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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 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:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιοποικιλότητα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της βιολογικής 
ποικιλομορφίας που σχετίζονται με τα τρόφιμα και τη γεωργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
καλύπτει επίσης την ποικιλία και τη διαφορετικότητα των  οικοσυστημάτων, των ζώων, 
των φυτών και μικροοργανισμών σε επίπεδο γενετικών χαρακτηριστικών, είδους και 
οικοσυστήματος, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση βασικών λειτουργιών 
των οικοσυστημάτων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες άμεσες αιτίες της απώλειας βιοποικιλότητας είναι οι 
αλλαγές στη χρήση της γης και της θάλασσας, η εξόρυξη φυσικών πόρων, η κλιματική 
αλλαγή, η ρύπανση και η εισβολή ξένων ειδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 
παράγοντες απορρέουν από ένα σύνολο δυσμενών υποκείμενων αιτιών που σχετίζονται 
κυρίως με μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, με τη δυναμική και τις τάσεις του 
ανθρώπινου πληθυσμού, και τις εμπορικές και τεχνολογικές καινοτομίες1·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τάσεις σε μακροπρόθεσμη προοπτική των πληθυσμών 
κοινών πτηνών των γεωργικών γαιών και δασών και πεταλούδων σε χορτολιβαδικές 
εκτάσεις καταδεικνύουν ότι η Ευρώπη έχει βιώσει σημαντική μείωση στη 
βιοποικιλότητα γεωργικών γαιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό οφείλεται πρωτίστως 
στην απώλεια, στον κατακερματισμό και την υποβάθμιση των φυσικών 
οικοσυστημάτων, που προκαλούνται κυρίως από την εντατικοποίηση της γεωργίας, την 
εντατική διαχείριση δασών, την εγκατάλειψη της γης και την επέκταση των αστικών 
περιοχών2·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργικές εκτάσεις αντιστοιχούν σχεδόν στη μισή έκταση 
της ΕΕ και ότι τα δάση καλύπτουν περίπου το 42 % της επικράτειας της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων συμβάλλει σε 
ευρύτερες λειτουργίες του οικοσυστήματος όπως η προστασία της βιοποικιλότητας, η 
δέσμευση άνθρακα, η διατήρηση της ποιότητας των υδάτων και του αέρα, η διατήρηση 
της υγρασίας του εδάφους με μείωση της απορροής, η διήθηση των υδάτων και ο 
έλεγχος της διάβρωσης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία και η δασοκομία είναι βασικές συνιστώσες της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς παρέχουν ασφαλή, ποιοτικά και 
οικονομικά προσιτά τρόφιμα και αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό παράγοντα 
βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών, όσον αφορά τη διατήρηση της απασχόλησης 
και των οικονομικών ευκαιριών, την ποιότητα ζωής και την προστασία του 
περιβάλλοντος·

1 «Έκθεση συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων» της 
διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων 
(IPBES), 2019.
2 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον - κατάσταση και προοπτικές το 
2020»: γνώσεις για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη», 2019.
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιαιτερότητες και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του 
γεωργικού τομέα της ΕΕ, ο οποίος αποτελείται κυρίως από μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που βασίζονται στην εργασία των μελών της οικογένειας, και τα δύο 
τρίτα τους έχουν μέγεθος μικρότερο των 5 εκταρίων, ενώ περίπου το ένα τρίτο των 
διαχειριστών είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, θέτουν συγκεκριμένες προκλήσεις που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους φορείς χάραξης πολιτικών κατά τη λήψη μέτρων 
και πολιτικών που αφορούν τον τομέα·

1. υπενθυμίζει ότι η παραγωγικότητα και η ανθεκτικότητα της γεωργίας εξαρτώνται από 
τη βιοποικιλότητα, η οποία είναι ουσιαστικής σημασίας στη διασφάλιση 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων και 
στην επισιτιστική μας ασφάλεια· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι μεγάλο μέρος της 
βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχει ως αποτέλεσμα της ποικιλομορφίας 
των συστημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στη δασοκομία, και ότι η 
συντήρησή της εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη ενεργό, χαμηλού αντίκτυπου και 
βιώσιμη διαχείριση της γης και των γεωργικών και δασικών οικοσυστημάτων· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, τον αρνητικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα ορισμένων 
γεωργικών πρακτικών που οδηγούν σε υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων·

2. επισημαίνει ότι οι αλυσιδωτές επιπτώσεις της απλοποίησης των τοπίων οδηγούν σε 
χαμηλότερη γεωργική παραγωγή, κυρίως μέσω της μείωσης των επικονιαστών καθώς 
και του πλήθους των φυσικών εχθρών3· επαναλαμβάνει ότι η αντικατάσταση του 
πληθυσμού φυσικών εχθρών με τη χρήση εντομοκτόνων επιδεινώνει ακόμα 
περισσότερο το πρόβλημα των μειωμένων επικονιαστών, που αποτελεί άμεση 
συνιστώσα της γεωργικής παραγωγής· ζητεί μια ολιστική προσέγγιση προκειμένου να 
διασφαλιστούν οι υπηρεσίες οικοσυστήματος, μέσω της λήψης μέτρων με στόχο την 
αύξηση της ετερογένειας των  τοπίων·

3. τονίζει τη σημασία της γενετικής ποικιλομορφίας, των ειδών και των φυσικών τοπίων, 
και θεωρεί ότι η γεωργία επιτρέπει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας πολλών 
περιφερειών, όπως των ανοικτών ορεινών περιοχών, μέσω της αποφυγής της διάδοσης 
χωροκατακτητικών φυτικών και ζωικών ειδών·

4. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην 
βιοποικιλότητα και τη διατήρηση των τοπίων· τονίζει ότι οι μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμογής 
λιγότερο εντατικών και μηχανοποιημένων πρακτικών και μέσω της χρήσης λιγότερων 
εισροών, όπως παρασιτοκτόνα και  λιπάσματα· επιπλέον, υπογραμμίζει, ότι οι μικρές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις προστατεύουν τις ευαίσθητες αγροτικές περιοχές (ορεινές, 
μειονεκτούσες, νησιωτικές και περιοχές του δικτύου Natura 2000) μέσω της 
διατήρησης της γεωργίας και κατά συνέπεια της βιοποικιλότητας·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας της στρατηγικής της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030 όσον αφορά την ανάσχεση και αντιστροφή της 
απώλειας βιοποικιλότητας στην ΕΕ· θεωρεί απαραίτητο το συγκεκριμένο επίπεδο 
φιλοδοξίας, το οποίο ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας πολιτικής 
δράσης σε όλα τα επίπεδα, και προωθεί την ανάπτυξη και ενσωμάτωση της έρευνας, 
και καινοτόμων εφικτών λύσεων στην πολιτική, για την αντιμετώπιση της απώλειας 

3 Dainese, M. et al, ‘A global synthesis reveals biodiversity-mediated benefits for crop production’, Science 
Advances, Vol. 5, No. 10, 2019.
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βιοποικιλότητας·

