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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:

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής και τη θεωρεί καλή αφετηρία για μια πιο 
επικεντρωμένη προσέγγιση σχετικά με την επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας για το 
2010 και στηρίζει την απόφαση να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της 
εφαρμογής της υφιστάμενης πολιτικής και των υφιστάμενων μέτρων· 

2. επισημαίνει ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) από κοινού με τη σχετική 
αναπτυξιακή δυναμική που οδηγεί, αφενός, στην εξειδίκευση και την εντατικοποίηση και, 
αφετέρου, στην περιθωριοποίηση και υποαξιοποίηση του εδάφους, συνέβαλαν σε 
σημαντική απώλεια της βιοποικιλότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες·

3. επισημαίνει τον μεγάλο πλούτο ειδών και τη γενετική ποικιλότητα των γεωργικών 
καλλιεργειών και ζώων και τάσσεται υπέρ της διατήρησης και της ενίσχυσης αυτής της 
ποικιλότητας·

4. σημειώνει ότι η προσφορά γεωργικών προϊόντων στην αγορά δεν αντικατοπτρίζει πλήρως 
την ποικιλότητα των ειδών και των ποικιλιών και τάσσεται υπέρ της προώθησης της 
ποικιλότητας στην προσφορά γεωργικών προϊόντων για τις επιχειρήσεις άμεσης εμπορίας, 
αλλά και για την εμπορία σε συνεργασία με τους λιανοπωλητές και τη μεταποιητική 
βιομηχανία·

5. διαπιστώνει ότι τόσο οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων όσο και οι καλλιεργητές 
τοπικών ειδών χρειάζονται, για την παραγωγή και την εμπορία, νομική ασφάλεια· ζητεί 
ως εκ τούτου την άμεση μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας 98/95/ΕΚ, στην 
οποία ζητείται η δημιουργία νομικής βάσης που να επιτρέπει, στο πλαίσιο των νομικών 
διατάξεων περί εμπορίας σπόρων, τη διατήρηση, μέσω της χρησιμοποίησης επιτόπου (in 
situ) και στις εκμεταλλεύσεις, των ειδών που απειλούνται από γενετική φθορά·

6. είναι της άποψης ότι οι κύριες αιτίες για την απώλεια της βιοποικιλότητας είναι οι 
κλιματικές αλλαγές, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η εφαρμογή εντατικών μεθόδων 
γεωργικής παραγωγής καθώς και η ακατάλληλη διαχείριση των δασικών εκτάσεων και 
των υδάτινων πόρων·

7. επισημαίνει ότι η διατήρηση της ποικιλότητας των τοπίων της ευρωπαϊκής υπαίθρου είναι 
ουσιαστικής σημασίας όχι μόνο για τη διατήρηση των υπηρεσιών που προσφέρει μια 
βιώσιμη γεωργία, αλλά και για τη διατήρηση της γενετικής ροής μεταξύ των πληθυσμών 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας·

8. υπενθυμίζει ότι η προώθηση των Προστατευμένων Ονομασιών Προελεύσεως και των 
Προστατευμένων Γεωγραφικών Ενδείξεων διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 
προστασία των περιφερειακών ιδιότυπων προϊόντων, όλων των γεωργικών παραδόσεων 
που συνδέονται με αυτά και των αντίστοιχων παραδοσιακών γεωργικών μεθόδων που 
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επιτρέπουν τη διατήρηση του τοπίου και των γεωργικών συστημάτων ως οικοτόπων για 
πολλά άγρια είδη χλωρίδας και πανίδας·

9. επισημαίνει ότι το 1992 δόθηκε μια αρχική ώθηση στην ενσωμάτωση της προστασίας της 
βιοποικιλότητας στην ΚΓΠ και ότι, μετέπειτα, η μεταρρύθμιση του 2003 εισήγαγε μέτρα,
όπως η πολλαπλή συμμόρφωση, το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ανά γεωργική 
εκμετάλλευση (αποσύνδεση) και η ανάπτυξη της υπαίθρου, τα οποία αποβαίνουν 
επωφελή για τη βιοποικιλότητα·

10. εφιστά την προσοχή στον νέο κανονισμό για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
(περίοδος προγραμματισμού 2007-2013), ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη 
χρηματοδότηση του Natura 2000, περιέχει αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και μέτρα υπέρ της 
διατήρησης των γενετικών πόρων στην γεωργία και της στήριξης της αειφόρου δασικής 
διαχείρισης, διατηρεί δε τις πληρωμές για τις περιοχές που εμφανίζουν φυσικά 
μειονεκτήματα· 

11. σημειώνει ότι η χρηματοδότηση που προβλέπεται από το δημοσιονομικό πλαίσιο της
περιόδου 2007-2013 για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ), το Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Life+ παρέχει 
πρωτίστως τη δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης, κατά προτεραιότητα, των έργων 
βιοποικιλότητας και του δικτύου Natura 2000·

12. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής, η οποία 
υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο, για την παροχή 20 δισ. ευρώ επιπλέον για την 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013, δεν 
έγινε δεκτή από το Συμβούλιο, πολλώ δε μάλλον που τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν 
χρησιμοποιηθεί ειδικά για την περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση των μέτρων για τη 
βιοποικιλότητα·

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι χρηματοδοτικές δυνατότητες του ΕΓΤΑΑ 
αποδεικνύονται εντελώς ανεπαρκείς για να έχουν τον ευκταίο αντίκτυπο στη διαχείριση 
του δικτύου Natura 2000, που εξαρτάται από τις γεωργικές και δασικές δραστηριότητες, 
δεδομένου ότι είναι ιδιαιτέρως πενιχρή η προταθείσα στήριξη για τη βελτίωση των 
γνώσεων και της παρακολούθησης·

