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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. συντάσσεται με την ανάλυση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η απώλεια της 
βιοποικιλότητας δεν κοστίζει μόνο στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και στους οικονομικούς 
παράγοντες που εξαρτώνται άμεσα από οικοσυστημικές υπηρεσίες, καθώς και στη 
μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα και ποικιλότητα των φυσικών πόρων· συμφωνεί, 
επιπλέον, ότι η καινοτομία που βασίζεται στη φύση και οι δράσεις αποκατάστασης των 
οικοσυστημάτων και διατήρησης της βιοποικιλότητας παρέχουν ουσιαστικές δυνατότητες 
δημιουργίας νέων δεξιοτήτων, θέσεων απασχόλησης και επιχειρηματικών ευκαιριών·

2. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ενεργότερη 
συμμετοχή του κοινού, δεδομένου ότι ο κόσμος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στα 
περιβαλλοντικά ζητήματα, και οι νέοι κυρίως, που αποτελούν το μέλλον της Ευρώπης, 
ενδιαφέρονται ουσιαστικά για το θέμα αυτό· σημειώνει επιπλέον ότι η τεράστια 
οικονομική αξία της βιοποικιλότητας εξασφαλίζει αξιόλογη απόδοση για την επένδυση 
που γίνεται στη διατήρησή της· ζητεί, ως εκ τούτου, αύξηση της χρηματοδότησης για τα 
μέτρα διατήρησης της φύσης· 

3. τονίζει ότι οι στόχοι της βιοποικιλότητας πρέπει να πραγματωθούν μέσω συγκεκριμένων 
δράσεων προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί· εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τις 
ενέργειες που έχουν αναληφθεί για την καταπολέμηση της απώλειας της βιοποικιλότητας, 
στην ΕΕ, μόνο το 17% των οικοτόπων και των ειδών και το 11% των βασικών 
οικοσυστημάτων που προστατεύονται βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας βρίσκονται σε 
καλή κατάσταση· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επειγόντως ποιες αιτίες οδήγησαν στην 
αποτυχία των έως τώρα προσπαθειών και να μελετήσει εάν υπάρχουν άλλοι δυνάμει πιο 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί·

4. καλεί την Επιτροπή να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές της για την ενσωμάτωση της 
βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση άλλων πολιτικών 
της ΕΕ, καθιστώντας έτσι τις τομεακές και δημοσιονομικές πολιτικές της ΕΕ πιο 
συνεκτικές και σύμφωνες με τις δεσμεύσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας·

5. τονίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο τομεακών πολιτικών δεν 
πρέπει να δημιουργούν επιπλέον διοικητικό και ρυθμιστικό φόρτο για τα θιγόμενα μέρη, 
όπως ο αγροτικός τομέας, και εκτιμά ότι ο προτεινόμενος οικολογικός προσανατολισμός 
της ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στη δημιουργία κινήτρων για τον μεμονωμένο 
αγρότη, με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας της ενεργού αγροτικής παραγωγής·

6. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη διατήρηση του καθεστώτος όλων των καταγεγραμμένων 
προστατευμένων οικοτόπων και ειδών έως το 2020 στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
τοποθεσιών που βρίσκονται σε περιοχές Natura 2000 και πέραν αυτών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης για όλους τους οικοτόπους και τα είδη έως το 
2050·
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7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανάπτυξη της Στρατηγικής Πράσινης 
Υποδομής της Επιτροπής σχεδιάζεται μόνο με ορίζοντα το 2012, ενώ η πρόταση για ένα 
πακέτο για τις ευρωπαϊκές υποδομές περιλαμβάνει ήδη δίκτυα ενέργειας και μεταφορών· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επιταχύνει το έργο της για την εν λόγω στρατηγική 
και να διασφαλίσει την υλοποίηση του προτεινόμενου στόχου αριθ. 2· συμφωνεί ότι οι 
συνέργειες μεταξύ έργων ενέργειας, μεταφορών και ΤΠΕ πρέπει να μεγιστοποιηθούν, 
ώστε να περιοριστεί ο αρνητικός αντίκτυπος στη βιοποικιλότητα, και προτείνει η ΕΕ να 
χρηματοδοτεί αποκλειστικά δράσεις που συμμορφώνονται με το δίκαιό της και συνάδουν 
με τις σχετικές πολιτικές της·

