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Δράσεις πολιτικής
για την προστασία της φύσηΣ
και του ανಸρώπου στην Ευρώπη

Η φύση
ανθρώπινης ζωής
είναι η βάση

της

Να προστατευθεί η φύση για την εγγενή της αξία και
για τις οικοσυστήμικεσ υπηρεσίες που παρέχει στον άνθρωπο
και να εξασφαλιστεί η μη επιδείνωση των οικοσυστημάτων
και η αποκατάσταση ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ

.

Το όραμα μας
Τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο εθνικό,
χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για την προστασία της φύσης,
όχι μόνο για χάρη της ίδιας της φύσης, αλλά και για τη σημασία
που αυτή έχει για τη διασφάλιση της ευεξίας και της ευημερίας των
κοινωνιών μας. Διαφορετικά θα είναι αδύνατο να υλοποιηθούν οι
πολιτικές δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της για την
αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την ανάκαμψη
ειδών, βιοτόπων και οικοσυστημάτων έως το 2020.
Προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω καταστροφή της φύσης και να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, χρειάζονται νέοι, φιλόδοξοι στόχοι για
την εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους
της ΕΕ, σωστή και αποτελεσματική ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ, καθώς και υποστήριξη με επαρκείς επενδύσεις για τη διατήρηση της φύσης.
Η φύση αποτελεί θεμέλιο της οικονομίας και της κοινωνίας μας
και παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία και την ευεξία μας τόσο
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Και όμως, όλα αυτά
ελάχιστα διαφαίνονται στις σημερινές πολιτικές ή στα διάφορα
εργαλεία και πλαίσια λήψης αποφάσεων. Πέραν του ότι μας παρέχουν την τροφή που τρώμε, το νερό που πίνουμε και τον αέρα
που αναπνέουμε, τα υγιή οικοσυστήματα (εκείνα, δηλαδή, που ο
άνθρωπος έχει διατηρήσει, προστατεύσει ή διαχειριστεί σωστά)
καθιστούν επίσης τις κοινωνίες μας πιο ικανές να αντεπεξέλθουν
σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές. Πρέπει να βάλουμε
τη φύση στο επίκεντρο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Τι πρέπει να γίνει:

01
Εφαρμογή νομικών υποχρεώσεων

02
Ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας

03
Επενδύση για τη φύση

04
Συνεργασία με τον άνθρωπο και τη φύση

EΙΣΑΓΩΓΗ
Από κοινού, οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους συγκαταλέγονται στα πλέον άρτια παραδείγματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον κόσμο. Χάρη στις οδηγίες της, η Ευρώπη διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο (Natura 2000), το οποίο καλύπτει πάνω από 18% της χερσαίας και 4% της υδάτινης επιφάνειας της ΕΕ.
Στις περιπτώσεις όπου ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης και παράλληλα υπήρξε
επαρκής χρηματοδότηση και εναρμόνιση με άλλες πολιτικές της ΕΕ, π.χ. γεωργίας, ενέργειας και μεταφορών, οι
οδηγίες συνέβαλαν στην επίτευξη σημαντικής βελτίωσης ως προς το καθεστώς διατήρησης οικοτόπων και ειδών
ανά την Ευρώπη, ενώ βοήθησαν στην θεαματική επανεμφάνιση ειδών-συμβόλων, όπως ο κάστορας, ο λύκος, ο
πελαργός και ο θαλασσαετός.
Τα επιχειρήματα υπέρ της εφαρμογής, της ενσωμάτωσης και της επένδυσης είναι σαφή. Οι οδηγίες όχι μόνο έχουν αποδεδειγμένα οφέλη για τη φύση, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν πλήθος κοινωνικοοικονομικών οφελών, που αντισταθμίζουν και
με το παραπάνω το κόστος εφαρμογής τους. Για παράδειγμα, τα διάφορα οφέλη που αποκομίζονται από το δίκτυο Natura
2000 έχουν υπολογιστεί σε περίπου 200 με 300 δις ευρώ ετησίως, ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερα θετικό εάν το συγκρίνουμε με το
εκτιμώμενο κόστος της αποτελεσματικής διαχείρισης του δικτύου, που ανέρχεται σε περίπου 6 δις ευρώ ετησίως 1.
Βεβαίως, κάποιες αξίες της φύσης, όπως για παράδειγμα η εγγενής, η πνευματική ή η αισθητική της αξία, δεν μπορούν ούτε να διατυπωθούν ούτε να αποτιμηθούν πλήρως ή έστω και επαρκώς με οικονομικούς όρους. Μια αύξηση των επενδύσεων στο δίκτυο Natura 2000 θα παρείχε επιπρόσθετα οφέλη στην κοινωνία και θα συνέβαλε στη
δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων«πράσινης εργασίας», ιδίως στην ύπαιθρο.
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v Θαλασσαετός (Flatanger, Νορβηγία) © JARI PELTOMAKI/BIRDPHOTO.FI