6. υπενθυμίζει ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής απαιτείται η 
αναγνώριση και των τριών διαστάσεων της βιωσιμότητας: περιβαλλοντική, κοινωνική 
και οικονομική· τονίζει ότι η συνεχής μείωση της βιοποικιλότητας των γεωργικών 
εκτάσεων, επίσης και σε επίπεδο τοπίου, αποτελεί πραγματικότητα, και ότι απαιτείται 
τολμηρή δράση από την κοινωνία στο σύνολό της  σε συνδυασμό με επιστημονική 
συναίνεση για την αντιμετώπιση αυτής της τάσης·

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για 
το 2020 δεν είχε θέσει μετρήσιμους στόχους για τη γεωργία, καθιστώντας δύσκολη την 
αξιολόγηση της προόδου και τη διενέργεια δράσεων με χρηματοδότηση από την ΕΕ· 
υπενθυμίζει ότι ο ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των πολιτικών και των στρατηγικών 
της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα είχε ως αποτέλεσμα την αποτυχία της 
αντιμετώπισης της μείωσης της γενετικής ποικιλομορφίας4· καλεί την Επιτροπή να 
εφαρμόσει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ)  και να 
αξιοποιήσει τα διδάγματα που αποκομίστηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη 
βιοποικιλότητα για το 2030·

8. σημειώνει ότι τα ιδανικά και οι καλές προθέσεις της Πράσινης Συμφωνίας δεν 
επαρκούν από μόνα τους, και πρέπει να ακολουθήσει παρακολούθηση της υλοποίησης, 
μεταξύ άλλων και στην κοινή γεωργική πολιτική, η οποία έχει πολύ σημαντικό 
αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα καθώς διέπει τη χρήση της γης όχι μόνο στην ΕΕ αλλά 
και εκτός αυτής·

9. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες για τους 
Ευρωπαίους γεωργούς και να καταστήσει δυνατή τη συνεχή ανάπτυξη στον τομέα της 
γεωργίας μέσω της διασφάλισης ενός φιλικού προς την καινοτομία κανονιστικού 
πλαισίου·

10. υπενθυμίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης της συλλογικής προσέγγισης και της 
αξιοποίησης του πολλαπλασιαστικού της αποτελέσματος, για την προώθηση των 
δράσεων της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
και να στηρίξει συνεταιριστικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι αγροδιατροφικοί 
συνεταιρισμοί, στην υλοποίηση μέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας με 
συλλογικό τρόπο·

11. επισημαίνει την ισχυρή διασύνδεση με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
και τη δασική στρατηγική, καθώς και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση  του 
επισιτιστικού συστήματος και της αλυσίδας αξίας των δασών· 

12. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτιμήσεις επιπτώσεων και να καθιερώσει μια 
συνολική επιστημονική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων και 
των στόχων της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συγκεκριμένες εθνικές συνθήκες· πιστεύει ότι η στρατηγική θα πρέπει να εξετάζει 

4 Ειδική έκθεση αριθ. 13/2020 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου «Βιοποικιλότητα των γεωργικών 
εκτάσεων: η συμβολή της ΚΓΠ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τη μείωσή της», 2020·
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-4C1D-A5D2-
03CA1FADE6F8%7d
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ειδικότερα τις επιμέρους και σωρευτικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική 
βιωσιμότητα της γεωργίας, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών στην ΕΕ, την 
επισιτιστική ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα γης και γεωργικών προϊόντων και 
αγροδιατροφικών προϊόντων, τις τιμές, τη διαθεσιμότητα ξυλείας και τους πιθανούς 
κινδύνους μετατόπισης της απώλειας βιοποικιλότητας σε τρίτες χώρες με την 
αντικατάσταση της τοπικής γεωργικής παραγωγής με εισαγωγές· τονίζει την ανάγκη να 
εξεταστούν τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες αρνητικές και θετικές 
επιπτώσεις όσον αφορά τη χρήση των πόρων και την επισιτιστική ασφάλεια·

13. θεωρεί ότι, για να επιτευχθεί αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων βιοποικιλότητας, 
θα πρέπει αφού συμφωνηθούν από τους συννομοθέτες να αντικατοπτρίζονται σε 
σχετική νομοθεσία της ΕΕ·

14. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την πρόσφατη επιστημονική αξιολόγηση των 
αθροιστικών επιπτώσεων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, από την Υπηρεσία Οικονομικής Έρευνας του 
Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών5·

15. καλεί επίσης την Επιτροπή να εκπονήσει μια τεκμηριωμένη εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους όσον αφορά τις εκπομπές θερμοκηπίου, την 
απώλεια βιοποικιλότητας, την αγροτική και περιφερειακή βιωσιμότητα, τις τιμές των 
τροφίμων και την περιφερειακή στρατηγική ασφάλεια τροφίμων και εφοδιασμού, που 
προκύπτουν από τις επιπτώσεις της πιθανής μετεγκατάστασης και της εκτόπισης της 
γεωργικής παραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα της εφαρμογής 
των μέτρων και των στόχων της στρατηγικής·

16. θεωρεί ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι ένας σημαντικός κοινωνικός στόχος 
που υποστηρίζεται από την πλειονότητα των Ευρωπαίων6,  απαιτεί δε την κινητοποίηση 
όλων των κοινωνικών και οικονομικών κλάδων και ένα 
ευρύ διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και την αποτελεσματική συμμετοχή όλων 
των μελών της κοινωνίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· επισημαίνει 
ότι, ειδικότερα, η διατήρηση της βιοποικιλότητας απαιτεί αυξημένη συμμετοχή όλων 
όσοι συμμετέχουν στην υλοποίηση των μέτρων, όπως είναι οι αγροτικές κοινότητες 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργών μικρής κλίμακας και των νέων γεωργών, και ο 
δασικός τομέας, ενώ παράλληλα μπορεί να επωφεληθεί από τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους για αμοιβαία επωφελείς λύσεις τόσο για τη βιοποικιλότητα όσο και για τα 
γεωργικά και δασικά έσοδα, δημιουργώντας παράλληλα ένα αίσθημα ιδιοκτησίας, το 
οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής·

17. τονίζει τη σημασία μιας συμμετοχικής διαδικασίας από τη βάση προς την κορυφή, 
καθώς και θετικών κινήτρων και στήριξης για την αύξηση της δέσμευσης όσον αφορά 
την προστασία της βιοποικιλότητας, τονίζοντας παράλληλα τη συμπληρωματική 
προστιθέμενη αξία των εθελοντικών πρωτοβουλιών·

18. θεωρεί ότι απαιτείται περισσότερη εστίαση σε όλα τα επίπεδα πολιτικής, ώστε να 

5 Beckman, J. et al, ‘Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the European 
Union Green Deal’s Farm to Fork and Biodiversity Strategies’, Economic Research Service of the US 
Department of Agriculture.
6 Ειδικό Ευρωβαρόμετρο αριθ. 481, «Attitudes of Europeans towards biodiversity» (Στάση των Ευρωπαίων 
έναντι της βιοποικιλότητας), Μάιος 2019, https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2194_90_4_481_ENG
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αναπτύσσονται επωφελείς για όλους λύσεις προστασίας της βιοποικιλότητας, με τις 
οποίες θα προωθούνται οι τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας, ήτοι η οικονομική, η 
κοινωνική και η περιβαλλοντική·