14. προτείνει η βιοποικιλότητα να καταστεί μία από τις βασικές αρχές του «υγειονομικού 
ελέγχου» της ΚΓΠ που πρόκειται να διεξαχθεί το 2008·

15. θεωρεί απαραίτητη τη χρήση του «υγειονομικού ελέγχου» του 2008 για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας των διαφόρων μέτρων για τη βιοποικιλότητα, ιδίως μέτρων για 
τον τομέα της δασοκομίας, καθώς και την ορθή αντιμετώπιση των ελλείψεων σε αυτόν 
τον τομέα·

16. θεωρεί ότι η γεωργία, ως τομέας απολαμβάνων τη βιοποικιλότητα, μπορεί να 
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση και τη διατήρηση της ίδιας της 
βιοποικιλότητας· κρίνει ότι Η ΚΓΠ πρέπει στο εξής να προωθεί πρότυπα παραγωγής με 
χρονική διάρκεια, τα οποία, εκτός του ότι θα είναι οικονομικώς βιώσιμα, θα επιτρέπουν 
την επιρροή στο περιβάλλον και στην αναβάθμιση και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας των περισσοτέρων ειδών, ζωϊκών, φυτικών και μικροβιακών·  
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17. τάσσεται υπέρ της προώθησης (τοπικών/περιφερειακών) εταιρικών σχέσεων μεταξύ 
ιδιοκτητών γης και χρηστών, οργανισμών για τη διατήρηση της φύσης, κυβερνήσεων και 
κέντρων εμπειρογνωμοσύνης ώστε να συνεργάζονται με σκοπό την από κοινού εξεύρεση 
λύσεων στα προβλήματα βιοποικιλότητας, υιοθετώντας μια προσέγγιση εκ των κάτω προς 
τα άνω·

18. επισημαίνει την ανάγκη λήψης ειδικά προσαρμοσμένων μέτρων για την προώθηση της 
βιοποικιλότητας στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ και υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
υπηρεσίες οικοσυστήματος, όπως η διατήρηση των φυσικών τοπίων, και οι οικονομικές 
δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός, είναι αλληλεξαρτώμενες·

19. ζητεί να αξιοποιηθούν η καλλιέργεια και η χρήση της βιομάζας ως καυσίμου και για την 
παραγωγή ενέργειας ως ευκαιρία να ενισχυθεί η ποικιλότητα στην γεωργία· πιστεύει ότι 
τούτο θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην ενίσχυση που παρέχεται στην έρευνα 
μέσω του εβδόμου προγράμματος πλαισίου· η παραγωγή βιομάζας δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται να οδηγεί σε απώλεια της βιοποικιλότητας, είτε εντός είτε εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει κατά πόσο μπορούν να ενσωματωθούν συνδεδεμένες με 
την βιοποικιλότητα πτυχές σ' ένα οικο-πιστοποιητικό, λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη ότι 
πρέπει να αξιολογηθεί η πραγματική σκοπιμότητα των μελλοντικών οικο-πιστοποιητικών, 
ότι οι κανόνες της κοινής αγοράς δεν πρέπει να υπονομευθούν εξαιτίας της στρέβλωσης 
του ανταγωνισμού μεταξύ των προϊόντων των κρατών μελών και ότι η 
ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών προϊόντων δεν πρέπει να διακυβευθεί έναντι 
ανταγωνιστών από  τρίτες χώρες·

21. εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη προσοχή που δίδεται στα θέματα 
βιοποικιλότητας στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες· τάσσεται υπέρ της 
ενσωμάτωσης της διάστασης της βιοποικιλότητας στο διεθνές εμπόριο και στις 
παγκόσμιες προσπάθειες αλλαγής των μη αειφόρων παραγωγικών και καταναλωτικών 
προτύπων· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη,  στο πλαίσιο των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, να δίδουν απόλυτη προτεραιότητα στην 
αναγνώριση των μη εμπορικού χαρακτήρα πτυχών· 

22. χαιρετίζει τη δεδηλωμένη πρόθεση ανάληψης δράσης για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, και ιδίως στον τομέα της συνεργασίας για την 
ανάπτυξη·

23. στηρίζει τα υφιστάμενα έργα στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσονται αντικειμενικοί 
δείκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της βιοποικιλότητας και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την τήρηση των δεσμεύσεων που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
αναλάβει δυνάμει της Σύμβασης για την Βιοποικιλότητα - δηλαδή της βιώσιμης 
χρησιμοποίησης, της διατήρησης και της δίκαιης συμμετοχής στα οφέλη από την 
αξιοποίηση της βιοποικιλότητας - και να καταβάλει προσπάθειες, ούτως ώστε  το υλικό 
αναφοράς σχετικά με τα είδη και τις ποικιλίες να συγκεντρώνεται μόνο στα 
συμβαλλόμενα στη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα κράτη, καθώς και να εναρμονίσει τις 
διαθέσιμες πληροφορίες και να χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα δίκτυα·

24. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις ενέργειες που 
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αναλαμβάνονται σε επίπεδο Ένωσης σε ό, τι αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας,
καθώς και με τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που απορρέουν από την προστασία 
αυτή·

25. θεωρεί ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις κοινοποίησης θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και 
να απλοποιηθούν και ότι οι μελλοντικές κοινοποιήσεις δεν θα πρέπει να επιφέρουν 
αύξηση του διοικητικού φόρτου·

26. θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων της βιομηχανίας και της παιδείας, στη 
διαδικασία προστασίας της βιοποικιλότητας·

27. χαιρετίζει την πρόθεση υποβολής ετήσιας έκθεσης στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα.
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