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Σχέδιο έκθεσης (PE 378.721v01-00)
Αδάμος Αδάμου
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 –
και μετέπειτα: η υποστήριξη των υπηρεσιών οικοσυστήματος με στόχο την ευημερία του 
ανθρώπου»
((2006/2233(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι (διαγραφή) υπάρχουν ελάχιστοι κατάλληλοι δείκτες για την 
αποτελεσματική μέτρηση του βαθμού συμμόρφωσης προς τις επιταγές της βιολογικής 
ποικιλομορφίας κατά την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών, εκ των οποίων ένας 
από τους πιο σημαντικούς είναι ο δείκτης για τα κοινά πτηνά αγρών,

Or. en

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. τονίζει την εγγενή αξία της βιοποικιλότητας και τον επείγοντα χαρακτήρα της 
προστασίας της από περαιτέρω υποβάθμιση λόγω ανθρώπινης επιρροής και 
παρέμβασης, η οποία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην εκμετάλλευση, την 
κλιματική αλλαγή και την απώλεια ενδιαιτημάτων·
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Or. en

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 3
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει (διαγραφή) τη ζωτική σημασία των υγιών οικοσυστημάτων στην 
επίτευξη ευμάρειας και ευημερίας στην ΕΕ και παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 4
Παράγραφος 3

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 5
Παράγραφος 4

4. (διαγραφή) τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας είναι 
στενά συνδεδεμένες και εξίσου σημαντικές·

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 6
Παράγραφος 5

5. επιβεβαιώνει την επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την τήρηση των 
δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί με σκοπό την ανάσχεση της απώλειας της 
βιοποικιλότητας στην ΕΕ έως το 2010 (από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο 
Γκέτεμποργκ το 2001, τη στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη και το έκτο 
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον)· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εντατικοποίηση και συντονισμό των προσπαθειών με σκοπό την ανάσχεση αυτής της 
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τάσεως, ειδικότερα ενόψει του σύντομου χρονικού διαστήματος που απομένει για την 
τήρηση των δεσμεύσεων του 2010· υποστηρίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
προτείνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η ανάσχεση 
της μείωσης της φυσικής ποικιλότητας θα πρέπει να αποτελεί τμήμα όλων των 
συναφών πολιτικών της ΕΕ·

Or. fi

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 7
Παράγραφος 6

6. αναγνωρίζει την πιθανή σημασία της αναδυόμενης έννοιας των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, όπως προωθείται από την ανακοίνωση της Επιτροπής ως μέσου 
ενσωμάτωσης της οικονομικής αξίας της βιοποικιλότητας σε άλλους τομείς 
πολιτικής, και προτείνει η διατήρηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος να καταστεί 
θεμελιώδης στόχος όλων των οριζόντιων και τομεακών πολιτικών της ΕΕ·
προειδοποιεί, ωστόσο, για τη μείωση της αξίας της βιοποικιλότητας έναντι των
οφελών που μπορούν να αποκομίσουν οι άνθρωποι από αυτήν, ή για την 
αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας ως αποκλειστικά οικονομικό 
πρόβλημα·

Or. en

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 8
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. σε αυτό το πλαίσιο καλεί την Επιτροπή να μελετήσει και να υποβάλει προτάσεις για 
τη λήψη πρακτικών μέτρων με στόχο την εσωτερικοποίηση του κόστους της 
απώλειας της βιοποικιλότητας σε δραστηριότητες που έχουν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 9
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. υπογραμμίζει τη σημασία της συμπερίληψης στο δίκτυο Natura 2000 περιοχών 
στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που βρίσκονται υπό την κυριαρχία κρατών 
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μελών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 10
Παράγραφος 10

10. τονίζει τη σημασία της λήψης πρόσθετων μέτρων τα οποία θα εστιάζουν στα 
απειλούμενα είδη και αναγνωρίζει την αξία που έχει η διεύρυνση της αξιοποίησης των 
προγραμμάτων δράσης υπέρ συγκεκριμένων ειδών εν προκειμένω· τονίζει ότι τα 
ενδιαιτήματα και είδη των οποίων η προστασία απαιτείται από την οδηγία θα 
πρέπει να υπόκεινται σε επιστημονικούς ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