19. θεωρεί ότι η δημιουργία επιμέρους ζωνών ή περιφερειών, εντός των υπαρχουσών 
προστατευόμενων ζωνών, όπου θα μπορούσε να επιτρέπεται ένα διαφορετικό φάσμα 
δραστηριοτήτων, αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των περιοχών, θα 
προσέφερε περισσότερη ευελιξία και παράλληλα αύξηση της αποτελεσματικότητας της 
προστασίας·

20. τονίζει τον καίριο ρόλο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) στην προστασία και την 
προώθηση της βιοποικιλότητας των γεωργικών γαιών, συμπεριλαμβανομένης της 
γενετικής ποικιλομορφίας, από κοινού με άλλες πολιτικές και μέσα στο πλαίσιο της 
Πράσινης Συμφωνίας· υπενθυμίζει τους στόχους της ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 
39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

21. υπογραμμίζει το δυναμικό της πράσινης αρχιτεκτονικής της μελλοντικής ΚΓΠ όσον 
αφορά την προώθηση και την παροχή ατομικών και συλλογικών κινήτρων για τη 
μετάβαση σε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά γεωργικά συστήματα για την παραγωγή 
τροφίμων, και τη διατήρηση γεωργικής γης υψηλής φυσικής αξίας και βιοποικιλότητας, 
εάν σχεδιαστούν κατάλληλα· 

22. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν αποτελεσματικές γραμμές βάσης για τη 
βιωσιμότητα και τη βιοποικιλότητα κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεών τους, και 
να διασφαλίσουν την έγκαιρη και φιλόδοξη ανάπτυξη και υιοθέτηση παρεμβάσεων, 
ιδίως οικολογικών συστημάτων και αγροπεριβαλλοντοκλιματικών μέτρων στην 
αγροτική ανάπτυξη, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της απόδοσης 
και του δυναμικού πλεονεκτήματος της βιοποικιλότητας σύμφωνα με το απαιτούμενο 
επίπεδο φιλοδοξίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες, συνθήκες 
και σημεία εκκίνησης βάσει μιας ανάλυσης SWOT βάσει τεκμηρίων·

23. τονίζει τη ζωτική σημασία των μέτρων γεωργοδασοκομίας και αναδάσωσης της ΚΓΠ 
και ενθαρρύνει τη συνέχιση των δασοκομικών μέτρων, σύμφωνα με τη δασική 
στρατηγική της ΕΕ·

24. τονίζει ότι η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής δεν θα είναι τόσο αποτελεσματική όσο 
επιδιώκεται από περιβαλλοντική άποψη, εκτός εάν παρασχεθεί στήριξη ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί και οι επιχειρήσεις τους θα διατηρήσουν την βιωσιμότητα 
και την ανταγωνιστικότητά τους·

25. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει άμεσα τις δυνατότητες περιορισμού και 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που παρέχονται από την αποκατάσταση δασών, 
υγροτόπων, τυρφώνων, βοσκοτόπων και παράκτιων οικοσυστημάτων, και να 
ενσωματώσει τη διατήρηση της φύσης σε όλες τις σχετικές πολιτικές και προγράμματα 
της ΕΕ·

26. θεωρεί ότι οι μικρές αλλαγές που εισήγαγε η ΚΓΠ στις διάφορες μεταρρυθμίσεις της 
δεν εξέπεμψαν ισχυρό σήμα στους γεωργούς ώστε να αλλάξουν τις πρακτικές τους, και 
είναι της γνώμης ότι μόνο μια σημαντική αλλαγή, ανάλογη με τις κρίσεις του κλίματος 
και της βιοποικιλότητας, θα είναι σε θέση να πείσει τους αγρότες για τη σημασία αυτού 
του ζητήματος για τη δραστηριότητα και τη διαβίωσή τους·
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27. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΚΓΠ δεν ήταν αποτελεσματική στην 
αντιστροφή της καταστροφής της βιοποικιλότητας που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες, 
και για το ότι η εντατική γεωργία εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική αιτία απώλειας 
βιοποικιλότητας. επιπλέον, τονίζει ότι σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 13/20207, ο στόχος και οι δράσεις που αφορούν τη γεωργία 
στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα δεν είναι μετρήσιμα μεγέθη, 
γεγονός που καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους· 

28. κατά συνέπεια, τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των συστάσεων του ΕΕΣ προς την 
Επιτροπή για καλύτερο συντονισμό της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα έως το 
2030, ενίσχυση της συνεισφοράς των άμεσων πληρωμών και της αγροτικής ανάπτυξης 
στη βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων, παρακολούθηση των δαπανών του 
προϋπολογισμού με μεγαλύτερη ακρίβεια και ανάπτυξη αξιόπιστων δεικτών για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων της ΚΓΠ·

29. τονίζει τη σημασία της δημιουργίας, της διατήρησης και της αποκατάστασης των 
χαρακτηριστικών υψηλής βιοποικιλότητας στα γεωργικά τοπία, καθώς και της 
διατήρησης και στήριξης γεωργικών πρακτικών ή/και παραγωγικών χαρακτηριστικών 
που είναι επωφελή για τη βιοποικιλότητα, τους επικονιαστές και τον φυσικό βιολογικό 
έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών· 

30. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο των στρατηγικών 
σχεδίων τους για την ΚΓΠ για την προώθηση περιοχών πλούσιων σε βιοποικιλότητα 
και χαρακτηριστικών τοπίου, με στόχο την επίτευξη έκτασης τουλάχιστον 10 % 
περιοχών υψηλής ποικιλομορφίας επωφελών για τη βιοποικιλότητα, όπως για 
παράδειγμα θαμνοστοιχίες, ζώνες ανάσχεσης, περιοχές στις οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες και εκτάσεις προσωρινής αγρανάπαυσης, καθώς και 
εκτεταμένες γεωργικές εκτάσεις που προορίζονται για τη βιοποικιλότητα σε 
μακροπρόθεσμη βάση, και προώθηση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ οικοτόπων και 
της δημιουργίας πράσινων διαδρόμων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό της 
βιοποικιλότητας·

31. υπενθυμίζει ότι η έλλειψη πρόσβασης στη γη είναι ένας από τους πρωταρχικούς 
παράγοντες που περιορίζουν την εγκατάσταση νέων γεωργών και την ανανέωση γενεών 
στις ευρωπαϊκές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, γεγονός που αποτελεί σημαντικό στόχο της 
ΚΓΠ· θεωρεί ότι η δημιουργία μη παραγωγικών περιοχών πρέπει να αξιολογηθεί 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αρνητικός αντίκτυπος στην πρόσβαση των νέων 
αγροτών στη γη ·

32. τονίζει ότι στις περιπτώσεις όπου τα μέτρα διατήρησης περιορίζουν τη χρήση ιδιωτικών 
γαιών ή επηρεάζουν αρνητικά την αξία τους, πρέπει να παρέχεται κατάλληλη 
αποζημίωση στον ιδιοκτήτη·

33. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση της βιολογικής γεωργίας ως μια 
ισχυρή συνιστώσα στην πορεία της ΕΕ προς πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων, όσον 
αφορά τις ανησυχίες για την βιοποικιλότητα, αλλά και για την επίτευξη των στόχων 

7 Ειδική έκθεση αριθ. 13/2020 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου «Βιοποικιλότητα των γεωργικών 
εκτάσεων: η συμβολή της ΚΓΠ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τη μείωσή της», 2020·
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-4C1D-A5D2-
03CA1FADE6F8%7d
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δημόσιας πολιτικής για οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, 
προστασία του περιβάλλοντος και δράση για το κλίμα· τονίζει τη σημασία του 
ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τη βιολογική γεωργία για την αύξηση της υιοθέτησης  
βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας·

34. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της παραγωγής βιολογικών τροφίμων πρέπει να 
συνοδεύεται από εξελίξεις και μέτρα με γνώμονα την αγορά και την αλυσίδα 
εφοδιασμού που τονώνουν τη ζήτηση για βιολογικά τρόφιμα, μεταξύ άλλων μέσω 
δημόσιων συμβάσεων και ευρέος φάσματος μέτρων προώθησης, έρευνας, καινοτομίας, 
κατάρτισης και μεταφοράς επιστημονικών γνώσεων, με στόχο τη στήριξη της 
σταθερότητας της αγοράς βιολογικών προϊόντων και της δίκαιης αμοιβής των γεωργών, 
και την προώθηση μέτρων στήριξης των νεαρών γεωργών· επισημαίνει την ανάγκη για 
παράλληλη ανάπτυξη ολόκληρης της βιολογικής διατροφικής αλυσίδας προκειμένου να 
επιτρέπεται η τοπική επεξεργασία και διανομή της βιολογικής παραγωγής της Ένωσης·

35. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη θα συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο σε αυτούς τους 
πανευρωπαϊκούς στόχους αναλόγως του επιπέδου ανάπτυξης του βιολογικού τομέα 
τους και ως εκ τούτου ζητεί τον καθορισμό εθνικών στόχων· επισημαίνει ότι αυτοί οι 
στόχοι δεν θα επιτευχθούν χωρίς ισχυρή οικονομική στήριξη, επαρκή εκπαιδευτικά 
προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες· καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
τα δικά τους στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ αναλόγως, και την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι αυτά τα στρατηγικά σχέδια ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις·

36. τονίζει την ισχυρή διασύνδεση μεταξύ της στρατηγικής για τη δασοκομία και της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα·

37. υπογραμμίζει τη σημασία των ανθεκτικών και υγιών δασικών οικοσυστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της πανίδας και της χλωρίδας, προκειμένου να διατηρηθεί και να 
ενισχυθεί η υλοποίηση πολλαπλών υπηρεσιών οικοσυστημάτων που παρέχουν τα δάση, 
όπως βιοποικιλότητα, καθαρός αέρας, νερό, υγιή εδάφη, ξυλεία και μη ξυλώδεις πρώτες 
ύλες· τονίζει ότι η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον, το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα δεν θα καταστεί ποτέ δυνατή χωρίς πολυλειτουργικά, υγιή και αειφόρου 
διαχείρισης δάση και δασοκομία, με την εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής·

38 επισημαίνει την ανάγκη να σχεδιαστεί μια συνεκτική προσέγγιση που θα συνδυάζει την 
προστασία της βιοποικιλότητας και την προστασία του κλίματος σε έναν ακμάζοντα 
δασικό τομέα και μια βιώσιμη βιοοικονομία·

39. σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η ταυτόχρονη εστίαση στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά 
και οικονομικά οφέλη της δασοκομίας μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση της 
ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας, καθώς και στην επίτευξη της 
μετάβασης σε μια κυκλική βιοοικονομία και στη βελτίωση της προστασίας της 
βιοποικιλότητας· θεωρεί ότι οι στόχοι και η εφαρμογή πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
ακριβείς συνθήκες και ευκαιρίες κάθε χώρας και να έχουν θετικό αντίκτυπο στα δάση 
και στις δασικές συνθήκες, στα μέσα διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές και στη 
βιοποικιλότητα των δασών στην ΕΕ·

40. υπογραμμίζει ότι τα δάση, ιδίως τα πρωτογενή δάση, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 
προστασία της βιοποικιλότητας και ζητεί την προστασία τους· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν έναν ορισμό των αιωνόβιων δασών 
που θα καταρτιστεί από τη μόνιμη δασική επιτροπή στο πλαίσιο της μελλοντικής 
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δασικής στρατηγικής της ΕΕ·

41. τονίζει τη σημασία των δασικών περιοχών του δικτύου Natura 2000 για τη διατήρηση 
της δασικής βιοποικιλότητας· σημειώνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται επαρκείς 
χρηματοδοτικοί πόροι για τη διαχείριση των εν λόγω τομέων και για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής των μέτρων·

42. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών με 
ισορροπημένο τρόπο για την υγεία, την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και τη 
μακροβιότητα των δασικών οικοσυστημάτων, τη διατήρηση του πολυλειτουργικού 
ρόλου των δασών και τη διατήρηση της δασικής βιοποικιλότητας, καθώς και για την 
επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας· υπογραμμίζει την αξία της ενσωμάτωσης της γενετικής 
ποικιλότητας σε ζητήματα φύτευσης καθώς περιορίζει τον κίνδυνο προσβολής από 
παράσιτα και εξάπλωσης ασθενειών, καθώς και της φύτευσης τοπικών/αυτόχθονων 
ειδών·

43. επισημαίνει τη σημασία της κατάρτισης των ιδιοκτητών δασών, ανάληψης τοπικών 
έργων ευαισθητοποίησης και διαδικασιών συμμετοχής του κοινού, καθώς και των 
προγραμμάτων συνεχούς δάσωσης και αναδάσωσης· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης σε επίπεδο ΕΕ και ένα ολοκληρωμένο και 
αποτελεσματικό σύστημα πληροφοριών για τη διαχείριση των δασών·

44. επισημαίνει τον αριθμό πολύτιμων παραδοσιακών γεωργοδασοκομικών συστημάτων 
που υπάρχουν στην ΕΕ και το δυναμικό των καινοτόμων συστημάτων· τονίζει τις 
δυνατότητες της γεωργοδασοκομίας στο να βελτιώσει και να προωθήσει ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών οικοσυστήματος, τη βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων, την 
παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα, την προστασία του εδάφους και τη ρύθμιση του 
κύκλου των υδάτων, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων· 

45. αναγνωρίζει την ανάγκη να αυξηθεί η γνώση και να προωθηθεί ευρέως η κατάρτιση 
στον τομέα της γεωργοδασοκομίας μεταξύ των γεωργών, ώστε να συνειδητοποιήσουν 
τα οφέλη και την πρακτική της ενσωμάτωσης της ξυλώδους βλάστησης στη γεωργία·

46. καλεί την Επιτροπή να δώσει προσοχή στην απώλεια βιοποικιλότητας που προκαλείται 
από το δομημένο περιβάλλον· θεωρεί ότι οι αστικές και περιαστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώην βιομηχανικών και αποκατεστημένων εκτάσεων, θα 
ήταν ιδιαίτερα κατάλληλες για τη δενδροφύτευση, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση 
της βιοποικιλότητας στις αστικές περιοχές· αναγνωρίζει το δυναμικό της 
γεωργοδασοκομίας και των περιοχών που δεν είναι κατάλληλες για την παραγωγή 
τροφίμων στην αύξηση του αριθμού των δένδρων, και σημειώνει ότι θα πρέπει να 
αποφεύγεται η φύτευση σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας· 

