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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: η στρατηγική της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020
(2011/2307(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια ζωής μας, το 
φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 
(COM(2011)0244),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 21ης Ιουνίου 2011 
σχετικά με τη «στρατηγική της ΕΕ για την βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020»,

– έχοντας υπόψη το όραμα του 2050 και τον πρωταρχικό στόχο του 2020 που ενέκριναν οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ τον Μάρτιο του 2010, 

– έχοντας υπόψη το πόρισμα της 10ης διάσκεψης των μερών (COP 10) της σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ), ιδίως το στρατηγικό σχέδιο για τη 
βιοποικιλότητα 2011-2020 και τους στόχους του Aichi, το πρωτόκολλο της Ναγκόγια 
σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τη δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή 
στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους, καθώς και τη στρατηγική για την 
κινητοποίηση πόρων υπέρ της παγκόσμιας βιοποικιλότητας,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Οι οικονομικές πτυχές των οικοσυστημάτων και της 
βιοποικιλότητας (TEEB)» (http://www.teebweb.org),

– λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανακηρύξει τη δεκαετία 2010-2020 
«Δεκαετία της Βιοποικιλότητας»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Αλιείας (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν κατάφερε να επιτύχει το στόχο της για το 2010 σχετικά 
με τη βιοποικιλότητα· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιοποικιλότητα είναι θεμελιώδης για την ύπαρξη της 
ανθρώπινης ζωής και την ευημερία των κοινωνιών, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσα από 
τις υπηρεσίες οικοσυστήματος που προσφέρει·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας μειώνει το παγκόσμιο ΑΕΠ μας 
κατά 3% ετησίως·

Γενικές παρατηρήσεις
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1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν κατάφερε να επιτύχει το στόχο της του 
2010 για τη βιοποικιλότητα· 

2. χαιρετίζει και στηρίζει τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και δράσεών της· θεωρεί, εντούτοις, ότι ορισμένες 
δράσεις θα έπρεπε να ενισχυθούν· 

3. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ανάληψη δράσης, καθώς και την ανάγκη να δοθεί 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στη βιοποικιλότητα, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
πρωταρχικός στόχος της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 και οι διεθνείς 
δεσμεύσεις σχετικά με τη βιοποικιλότητα· υπογραμμίζει ότι, με τους κατάλληλους πόρους 
και την κατάλληλη πολιτική βούληση, υπάρχουν μέσα για την ανάσχεση της απώλειας 
της βιοποικιλότητας· 

Στόχοι–- Ένταξη της βιοποικιλότητας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ

4. επισημαίνει τη σημασία της ένταξης της προστασίας της βιοποικιλότητας σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ· 

5. τονίζει ότι η προστασία, η ανάδειξη και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος είναι ουσιώδης για την επίτευξη των στόχων σχετικά με την 
αποδοτικότητα των πόρων της ΕΕ· 

Διατήρηση και αποκατάσταση της φύσης

6. υπογραμμίζει την ανάγκη ανάσχεσης της υποβάθμισης της κατάστασης όλων των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που εμπίπτουν στη νομοθεσία της ΕΕ για τη διατήρηση της φύσης και 
την ανάγκη επίτευξης σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης όσον αφορά την κατάστασή 
τους· τονίζει ότι για να ισχύει κάτι τέτοιο πρέπει να παρουσιάζει βελτίωση τουλάχιστον 
μία από τις παραμέτρους για την κατάσταση διατήρησης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 
1 της οδηγίας για τους οικότοπους, χωρίς να παρουσιάζει υποβάθμιση καμία από τις 
άλλες παραμέτρους·

7. προτρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία καθορισμού των τόπων του 
Natura 2000 θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2010· εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση 
στον καθορισμό των θαλάσσιων τόπων· 

8. καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν ως προθεσμία για την ανάπτυξη των σχεδίων διαχείρισης 
ή ισότιμων μέσων για όλους τους τόπους του Natura 2000 το 2015·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την κατάλληλη χρηματοδότηση 
για τους τόπους του Natura 2000· ιδιαιτέρως, καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
δεσμευτικά εθνικά μέσα με τα οποία ορίζουν μέτρα διαφύλαξης κατά προτεραιότητα και 
τη σχετική προγραμματισμένη πηγή χρηματοδότησης (τόσο από κονδύλια της ΕΕ όσο και 
από τους προϋπολογισμούς των ίδιων των κρατών μελών)· 

