χώρα και 
πιστεύει ότι τέτοιες δραστηριότητες αποκατάστασης θα μπορούσαν επίσης να αποτελούν 
μέρος του στόχου για το 2020· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να καταρτισθεί 
μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου πριν αποφασισθούν οι επακριβείς στόχοι της 
μελλοντικής ενωσιακής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα·

9. δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, 
είναι πεπεισμένο ότι η μελλοντική ενωσιακή στρατηγική θα πρέπει επίσης να αυξήσει τις 
διεθνείς προσπάθειες για την αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας·

10. υπογραμμίζει περαιτέρω ότι, ως μέρος της πολιτικής που αποσκοπεί στην προστασία και 
τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, είναι αναγκαία μία συντονισμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των χωροκατακτητικών ξένων ειδών·

Νatura 2000

11. αναγνωρίζει ότι η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για το πρόγραμμα Νatura 2000
διαδρματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του ενωσιακού στόχου για τη 
βιοποικιλότητα·

12. παραμένει ανήσυχο για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με το πρόγραμμα Νatura
2000 ανεξάρτητα από τα αισθητά και θετικά αποτελέσματα στο καθεστώς διατήρησης 
αρκετών ειδών·

13. χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τον 
καθορισμό περιοχών που να καλύπτονται από το πρόγραμμα Νatura 2000 και τη 
διατύπωση μέτρων ή σχεδίων διαχείρισης· καλεί όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις 
προθεσμίες που ορίζονται στην οδηγία·

14. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση 
δικτύου Νatura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον και ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις απαραίτητες διαδικασίες·

15. χαιρετίζει, κατ' αρχήν, ένα αναπόφευκτο βαθμό ευλυγισίας στην ενωσιακή 
περιβαλλοντική νομοθεσία προκειμένου να προσαρμοσθεί η εφαρμογή της σε τοπικές 
συνθήκες· παρατηρεί, συγχρόνως, ορισμένες καταφανείς διαφορές μεταξύ κρατών μελών 
σχετικά, για παράδειγμα, με το "εξωτερικό αποτέλεσμα" των περιοχών Νatura 2000, 
μαζικές εξαιρέσεις για ορισμένες "υφιστάμενες δραστηριότητες" ή την εφαρμογή της 
αρχής της προφύλαξης·

16. λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, προσκαλεί την 
Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω αποσαφήνιση των οδηγιών ή γενικές κατευθύνσεις 
όπου είναι απαραίτητο·

17. εκφράζει, περαιτέρω, την ανησυχία του για την έλλειψη διασυνοριακής συνεργασίας, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική προσέγγιση για περιοχές που έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά·

18. προτρέπει την Επιτροπή να εστιάσει περισσότερο σε οικοσυστημικές υπηρεσίες, και 
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ιδιαίτερα στην προσαρμοστικότητα των οικοσυστημάτων να αντέχουν υπό πίεση, στη 
μελλοντικής της στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και στο πλαίσιο της Νatura 2000·

Ενσωμάτωση σε άλλους τομείς πολιτικής

19. είναι πεπεισμένο ότι το δίκτυο της Νatura 2000 για την ξηρά και τη θάλασσα δεν αποτελεί 
το μόνο ενωσιακό μηχανισμό για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά ότι χρειάζεται 
μία περισσότερο ακέραιη προσέγγιση για να καταστεί επιτυχής η πολιτική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα·

20. ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει περαιτέρω ένταξη της βιοποικιλότητας 
σε άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ – όπως η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία, η 
περιφερειακή πολιτική και η συνοχή, ο τουρισμός, η έρευνα και η καινοτομία – με 
πνεύμα άλληλοενίσχυσης·

21. χαιρετίζει τις προηγούμενες προσπάθειες για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 
προβληματισμών στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), όπως η εισαγωγή 
αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, και 
καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ ως ευκαιρία για 
περαιτέρω ενίσχυση αυτής της τάσης, για παράδειγμα μέσω της καθιέρωσης 
αντιστάθμισης για οικοσυστημικές υπηρεσίες ή της διάταξης περί δημοσίων αγαθών, 
συμπεριλαμβανομένης της αειφόρου γεωργίας σε ευαίσθητες περιοχές από οικολογική 
άποψη, όπως σε περιοχές που καλύπτονται από τη Νatura 2000·