47. αναγνωρίζει τον ρόλο της χρήσης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από δάση βιώσιμης 
διαχείρισης, για τη μετάβαση προς μια ουδέτερη οικονομία CO2 και στην ανάπτυξη της 
κυκλικής βιοοικονομίας·

48. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εθνική νομοθεσία, ώστε να θεσπίσουν, ή να 
ενισχύσουν, εφόσον είναι απαραίτητο, την προστασία ενάντια στην παράνομη υλοτομία 
και την απώλεια βιοποικιλότητας·
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49. τονίζει ότι η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον, το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα δεν θα είναι ποτέ δυνατή χωρίς υγιή δάση· ως εκ τούτου ενθαρρύνει 
δράσεις για την αύξηση της κάλυψης των δασών με δέντρα που είναι κατάλληλα για τις 
τοπικές συνθήκες και τα οικοσυστήματα, ιδίως με την αποφυγή συγκεκριμένων 
εξωτικών ειδών που διατηρούν πολύ λιγότερη τοπική βιοποικιλότητα· τονίζει ότι τα νέα 
δάση δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υπάρχουσα βιοποικιλότητα ή στις 
καταβόθρες άνθρακα,  με αποφυγή της φύτευσης σε υγροτόπους και τυρφώνες καθώς 
και σε εκτάσεις βόσκησης υψηλής βιοποικιλότητας και άλλες εκτάσεις υψηλής φυσικής 
αξίας· τονίζει ότι η μελλοντική δασική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει στην 
προστασία, την αναδάσωση και τη δάσωση με είδη δέντρων κατάλληλα για την 
εκάστοτε τοποθεσία και περιβάλλον·

50. τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας στα αγροσυστήματα σε όλα τα 
επίπεδα, από τα αγροτεμάχια έως τα τοπία· θεωρεί ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η 
ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ γεωργικών 
πρακτικών, οικολογικών διαδικασιών και υπηρεσιών οικοσυστήματος, με την 
προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών λύσεων και γνώσεων για κάθε 
τοποθεσία, απαραίτητων για την ανάπτυξη υπηρεσιών οικοσυστήματος σε πολλά και 
διάφορα οικολογικά πλαίσια·

51. τονίζει ότι η επιλογή της διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου της 
βιοενέργειας θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιλογή της συρρίκνωσης της περιόδου 
εναλλαγής ή σε επιλογή ταχέως αναπτυσσόμενων ειδών που θα μειώσουν την ποιότητα 
της ξυλείας και την αξία των προϊόντων και θα αποτελέσουν απειλή για τις βιομηχανίες 
επεξεργασίας ξύλου· σημειώνει ότι η επωφελής για όλους λύση του περιορισμού της 
χρήσης ολόκληρων δέντρων για την παραγωγή ενέργειας που προτάθηκε στη 
Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα είναι επίσης σημαντική για τις βιομηχανίες 
επεξεργασίας ξύλου·

52. θεωρεί ότι η στήριξη πρωτοβουλιών αναδάσωσης θα πρέπει να εστιάζει σε μια ολιστική 
προσέγγιση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις τοπικές οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες και τις τοπικές κοινότητες και ευνοώντας τα ανθεκτικά, μικτά και υγιή δάση·

53. τονίζει τη σημασία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εργαλείων για τη 
σταθερότητα της γεωργικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων και την 
επισιτιστική ασφάλεια, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα 
των εισοδημάτων των γεωργών· θεωρεί ότι, παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος, 
απαιτείται σημαντική μείωση της χρήσης και, άρα των κινδύνων των χημικών 
φυτοφαρμάκων προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος στη βιοποικιλότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διερευνηθεί διεξοδικά η δυνατότητα χρήσης διαδρόμων - στόχων· 

54. τονίζει τον καίριο ρόλο της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας8  και βιώσιμων 
συστημάτων, όπως οι αγρο-οικολογικές προσεγγίσεις για τη μείωση της εξάρτησης από 
τα φυτοφάρμακα, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν και να αξιολογούν 
συστηματικά την εφαρμογή των μέσων ολοκληρωμένης καταπολέμησης των 

8 Σύμφωνα με τις γενικές αρχές στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309, 24.11.2009, σ. 71).
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επιβλαβών οργανισμών· 

55. τονίζει ότι, προκειμένου να μειωθεί η ανάγκη για φυτοφάρμακα και να επιτευχθεί 
περαιτέρω μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων και των συναφών κινδύνων, οι 
γεωργοί χρειάζονται περισσότερα συστήματα εναλλακτικών, αποτελεσματικών, 
οικονομικά προσιτών και περιβαλλοντικά ασφαλών λύσεων και μεθόδων προστασίας 
των καλλιεργειών· θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πιο δυναμική 
υιοθέτηση πολιτιστικών, φυσικών και βιολογικών τεχνικών ελέγχου, νέα φυτοφάρμακα 
χαμηλού κινδύνου και βιολογικά φυτοφάρμακα, αποτελεσματικότερες τεχνικές 
εφαρμογής που διευκολύνονται από εργαλεία όπως η ψηφιακή γεωργία και η γεωργία 
ακριβείας, επιδημιολογικά μοντέλα, ένα ευρύτερο και βελτιωμένο φάσμα επιλογών για 
ανθεκτικές ποικιλίες που απαιτούν λιγότερες εισροές, καθώς και ενισχυμένα συστήματα 
κατάρτισης και παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των αγροοικολογικών γεωργικών πρακτικών·

56. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την επιτάχυνση 
της έγκρισης νέων φυτοϋγειονομικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων με λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως ουσίες 
χαμηλού κινδύνου, επιλογών βιοελέγχου και προϊόντων που προέρχονται από φυσικές 
ουσίες ·

57. τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ωφέλιμα είδη στο αγροοικοσύστημα, ιδίως για 
την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών, αλλά και για την επικονίαση, την 
προστασία των φυτών και του εδάφους· σημειώνει ότι η σωστή επιλογή συνδυασμού 
άγριων λουλουδιών μπορεί να προσελκύσει και να διατηρήσει θηρευτές εντόμων και 
παρασιτοειδή, προς άμεσο όφελος της παραγωγής και της αύξησης των υπηρεσιών 
επικονίασης·

58. θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή κίνητρα και αποζημίωση για την υιοθέτηση 
βιώσιμων πρακτικών όπως η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και οι αγροοικολογικές 
προσεγγίσεις·

59. επικροτεί τις κοινές δράσεις της Ευρωπόλ και των κρατών μελών για την 
καταπολέμηση των παράνομων εισαγωγών φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τρίτες 
χώρες, αλλά ανησυχεί ιδιαίτερα διότι αυτές συνεχίζονται, πλήττοντας μεταξύ άλλων το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα στην ΕΕ·

60. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η γεωργική παραγωγή και κατανάλωση 
συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο σε περιορισμένο φάσμα γεωργικών 
καλλιεργειών, καθώς και ποικιλιών και γονότυπων· υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω 
προστασία και η διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας σε όλες τις συνιστώσες της 
είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ποικιλίας και του πλούτου των 
γεωργικών οικοσυστημάτων και για τη διατήρηση των τοπικών γενετικών πόρων, ιδίως 
ως ένα σύστημα λύσεων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μελλοντικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων και προκλήσεων για την επισιτιστική 
ασφάλεια·