Διατήρηση και βελτίωση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν

10. επισημαίνει την απαίτηση της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ) ως προς 
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την αποκατάσταση του 15% των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων μέχρι το 2020· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτό είναι το ελάχιστο και ότι η ΕΕ θα έπρεπε να θέσει το δικό της, 
πιο φιλόδοξο στόχο, και να διαμορφώσει το δικό της μακροπρόθεσμο όραμα· καλεί, 
συνεπώς, την ΕΕ να θέσει ως στόχο της για το 2020 την αποκατάσταση του 30% των 
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και προτρέπει την Επιτροπή να ορίσει με σαφήνεια τι 
σημαίνει ο όρος «υποβαθμισμένα οικοσυστήματα», καθώς και να θέσει γραμμή βάσης 
σύμφωνα με την οποία μπορεί να μετρηθεί η πρόοδος·

11. προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει, το αργότερο μέχρι το 2020, ειδική στρατηγική 
πράσινης υποδομής, με πρωταρχικό στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας· 

12. προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει, ως θέμα υψηλής προτεραιότητας, την 
πρωτοβουλία «μηδενική καθαρή απώλεια», εμπνεόμενη και από τα πρότυπα του 
προγράμματος για τις επιχειρήσεις και την αντιστάθμιση της βιοποικιλότητας·

Γεωργία

13. υπενθυμίζοντας ότι οι αγρότες διαχειρίζονται πάνω από το ήμισυ του εδάφους της 
Ευρώπης και ότι η χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) 
αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ενιαίο τμήμα τού προϋπολογισμού της ΕΕ, τονίζει ότι η 
ΚΓΠ είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο μέσο για τη βιοποικιλότητα· καλεί, επομένως, για 
σημαντική στροφή της ΚΓΠ προς τη διανομή δημόσιων αγαθών· 

14. ζητεί να αποκτήσει οικολογική διάσταση ο πρώτος πυλώνας ώστε να καταστεί η στήριξη 
του εισοδήματος των γεωργών νόμιμη, καθώς θα διασφαλίζουν τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στο ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία τοπίο, θα βελτιώνουν τη 
συνδεσιμότητα και θα επιτρέπουν την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής· χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής όσον αφορά την ΚΓΠ που προβλέπει 
«οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω της εκχώρησης του 30% των πληρωμών του 
πρώτου πυλώνα σε δέσμη αξιόλογων, βασικά ορθών πρακτικών που εφαρμόζονται σε 
επίπεδο αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν αμειψισπορά 
και διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους και ελάχιστους «οικολογικούς τομείς 
εστίασης»· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι οι ελάχιστοι «οικολογικοί τομείς εστίασης» θα 
πρέπει να είναι το 10% των γεωργικών γαιών και όχι το 7% που προτείνει η Επιτροπή·

15. ζητεί όλες οι πληρωμές της ΚΓΠ να διέπονται από αυστηρούς κανόνες πολλαπλής 
συμμόρφωσης που να καλύπτουν την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, τη νομοθεσία περί 
φυτοφαρμάκων και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους οικότοπους· 

16. ζητεί ενίσχυση του πρώτου πυλώνα και δραστικές βελτιώσεις στην περιβαλλοντική 
εστίαση του εν λόγω πυλώνα, καθώς και την αποτελεσματικότητα των 
αγροπεριβαλλοντικών του μέτρων, μεταξύ άλλων και μέσω των ελάχιστων υποχρεωτικών 
δαπανών υπέρ των περιβαλλοντικών μέτρων· 

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των γαιών σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, προκειμένου να μετατρέψουν
και πάλι σε άγρια μεγάλα τμήματα τοπίου υπό τη μορφή ζωνών άγριας φύσης, 
παρέχοντας νέες κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ 
παράλληλα συντηρούν τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης·
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Αλιεία

18. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής (ΚΑλΠ), η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή της προσέγγισης με 
βάση το οικοσύστημα και τη χρήση ενημερωμένων επιστημονικών πληροφοριών ως 
βάσης για τα μακροπρόθεσμα διαχειριστικά σχέδια για όλα τα είδη ιχθύων εμπορικής 
εκμετάλλευσης· υπογραμμίζει ότι μόνο η βιώσιμη αλιεία εξασφαλίζει μέλλον στον τομέα 
της αλιείας·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με σκοπό τη δημιουργία 
«ευρωπαϊκής ακτοφυλακής», ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα κοινής παρακολούθησης και 
εποπτείας και να διασφαλίζεται η επιβολή του νόμου·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι τα αλιεύματα βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης (ΜΒΑ) μέχρι το 2015 και να περιλάβουν οικολογικές διαστάσεις στον ορισμό 
των ΜΒΑ·

