
 
Η πολιτική της ΕΕ για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας  (βίντεο)
 
Η ΕΕ θέλει να διατηρήσει και να βελτιώσει τον πλούτο της βιοποικιλότητας για να
διαφυλάξει τα είδη
που απειλούνται με εξαφάνιση
και την ανθρώπινη ζωή, Μάθετε πώς στο βίντεο μας.
 

Τον Μάιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική
βιοποικιλότητας με ορίζοντα το 2030, κατόπιν έκκλησης του Κοινοβουλίου για
αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων απώλειας της βιοποικιλότητας και τη θέσπιση
νομικά δεσμευτικών στόχων.
 
Κατά την ολομέλεια του Ιουνίου 2021, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του σχετικά με
την "Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: Επαναφορά της
φύσης στη ζωή μας", επιμένοντας ότι η εφαρμογή της πρέπει να συνάδει με τις άλλες
στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της
στρατηγικής "Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο".
 
Διαβάστε περισσότερα για τη σημασία της βιοποικιλότητας. 
 
Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με
ορίζοντα το 2030: τι περιλαμβάνει;
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69908/prostasia-tis-viopoikilotitas-to-ek-zita-desmeutikous-stochous
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200109IPR69908/prostasia-tis-viopoikilotitas-to-ek-zita-desmeutikous-stochous
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200618STO81513/prasini-sumfonia-to-kleidi-gia-mia-klimatika-oudeteri-kai-viosimi-ee
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200109STO69929/apoleia-viopoikilotitas-pou-ofeiletai-kai-giati-mas-afora


 
 
Θέσπιση στόχων βιοποικιλότητας σε επίπεδο ΕΕ 
Η ΕΕ έχει θεσπίσει νέους στόχους για την επόμενη δεκαετία, στα πλαίσια της
στρατηγικής βιοποικιλότητας ΕΕ με ορίζοντα το 2030.
 
 
 
Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν θερμά τους ευρωπαϊκούς στόχους προστασίας του 30%
τουλάχιστον των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ (δάση, υγροβιότοποι,
τυρφώνες, λειμώνες και παράκτια οικοσυστήματα) αλλά και την πιο αυστηρή προστασία
του ένα τρίτου τουλάχιστον αυτών των περιοχών, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου
των πρωτογενών και των υπεραιωνόβιων δασών που σώζονται μέχρι σήμερα.
 
 
 
Θέλουν οι στόχοι αυτοί να είναι δεσμευτικοί και να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη σε
εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές.
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Αποκατάσταση της φύσης 
 
 
Το Κοινοβούλιο χαιρέτισε επίσης την πρόταση θέπισης δεσμευτικών στόχων για την
αποκατάσταση της φύσης, ζητώντας να αποκατασταθεί τουλάχιστον το 30% των
χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ.
 
Αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού των
επικονιαστών 
Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η μείωση των επικονιαστών δεν απειλεί μόνο τη
βιοποικιλότητα αλλά και την επισιτιστική ασφάλεια, κάνοντας έκκληση για επείγουσα
αναθεώρηση της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές, προκειμένου να
συμπεριληφθεί ένα φιλόδοξο πανευρωπαϊκό πλαίσιο παρακολούθησής τους, με σαφείς
στόχους και δείκτες.

Ιβηρικός λύγκας, είδος υπό εξαφάνιση

http://www.europarl.europa.eu//resources/library/images/20200520PHT79535/20200520PHT79535_original.jpg
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20191129STO67758/pou-ofeiletai-i-meiosi-tou-plithusmou-ton-melisson-kai-ton-allon-epikoniaston
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm
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Βιοποικιλότητα σε αστικές περιοχές 
Οι πράσινες αστικές περιοχές μπορούν να στηρίξουν τη βιοποικιλότητα και να
συμβάλουν στην αύξηση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας του πληθυσμού, σύμφωνα
με την έκθεση.
 
Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπές της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για
τον οικολογικό προσανατολισμό των πόλεων και καλούν την Επιτροπή να θέσει
φιλόδοξους στόχους για την αστική βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων:
 
- τη θέσπιση ελάχιστου ποσοστού πράσινων στεγών σε νέα κτίρια
 
- τη στήριξη της αστικής γεωργίας
 
- την απαγόρευση χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων
 
- την ελάττωση της χρήσης λιπασμάτων σε αστικές πράσινες περιοχές
 
Μειώνοντας το αντίκτυπο της γεωργίας 
Οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν επίσης τους στόχους του 2030 για τη μετατροπή του 25%
της γεωργικής γης σε βιολογικές καλλιέργειες, που αναμένεται να αυξηθεί
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
 
 
 
Συμφώνησαν με τους στόχους της Επιτροπής για τη μείωση:
 

της χρήσης των πιο επικίνδυνων και χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50% 
της χρήσης λιπασμάτων κατά 20% 
της απώλειας θρεπτικών συστατικών κατά 50% έως το 2030
 

 
 
Τι έχει γίνει για την προστασία της
βιοποικιλότητας και των απειλούμενων ειδών
στην Ευρώπη; 
Μέχρι τώρα, η ΕΕ έκανε συνεχείς προσπάθειες για την προστασία της βιοποικιλότητας
στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιοποικιλότητας 2020, η οποία καθιερώθηκε το 2010.
 
Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με
ορίζοντα το 2020 

Η οδηγία για τα πτηνά στοχεύει στην προστασία των 500 ειδών άγριων πτηνών
που ζουν στο φυσικό περιβάλλον της ΕΕ.
 
Η  οδηγία  για  τους  οικοτόπους  διασφαλίζει  τη  διατήρηση  ενός  ευρέος
φάσματος  σπάνιων,  απειλούμενων  ή  ενδημικών  ειδών  ζώων  και  φυτών,
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190117STO23722/futofarmaka-sta-trofima-ti-kanei-to-ek-gia-na-prostateusei-tin-trofi-mas
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180404STO00909/neoi-austiroteroi-kanones-gia-ta-viologika-proionta-tis-ee
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0244


•

•

συμπεριλαμβανομένων  περίπου  200  σπάνιων  και  χαρακτηριστικών  τύπων
οικοτόπων.
 
Το Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον
κόσμο,  με βασικούς τόπους αναπαραγωγής και  ανάπαυσης για  σπάνια  και
απειλούμενα είδη και  σπάνια  είδη φυσικών οικοτόπων.
 
Η πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές στοχεύει στην αντιμετώπιση της
μείωσης  των  επικονιαστών  στην  ΕΕ  και  συμβάλλει  στις  παγκόσμιες
προσπάθειες που έχουν καταβληθεί στον τομέα της διατήρησης, εστιάζοντας
στην κάλυψη των γνωστικών κενών, στην αντιμετώπιση των αιτίων και στην
ευαισθητοποίηση. 
 

Επιπλέον, το πρόγραμμα European Life έφερε πίσω τον ιβηρικό λύγκα και το βουλγαρικό
μικρότερο γεράκι ενώ βρίσκονταν υπό εξαφάνιση.
 
Διαβάστε περισσότερα για τα απειλούμενα είδη στην Ευρώπη. 
 
Μάθετε περισσότερα
Βιοποικιλότητα: υποχρεωτική προστασία άγριας ζωής και ανθρώπων ζητά το ΕΚ
Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης: ανάσχεση της απώλειας της
βιοποικιλότητας και οικοδόμηση ενός υγιούς και βιώσιμου συστήματος τροφίμων
Η βιοποικιλότητα ως ανθρώπινο δικαίωμα και οι επιπτώσεις της στην εξωτερική δράση
της ΕΕ
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https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200519STO79424/endangered-species-in-europe-facts-and-figures-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210604IPR05513/viopoikilotita-upochreotiki-prostasia-agrias-zois-kai-anthropon-zita-to-ek
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884?fbclid=IwAR2wiodrdU0JfyTWSdmhHacxYK_OxnkXHuB5Y-bYN4pcdunQFQGRnL9EGlw
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884?fbclid=IwAR2wiodrdU0JfyTWSdmhHacxYK_OxnkXHuB5Y-bYN4pcdunQFQGRnL9EGlw
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603491/EXPO_STU(2020)603491_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603491/EXPO_STU(2020)603491_EN.pdf