22. χαιρετίζει την προετοιμαζόμενη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής και καλεί 
την Επιτροπή να εντάξει κριτήρια βιοποικιλότητας στις μελλοντικές νομοθετικές 
προτάσεις της· επιπλέον, επιμένει, ως πιθανή εναλλακτική λύση για την αλιεία, στην 
ανάπτυξη βιώσιμων μοντέλων υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τις προτάσεις της 
Επιτροπής στην Ανακοίνωσή της (COM(2009)162) και λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

23. προτρέπει τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν την δασική πολιτική τους με τρόπο που να 
λαμβάνει υπόψη το ρόλο των δασών ως εφεδρεία για τη βιοποικιλότητα, τη δέσμευση 
άνθρακα και χαρακτηριστικά καθαρισμού του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς και για 
αναψυχή των πολιτών μας·

24. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για έρευνα στους τομείς του 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας σύμφωνα με το 8ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο, 
αναλογικά με τις τεράστιες ανάγκες και προκλήσεις για την αντιμετώπιση τόσο της 
απώλειας βιοποικιλότητας όσο και της κλιματικής αλλαγής·

Βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή

25. υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της βιοποικιλότητας και των ανθεκτικών 
οικοσυστημάτων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την πρασαρμογή σε 
αυτήν, δεδομένου ότι τα εδαφικά και θαλάσσια οικοσυστήματα απορροφούν επί του 
παρόντος το ήμισυ περίπου των εκπομπών CO2 προέρχονται από τον άνθρωπο·

26. χαιρετίζει την αυξανόμενη υποστήριξη μέτρων για την κλιματική αλλαγή, από τα οποία η 
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βιοποικιλότητα μπορεί επίσης να επωφεληθεί, αν και τα εν λόγω μέτρα δεν θα πρέπει να 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας·

Δυνατότητες απασχόλησης και η στρατηγική για το 2020

27. αναγνωρίζει τις σημαντικές δυνατότητες απασχόλησης που συνδέονται με τις 
προαναφερθείσες δραστηριότητες και με την ανάπτυξη μιας αειφόρου οικονομίας και 
πράσινης υποδομής, που από τη φύση τους θα συνεπάγονται θέσεις εργασίας σε τοπικό 
επίπεδο (οι οποίες δεν μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες), συμβάλλοντας έτσι 
σημαντικά στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020·

28. επιπλέον, πιστεύει ακράδαντα ότι η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη και η διατήρηση της 
φύσης μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν·

Χρηματοδότηση

29. λαμβάνει υπόψη του τις εκτιμήσεις της Επιτροπής ότι το κόστος της πλήρους εφαρμογής 
της νομοθεσίας Νatura 2000 αναμένεται να ανέλθει σε 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ·

30. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι απουσιάζει μία σαφής ανάλυση των 
πραγματικών ποσών που δαπανούνται ετησίως για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
στην ΕΕ και επιμένει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργασθούν για 
να παράσχουν μία σαφέστερη εικόνα·

31. χαιρετίζει την αύξηση των δαπανών για το πρόγραμμα LIFE+ (+8% στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2011), αλλά υπογραμμίζει ότι αυτό το μέσο εξακολουθεί να 
αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό μόνο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ (0,2%)·

32. γνωρίζει ότι πρόσθετη χρηματοδότηση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι 
διαθέσιμη μέσω άλλων μηχανισμών, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη χρήση αυτής της 
δυνατότητας εκ μέρους των περισσοτέρων κρατών μελών·

33. είναι πεπεισμένο ότι μόνο η δημόσια δαπάνη δεν θα επαρκέσει για να πετύχει η ΕΕ το 
βασικό της στόχο και υπογραμμίζει τη σημασία της εταιρικής ευθύνης που θα πρέπει 
επίσης να λάβει υπόψη της στο θέμα της βιοποικιλότητας·