8. θεωρεί ότι δεν πρέπει να αποδυναμωθούν οι διασφαλίσεις βιοποικιλότητας που 
περιλαμβάνονται στο ισχύον δίκαιο της ΕΕ·

9. αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητη η επίτευξη μιας οικονομίας που βασίζεται με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς να θέτει σε κίνδυνο 
τους στόχους της βιοποικιλότητας και ότι μια τέτοια οικονομία θα μπορούσε να συμβάλει 
στην υλοποίηση των εν λόγω στόχων· σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί απαραίτητη την 
εισαγωγή περαιτέρω διασφαλίσεων αναφορικά με τις πηγές, την αποδοτικότητα και την
ποσότητα της βιομάζας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας· πάντα στο 
πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να διασαφηνίσει το συντομότερο ποιες είναι οι 
επιπτώσεις των βιοκαυσίμων στη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών 
της έμμεσης χρήσης γης· ζητεί να καθοριστούν ουσιαστικά κριτήρια αειφορίας για την 
παραγωγή και τη χρήση όλων των βιοκαυσίμων, περιλαμβανομένης της στερεάς 
βιομάζας·

10. πιστεύει ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει αποτύχει η αντιστροφή της 
συνεχιζόμενης τάσης απώλειας της βιοποικιλότητας και επιδείνωσης των 
οικοσυστημάτων παγκοσμίως είναι η περιορισμένη κατανόηση της πολυπλοκότητας της 
βιοποικιλότητας και των αλληλεπιδράσεων των διαφόρων μεταβλητών της μεταξύ τους 
και με το έμβιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της αξίας της βιοποικιλότητας για τις 
σημερινές και μελλοντικές ανθρώπινες γενιές· επαναλαμβάνει ότι η επιστήμη της 
βιοποικιλότητας αποτελεί την απαραίτητη βάση για οιαδήποτε εφαρμογή πολιτικής·

11. τονίζει προς τούτο, την ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα για τη 
βιοποικιλότητα, μεταξύ άλλων σε μία ή περισσότερες συναφείς «κοινωνικές προκλήσεις», 
στο πλαίσιο του Horizon 2020, ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της πολιτικής για 
την έρευνα· θεωρεί ότι αυτή η ενδεχόμενη αύξηση των πόρων για την έρευνα στον τομέα 
της βιοποικιλότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τα συνολικά υφιστάμενα μέσα 
λόγω της έως τώρα χαμηλής αξιοποίησής τους· πιστεύει ότι η έρευνα θα μας επιτρέψει 
την καλύτερη κατανόηση της βιοποικιλότητας και της σημασίας της για όλες τις πτυχές 
της ανθρώπινης δραστηριότητας, αφενός, και θα συμβάλει, με καινοτόμους αντιλήψεις, 
σε νέες και βελτιωμένες πολιτικές και στρατηγικές διαχείρισης και ανάπτυξης, αφετέρου·

12. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να καταδειχθεί στους πολίτες της ΕΕ, ιδίως υπό τις 
τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, ότι η προστασία της βιοποικιλότητας δεν αντιβαίνει στη 
βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί, για το σκοπό αυτό, την προώθηση 
επιτυχημένων έργων και τη διάδοση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με τη σκοπιμότητα 
μιας οικολογικά ωφέλιμης οικονομικής ανάπτυξης σε περιοχές σημαντικής φυσικής και 
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πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως το δίκτυο Natura 2000·

13. υπογραμμίζει την ανάγκη πολυτομεακής και διασυνοριακής ερευνητικής προσέγγισης 
σχετικά με τη βιοποικιλότητα, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικολογία, τη 
γενετική, την επιδημιολογία, την επιστήμη του κλίματος, την οικονομική επιστήμη, την 
κοινωνική ανθρωπολογία, την ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων κ.λπ.· θεωρεί επίσης 
αναγκαία την ύπαρξη πολιτικών για τη βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων και των 
φυσικών πόρων οι οποίες θα βασίζονται σε επιστημονικά τεκμήρια, ειδικά στους 
οικονομικά και κοινωνικά ζωτικούς τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της δασοκομίας·