21. τονίζει ότι ο στόχος της εξάλειψης των απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων 
των προστατευόμενων ειδών μη στόχων θα πρέπει να ενσωματωθεί στη ΚΑλΠ και να 
υλοποιηθεί επειγόντως· 

Χωροκατακτητικά ξένα είδη

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εγκριθέντα μέτρα 
αποτρέπουν τόσο την εισβολή νέων χωροκατακτητικών ξένων ειδών στην ΕΕ όσο και την 
επέκταση των σημερινών χωροκατακτητικών ξένων ειδών σε νέες ζώνες· 

23. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, το 2012, νομοθετική πρόταση που να έχει ολιστική 
προσέγγιση για το πρόβλημα των χωροκατακτητικών ξένων ειδών·

Διεθνής διάσταση

24. προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία με σκοπό την εφαρμογή του 
Πρωτόκολλου της Ναγκόγια προκειμένου η Ένωση να επικυρώσει το Πρωτόκολλο το 
συντομότερο δυνατόν·

Χρηματοδότηση

25. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντοπίσουν όλες τις υπάρχουσες, επιβλαβείς για 
το περιβάλλον επιδοτήσεις και καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, μέχρι το τέλος του 
2012, σχέδιο δράσης για τη σταδιακή παύση αυτών των επιδοτήσεων μέχρι το 2020, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ναγκόγια·

26. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να ενεργοποιηθεί η χρηματοδοτική στήριξη από όλες 
τις δυνατές πηγές, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, και να αναπτυχθούν 
καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης με σκοπό τη διασφάλιση ικανού επιπέδου
στήριξης της βιοποικιλότητας·

27. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το πολυετές δημοσιονομικό 
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πλαίσιο (2014-2020) στηρίζει την επίτευξη των έξι στόχων που έχουν τεθεί στη 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα· 

28. με σκοπό την εξασφάλιση της κατάλληλης χρηματοδότησης για το δίκτυο Natura 2000, 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή τουλάχιστον 5,8 δισ. 
ευρώ ετησίως μέσω χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών μελών· καλεί, επιπλέον, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση 
μέσω των κονδυλίων της ΚΓΠ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, των 
Ταμείων Συνοχής και του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+· 

°
° °

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά το Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας (2010), ακούσαμε τις πιο περίτεχνες δηλώσεις από 
πολιτικούς αρχηγούς όλου του κόσμου σε σχέση με την τεράστια σημασία της 
βιοποικιλότητας· σχετικά με τον αποφασιστικό ρόλο της για την ανθρωπότητα. Όμως, ενόσω 
μιλούσαν, η στρατηγική της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας το 2010 
αποτύγχανε παταγωδώς. Ενόσω μιλούσαν, χάνονταν είδη 100 με 1.000 φορές ταχύτερα από 
τον φυσικό ρυθμό. Ενόσω μιλούσαν, αποτύγχαναν σε όλες τις προσπάθειες να καταλήξουν σε 
συμφωνία επί μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Με κάποιον τρόπο, τα μεγαλόστομα λόγια για τη σημασία της βιοποικιλότητας δεν 
μεταφράστηκαν σε ισχυρά μέτρα πολιτικής. Ωστόσο, οι στατιστικές μιλούν από μόνες τους. 
το 60% των οικοσυστημάτων παγκοσμίως υποβαθμίζεται ή χρησιμοποιείται κατά τρόπο μη 
βιώσιμο (FAO, 2010)· το 90% των ιχθυαποθεμάτων μας γίνεται αντικείμενο 
υπερεκμετάλλευσης· και το 25% όλων των ευρωπαϊκών ειδών απειλούνται με εξαφάνιση. 
Σύμφωνα με τη μελέτη των Ηνωμένων Εθνών, «The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB, 2010) / Οι οικονομικές πτυχές των οικοσυστημάτων και της 
βιοποικιλότητας (TEEB, 2010)», χάνουμε το 3% του παγκόσμιου ΑΕΠ κάθε χρόνο λόγω της 
απώλειας της βιοποικιλότητας. Το κόστος της αδράνειας είναι πολλές φορές μεγαλύτερο από 
το κόστος των επενδύσεων που είναι αναγκαίες σήμερα. Η ανάγκη για επείγοντα μέτρα 
φαίνεται πια ξεκάθαρα.

Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ μέχρι το 2020 μας δίνει την ευκαιρία να 
εγκρίνουμε τα αναγκαία μέτρα ώστε να προφυλάξουμε τη φύση και τις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος για τις επόμενες γενεές. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι πολιτική βούληση, 
θάρρος και δέσμευση ώστε να αποφύγουμε μια ακόμα αποτυχία. 

Η κύρια πρόκληση είναι η ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας σε άλλους τομείς πολιτικής. 
Τώρα είναι η ώρα. Όλες οι σημαντικότερες ευρωπαϊκές πολιτικές, αυτή την εποχή, 
αναθεωρούνται. Η κοινή γεωργική πολιτική, η πολιτική συνοχής, η κοινή αλιευτική πολιτική 
και οι ευρωπαϊκοί χάρτες πορείας για την ενέργεια, τις μεταφορές, την αποδοτικότητα των 
πόρων θα πάρουν σύντομα τη μορφή νομοθεσίας. Τώρα είναι η στιγμή να δείξουμε ότι τα 
μεγαλόστομα λόγια για τη βιοποικιλότητα δεν είναι μόνο λόγια και αντικατοπτρίζονται σε 
συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής. 

Χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας

Η μελλοντική χρηματοδότηση έχει κρίσιμη σημασία. Σαφώς, τα δημόσια χρήματα δεν θα 
είναι ποτέ η μόνη λύση για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Παρ’ όλ’ αυτά, 
το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να προβλέψει επαρκή 
χρηματοδότηση. Η αξία της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος πρέπει να 
ενσωματωθούν στις οικονομίες μας. Μόνο τότε το κόστος και τα οφέλη τους θα 
αντικατοπτριστούν στις τιμές των προϊόντων. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να εντάξουν 
το φυσικό κεφάλαιο στους εθνικούς λογαριασμούς τους. Όμως, θα πρέπει επίσης να 
αναπτύξουμε, σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα, καινοτόμα χρηματοδοτικά 
μέσα, για παράδειγμα τον μηχανισμό πράσινης ανάπτυξης. 
Επιπροσθέτως, πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες μας. Δεν θα έπρεπε να περιορίζουμε τη 
φύση σε ορισμένες, προκαθορισμένες ζώνες, αλλά να προσπαθούμε να εισαγάγουμε τη φύση 
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παντού, δίπλα στους αυτοκινητόδρομους, τους σιδηρόδρομους, στις πόλεις, σε βιομηχανικές 
περιοχές κ.λπ. 

Μέτρα εφαρμογής

Μια αυστηρή και ταχεία εφαρμογή του συνόλου της περιβαλλοντικής πολιτικής έχει επίσης 
κρίσιμη σημασία για τη βιοποικιλότητα. Η κλιματική αλλαγή, η ποιότητα του αέρα, του 
εδάφους και του νερού επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη βιοποικιλότητα. Το ίδιο ισχύει 
για το δίκτυο Natura 2000 και τις οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους οικότοπους. Για τη 
θαλάσσια ζωή, μια ΚΑλΠ που βασίζεται στην επίτευξη τουλάχιστον της μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης, συνοδευμένη από αυστηρότερα μέτρα εφαρμογής, είναι η ελάχιστη απαίτηση.

Διεθνής διάσταση

Η Ευρώπη επηρεάζει, επίσης, σε μεγάλο βαθμό, τη βιοποικιλότητα σε άλλα μέρη του 
πλανήτη. Το αποτύπωμά μας είναι τεράστιο. Λόγω της ξυλείας που χρησιμοποιούμε, των 
πετρελαιοειδών που καταναλώνουμε, του φαγητού που τρώμε, των ρούχων που φοράμε, 
είμαστε υπεύθυνοι για μεγάλο μέρος της απώλειας της βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Αυτό το 
αποτύπωμα πρέπει να μικρύνει και πρέπει, επομένως, να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο 
μέσα ώστε να μετράμε το αποτύπωμά μας.
Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ένα ρόλο επιρροής, 
μιλώντας με μία φωνή. 

Συμπέρασμα

Μπορούμε όντως να επιτύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί στη στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα της ΕΕ για το 2020. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μεταφραστεί η πολιτική 
στήριξη υπέρ της βιοποικιλότητας, που εκφράστηκε από πολλούς ηγέτες παγκοσμίως, σε 
συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής. 
«Η γη παράγει αρκετά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, όχι όμως την 
απληστία του.» ~Μαχάτμα Κ. Γκάντι