34. επιπλέον, υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν στην τελική τιμή προϊόντων στην 
αγορά τα εξωτερικά κόστη, όπως η ζημία που υφίσταται η βιοποικιλότητα ή το κόστος 
που δημιουργείται για τη στήριξη της βιοποικιλότητας·

Βάση δεδομένων και γνώσεων

35. επισημαίνει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη έχουν κομβική σημασία για την ανάπτυξη 
εργαλείων πολιτικής προκειμένου να σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας και να 
γεφυρωθούν τα σημερινά χάσματα γνώσεων·

36. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί μία σαφής βάση δεδομένων στην οποία θα στηριχθεί η 
Επιτροπή για να θέσει ρεαλιστικούς και σε στοιχεία βασισμένους στόχους·
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37. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενικό κοινό δεν γνωρίζει σήμερα πολλά πράγματα για τη 
σημασία της βιοποικιλότητας, χαιρετίζει την εκστρατεία ενημέρωσης εκ μέρους της 
Επιτροπής και καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για αύξηση της 
σχετικής ευαισθητοποίησης·

Διεθνείς πτυχές

38. εκφράζει την ανησυχία του για την αποτυχία της πραγματοποίησης ή ακόμα και της 
προσέγγισης του παγκόσμιου στόχου να μειωθεί ο ρυθμός της απώλειας βιοποικιλότητας 
έως το 2010, όπως ορίσθηκε στη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη το 
2002·

39. χαιρετίζει τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα 
στη Ναγκόγια τον Οκτώβριο του 2010 και προτρέπει την ΕΕ να αποστείλει εκτεταμένη 
αντιπροσωπεία στην εν λόγω Διάσκεψη·

40. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν το περιβαλλοντικό 
στοιχείο στις σχέσεις τους με τρίτες χώρες και να συνεχίσουν την "Πράσινη Διπλωματία"·

41. επιμένει ότι, σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, η βιωσιμότητα των εμπορευόμενων 
προϊόντων αποτελεί βασικό στοιχείο· εν προκειμένω, υπογραμμίζει την ανάγκη της 
ενσωμάτωσης "μη εμπορικών ανησυχιών", συμπεριλαμβανομένων μεθόδων παραγωγής 
και του σεβασμού της βιοποικιλότητας, σε οιαδήποτε μελλοντική συμφωνία στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ·

42.εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απογοητευτική έκβαση της Διάσκεψης CITES , όπου 
δεν πραγματοποιήθηκαν τα κύρια στοιχεία της εντολής της ΕΕ, όπως η προστασία 
θαλάσσιων ειδών υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος·

43. προτρέπει σθεναρά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ταχύτητα και την 
αποδοτικότητα της εσωτερικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και να αφιερώσουν 
περισσότερους πόρους και χρόνο στις διπλωματικές τους προσπάθειες έναντι τρίτων 
χωρών

44. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"Το πολύτιμο είναι και ανυπεράσπιστο". Αυτή η ρήση του ολλανδού ποιητή, ζωγράφου και 
φωτογράφου Lucebert (1924-1994) φαίνεται να αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση που 
αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την απώλεια της βιοποικιλότητας.