Παρ' όλα αυτά, η βιοποικιλότητα στην ΕΕ εξακολουθεί να μειώνεται, οι πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον
συνεχίζουν να αυξάνονται και η διατήρηση της φύσης υποχρηματοδοτείται:
x

x

x

x

x

x

Μόλις 23% των ζώων και φυτών και 16% των τύπων των οικοτόπων που προστατεύονται βάσει της
οδηγίας για τους οικοτόπους εκτιμάται ότι βρίσκονται
σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης 2 .

x

Ευρώπη, κυρίως λόγω απώλειας οικοτόπων ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της γεωργίας, που περιλαμβάνει τη χρήση ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων,
της αστικής ανάπτυξης, της αυξανόμενης συχνότητας πυρκαγιών και της κλιματικής αλλαγής 9.

Μόλις 52% του συνόλου των ειδών άγριων πτηνών που εξετάστηκαν δεν απειλούνται με εξαφάνιση, ενώ 17% των ειδών άγριων πτηνών απειλούνται
ακόμη και άλλα 15% είναι σχεδόν απειλούμενα,
φθίνοντα ή αποδεκατισμένα 3.

Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, εάν
αναλογιστούμε ότι το 70% των βασικών καλλιεργειών
που προορίζονται για τον ανθρώπινο πληθυσμό παγκοσμίως χρειάζεται επικονίαση από έντομα, όπως είναι οι
μέλισσες, και ότι οι μέλισσες, μέσα από την επικονίαση
καλλιεργειών, παρέχουν μια οικοσυστημική υπηρεσία
που αποτιμάται σε 153 δις ευρώ ετησίως σε παγκόσμιο
και 22 δις ευρώ ετησίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο 10.

Μόνο 53% των υδάτινων οικοσυστημάτων της
Ευρώπης αναμένεται ότι θα πληροί έως το 2015 τις
προϋποθέσεις καλής οικολογικής κατάστασης 4.

63%

των αξιολογήσεων οικοτόπων που συνδέονται με βοσκοτόπια είναι μη ικανοποιητικές και μόλις
11% των αξιολογήσεων κατάστασης διατήρησης ειδών που συνδέονται με βοσκοτόπια είναι ευνοϊκές 5.

x

Σε όλες τις θάλασσες της Ευρώπης, η θαλάσσια βιοποικιλότητα είναι σε κακή κατάσταση: μόλις 7%
των αξιολογήσεων των θαλάσσιων ειδών φανερώνουν «ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης 6» , ενώ
96% ή και περισσότερα από τα βενθικά ψάρια της
Μεσογείου υπεραλιεύονται 7.

40% των προστατευόμενων περιοχών του κόσμου,

συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, έχουν υπερβεί
τα κρίσιμα όρια αζώτου, πέραν των οποίων αυξάνεται
ο κίνδυνος απώλειας της βιοποικιλότητας 8. Αυτή η
υπερβολική αύξηση του αζώτου, που προέρχεται από
χημικά λιπάσματα, κοπριά ζώων και την καύση ορυκτών καυσίμων, επηρεάζει όλο και περισσότερο την
ποιότητα του εδάφους, του νερού και του αέρα.