Or. fi

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 11
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. αναγνωρίζει ότι ενώ η παγίδευση και το εμπόριο ζώντων ζώων εξακολουθεί να 
συνιστά απειλή για τη βιοποικιλότητα, η Ευρώπη έχει επίσης αρκετά ιδρύματα για 
ζώα και άλλους οργανισμούς οι οποίοι αποδεικνύουν μέσω προγραμμάτων 
εκτροφής και επιτόπιων μέτρων διατήρησης ότι μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο 
στην υποστήριξη της επιβίωσης ορισμένων απειλούμενων ειδών·

Or. en

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 12
Παράγραφος 12

12. αναγνωρίζει ότι ο σχεδιασμός της χρήσης γης και η εκμετάλλευση των αγρίων ειδών 
(μέσω της θήρευσης και της αλίευσης) αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος· τονίζει ειδικότερα 
τις απειλές που συνεπάγεται τόσο η εντατικοποίηση όσο και η εγκατάλειψη για τις 
υψηλής φυσικής αξίας καλλιεργήσιμες και δασικές εκτάσεις· αναγνωρίζει τις απειλές 
που συνιστούν οι μη βιώσιμες οικολογικά χρήσεις του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένων των παράνομων πρακτικών·

Or. es
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Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 13
Παράγραφος 12

12. αναγνωρίζει ότι ο σχεδιασμός της χρήσης γης και η εκμετάλλευση των αγρίων ειδών 
(μέσω της θήρευσης και της αλίευσης) αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος· τονίζει ειδικότερα 
τις απειλές που συνεπάγεται τόσο η εντατικοποίηση όσο και η εγκατάλειψη για τις 
υψηλής φυσικής αξίας καλλιεργήσιμες και δασικές εκτάσεις· αναγνωρίζει τις απειλές 
που συνιστούν οι μη βιώσιμες οικολογικά αλιευτικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της παράνομης αλιείας και της αλιείας με χρήση 
καταστροφικών και μη επιλεκτικών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 14
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. ανησυχεί για τη μείωση της ποικιλότητας των ζώων εκμετάλλευσης και των 
φυτικών ποικιλιών· ζητεί ως εκ τούτου την άμεση μεταφορά της οδηγίας 98/95/ΕΚ1

του Συμβουλίου, η οποία προβλέπει μια νομική βάση προκειμένου να καταστεί 
δυνατή, στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας σπόρων, η διατήρηση, μέσω 
της επιτόπιας χρήσης και της χρήσης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ποικιλιών 
που απειλούνται με γενετική υποβάθμιση·

Or. en

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 15
Παράγραφος 14

14. τονίζει τη σημασία της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα, προκειμένου να επιτευχθεί «καλή οικολογική κατάσταση» των 
γλυκών υδάτων, καθώς και της σύστασης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών· προτρέπει τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των οικονομικών 
μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 9 της οδηγίας πλαίσιο για τα 
ύδατα προκειμένου να δοθούν κίνητρα για την προσεκτική χρήση αυτού του 
σπάνιου πόρου και να παρασχεθεί μια ισχυρή οικονομική βάση για την εφαρμογή 

  
1 ΕΕ L 25, της 1.2.1999, σελ. 1.
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των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών· τονίζει τη σημασία της 
θέσπισης μιας φιλόδοξης οδηγίας πλαισίου για τη θάλασσα, προκειμένου να 
επιτευχθεί η «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» του θαλάσσιου περιβάλλοντος· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό η επικείμενη θαλάσσια στρατηγική να αναγάγει τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος σε πρωταρχικό 
στόχο καθοριστικής σημασίας