Από τη μία πλευρά είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και η 
καταπολέμηση μίας περαιτέρω υποβάθμισής τους τη στιγμή κατά την οποία έχουν 
ανεκτίμητη αξία για την κοινωνία μας. Η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας δεν 
αποτελεί μόνο ηθικό μας καθήκον εφόσον θα πρέπει να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας με 
τέτοιο τρόπο που να μπορεί να φιλοξενήσει και μελλοντικές γενεές. Είναι σημαντικό και από 
οικολογική και οικονομική άποψη. Σε ό,τι αφορά την οικολογία, το τεράστιο τόξο 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων συστατικών στοιχείων της βιοποικιλότητας καθιστά 
τον πλανήτη μας κατοικήσιμο για όλα τα είδη, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων. "Τα 
αγαθά και οι υπηρεσίες" που παρέχονται από τα οικοσυστήματα συμπεριλαμβάνουν την 
εξασφάλιση τροφίμων, καυσίμων και ινών, τον καθαρισμό του αέρα και του νερού, την 
αποσύνθεση αποβλήτων, τον μετριασμό των πλημμυρών, της ξηρασίας, των ακραίων 
θερμοκρασιών και των δυνάμεων του ανέμου, την ανανέωση της γονιμότητας του εδάφους 
και τη γονιμοποίηση των φυτών. Επομένως, και από οικονομικής απόψεως η προστασία της 
βιοποικιλότητας είναι προς όφελός μας. Σε τελική ανάλυση, οι βιολογικοί πόροι είναι οι 
πυλώνες πάνω στους οποίους κτίζουμε τον πολιτισμό μας. Η απώλεια βιοποικιλότητας 
απειλεί την προσφορά τροφίμων, ευκαιρίες για αναψυχή και τουρισμό, την ικανότητα 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής καθώς και πηγές ξυλείας, φαρμάκων και ενέργειας.

Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι έχουμε αποσυνδεθεί από τη φύση και αγωνιζόμαστε να 
βρούμε αυτή την "αξία της Φύσης". Οι μέθοδοι παραγωγής μας και η τιμή που πληρώνουμε 
για αγαθά και υπηρεσίες δεν λαμβάνουν υπόψη – ή το λαμβάνουν σε περιορισμένη μόνο 
έκταση – το κόστος της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης του 
οικοσυστήματος. Επιπλέον, υπηρεσίες ή δραστηριότητες που επιχειρούν να αναχαιτίσουν την 
απώλεια βιοποικιλότητας και να διατηρήσουν πολύτιμα οικοσυστήματα συχνά δεν 
λαμβάνουν δίκαιη ανταμοιβή. Αν και η "τιμολόγηση" οικοσυστημικών υπηρεσιών μπορεί να 
είναι αντιφατική, υπό εξέλιξη μελέτες1 φαίνεται να καταδεικνύουν ότι η απώλεια ευημερίας 
που προέρχεται από την απώλεια βιοποικιλότητας κοστολογείται επί του παρόντος σε 50 
περίπου δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως (μόλις κάτω από το 1% του ΑΕΠ), και θα αυξηθεί σε 
14 τρισεκατομμύρια ευρώ ή 7% του κατ' εκτίμηση ΑΕΠ ετησίως το έτος 2050.

Επείγουσα κατάσταση των πραγμάτων

Η απώλεια της βιοποικιλότητας συνεχίζεται με ανησυχητικό ρυθμό. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο 
τρέχων αριθμός εξαφάνισης ειδών εκτιμάται από 50 έως 1.000 φορές υψηλότερος από τον 
φυσιολογικό ρυθμό. Ο ρυθμός απώλειας αναμένεται να επιταχυνθεί 10 φορές έως το 2050. 
Στην ΕΕ, το 42% των θηλαστικών, το 43% των πτηνών, το 45% των εντόμων, το 30% 
αμφιβίων, το 45% ερπετών και το 52% των ψαριών του γλυκού νερού απειλούνται με 
εξαφάνιση. Στην ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ΕΚ για τη 
βιοποικιλότητα το 2008, η Επιτροπή ανέφερε ότι το 50% των ειδών και έως το 80% των 
οικοτόπων έχουν μη ευνοϊκό καθεστώς. 