9% των μελισσών απειλούνται με εξαφάνιση στην

x

Αυξάνεται η αθροιστική πίεση από διάφορους τομείς
για επέκταση και εντατικοποίηση της χρήσης της
γης και των δασών, εν μέρει λόγω της αυξανόμενης
ζήτησης για βιομάζα για τους σκοπούς της βιοενέργειας. Η διαθέσιμη ξυλεία στην ΕΕ προβλέπεται ότι
δεν θα επαρκεί για να καλύψει την αναμενόμενη ζήτηση ήδη από το 2020 11 και το χερσαίο αποτύπωμα
της κατανάλωσης βιοενέργειας μπορεί να φτάσει
έως και 70 εκ. εκτάρια έως το 2030 12.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2007-2013 εκτιμάται ότι κάλυψε μόλις το 9-19% των χρηματοδοτικών αναγκών για την αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου Natura 2000 13, ενώ το πρόγραμμα
LIFE (το μοναδικό εργαλείο χρηματοδότησης ειδικά για το περιβάλλον, περιλαμβανομένης της βιοποικιλότητας) αναλογεί σε μόλις 0,32% του νέου
προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2014-2020.

Οι σημαντικότερες πιέσεις στη βιοποικιλότητα ασκούνται από τη γεωργία και τις αλλαγές στις φυσικές συνθήκες των
οικοσυστημάτων, κυρίως λόγω των ενεργειακών υποδομών, όπως οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, των τεχνητών αντιπλημμυρικών έργων, της υπεράντλησης για λόγους άρδευσης, της αστικής ανάπτυξης και των υποδομών τουρισμού και
μεταφορών. Η υπερεκμετάλλευση και η ρύπανση επίσης αποτελούν σημαντικές πιέσεις, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Ως αποτέλεσμα, έχουμε φτάσει σε σημείο κρίσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι σημερινοί (αλλά και οι προβλεπόμενοι) ρυθμοί
απώλειας βιοποικιλότητας είναι τέτοιοι που έχουμε υπερβεί το κρίσιμο (δηλαδή ασφαλές) πλανητικό όριο.
Επιχειρώντας να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό, το Συμβούλιο των Υπουργών αναγνώρισε ότι οι προστατευόμενες
περιοχές και τα οικολογικά δίκτυα αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών διατήρησης της βιοποικιλότητας
στην Ευρώπη 14, ωστόσο οι πράξεις των κρατών μελών και της Επιτροπής υπολείπονται αισθητά. Απαιτείται επειγόντως
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό, προκειμένου να αναστραφεί η καταστροφή της φύσης.
Η φύση και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτήν είναι μείζονος σημασίας για τους πολίτες της ΕΕ: 97% των Ευρωπαίων
συμφωνούν ότι έχουμε ηθική υποχρέωση να σταματήσουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας 15. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη
της πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, τόσο σε διεθνές επίπεδο (βλ. Στόχους Aichi της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα), όσο και στα πλαίσια του νομικά δεσμευτικού 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον που
προβλέπει την «άμεση επιτάχυνση της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 16» . Αυτό περιλαμβάνει την πλήρη και ορθή εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους.
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ΔΡΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΟΤΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
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1. Τα κράτη μέλη πρέπει να ολοκληρώσουν τον προσδιορισμό των περιοχών Natura 2000, ιδίως στο θαλάσσιο
περιβάλλον.

2. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν επαρκή νομική προστασία και διαχείριση όλων των περιοχών,

με βάση συγκεκριμένους στόχους διατήρησης σε επίπεδο περιοχής, εθνικό και βιογεωγραφικό. Πρέπει να
θεσπιστούν σχέδια διαχείρισης ή άλλα εργαλεία διαχείρισης για όλες τις περιοχές Natura 2000 και να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό. Τα μέτρα διαχείρισης πρέπει να προσδιοριστούν μέσα από μια αποδοτική
διαδικασία σε επίπεδο ΕΕ, με νομικές επιπτώσεις σε περίπτωση ανεπαρκούς διαχείρισης.

3. Πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις προστασίας ειδών που προβλέπονται από τις οδηγίες για τα πτηνά

και τους οικοτόπους, με τρόπο αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο και με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης.

4. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τις διαδικασίες και τα εργαλεία πρόληψης, ανίχνευσης
και επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία της φύσης. Πιο
συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση και να υπάρξουν αποτελεσματικά μέτρα εφαρμογής και
επιβολής των νόμων:

J

J

J

η Επιτροπή πρέπει να προτείνει ένα αποτελεσματικό και φιλόδοξο νομικό πλαίσιο για περιβαλλοντικούς
ελέγχους και επιθεωρήσεις,
η Επιτροπή πρέπει, από κοινού με τα κράτη μέλη, να αναπτύξει νέα εργαλεία για τον εντοπισμό παραβιάσεων, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, τη χρήση των υπηρεσιών «Παγκόσμιας Παρακολούθησης για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια» για την ανίχνευση παράνομων δραστηριοτήτων σε περιοχές Natura 2000 (π.χ. τον
εντοπισμό αλλαγών στη χρήση γης),
η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευθούν ότι όποτε ανιχνεύονται παραβιάσεις των οδηγιών για τα
πτηνά και τους οικοτόπους θα εφαρμόζεται άμεσα η νομοθεσία και ότι θα εξασφαλίσουν ότι οι ποινές για τέτοιες
παραβιάσεις θα είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Εδώ θα πρέπει να συμπεριληφθεί η τακτική
χρήση προληπτικών και περιοριστικών μέτρων και το «πάγωμα» διαρθρωτικών πόρων από την Επιτροπή.

5. Τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την παρακολούθηση:
J
J
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της κατάστασης των ειδών, των οικοτόπων και των περιοχών, καθώς και των αντίστοιχων απειλών και
της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται (συμπεριλαμβανομένων των αντισταθμιστικών μέτρων βάσει του Άρθρου 6.4) προς όφελος των μέτρων προστασίας και διαχείρισης.

x Αντίστοιχοι στόχοι Aichi 5, 11, 12 και 14, 19 του Στρατηγικού Σχεδίου της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα 2011-2020 w

v Η θαλάσσια περιοχή Natura 2000 στη Γυάρο (Αιγαίο Πέλαγος, Ελλάδα) © ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ/WWF ΕΛΛΑΣ

ΔΡΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΣΥΝΟΧΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
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1. Τα κράτη μέλη πρέπει να οικοδομήσουν ένα νομικό πλαίσιο που να θεσπίζει βιώσιμους μηχανισμούς χωρο-

ταξίας και χαρτογράφησης τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός για όλες τις χρήσεις
γης, θάλασσας και υδάτων θα πρέπει να γίνει μέσα από μια ολοκληρωμένη και στρατηγική προσέγγιση και
μία προσέγγιση τοπίου, με στόχο την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

J

J

J

J

Τα σημεία που είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν:
εντοπισμό ζωνών αποκλεισμού (no-go areas), περιοχές που είναι ακατάλληλες για συγκεκριμένα έργα,
λόγω των επιπτώσεων τους στη φύση,
μεγιστοποίηση συνεργιών ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους χρήσης γης και στόχων χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών χρήσεων) με παράλληλη ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα,
άμβλυνση των επιπτώσεων και αύξηση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων υποδομών μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, ανανέωση και αναβάθμιση τους και
αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της υποβάθμισης των εδαφών και θέσπιση νομικών διατάξεων
για την πρόληψη επιπρόσθετης σφράγισης του εδάφους ή την άμβλυνση των επιπτώσεών του.
Ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο θα είχε το επιπρόσθετο όφελος ότι θα υποστήριζε ένα ισχυρότερο πολιτικό πλαίσιο εν όψει του κλιματικού και ενεργειακού πακέτου της ΕΕ για το 2030, εξασφαλίζοντας ότι η μετάβαση
σε ένα σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα γίνει με έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα γίνει σωστή εκτίμηση και παρακολούθηση

των επιπτώσεων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα,
με στόχο την προετοιμασία για τη θεμελιώδη αλλαγή πολιτικής που απαιτείται επειγόντως, ώστε να αναχαιτιστεί η κατάρρευση της αγροτικής βιοποικιλότητας. Επίσης, πρέπει να αναμορφωθούν οι πολιτικές για
τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα σε μια προσπάθεια να εναρμονιστεί η ζήτηση με βιώσιμη προσφορά και να
διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας 17.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
J

J

(ΚΑλΠ) θα πετύχει τον στόχο της εξάλειψης της υπεραλίευσης
προσδιορίζοντας στις ετήσιες αποφάσεις του Συμβουλίου δυνατότητες αλιείας που θα πληρούν τον στόχο
της αποκατάστασης και της διατήρησης των αλιευμάτων σε επίπεδα υψηλότερα από τα απαραίτητα για
την παραγωγή μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) και
εξασφαλίζοντας ότι όλα τα περιφερειακά Πολυετή Σχέδια (ΠΣ) βασίζονται στην οικοσυστημική προσέγγιση
και τίθενται στο επίκεντρο της διαχείρισης αλιευμάτων ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική περιφερειοποίηση.