Or. en

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 16
Παράγραφος 16

16. αναγνωρίζει την απειλή που συνιστά για τα οικοσυστήματα η χρήση ορισμένων 
φυτοφαρμάκων, επιβραδυντικών φλόγας και άλλων επίμονων, βιοσυσσωρευτικών και 
τοξικών χημικών προϊόντων· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία που έχει η 
αποτελεσματική εφαρμογή (διαγραφή) των διατάξεων REACH· τονίζει την ανάγκη 
ελέγχου της βιοσυσσώρευσης τέτοιων ρύπων μέσω της χρήσης ανώτερων θηρευτών 
σε χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα καθώς και σε περιβάλλοντα γλυκών υδάτων·
φρονεί επίσης ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κινδύνους της χρήσης 
φυτοφαρμάκων τα οποία είναι σκοπίμως τοξικά και χρησιμοποιούνται στο 
περιβάλλον· επισημαίνει ότι η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα φυτοφάρμακα –
πρόταση κανονισμού σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων (COM(2006)0388 - 2006/0136(COD))· πρόταση οδηγίας πλαισίου για 
την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων (COM(2006)0372 - 2006/0132(COD))·
θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων (COM(2006)0373 
- 2007/2006(INI))– θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας στην 
Ευρώπη δεν θα αυξηθεί λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 17
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. υπογραμμίζει ότι η ανοσοαντισύλληψη θα μπορούσε να διαδραματίσει 
αποφασιστικό ρόλο στον έλεγχο των επεκτατικών αλλοχθόνων θηλαστικών ειδών
(IAS) και επισημαίνει τη σημαντική έρευνα που βρίσκεται επί του παρόντος σε 
εξέλιξη στον εν λόγω τομέα· προτρέπει την Επιτροπή να διαθέσει χρηματοδότηση 
για τη διενέργεια ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα της ανοσοαντισύλληψης και να
ζητήσει την εκπόνηση προτάσεων σχεδίων· επισημαίνει ότι το πρόγραμμα LIFE + 
είναι ένα υφιστάμενο πλαίσιο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η δράση για τα επεκτατικά αλλόχθονα είδη·



AM\631307EL.doc 7/14 PE 378.729v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία: Andres Tarand

Τροπολογία 18
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στην πρόταση νομοθεσίας για την απαγόρευση 
της εισαγωγής αλλοχθόνων ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 19
Παράγραφος 19

19. εφιστά την προσοχή στις ενίοτε καταστροφικές επιπτώσεις εξωτικών οργανισμών 
στο θαλάσσιο οικοσύστημα· ζητεί τη λήψη επειγόντων μέτρων για την πρόληψη της 
μεταφοράς οργανισμών μέσω του ερματικού ύδατος και προτρέπει τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν τη διεθνή σύμβαση για τον έλεγχο και τη διαχείριση του ερματικού 
ύδατος των πλοίων και των συναφών ιζημάτων στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ)·

Or. nl

Τροπολογία: Avril Doyle και Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 20
Παράγραφος 20

20. τονίζει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για 
τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς· υπογραμμίζει τους πιθανούς κινδύνους 
που παρουσιάζει για τη βιοποικιλότητα η βιομηχανικής κλίμακας παραγωγή 
γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών και ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τις επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα·

Or. en
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Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 21
Παράγραφος 21

21. στηρίζει μετ’ επιτάσεως την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης για τη 
βιολογική ποικιλομορφία (CBD) και προτρέπει την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο από 
αυτήν την άποψη· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής προγραμμάτων εργασίας της 
CBD, μεταξύ των άλλων, για προστατευόμενες περιοχές· τονίζει την ανάγκη να 
περατωθούν οι εργασίες σχετικά με ένα διεθνές καθεστώς πρόσβασης σε γενετικούς 
πόρους και κατανομής των οφελών· τονίζει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η αμοιβαία 
υποστήριξη και συνέργεια μεταξύ των διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών·