                                               
1 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), βλέπε http://www.teebweb.org/.
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Η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και η διατήρηση ή αποκατάσταση ανθεκτικών 
οικοσυστημάτων έχει μεγάλη σημασία ενόψει της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου του 
γεγονότος ότι επί του παρόντος τα εδαφικά και θαλάσσια οικοσυστήματα απορροφούν 
περίπου το ήμισυ των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τον άνθρωπο, πράγμα που τα 
καθιστά ανεκτίμητα για τη δέσμευση άνθρακα και την ικανότητα αποθήκευσης. Από την 
άλλη πλευρά, η υποβάθμιση και η καταστροφή οικοσυστημάτων μπορούν να ελευθερώσουν 
σημαντικούς όγκους αερίων του θερμοκηπίου και υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία 
ότι η χωρητικότητα των φυσικών δεξαμενών δέσμευσης του άνθρακα βαίνει μειούμενη λόγω 
της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και άλλων στρεσογόνων παραγόντων. 
Επομένως, η διατήρηση των οικοσυστημάτων έχει ζωτική σημασία για το μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Προηγούμενες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και συμφωνίες για να σταματήσει η 
απώλεια της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων δυστυχώς δεν γνώρισαν επιτυχία. Το 
1992, στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Ρίο για τη Γη, εγκρίθηκε η Σύμβαση για τη 
Βιοποικιλότητα, η οποία κυρώθηκε από την ΕΕ το 1993. Το 1998, η ΕΕ υιοθέτησε μία 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με τέσσερα σχέδια δράσης βιοποικιλότητας που 
παρουσιάσθηκαν το 2001, για τη διατήρηση των φυσικών πόρων, τη γεωργία, την αλιεία και 
την οικονομική και αναπτυξιακή συνεργασία. Η φύση και η βιοποικιλότητα αποτελούν 
επίσης μία από τις τέσσερεις προτεραιότητες του έκτου περιβαλλοντικού προγράμματος 
δράσης της ΕΕ, από κοινού με την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση πόρων και αποβλήτων 
και την υγεία σε σχέση με το περιβάλλον. Το 2006, η Επιτροπή αποκάλυψε σχέδιο δράσης 
για να σταματήσει την απώλεια βιοποικιλότητας, προσδιορίζοντας τέσσερεις τομείς 
προτεραιότητας: βιοποικιλότητα στην ΕΕ, η ΕΕ και η παγκόσμια βιοποικιλότητα, 
βιοποικιλότητα και η κλιματική αλλαγή και η βάση γνώσεων. Παρά τις πρωτοβουλίες αυτές ο 
στόχος για να σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας έως το 2010, όπως συμφωνήθηκε στην 
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη του Γκέτεμποργκ το 2001, ατυχώς, δεν έχει υλοποιηθεί. 

Παρά την επείγουσα αυτή κατάσταση οι ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν πληροφορηθεί σε 
ικανοποιητικό βαθμό το ζήτημα της απώλειας της βιοποικιλότητας και τις αρνητικές 
συνέπειές του. Σύμφωνα με έρευνα του ευρωβαρόμετρου του Απριλίου 2010 μόνο το 38% 
των Ευρωπαίων γνωρίζει τη σημασία της λέξης "βιοποικιλότητα", ενώ το 28% γνωρίζει τη 
λέξη αλλά όχι τη σημασία της. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί μεν την απώλεια της 
βιοποικιλότητας σοβαρή υπόθεση αλλά πιστεύει ότι δεν θα πληγεί προσωπικά από την 
απώλεια αυτή. Μόνο το 17% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας 
αφήνει ήδη τα σημάδια της. Ως σπουδαιότερο λόγο της απουσίας δράσης εκ μέρους τους για 
την απώλεια της βιοποικιλότητας οι πολίτες επισημαίνουν την έλλειψη γνώσεων σχετικά με 
το θέμα. Επομένως, μία σχετική εκστρατεία ευαισθητοποίησης είναι απολύτως απαραίτητη.