61. σημειώνει τη σημασία της διατήρησης των διάφορων ποικιλιών και των παλαιών 
ποικιλιών, καθώς μπορούν να ευδοκιμήσουν σε συνθήκες κατώτερες των βέλτιστων· 
σημειώνει επίσης ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος από την άποψη του κόστους για τη 
διατήρηση αυτών των γονιδίων και χαρακτηριστικών είναι μέσα σε καλλιέργειες· 
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χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης των 
κανόνων εμπορίας για τις παραδοσιακές ποικιλίες καλλιεργειών, προκειμένου να 
συμβάλει στη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση τους· χαιρετίζει επίσης την πρόθεσή της 
να λάβει μέτρα για να διευκολύνει την καταχώριση των ποικιλιών σπόρων, 
συμπεριλαμβανομένου του βιολογικού ετερογενούς υλικού, και να εξασφαλίσει 
ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά για παραδοσιακές και τοπικά προσαρμοσμένες 
ποικιλίες·

62. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στις πολυετείς καλλιέργειες, η απώλεια 
ποικιλομορφίας οφείλεται επίσης στην απώλεια γενετικής ποικιλομορφίας στο πλαίσιο 
των ίδιων των ποικιλιών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα συστήματα 
αγενούς πολλαπλασιασμού της ΕΕ έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο που δεν προωθεί τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας εντός των ποικιλιών· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
κανονιστικές αλλαγές  της ΕΕ για τον αγενή πολλαπλασιασμό, ώστε να ενθαρρύνεται η 
διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας των παραδοσιακών ευρωπαϊκών ποικιλιών 
μέσα στο αγρόκτημα.

63. υπενθυμίζει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτρέφονται ορισμένα γηγενή και αυτόχθονα 
είδη ζώων που είναι χαρακτηριστικά για περιφερειακούς οικοτόπους και/ή την 
παραδοσιακή ζωή των τοπικών κοινοτήτων και συνιστούν αναπόσπαστες πτυχές της 
βιοποικιλότητας της περιοχής· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να τηρούν μέτρα 
που στοχεύουν στην προστασία αυτών των ειδών· ανησυχεί με το γεγονός ότι ασθένειες 
όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων θέτουν σε κίνδυνο εξαφάνισης ορισμένα είδη, 
όπως οι χοίροι των Ανατολικών Βαλκανίων· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
εγκαίρως μέτρα και να ορίσουν πόρους για την πρόληψη της απώλειας αυτών των 
τύπων βιοποικιλότητας·

64. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει φιλόδοξους, κατάλληλους και πιο επίκαιρους 
κανονισμούς και σχέδια πρόληψης της εισβολής χωροκατακτητικών ειδών στα διάφορα 
ευρωπαϊκά εδάφη και θάλασσες, με ολοκληρωμένα πρωτόκολλα πρόληψης της εισόδου 
τόσο φυτικών όσο και ζωϊκών ειδών που μπορούν να βλάψουν σημαντικά όχι μόνο τη 
βιοποικιλότητα, αλλά και για τη γεωργία και την αλιεία με αποτέλεσμα σημαντικές 
οικονομικές απώλειες, και με τον σχεδιασμό γραμμών δράσης για την αντιμετώπιση 
των χωροκατακτητικών ειδών και των επιπτώσεων που μπορούν να προκαλέσουν στα 
διάφορα οικοσυστήματα και τομείς·

65. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιοσδήποτε στόχος για μη παραγωγικές 
γεωργικές εκτάσεις, μη παραγωγικά χαρακτηριστικά τοπίου και προστατευόμενες 
περιοχές είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί προσαρμοζόμενος στις 
ακριβείς συνθήκες και δυνατότητες κάθε κράτους μέλους, και τηρώντας τα δικαιώματα 
των αγροτών, των αλιέων, των ιδιοκτητών γης και δασών, διατηρώντας παράλληλα την 
αυστηρή προστασία ως εθελούσια επιλογή για τους ιδιοκτήτες γης και δασών·

66. υπογραμμίζει ότι η εγκατάλειψη γεωργικών εκτάσεων επηρεάζει το 10 έως 50 % των 
γεωργικών γαιών της ΕΕ, γεγονός που προκαλεί την απώλεια παραδοσιακών τοπίων, 
αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους και υποβαθμίζει τους οικοτόπους για 
διάφορα είδη γεωργικών εκτάσεων· υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο λήψης μέτρων για 
περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς, με στόχο την αποφυγή της 
εγκατάλειψης γαιών και τη διατήρηση της απασχόλησης σε αυτές τις περιοχές, αλλά 
και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την προστασία συγκεκριμένων 
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οικοσυστημάτων και φυσικών πόρων, όπως οι αγροί υψηλής φυσικής αξίας·

67. υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές στη χρήση της γης, η επέκταση και εντατικοποίηση της 
γεωργίας και το μη βιώσιμο εμπόριο και κατανάλωση αγρίων ζώων είναι βασικοί 
παράγοντες απώλειας της βιοποικιλότητας και αύξησης των επαφών μεταξύ άγριων 
ζώων, οικόσιτων ζώων, παθογόνων οργανισμών και ανθρώπων, γεγονός που 
δημιουργεί συνθήκες εμφάνισης μολυσματικών ασθενειών·

68. σημειώνει ότι η παραγωγή γούνας, η οποία περιλαμβάνει τον περιορισμό χιλιάδων μη 
εξημερωμένων ζώων παρόμοιου γονότυπου σε μικρή απόσταση μεταξύ τους σε 
συνθήκες που προκαλούν χρόνια υπερένταση, πιθανότατα υποβαθμίζει σημαντικά την 
σωστή διαβίωση των ζώων και αυξάνει την ευαισθησία τους σε μολυσματικές νόσους 
όπως ζωονόσους, όπως συνέβη με τη νόσο COVID-19 στα μινκ·

69. υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων επιβραβεύοντας τους 
αγρότες, τους καλλιεργητές θερμοκηπίων, τους αλιείς και άλλους ιδιοκτήτες και 
χρήστες  για τις υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχουν·

70. αναγνωρίζει τη σημασία εντοπισμού οικονομικών μηχανισμών που σχετίζονται με τη 
βιοποικιλότητα και των οικονομικών δεδομένων που δημιουργούν, καθώς και της 
καθιέρωσης συνεχούς και συγκρίσιμης οικονομικής παρακολούθησης και αναφοράς 
στα κράτη μέλη· 

71. επισημαίνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι επικονιαστές στη βιοποικιλότητα 
και τη γεωργική παραγωγή· ανησυχεί ιδιαίτερα για την τάση υψηλής θνησιμότητας 
μεταξύ των επικονιαστών, όπως οι μέλισσες, όπως διαπιστώνεται σε αρκετές περιοχές 
της ΕΕ· καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να διασφαλίσουν καλύτερο έλεγχο 
της χρήσης ουσιών που δεν επιτρέπονται ή είναι επιβλαβείς για τους επικονιαστές·

72. ζητεί να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση κατά την έγκριση μέτρων υπέρ των 
επικονιαστών και η στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ να μην οδηγήσει σε εξασθένιση ή 
απώλεια των επικονιαστών· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα στρατηγικά 
τους σχέδια, μέτρα που στοχεύουν σε διάφορες ομάδες επικονιαστών·

