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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. συμφωνεί 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 στην 
μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα και πολυμορφία των φυσικών πόρων· συμφωνεί, 
επιπλέον, ότι η καινοτομία που βασίζεται στη φύση και οι δράσεις αποκατάστασης 
οικοσυστημάτων και διατήρησης της βιοποικιλότητας περιλαμβάνει σημαντικό δυναμικό 
δημιουργίας νέων δεξιοτήτων, θέσεων απασχόλησης και επιχειρηματικών ευκαιριών·

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

3. 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, προς τούτο, την Επιτροπή να επιταχύνει το έργο της στο πλαίσιο της εν λόγω 
στρατηγικής και να διασφαλίσει την υλοποίηση του προτεινόμενου στόχου αριθ. 2· 

4. πιστεύει ότι ένας λόγος για τον οποίο έχει αποτύχει η αντιστροφή της 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 οποιαδήποτε εφαρμογή πολιτικής·

5. τονίζει, προς τούτο, την ανάγκη επένδυσης περισσότερων κεφαλαίων στην έρευνα για τη 
βιοποικιλότητα – στο πλαίσιο επίσης του Horizon 2020 –  πράγμα το οποίο θα μας 
επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση της βιοποικιλότητας αφενός, και θα συμβάλει, με 
καινοτόμους αντιλήψεις, σε νέες και βελτιωμένες πολιτικές και στρατηγικές διαχείρισης 
αφετέρου·

6. θεωρεί ζωτικής σημασίας την ευρύτερη διάδοση, μεταξύ των υπεύθυνων χάραξης 
πολιτικής και των βασικών παραγόντων, των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων για 
τη βιοποικιλότητα,  των παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών κατά της απώλειας της 
βιοποικιλότητας και ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες καινοτομίας 
που θα βασίζεται στη φύση·

7. 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 
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εξωτερικών δαπανών κατανάλωσης και παραγωγικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του τερματισμού της απώλειας βιοποικιλότητας 
εάν συνδυαστούν με κίνητρα για πράσινες επενδύσεις στους σχετικούς τομείς·

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