Or. fi

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 22
Παράγραφος 21

21. στηρίζει μετ’ επιτάσεως την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης για τη 
βιολογική ποικιλομορφία (CBD) και προτρέπει την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο από 
αυτήν την άποψη· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής προγραμμάτων εργασίας της 
CBD, μεταξύ των άλλων, για προστατευόμενες περιοχές· τονίζει την ανάγκη να 
περατωθούν οι εργασίες σχετικά με ένα διεθνές καθεστώς πρόσβασης σε γενετικούς 
πόρους και κατανομής των οφελών· προτείνει ότι οι τρίτες χώρες οι οποίες 
λαμβάνουν κοινοτικές επιχορηγήσεις θα πρέπει να σέβονται τις κοινοτικές 
πολιτικές για τη βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 23
Παράγραφος 23

23. επισημαίνει την απειλή που συνιστά για τη βιοποικιλότητα η αλιεία με 
βενθοπελαγικές τράτες και άλλες μη βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές· επισημαίνει εν 
προκειμένω την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών· 
(διαγραφή) προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη και τις
συναφείς περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, όπου υπάρχουν, με 
στόχο την έγκριση και την εφαρμογή μέτρων για τη διαχείριση του συνόλου των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην ανοιχτή θάλασσα, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούν τράτες· προτρέπει επίσης την 
Επιτροπή να εργαστεί με σκοπό την επείγουσα εφαρμογή μέτρων για την προστασία 
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σημαντικών βενθοπελαγικών ενδιαιτημάτων στην ανοικτή θάλασσα από 
καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας με τράτες 
βυθού·

Or. en

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 24
Παράγραφος 23

23. επισημαίνει την απειλή που συνιστούν για τη βιοποικιλότητα οι βενθοπελαγικές 
τράτες όσον αφορά ορισμένα θαλάσσια ενδιαιτήματα, επί παραδείγματι 
κοραλλιογενείς υφάλους και υποθαλάσσια όρη και ηφαιστειακούς πόρους· 
επισημαίνει εν προκειμένω την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών· προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω νομοθετικές 
προτάσεις για την προστασία των εν λόγω ενδιαιτημάτων στα ύδατα της ΕΕ· 
προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη και τις 
περιφερειακές οργανώσεις αλιείας με σκοπό την επείγουσα εφαρμογή μέτρων για την 
προστασία σημαντικών βενθοπελαγικών ενδιαιτημάτων στην ανοικτή θάλασσα από 
καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές·

Or. es

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 25
Παράγραφος 23 α (νέα)

23a. εφιστά εν προκειμένω την προσοχή στη δέσμη μέτρων που αποκαλύφθηκαν 
προσφάτως από την ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη, η οποία ισοδυναμεί με τη διασφάλιση 
ότι η αλιεία με τράτες βυθού η οποία ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε 
ευάλωτα οικοσυστήματα θα πρέπει να υπόκειται σε εκτίμηση προτού χορηγηθεί 
άδεια και τα μέτρα προς τούτο θα πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητας των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας (ΠΟΑ) ή, εάν οι εν λόγω 
ζώνες δεν ρυθμίζονται ακόμη από τέτοιου είδους φορείς, από τα κράτη σημαίας
των ενδιαφερόμενων σκαφών·

Or. es
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Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 26
Παράγραφος 29

29. αναγνωρίζει το «οικολογικό αποτύπωμα» που συνεπάγεται το εμπόριο της ΕΕ στη 
βιοποικιλότητα και στις υπηρεσίες οικοσυστήματος τρίτων χωρών· προτρέπει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις μείζονες επιπτώσεις του εμπορίου 
στη βιοποικιλότητα και στις υπηρεσίες οικοσυστήματος, ειδικότερα μέσω της 
διενέργειας εκτιμήσεων του αντικτύπου του στην αειφορία· τονίζει τη σημασία της 
θέσπισης μέτρων για τη μείωση του οικολογικού αντικτύπου της παγκοσμιοποίησης 
στο πλαίσιο πολυμερών, περιφερειακών και διμερών συμφωνιών ελευθέρων 
συναλλαγών· τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές δεν θα πρέπει να οδηγούν σε 
μείωση της βιοποικιλότητας σε τρίτες χώρες