4. Τα κράτη μέλη πρέπει να υλοποιήσουν έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων μεγάλης κλίμακας τα

οποία παρέχουν παράλληλα οφέλη σε διάφορους τομείς και πολιτικές. Τα έργα αυτά θα βελτιώσουν τόσο
την κατάσταση ευρωπαϊκά σημαντικών ειδών και οικοτόπων, όσο και τη συνοχή του δικτύου Natura 2000
(εφαρμόζοντας στρατηγικά το Άρθρο 10 της οδηγίας για τους οικοτόπους και το Άρθρο 3.1 της οδηγίας
για τα πτηνά). Οι πολιτικές και οι τομείς που μπορούν να επωφεληθούν ιδιαίτερα είναι: η αντιπλημμυρική
προστασία, η βελτίωση ποιότητας νερού, η άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν,
τα αγροπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα, η ανάπτυξη της υπαίθρου και ο τουρισμός.

v Εθνικό Πάρκο Nτονιάνα (Αναδαλουσία, Ισπανία) © JORGE SIERRA/WWF SPAIN
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5. Η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για την

επιλογή και την υλοποίηση «Διευρωπαϊκών αξόνων προτεραιότητας για πράσινες
υποδομές» (TEN-G) με την υψηλότερη δυνατή οικολογική αξία για τη διατήρηση της
ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας και την παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών, αλλά και με
υπερεθνική σημασία.

6. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τη διάταξη του 7ου Σχεδίου Δράσης
για το Περιβάλλον ως προς την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση
αζώτου. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αύξηση της αποδοτικής χρήσης
αζώτου στη γεωργία, τη μείωση των απορριμμάτων στην τροφική αλυσίδα, την προώθηση
διατροφικών συνηθειών με λιγότερες ζωικές πρωτεΐνες και μια φιλόδοξη μετάβαση από τα
ορυκτά καύσιμα στις βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμα πιο άμεσα, η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με
την οδηγία για τη νιτρορρύπανση και την αναθεώρηση της οδηγίας για τα
εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών ώστε να προβλέπει αυστηρότερους
όρους για σημαντική μείωση των εκπομπών αμμωνίας και μεθανίου.

7. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλουν τη συμμόρφωση με την οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών
φαρμάκων (οδηγία 2009/128/EΚ), ώστε να εξασφαλιστεί
η υιοθέτηση από τα κράτη μέλη σαφών ποσοτικών
στόχων, χρονοδιαγραμμάτων και μέτρων για
την ελαχιστοποίηση της χρήσης γεωργικών
φαρμάκων και την αύξηση της χρήσης της
ολοκληρωμένης καταπολέμησης επιβλαβών
οργανισμών, δίνοντας προτεραιότητα
στις μη χημικές μεθόδους ελέγχου. Η
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την αυστηρή εφαρμογή του
Κανονισμού της ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα προστασίας (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1107/2009), ενώ τα κράτη μέλη
θα πρέπει να σταματήσουν
την υπέρμετρη και κακή χρήση των παρεκκλίσεων και να
αρχίσουν να εξετάζουν σοβαρά
τις πολυάριθμες υπάρχουσες μη
χημικές και φυσικές εναλλακτικές για την προστασία των
φυτών και τη διαχείριση των
ζιζανίων. Επιπλέον, η Επιτροπή
θα πρέπει να σταματήσει να
αναβάλλει την υιοθέτηση του
Κατευθυντήριου
Εγγράφου
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την
Προστασία των Τροφίμων σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
στις μέλισσες, που καθυστερεί τη βελτίωση της προστασίας των επικονιαστών
ενάντια στη χρήση ζιζανιοκτόνων.

8. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν

8

σε ισχύ τον στόχο της μη υποβάθμισης της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα και να εξασφαλίσουν
τη στρατηγική χρήση της δεύτερης πρότασης του Άρθρου 4.4 της

οδηγίας για τα πτηνά, που απαιτεί από τα κράτη μέλη να προσπαθούν να αποφύγουν τη
ρύπανση ή την υποβάθμιση ενδιαιτημάτων εκτός των προστατευόμενων περιοχών.