73. θεωρεί ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η γεωργία ακριβείας, μπορούν να βοηθήσουν 
τους Ευρωπαίους γεωργούς να παράγουν ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα, συμβάλλοντας 
παράλληλα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών αντικτύπων της γεωργίας· επισημαίνει τη σημασία της στήριξης της 
ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων που επιτρέπουν τον σχεδιασμό της βιοποικιλότητας σε 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και πέραν αυτού, καθώς και της βελτίωσης της 
συνδεσιμότητας των δικτύων στις αγροτικές περιοχές·

74. τονίζει ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα εργαλεία μέσω της ΚΓΠ είναι 
απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι όλοι επωφελούνται από τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζει η ψηφιοποίηση· επισημαίνει περαιτέρω την ανάγκη να διευκολυνθεί η 
χωρίς αποκλεισμούς εφαρμογή ψηφιακής γεωργίας, μέσω της εκπαίδευσης και της 
αγροτικής επέκτασης ·

75. αναγνωρίζει την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής γεωργίας και το υψηλό δυναμικό 
βιοποικιλότητας των διαφόρων γεωργικών συστημάτων της, όπως η ποιμενική 
κτηνοτροφία και τα συστήματα βοσκής που διατηρούν τα βοσκοτόπια και τους θάμνους 
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που τα περιβάλλουν, η γεωργοδασοκομία και οι εκτεταμένες γεωργικές εκτάσεις·

76. καλεί την Επιτροπή να προωθεί φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής, όπως 
η ολοκληρωμένη παραγωγή, μια μέθοδος που είναι ευρέως καθιερωμένη σε πολλά 
κράτη μέλη και η οποία βελτιστοποιεί τη χρήση φυσικών πόρων, προστατεύει το 
έδαφος, το νερό και τον αέρα και προωθεί τη βιοποικιλότητα·

77. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση της βοσκής και των 
βοσκοτόπων, συμπεριλαμβανομένων των δασωδών βοσκοτόπων και άλλων 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων, και σε συνέργεια με τη διατήρηση των 
ποολιβαδικών κοινοτήτων υψηλής φυσικής αξίας·

78. αναγνωρίζει το δυναμικό των αγροοικολογικών συστημάτων, καθώς συνδυάζουν 
διάφορες πρακτικές, παρέχοντας πολλαπλές υπηρεσίες οικοσυστήματος με ταυτόχρονη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και στήριξη της απόδοσης των καλλιεργειών και του 
εισοδήματος των γεωργών9 · αναγνωρίζει περαιτέρω την αξία προώθησης της 
υιοθέτησης αμοιβαία επωφελών προσεγγίσεων· 

79. επισημαίνει ότι ορισμένες εμπορικές συμφωνίες που βρίσκονται επί του παρόντος υπό 
διαπραγμάτευση ή οριστικοποιούνται ενδέχεται να μην συνάδουν με τους στόχους της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα· υπενθυμίζει, συνεπώς, την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ότι οι εμπορικές συμφωνίες περιέχουν κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που στοχεύουν στην προώθηση της βιοποικιλότητας και την ευθυγράμμιση 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη βιωσιμότητα· 

80. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή και 
επιβολή των διατάξεων για τη βιοποικιλότητα στις εμπορικές συμφωνίες και να 
αξιολογήσει καλύτερα τον αντίκτυπό τους στη βιοποικιλότητα· καλεί την Επιτροπή να 
θέσει σε εφαρμογή τους αναγκαίους μηχανισμούς για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα 
που εισάγονται στην ΕΕ ακολουθούν τα μέτρα που ισχύουν για τους ευρωπαίους 
γεωργούς, συμβάλλοντας στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι γεωργοί της ΕΕ για να 
παράγουν τρόφιμα με πιο βιώσιμο τρόπο και, ως εκ τούτου, να καταστήσουν 
αποτελεσματικότερη την προστασία της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο·

81. εμμένει στη διασφάλιση της συνέπειας της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης 
αποφεύγοντας την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα της 
αποψίλωσης των δασών, η οποία βλάπτει σοβαρά την παγκόσμια βιοποικιλότητα· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει ένα πακέτο μέτρων για τη διασφάλιση βιώσιμων γεωργικών 
εφοδιαστικών αλυσίδων μηδενικής αποψίλωσης για τα προϊόντα που διατίθενται στην 
αγορά της ΕΕ·

9 Tamburini, G. et al, ‘Agricultural diversification promotes multiple ecosystem services without compromising 
yield’(Η γεωργική διαφοροποίηση προωθεί πολλαπλές υπηρεσίες οικοσυστήματος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την 
απόδοση), Science Advances, Vol. 6, No. 45, 2020· Αναθεώρηση 98 δευτερογενών μελετών βάσει 160 
πρωτότυπων μελετών, οι οποίες αποτελούνταν από 41 946 συγκρίσεις μεταξύ διαφοροποιημένων και 
απλοποιημένων πρακτικών. Στο 63 % των περιπτώσεων, η αγροοικολογία ενίσχυσε τη βιοποικιλότητα χωρίς 
κόστος για τις αποδόσεις, και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα οι αποδόσεις αυξήθηκαν. 
https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eaba1715
Van der Ploeg, J. D. et al, ‘The economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe’ (Το 
οικονομικό δυναμικό της αγροοικολογίας: εμπειρικά στοιχεία από την Ευρώπη), Journal of Rural Studies, Vol. 
71, 2019, σ. 46-61· https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.003 

https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eaba1715
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.003
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82. σημειώνει ότι τα θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα για τη γεωργική παραγωγή και 
τη διατήρηση της υγείας των εδαφών· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για 
μείωση των απώλειας θρεπτικών ουσιών και τονίζει ότι η υπερβολική χρήση 
λιπασμάτων είναι πηγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων και 
έχει κλιματικές επιπτώσεις με αρνητικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα· τονίζει ότι η 
βελτιωμένη διαχείριση θρεπτικών συστατικών έχει και οικονομικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη·

83. τονίζει ότι μια στρατηγική μείωσης των απωλειών θρεπτικών συστατικών θα πρέπει να 
εστιάζει πρωταρχικά στη δυνατότητα των γεωργών να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητα της διαχείρισης θρεπτικών συστατικών και τονίζει τη σημασία 
των καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων προς τούτο· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
προτείνουν στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων τους μέτρα προώθησης της 
αποτελεσματικής διαχείρισης και κυκλικότητας των θρεπτικών συστατικών, και να 
στηρίξουν αποτελεσματικά την εκπαίδευση γεωργικών συμβούλων και γεωργών·

84. ζητεί τη δημιουργία και τη στήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οδηγούν σε 
καλή κατανόηση τόσο της γεωπονικής όσο και της φυσικής διατήρησης·

85. τονίζει ότι η έρευνα, η καινοτομία, η ανταλλαγή γνώσεων, η ευαισθητοποίηση, η 
εκπαίδευση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα είναι καίριας σημασίας για τη συλλογή 
δεδομένων και την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας·

86. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις για τη διάδοση της καινοτομίας και των γνώσεων σχετικά με τις 
στρατηγικές προώθησης της βιοποικιλότητας, την ενθάρρυνση της ανταλλαγής 
εμπειριών, ιδίως συλλογικών, και την προώθηση πρακτικών επιδείξεων, ιδίως μέσω της 
εργασίας σε τοπικό επίπεδο ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους γεωργούς, να 
προσαρμοστούν καλύτερα στις συγκεκριμένες επιτόπιες πραγματικότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργών μικρής κλίμακας, των νέων και των γυναικών 
γεωργών και των ατόμων που ζουν σε μειονεκτούσες αγροτικές περιοχές· καλεί τα 
κράτη μέλη να παράσχουν ολοκληρωμένες συμβουλές σε γεωργούς σχετικά με την 
προσαρμογή των συστημάτων παραγωγής και των πρακτικών διαχείρισης που 
προωθούν την προστασία και διατήρηση της  βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις·

87. υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι βασικοί παράγοντες για την 
επιτάχυνση της μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα διατροφής, κυρίως μέσω της 
παροχής προηγμένων γνώσεων που επιτρέπουν στους γεωργούς να παράγουν τρόφιμα 
με λιγότερες εισροές και να αυξάνουν την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
παράλληλα με τη στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής βιώσιμης ανάπτυξης· θεωρεί 
ότι για να εισαχθεί η καινοτομία στην αγορά απαιτείται ένα κανονιστικό περιβάλλον 
που να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία καθώς και η εφαρμογή κινήτρων·

88. επισημαίνει την τεράστια συμβολή των υγιών εδαφών στην παγκόσμια βιοποικιλότητα 
και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, και τον ισχυρό δεσμό μεταξύ ενός ζωντανού, 
υγιούς και πλούσιου σε βιοποικιλότητα εδάφους, και των κοινοτήτων, της 
παραγωγικότητας και της κερδοφορίας των αγροκτημάτων, της ανθεκτικότητάς τους 
στην αλλαγή του κλίματος, και στην ασφάλεια των τροφίμων και της βιομάζας, ιδίως 
από ξηρασίες και πλημμύρες· επισημαίνει ότι πάνω από το 60 % του συνόλου των 
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ευρωπαϊκών εδαφών βρίσκονται σε ανθυγιεινή κατάσταση10 και ότι απαιτούνται μέτρα 
πολιτικής για την προώθηση της βελτίωσης των εδαφών· επισημαίνει τον αντίκτυπο 
των μικροπλαστικών στη βιοποικιλότητα του εδάφους·

89. χαιρετίζει τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για τη θέσπιση μιας νέας στρατηγικής για 
το έδαφος με στόχο την προστασία και τη βιώσιμη χρήση του εδάφους, τη 
δρομολόγηση του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για το έδαφος και την αποστολή της ΕΕ για 
την υγεία του εδάφους και τα τρόφιμα με τίτλο «Μέριμνα για τα εδάφη, μέριμνα για τη 
ζωή»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την περαιτέρω έρευνα στις 
υπηρεσίες οικοσυστήματος του εδάφους και να προσαρμόσουν τα σχετικά υπάρχοντα 
προγράμματα χρηματοδότησης προκειμένου να διευκολύνουν τέτοιου είδους σχέδια 
ερευνών·

90. επαναλαμβάνει τη σημασία της βιώσιμης χρήσης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων 
για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη στήριξή τους για αποτελεσματικά και 
αποδοτικά συστήματα άρδευσης και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων·

91. υπογραμμίζει την επιτυχία των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους11 και 
επισημαίνει ότι η ΕΕ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον 
κόσμο και ότι η αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών διεργασιών είναι υψίστης 
σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· 

92. επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την 
εφαρμογή του Natura 2000 και τις συνακόλουθες άνισες συνθήκες όσον αφορά την 
προστασία· τονίζει την ανάγκη συμμετοχής όλων των σχετικών φορέων σε ενωσιακό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών για 
τα πτηνά και τους οικοτόπους· υπενθυμίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου 
καταλληλότητας των οδηγιών· αναγνωρίζει την ευελιξία των οδηγιών όσον αφορά την 
εφαρμογή, η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί πλήρως προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
οι ειδικές εθνικές συνθήκες, συμβάλλοντας στη μείωση και τη σταδιακή επίλυση των 
συγκρούσεων μεταξύ της προστασίας της φύσης και των κοινωνικοοικονομικών 
δραστηριοτήτων·

93. υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης γεωργικών πρακτικών, όπως η γεωργοδασοκομία 
και η κτηνοτροφία, σε περιοχές υψηλής αξίας, οι οποίες παρέχουν ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών οικοσυστήματος· υπενθυμίζει ότι τα μεγάλα σαρκοφάγα, ιδίως οι λύκοι, 
μπορούν να έχουν αντίκτυπο στη βιωσιμότητα της γεωργίας, ιδίως σε ορισμένες 
καλλιεργήσιμες γεωργικές εκτάσεις πλούσιες σε βιοποικιλότητα· υπενθυμίζει ότι οι 
μεταβαλλόμενες συνθήκες έχουν οδηγήσει στην αύξηση του πληθυσμού ορισμένων 
προστατευόμενων ειδών μεγάλων σαρκοφάγων και των θηραμάτων τους· τονίζει την 
ανάγκη διαχείρισης ορισμένων περιοχών βιοποικιλότητας ώστε να καταστεί δυνατή η 
ισόρροπη ανάπτυξη όλων των ειδών· υπενθυμίζει την ευθύνη της Επιτροπής να 

10Interim report of the Mission Board for Soil Health and Food, «Caring for soil is caring for life», Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2020·
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ebd2586-fc85-11ea-b44f-01aa75ed71a1/
11 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί 
της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7). Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 
206 της 22.7.1992, σ. 7).
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αξιολογεί την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη της κατάστασης διατήρησης των ειδών 
ανά περιοχή και, όπου είναι αναγκαίο, να την προσαρμόζει εάν επιτευχθεί η επιθυμητή 
κατάσταση διατήρησης, με σκοπό την προστασία του ζωικού κεφαλαίου·

94. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των περιοχών που 
τελούν υπό προστασία και υπό αυστηρή προστασία, η οποία απηχεί τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με 
τα οποία ένα αυστηρότερο επίπεδο προστασίας μπορεί να επιτρέπει ορισμένες 
ανθρώπινες δραστηριότητες σύμφωνα με τους στόχους διατήρησης της 
προστατευόμενης περιοχής· θεωρεί ότι αυτές οι δραστηριότητες που είναι συμβατές με 
τους στόχους προστασίας ή που συμβάλλουν θετικά στην βιοποικιλότητα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι αποδεκτές στις περιοχές που τελούν υπό αυστηρή προστασία·

95. ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη να ανταμείβουν δεόντως τους γεωργούς και να τους 
παρέχουν κίνητρα, χορηγώντας οικονομική αντιστάθμιση για περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί  υπό προστασία και υπό αυστηρή προστασία στο πλαίσιο του Natura 
2000, καθώς και καλύπτοντας το τυχόν αυξημένο κόστος παραγωγής που προκύπτει ως 
αποτέλεσμα των μέτρων προστασίας και διατήρησης·

96. υπενθυμίζει ότι το 7,5 % των ετήσιων δαπανών στο πλαίσιο του ΠΔΠ για το 2024 και 
το 10 % των ετήσιων δαπανών για το 2026 και το 2027 θα κατανεμηθούν για στόχους 
που αφορούν τη βιοποικιλότητα.
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