Or. en

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 27
Παράγραφος 32

32. επικροτεί την προσέγγιση που πρόκειται να ακολουθηθεί σύμφωνα με τις νέες 
αλιευτικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης, με βάση την αειφορία των αποθεμάτων, την 
προτεραιότητα που δίνεται στις προσπάθειες συμπερίληψης των ενδιαφερόμενων
τρίτων χωρών σε μια βιώσιμη αλιευτική νοοτροπία και την ολοένα αυξανόμενη 
κοινοτική χρηματοδότηση για εθνικά σχέδια αλιείας βάσει βιώσιμων κριτηρίων 
στις εν λόγω χώρες, τις συνεισφορές για επιστημονικούς και επιμορφωτικούς 
σκοπούς και τη βοήθεια για την ενθάρρυνση των τρίτων χωρών να προσχωρήσουν 
σε ΠΟΑ, και τις μελλοντικές επενδύσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών σε εφαρμογές 
προηγμένης τεχνολογίας για τη βελτίωση της εποπτείας· επαινεί τον αντικειμενικά 
σημαντικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι αλιευτικές συμφωνίες στο παρελθόν 
επιτρέποντας στους ανθρώπους πολλών λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών να 
αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα δικά τους αλιευτικά αποθέματα, 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε παράκτιες περιοχές ως αποτέλεσμα των 
δραστηριοτήτων του κοινοτικού στόλου, και ενισχύοντας την οικονομική θέση των 
εν λόγω περιοχών λόγω των ψυκτικών αποθηκών και των μεταποιητικών 
βιομηχανιών· και, επικροτεί το γεγονός ότι η επαφή με στόλους που διέπονται από 
αυστηρές διατάξεις, όπως οι κοινοτικοί στόλοι, έχει συντελέσει στη σταδιακή 
βελτίωση της προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας·

Or. es
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Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 28
Παράγραφος 36

36. αναγνωρίζει την τεράστια πρόκληση που συνιστά η ανάγκη συνειδητοποίησης της 
βιοποικιλότητας· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το εξαιρετικά χαμηλό ύψος 
πόρων που διατίθενται στην έρευνα για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, 
δεδομένης της καθοριστικής σημασίας του θέματος για την ευμάρεια και την 
ευημερία μας· απευθύνει έκκληση, ώστε να δοθεί υψηλότερη προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση της έρευνας για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο των κοινοτικών 
(ΠΠ7) και εθνικών προγραμμάτων έρευνας· αναγνωρίζει την ανάγκη 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης όσον αφορά τη σημασία της 
βιοποικιλότητας· 

Or. en

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 29
Παράγραφος 37

37. αναγνωρίζει την ανάγκη για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων μηχανισμών, 
προκειμένου η βάση τεκμηρίωσης που σχετίζεται με τη βιοποικιλότητα και τις 
υπηρεσίες οικοσυστήματος να αντικατοπτρίζεται στην πολιτική σε κοινοτικό, εθνικό 
και διεθνές επίπεδο· υποστηρίζει, προς τον σκοπό αυτόν, την πρόταση θέσπισης ενός 
νέου μηχανισμού της ΕΕ για τη συγκέντρωση ανεξάρτητων, έγκυρων συμβουλών, 
που θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις· καλεί την Επιτροπή να 
εκπονήσει μελέτες και εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας στη βιοποικιλότητα και την αλλαγή της βιοποικιλότητας 
στις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων τόσο των θετικών όσο και των 
αρνητικών επιπτώσεων της εμφάνισης νέων ειδών στις αστικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 30
Παράγραφος 37 α (νέα)