14. θεωρεί ζωτικής σημασίας την ευρύτερη διάδοση και ανταλλαγή, μεταξύ των υπεύθυνων 
χάραξης πολιτικής και των βασικών παραγόντων, των διαθέσιμων επιστημονικών 
δεδομένων για τη βιοποικιλότητα, παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών για την 
αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας και πληροφοριών σχετικά με τις 
δυνατότητες της καινοτομίας που θα βασίζεται στη φύση, και ότι ΤΠΕ καλούνται να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο παρέχοντας νέες ευκαιρίες και μηχανισμούς· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, την κίνηση της Επιτροπής να καταρτίσει την Πλατφόρμα της ΕΕ για τις 
επιχειρήσεις και τη βιοποικιλότητα και ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω 
την Πλατφόρμα και να προωθήσει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των διοικητικών 
υπηρεσιών και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·

15. ζητά να καταστεί διαθέσιμη η δικτυακή πύλη του «Συστήματος πληροφοριών για τη 
βιοποικιλότητα στην Ευρώπη» (BISE) σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, προκειμένου 
αυτό να συμβάλει στην ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο κατάρτισης 
χρονοδιαγράμματος, στα πλαίσια συγκεκριμένων μέτρων για τη χαρτογράφηση και την 
αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, ώστε να ληφθούν στοχευμένα
και αποτελεσματικά μέτρα για την ανάσχεση της επιδείνωσης της βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημικών υπηρεσιών·

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον το τρέχον ρυθμιστικό καθεστώς κινητροδοτεί 
επαρκώς στρατηγικές για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και να προτείνει οικονομικά 
αποδοτικές λύσεις ώστε οι δαπάνες για τη βιοποικιλότητα να μην αφορούν πλέον τη 
γραφειοκρατία αλλά την προστασία και τις βελτιώσεις·

18. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει, να εξαλείψει σταδιακά και να 
καταργήσει τις επιβλαβείς επιχορηγήσεις σύμφωνα με τη στρατηγική 2020 και συμφωνεί 
ότι τα καλοσχεδιασμένα αγορακεντρικά μέσα με στόχο την εσωτερική ανάληψη των 
εξωτερικών δαπανών κατανάλωσης και παραγωγικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας εάν 
συνδυαστούν με κίνητρα για πράσινες επενδύσεις στους σχετικούς τομείς· ενόψει των 
διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020, εκτιμά 
ότι η Επιτροπή οφείλει να συνυπολογίσει πόσο σημαντική είναι η παροχή κατάλληλων 
χρηματοδοτικών πόρων για την πλήρη υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής για τη 
βιοποικιλότητα·

19. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή έχει συνεχώς αυξανόμενες επιπτώσεις στην απώλεια 
βιοποικιλότητας· συμφωνεί, για το λόγο αυτό, με την εμβληματική πρωτοβουλία της 
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Επιτροπής για την απόδοση των πόρων, με μια προσέγγιση υπέρ της βιώσιμης χρήσης και 
κατανάλωσης των πόρων, και με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευτούν για την εφαρμογή ολοκληρωμένων 
στρατηγικών που θα εντοπίζουν τις φυσικές αξίες κάθε γεωγραφικής περιοχής και τα 
χαρακτηριστικά της πολιτιστικής της κληρονομιάς, καθώς και τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις για τη διατήρησή τους· θα πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα 
οικοσυστήματα, περιλαμβανομένης της γεωργίας, του νερού και άλλων ελάχιστων 
αναγκαίων προϋποθέσεων, ώστε να διαφυλάσσεται η βιοποικιλότητα και το κάθε είδος·

21. αναγνωρίζει ότι η βιοποικιλότητα και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες παρέχουν σημαντικά 
μη χρηματικά οφέλη στις βιομηχανίες και σε άλλους οικονομικούς παράγοντες· καλεί τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τον ιδιωτικό τομέα να προτείνουν μέτρα για τη βέλτιστη 
διαφύλαξη και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας σε ουσιαστική κλίμακα·

22. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει τακτικά με ποιο τρόπο η βιοποικιλότητα στις χώρες της 
ΕΕ και τις ενδιαφερόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ΕΖΕΣ και της 
OCTA, θα επηρεαστεί από τις νέες και τις υφιστάμενες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης 
της απαγόρευσης της ΕΕ όσον αφορά την πώληση προϊόντων φώκιας.
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