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Θέμα: Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, Βρυξέλλες 19 Ιουνίου 2017 – Σχέδιο Δράσης για τη Φύση

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Συμβούλιου Υπουργών Περιβάλλοντος τον Ιούνιο
συμπεριλαμβάνεται ως θέμα συζήτησης το Σχέδιο Δράσης για τη Φύση, τον Άνθρωπο και την
Οικονομία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο μέτρησης, όλοι οι διαθέσιμοι δείκτες φανερώνουν ότι η ευρωπαϊκή φύση
απειλείται. Ως εκ τούτο, θεωρούμε το Σχέδιο Δράσης ένα σημαντικό βήμα για να καλυφθούν τα κενά
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση. Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί μία θετική δέσμευση της
Επιτροπής Γιούνκερ για τη διατήρηση των απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η εκ νέου δέσμευση της Επιτροπής αναφορικά με την ολοκλήρωση του
δικτύου Natura 2000 και τον ορισμό των απαραίτητων μέτρων διαχείρισης και προστασίας για κάθε
μία περιοχή.  Τα στοιχεία αυτά αποτελούν την απαραίτητη βάση για να μπορέσει να αξιοποιηθεί το
αναπτυξιακό δυναμικό των περιοχών.

Παράλληλα είναι σημαντικό το Συμβούλιο να αναγνωρίσει ότι η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης δεν
θα μπορέσει να αναχαιτίσει την απώλεια της βιοποικιλότητας μέχρι το 2020, δηλαδή να επιτύχει τον
ευρωπαϊκό στόχο για τη βιοποικιλότητα, χωρίς να ληφθούν και επιπλέον μέτρα. Ως εκ τούτου, είναι
απαραίτητο το Συμβούλιο να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτεί και για τις
παρακάτω προτεραιότητες:

· Αντιμετώπιση των βασικών παραμέτρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) που οδηγούν
στην υποβάθμιση της βιοποικιλότητας, ώστε η αναθεωρημένη ΚΑΠ να είναι συμβατή με τους
στόχους προστασίας της φύσης.

· Διαμόρφωση και υιοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την αποκατάσταση των φυσικών
περιοχών της Ευρώπης, μέσω ενός Διευρωπαϊκού Δικτύου Πράσινων Υποδομών (Trans-
European Network for Green Infrastructure (TEN-G)), το οποίο θα αντιμετωπίσει την
ανεπάρκεια διασύνδεσης μεταξύ των περιοχών Natura  2000  και θα ενισχύσει την
ανθεκτικότητα τους στην κλιματική αλλαγή.

· Επικαιροποιημένη εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών για την επίτευξη των στόχων για
τη βιοποικιλότητα και τη διασφάλιση περισσότερων πόρων για τους στόχους βιοποικιλότητας,
ώστε να επηρεάσει τη διαμόρφωση του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ καθώς και δέσμευση για
μηχανισμό παρακολούθησης των σχετικών με τη βιοποικιλότητα δαπανών στο επόμενο
δημοσιονομικό πλαίσιο.

· Προώθηση πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού των
επικονιαστών.



Οι συνυπογράφουσες περιβαλλοντικές οργανώσεις σας καλούμε να στηρίξετε το Σχέδιο  Δράσης
και να τοποθετηθείτε υπέρ της ενσωμάτωσης των παραπάνω προτεραιοτήτων στο κείμενο των
συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

Πέρα από τις δράσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι επίσης απαραίτητο τα κράτη μέλη
να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους για αποτελεσματική προστασία της φύσης ενισχύοντας
την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης.

Ως εκ τούτου, σας καλούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, δίχως καθυστέρηση, να προβείτε στις
παρακάτω ενέργειες, οι οποίες θα καταστήσουν σαφές ότι η Ελλάδα υλοποιεί τη δική της δέσμευση
για καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών:

· Άμεση προώθηση των προτάσεων της Ελλάδας για την επέκταση του δικτύου Natura
2000, ειδικά όσον αφορά στις θαλάσσιες περιοχές Natura 2000.

· Ορισμό στόχων και προτεραιοτήτων διατήρησης των περιοχών Natura  2000  και την
ολοκλήρωση και έγκριση σχεδίων διαχείρισης.

· Άμεση έγκριση των πρώτων σχεδίων δράσης ειδών και εφαρμογή των μέτρων προστασίας
που προβλέπουν.

· Πρόληψη της υποβάθμισης προστατευόμενων οικοτόπων και όχλησης ειδών, με πλήρη
εφαρμογή της δέουσας εκτίμησης σε σχέδια ή έργα που ενδέχεται να επηρεάσουν περιοχές
Natura 2000.

· Επίσπευση του σχεδιασμού διοίκησης και λειτουργίας του εθνικού συστήματος
προστατευόμενων περιοχών, που περιλαμβάνει και τις περιοχές Natura 2000.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.
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