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ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ O-
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Chris Davies, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και
Ασφάλειας των Τροφίμων
προς το Συμβούλιο

Θέμα: Στρατηγική της Ε.Ε. για τα χωροκατακτητικά είδη και ενδιάμεση αξιολόγηση του 
σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα

- Ποια είναι η στρατηγική του Συμβουλίου για την επιτάχυνση της προόδου προς την
επίτευξη της πλήρους εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα, την επίτευξη του 
στόχου του 2010 καθώς και την προστασία και την αποκατάσταση της πολύτιμης φυσικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης πέραν του 2010; Συγκεκριμένα ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το 
Συμβούλιο με σκοπό την ενσωμάτωση των στόχων διατήρησης της βιοποικιλότητας σε άλλες 
πολιτικές της Ε.Ε.;

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Συμβούλιο ώστε να αξιοποιήσει τη σημαντική 
πρόοδο η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ε.Ε. με τη δημιουργία του δικτύου 
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 βάσει των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους
– πώς θα διασφαλίσει την κατάλληλη προστασία, διαχείριση και παρακολούθηση αυτών των 
περιοχών καθώς και τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησής τους;

- Προτίθεται το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του, 
συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του προϋπολογισμού της Ε.Ε., με σκοπό να αυξήσει τη
χρηματοδότηση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και για το πρόγραμμα Natura 2000;

- Συγκεκριμένα ποιες επιλογές εξετάζει το Συμβούλιο για την άμεση χρηματοδότηση της 
βιοποικιλότητας και τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ;

- Προτίθεται το Συμβούλιο Περιβάλλοντος να συζητήσει τις προτάσεις της Επιτροπής για την 
επικείμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ε.Ε.;

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Συμβούλιο με σκοπό την αναγνώριση και την 
αξιοποίηση των κοινών οφελών μεταξύ της προστασίας οικοσυστήματος/βιοποικιλότητας και 
του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και της προσαρμογής σε αυτή;

- Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο με σκοπό την αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών και οικονομικών απειλών που προκύπτουν από τα χωροκατακτητικά ξένα
είδη;
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