9. Τα κράτη μέλη πρέπει, σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια
στρατηγική, να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν φιλόδοξα και αποτελεσματικά
Προγράμματα Μέτρων Θαλάσσιων Στρατηγικών, τα οποία να περιλαμβάνουν
τη δημιουργία ενός οικολογικά συνεκτικού δικτύου καλά διαχειριζόμενων
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Το δίκτυο αυτό θα πρέπει να διέπεται από τις διεθνείς αρχές συνοχής και να προστατεύει τουλάχιστον το
30% των αντιπροσωπευτικών οικοτόπων στα ύδατα της ΕΕ, καθώς και το
πλήρες φάσμα της βιοποικιλότητας που απαντάται σε αυτά 18. Επίσης, το
δίκτυο πρέπει να υπόκειται σε ορθή διαχείριση και προστασία από κάθε
επιζήμια δραστηριότητα, κυρίως από συρόμενα εργαλεία βυθού (λόγω
των επιπτώσεων και του χωρικού αποτυπώματός τους).
10. Τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την προστασία των υδά-

τινων οικοσυστημάτων υιοθετώντας έναν φιλόδοξο 2ο κύκλο
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (2015-2021) και σχετικά προγράμματα
μέτρων, αλλά και ενσωματώνοντας τις προστατευόμενες
περιοχές βάσει των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους στα σχέδια αυτά.

11. Η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια πρωτοβουλία
της ΕΕ για τους Επικονιαστές, που να περιλαμβάνει
δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ζιζανιοκτόνων στους επικονιαστές και για την αναχαίτιση
της καταστροφής των οικοτόπων τους.
x Αντίστοιχοι στόχοι Aichi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15 του Στρατηγικού Σχεδίου
της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα 2011-2020 w

w Αγριομέλισσα ©ASHLEY COOPER/GLOBAL WARMING IMAGES/WWF
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

03

1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση για τη διαχείριση και

την αποκατάσταση των περιοχών Natura 2000, με τουλάχιστον 50% της συνολικής επένδυσης να προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να προετοιμάσουν συνεκτικές στρατηγικές,
προσδιορίζοντας δράσεις προτεραιότητας και ειδικά κονδύλια για τις δράσεις αυτές από την ΕΕ και από
εθνικές πηγές, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Πλαισίων Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ).

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων λαμβάνουν
J
J

πλήρως υπόψη τα οφέλη που παρέχει η φύση, ώστε να εξασφαλιστεί μια πιο δίκαιη, πιο αποδοτική και πιο
βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων της ΕΕ. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό απαιτείται:
τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η αξία της φύσης να συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση των πολιτικών και
η Επιτροπή να προτείνει μια νέα μέθοδο λογιστικής των οικοσυστημάτων στον Κανονισμό της ΕΕ για τους
Περιβαλλοντικούς Οικονομικούς Λογαριασμούς το 2016. Αυτό δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τη σημασία
της εγγενούς αξίας της φύσης ούτε να οδηγήσει στην αντιμετώπιση της βιοποικιλότητας ως αγαθό.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν υπέρ της κατάργησης περιβαλλοντικά επιβλαβών

επιδοτήσεων σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Βιολογική
Ποικιλότητα 19. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε δράσεις σταδιακής κατάργησης ή μεταρρύθμισης των
επιδοτήσεων εκείνων που είναι ήδη γνωστό ότι έχουν επιβλαβείς συνέπειες σε βασικούς τομείς (π.χ. στους
τομείς της γεωργίας, μεταφορών, αλιείας και ενέργειας) έως το 2020. Εδώ πρέπει να συμπεριληφθεί και η
βελτίωση της συνεισφοράς των τομεακών πολιτικών της ΕΕ στη διατήρηση της βιοποικιλότητας κατά την
ενδιάμεση αξιολόγηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το 2016, συμπεριλαμβανομένων και των
Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Ταμείων, και τις αξιολογήσεις και τις σχετικές αναφορές που απορρέουν από
άλλες σχετικές τομεακές πολιτικές. Επιπλέον, απαιτείται περαιτέρω ανάλυση για άλλα, παρόμοια κίνητρα
έως το 2016, ώστε να καταστεί βέβαιο ότι οι επιδοτήσεις θα λειτουργούν υπέρ και όχι κατά της διατήρησης
της φύσης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