Μηχανισμοί και πολιτικές της ΕΕ

Ο σπουδαιότερος μηχανισμός σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων είναι το πρόγραμμα Natura 2000, ένα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυο περιοχών 
φυσικής προστασίας που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την οδηγία περί οικοτόπων. 
Αποτελείται από Ειδικές Περιοχές Διατήρησης (SAC), που καθορίζονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την οδηγία περί οικοτόπων (1992), και επίσης ενσωματώνει Ειδικές Περιοχές 
Προστασίας (SPA), τις οποίες καθορίζουν σύμφωνα με την οδηγία περί πτηνών (1979). Ο 
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κύριος στόχος του προγράμματος Natura 2000 είναι "να συμβάλει στη διασφάλιση της 
βιοποικιλότητας μέσω της διατήρησης φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας στην ευρωπαϊκή επικράτεια των κρατών μελών".1 Τα μέτρα που λαμβάνονται με 
βάση τη νομοθεσία του προγράμματος Natura 2000 αποσκοπούν στη "διατήρηση ή 
αποκατάσταση, σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης, φυσικών οικοτόπων και ειδών άγριας 
πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος", ενώ συγχρόνως λαμβάνονται υπόψη 
"οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις και περιφερειακά και τοπικά 
χαρακτηριστικά".2 Παρά το γεγονός ότι επί του παρόντος η διατήρηση των οικοτόπων και η 
προστασία των ειδών αποσπούν την προσοχή, θα έπρεπε ίσως να εξετασθεί περισσότερο η 
περίπτωση της δημιουργίας ανθεκτικών οικοσυστημάτων, τα οποία θα μπορούν να 
ανταποκρίνονται σε καταστάσεις στρες και να παρέχουν πολύτιμες οικοσυστημικές 
υπηρεσίες. 

Όπως συνηθίζεται στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, αυτές οι οδηγίες προσφέρουν 
την αναγκαία ευελιξία για την προσαρμογή εκτελεστικών μέτρων στις τοπικές συνθήκες. 
Αυτό είναι δίκαιο αν ληφθούν υπόψη οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 
Θα πρέπει όμως να αποφεύγεται η μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών μελών διότι 
κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την αποτελεσματικότητα των οδηγιών. Έτσι, υπάρχουν ακόμα 
σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών στο θέμα της ταχύτητας της εφαρμογής και της 
ερμηνείας των οδηγιών, όπως σε σχέση με την αρχή της προφύλαξης, τη διεκπεραίωση 
υφισταμένων δραστηριοτήτων και τα εξωτερικά αποτελέσματα.

Εκτός από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική το θέμα της βιοποικιλότητας λαμβάνεται 
υπόψη και σε άλλους τομείς πολιτικής, αν και συχνά σε περιορισμένο βαθμό, όπως στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλιευτικής πολιτικής, η μεταρρύθμιση της οποίας έχει αρχίσει. 
Παραδείγματα αυτής της εξέλιξης αποτελούν τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και η υποχρέωση 
της διατήρησης των εδαφών σε καλή κατάσταση από πλευράς περιβάλλοντος στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), καθώς και η επικέντρωση στη βιοποικιλότητα σύμφωνα 
με το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα.

Δεδομένου ότι η γεωργική γη αποτελεί το ήμισυ περίπου της μάζας του ευρωπαϊκού εδάφους 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την προστασία της βιοποικιλότητας. Οι αγρότες 
αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση: με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και της 
ευημερίας η παγκόσμια γεωργική παραγωγή πρέπει να αυξηθεί ενώ συγχρόνως θα πρέπει να 
φροντίσουν για μια βιώσιμη ύπαιθρο και την προστασία της βιοποικιλότητας. Για να στευθεί 
με επιτυχία μία μελλοντική γεωργική πολιτική αυτά τα τρία στοιχεία (παραγωγή ειδών 
διατροφής, βιωσιμότητα της υπαίθρου και βιοποικιλότητα) θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά.

Χρηματοδότηση

Επειδή συχνά η προσέγγιση της βιοποικιλότητας γίνεται κατά τομείς είναι πολύ 
κατακερματισμένη και η χρηματοδότηση εκ μέρους του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού 
μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Το 

                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ, 21 Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας (οδηγία περί οικοτόπων) άρθρο 2.
2 Το ίδιο.
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Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον της ΕΕ (LIFE), που θεσπίσθηκε το 1992 για να 
υποστηρίξει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης, έχει παραδοσιακά 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της διατήρησης της βιοποικιλότητας 
εντός της ΕΕ, αν και αυτό αποτελεί μικρή μόνο αναλογία της συνολικής κοινοτικής δαπάνης. 
Άλλες χρηματοδοτικές ροές εξασφαλίζονται μέσω:

- της κοινής γεωργικής πολιτικής: κυρίως αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, τα οποία αποτελούν 
ένα από τα μεγαλύτερα στοιχεία της ενωσιακής στήριξης για τη βιοποικιλότητα, 
(χρηματοδότηση μέσω του EAFRD) 

- της κοινής γεωργικής πολιτικής: προστατευτικά μέτρα για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(EFF)

- της περιφερειακής ανάπτυξης και της συνοχής (Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής)
- της πολιτικής για την έρευνα (7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο)

Από τη μία πλευρά αυτή η κατακερματισμένη χρηματοδότηση μπορεί να έχει θετικά 
αποτελέσματα, λόγω του ότι μπορούν να εμπλακούν περισσότερες πηγές χρηματοδότησης. 
Από την άλλη όμως η υποχρεωτική συγχρηματοδότηση μπορεί να οδηγήσει στην πιθανότητα 
ότι μόνο τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε συνειδητοποιημένη σχετική επιλογή μπορούν να 
επωφεληθούν στην πραγματικότητα από τους πόρους αυτούς υπέρ της βιοποικιλότητας. Και 
σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 27 κρατών μελών. 

Χωρίς να προτρέχουμε της συζήτησης σχετικά με το νέο δημοσιονομικό πολυετές πλαίσιο 
μετά το 2013, θα πρέπει, παράλληλα με δημόσιες πηγές χρηματοδότησης (επιδοτήσεις) να 
βρεθούν και άλλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. Μία σημαντική πρόκληση αφορά την 
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στην τελική τιμή των προϊόντων.

Μελλοντικές πρωτοβουλίες

Νέες πρωτοβουλίες για να σταματήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των
οικοσυστημάτων έχουν προταθεί ή πρόκειται να προταθούν φέτος, το Διεθνές Έτος 
Βιοποικιλότητας. Από τις 18-29 Οκτωβρίου, η δέκατη συνεδρίαση της Διάσκεψης των 
Συμβαλλομένων Μερών (COP 10) στη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD) θα 
πραγματοποιηθεί στη Ναγκόγια, στην Ιαπωνία. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις 19 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την 
Ανακοίνωσή της "Επιλογές για όραμα και στόχο της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα πέρα από το 
2010", το οποίο επί του παρόντος αποτελεί θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Οι τέσσερεις 
επιλογές πολιτικής που παρουσίασε η Επιτροπή συμπεριλαμβάνουν:

1) σημαντική μείωση του ρυθμού της απώλειας της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ έως το 2020·

2) παύση της απώλειας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην 
ΕΕ έως το 2020·

3) παύση της απώλειας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην 
ΕΕ έως το 2020 και αποκατάστασή τους στο βαθμό που είναι δυνατόν·

4) παύση της απώλειας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην 
ΕΕ έως το 2020 και αποκατάσταση αυτών στο βαθμό που είναι δυνατόν και επαύξηση 
της συνεισφοράς της ΕΕ στην αποφυγή της απώλειας παγκόσμιας βιοποικιλότητας.
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Αυτή η ανακοίνωση και η έκβαση της δημόσιας διαβούλευσης αναμένεται να συμβάλουν στη 
δημοσίευση πρότασης για νέα ενωσιακή στρατηγική όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, 
συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων, πριν από το τέλος του έτους.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Περιβάλλοντος της 15ης Μαρτίου συμφώνησε για ένα
νέο στόχο με σκοπό τον "τερματισμό της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης
των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ έως το 2020, και την αποκατάστασή τους στο 
βαθμό που αυτό είναι εφικτό, επαυξάνοντας συγχρόνως τη συμβολή της ΕΕ στην αποφυγή 
της απώλειας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας".

Η παρούσα έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας αποσκοπεί να προβάλει τις προτεραιότητες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον αγώνα κατά της συνεχιζόμενης απώλειας της
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.