37a. εκφράζει ανησυχία για τη μείωση σε πολλά είδη ψαριών και για το γεγονός ότι οι 
επιστημονικές εκθέσεις του ΔΣΕΘ τηρούνται μόνον εν μέρει, εάν τηρούνται καν, 
κατά τη θέσπιση των ετήσιων συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC)· 
αναγνωρίζει ότι οι επιστημονικές εκθέσεις δεν αποτελούν πολιτικά διατάγματα, 
αλλά θεωρεί ότι πρέπει να συντρέχουν ισχυροί λόγοι και επαρκή επιχειρήματα για 
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τη μη συμμόρφωση προς τις επιστημονικές συστάσεις· θεωρεί ότι, στην προκειμένη 
περίπτωση, η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να προβάλλουν επίσης 
επιχειρήματα προκειμένου να αποδείξουν ότι η αρχή της μέγιστης διαρκούς 
απόδοσης τηρείται ουσιαστικά στο εσωτερικό της ΕΕ· 

Or. nl

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez

Τροπολογία 31
Παράγραφος 39

39. τονίζει την ευθύνη των κρατών μελών να κάνουν χρήση όλων των ευκαιριών που 
παρέχονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ, της ΚΑΠ, του Ταμείου Συνοχής και των 
διαρθρωτικών Ταμείων, καθώς και του προγράμματος Life+ και του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου, τηρώντας τους αντίστοιχους στόχους και τις 
προτεραιότητές τους, και να εκχωρήσουν εθνικούς πόρους· συνιστά να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στις οικονομικές ανάγκες κατά την επανεξέταση του 
προϋπολογισμού το 2008-2009, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
επάρκεια και η διαθεσιμότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη βιοποικιλότητα, ιδίως 
για το Natura 2000·

Or. es

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 32
Παράγραφος 39 α (νέα)

39a. εφιστά την προσοχή στις δυνατότητες που υπάρχουν στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και προτρέπει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω 
δυνατότητες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μέτρα τα οποία θα συντελέσουν 
στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
περιέχονται στις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά·

Or. en

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin

Τροπολογία 33
Παράγραφος 42 α (νέα)

42a. υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους και συνεπούς εφαρμογής και επιβολής των 
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οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους· ζητεί μετ’ επιτάσεως η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους και προσοχή σε αυτόν τον σκοπό·

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 34
Παράγραφος 45 α (νέα)

45a. επισημαίνει ότι η βιοποικιλότητα αποτελεί μια αφηρημένη έννοια η οποία αγγίζει
μια ευαίσθητη χορδή μόνο σε ορισμένους ανθρώπους, αλλά ότι πολλοί άνθρωποι 
αισθάνονται όντως συναισθηματικά συνδεδεμένοι με τα τοπία και τα ιστορικά
χαρακτηριστικά τους που οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση και εκτιμούν την 
ομορφιά τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η μεγάλης κλίμακας γεωργία 
έχει υποβαθμίσει τη βιοποικιλότητα και την ομορφιά των τοπίων· θεωρεί ότι η 
αποκατάσταση των τοπίων, επί παραδείγματι δενδροστοιχιών μεταξύ λιβαδιών, θα 
έχαιρε ευρείας αποδοχής και θα συντελούσε στην αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας·

Or. nl

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 35
Παράγραφος 45 α (νέα)

45a. επισημαίνει ότι οι ζωολογικοί κήποι και τα ενυδρεία της Ευρώπης υποδέχονται 
ετησίως περισσότερα από 100 εκατομμύρια επισκέπτες, και αναγνωρίζει ότι αυτά 
τα ιδρύματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης·

Or. en

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 36
Παράγραφος 48

48. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την υποβολή ενδιάμεσων (έως τα τέλη του 
2008) και τελικών (έως τα τέλη του 2010 και τα τέλη του 2013) αξιολογήσεων της 
προόδου που έχει σημειωθεί προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
δράσης που αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο· τονίζει ότι τα πορίσματα αυτών των αξιολογήσεων θα ενημερώνουν 
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ευρύτερες διαδικασίες επανεξέτασης της πολιτικής και του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του προϋπολογισμού το 2008-2009 και 
αναθεωρήσεων της πολιτικής και του προϋπολογισμού για την περίοδο μετά το 2013·
προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει μια ολοκληρωμένη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μετά το 2010·

Or. en