4. Τα κράτη μέλη πρέπει να εκκινήσουν περιβαλλοντικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και να επεκτείνουν

τη χρήση των περιβαλλοντικών φόρων ως μέσο αποτροπής των περιβαλλοντικά επιζήμιων δραστηριοτήτων. Πρέπει να περιληφθεί η εισαγωγή κατάλληλης κοστολόγησης του νερού σύμφωνα με την οδηγία
πλαίσιο για τα ύδατα, αλλά και η διασφάλιση, στα πλαίσια της αρχής «ο ρυπαίνων/χρήστης πληρώνει», της
συμμετοχής των διαφόρων χρηστών νερού, π.χ. για γεωργικούς σκοπούς, στην ανάκτηση του κόστους
της χρήσης του νερού. Η ΕΕ πρέπει επίσης να αναθεωρήσει και να επεκτείνει τα υπάρχοντα εργαλεία της
που βασίζονται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου του μη μειωμένου ΦΠΑ για επιβλαβή προϊόντα και
υπηρεσίες και το μειωμένο ΦΠΑ για περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα και υπηρεσίες.
x Αντίστοιχοι στόχοι Aichi του Στρατηγικού Σχεδίου της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα 2011-2020 2, 3, 4, 20 w

w © Dieter Hawlan/iStockphoto
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ
ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

04

Η ΕΕ πρέπει να υπερβεί τις ελάχιστες απαιτήσεις της Συνθήκης του Αάρχους και του Κανονισμού για τον
ανοιχτό διάλογο και τη συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων με αντίκτυπο στη φύση:

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσουν τη διαφάνεια και τη συμμετοχή του κοινού σε κάθε

στάδιο της ανάπτυξης σχεδίων ή έργων, καθώς και στο πιο στρατηγικό επίπεδο σχεδιασμού τομεακών πολιτικών. Αυτό θα επιτρέψει σε διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, να
συνεισφέρουν στη διαμόρφωση αυτών των σχεδίων και έργων, διασφαλίζοντας ότι θα είναι αποδεκτά τόσο
περιβαλλοντικά όσο και κοινωνικά.

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσουν ότι η κοινωνία των πολιτών έχει πρόσβαση στην

πληροφορία και στη δικαιοσύνη όποτε αυτό χρειάζεται και ζητείται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να
κλείσει το τρέχον νομικό κενό υποβάλλοντας μια πρόταση οδηγίας για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

3. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν με μεγαλύτερη αυστηρότητα και συνέπεια τις οδηγίες για Στρατη-

γική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (για σχέδια και προγράμματα) και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (για μεμονωμένα έργα), όπως επίσης και τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για τα
ύδατα (Άρθρο 4.7) και της οδηγίας για τους οικοτόπους (Άρθρο 6). Αναφορικά με σχέδια και έργα που έχουν
αντίκτυπο σε περιοχές Natura 2000, τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν δημόσια προσβάσιμες βάσεις δεδομένων με συγκεκριμένες πληροφορίες για τις αιτήσεις των υποστηρικτών των έργων και τις αποφάσεις αδειοδότησης των αρχών. Σύμφωνα με το Άρθρο 6.4, οι αποφάσεις και τα σχετικά τεκμήρια, συμπεριλαμβανομένων
των κατάλληλων μελετών αξιολόγησης, πρέπει να είναι δημόσια διάθεσιμα.

4. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι ο χαρακτηρισμός και η διαχείριση των περιοχών Natura 2000
επιτελούνται με διαφάνεια και βάσει επιστημονικών στοιχείων. Τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να
εμπλέκονται στη διαχείριση του Natura 2000, προκειμένου να αυξηθεί η υποστήριξή τους στην επίτευξη των
στόχων διατήρησης της περιοχής.

x Αντίστοιχοι στόχοι Aichi targets 1, 17, 18 του Στρατηγικού Σχεδίου της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα 2011-2020 w

w ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΗΜΙΚΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (ΤΣΕΧΙΑ) © Jose B. Ruiz/wwf
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