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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η ανθρωπότητα επωφελήθηκε κατά πολύ από την
ανάπτυξη1 που εµπλούτισε τη ζωή µας. Ωστόσο, µεγάλο µέρος της εν λόγω ανάπτυξης
συνδυάστηκε µε την υποβάθµιση της βιοποικιλότητας, ήτοι της ποικιλότητας και της
έκτασης των φυσικών συστηµάτων2. Η εν λόγω απώλεια βιοποικιλότητας σε επίπεδο
οικοσυστηµάτων, ειδών και γονιδίων προκαλεί ανησυχίες, όχι µόνο λόγω της ιδιαίτερης
εγγενούς αξίας της φύσης, αλλά και επειδή συνεπάγεται επιδείνωση των «υπηρεσιών
των οικοσυστηµάτων» που παρέχουν τα φυσικά συστήµατα. Μεταξύ των
προαναφερόµενων υπηρεσιών περιλαµβάνονται η παραγωγή τροφίµων, καυσίµων, ινών
και φαρµάκων, η ρύθµιση των υδάτων, του αέρα και του κλίµατος, η διατήρηση της
γονιµότητας του εδάφους και του κύκλου των θρεπτικών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό
οι ανησυχίες για τη βιοποικιλότητα αποτελούν συστατικό στοιχείο του προβληµατισµού
σχετικά µε την αειφόρο ανάπτυξη και στοιχείο του υποβάθρου επί του οποίου
βασίζονται η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η απασχόληση, καθώς και η
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.
Η πρόσφατη αξιολόγηση των οικοσυστηµάτων επ’ ευκαιρία της χιλιετίας (MA)3, που
εκτελέστηκε από το γενικό γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, τονίζει ότι οι
περισσότερες από τις εν λόγω υπηρεσίες υποβαθµίζονται, τόσο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Το βασικό συµπέρασµα είναι ότι
διασπαθίζουµε το κεφάλαιο φυσικών πόρων της γης και θέτουµε σε κίνδυνο την
ικανότητα των οικοσυστηµάτων να υποστηρίξουν τις µέλλουσες γενναίες. Η εν λόγω
επιδείνωση είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί µόνο εάν επέλθουν ουσιαστικές αλλαγές
στην πολιτική και στην πράξη.
Εν προκειµένω η ΕΕ έχει αναλάβει σηµαντικές δεσµεύσεις. Οι επικεφαλείς κρατών και
κυβερνήσεων της ΕΕ συµφώνησαν, το 2001, «να αναστείλουν την υποβάθµιση της
βιοποικιλότητας [στην ΕΕ] έως το 2010»4 και να «αποκαταστήσουν τα οικολογικά
ενδιαιτήµατα και τα φυσικά συστήµατα»5. Το 2002 δεσµεύτηκαν, µαζί µε άλλους 130
παγκόσµιους ηγέτες, να «µειώσουν ουσιαστικά το ρυθµό απώλειας της βιοποικιλότητας
[σε παγκόσµιο επίπεδο] έως το 2010»6. Σχετικές δηµοσκοπήσεις αποδεικνύουν ότι ο εν
λόγω προβληµατισµός για τη φύση και τη βιοποικιλότητα υποστηρίζεται ιδιαίτερα από
τους πολίτες της ΕΕ7.
Σε επίπεδο Κοινότητας, έχει πλέον ως επί το πλείστον συγκροτηθεί το πολιτικό πλαίσιο
για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξίζει
να σηµειωθεί για παράδειγµα ότι οι στόχοι σχετικά µε τη βιοποικιλότητα έχουν ήδη
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Βλέπε, για παράδειγµα, τις τάσεις του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης στην έκθεση που
εκπονήθηκε το 2005 στο πλαίσιο του προγράµµατος ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών µε θέµα
την ανάπτυξη του ανθρώπου.
Γραµµατεία της σύµβασης για την βιολογική ποικιλοµορφία (βιοποικιλότητα) (CDD) (2006) Οι
προοπτικές της βιοποικιλότητας σε παγκόσµιο επίπεδο-2.
http://www.maweb.org
Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Göteborg 15 και 16 Ιουνίου 2001.
COM (2001) 264 τελικό.
Παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη, σχέδιο εφαρµογής.
Ειδικό ευρωβαρόµετρο 217 (2005).
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ενσωµατωθεί στην στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη (SDS)8 και τη
συνεργασία της Λισαβόνας υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς και σε
ευρύ φάσµα περιβαλλοντικών και τοµεακών πολιτικών. Το 1998 εγκρίθηκε η
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη βιοποικιλότητα9, ενώ τα αντίστοιχα
προγράµµατα δράσης10 εκδόθηκαν το 2001. Τα περισσότερα από τα κράτη µέλη έχουν
ήδη εκπονήσει ή εκπονούν ανάλογες στρατηγικές ή/και προγράµµατα δράσης.
Μολονότι έχουν επιτευχθεί σοβαρές πρόοδοι και έχουν παρατηρηθεί τα πρώτα
συµπτώµατα επιβράδυνσης της απώλειας της βιοποικιλότητας, ο ρυθµός και η έκταση
της εφαρµογής των ως άνω µέτρων δεν ικανοποιούν. Μεγάλο µέρος της
βιοποικιλότητάς µας εξακολουθεί να είναι λίαν υποβαθµισµένη και η κατάσταση
επιδεινούται περαιτέρω. Η επίτευξη του θεσπισµένου στόχου για το 2010 είναι ακόµη
δυνατή, αλλά απαιτεί επιτάχυνση της εφαρµογής των αντιστοίχως προβλεπόµενων
µέτρων, τόσο σε επίπεδο Κοινότητας, όσο και σε επίπεδο κρατών µελών.
Τονίζονται ιδιαίτερα δύο από τις απειλές που αντιµετωπίζει η βιοποικιλότητα στην ΕΕ.
Η πρώτη αφορά την απερίσκεπτη χρήση και ανάπτυξη της γης. Τα κράτη µέλη
επωµίζονται εν προκειµένω ιδιαίτερες ευθύνες και καλούνται, µέσω του βελτιωµένου
σχεδιασµού, να συµφιλιώσουν τις ανάγκες χρήσης και ανάπτυξης της γης µε τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη διαφύλαξη των υπηρεσιών που παρέχουν τα
οικοσυστήµατα. Η δεύτερη απειλή αφορά την ολοένα και µεγαλύτερη επίδραση της
κλιµατικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα. Λόγω αυτής, καθίσταται εισέτι
επιτακτικότερη η ανάγκη ανάληψης αποτελεσµατικής δράσης για την αντιµετώπιση
των εκποµπών των αερίων που επιδεινώνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, ώστε να
επιτευχθούν ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα από τα προβλεπόµενα βάσει των στόχων
του πρωτοκόλλου του Κιότο. Παράλληλα καλούµαστε να υποστηρίξουµε την
προσαρµογή της βιοποικιλότητας στην αλλαγή του κλίµατος, εξασφαλίζοντας ότι τα
µέτρα για την προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος και τον µετριασµό των
επιπτώσεών της δεν είναι επιβλαβή για την βιοποικιλότητα.
Οι µέχρι σήµερα συντελεσθείσες πρόοδοι σε παγκόσµιο επίπεδο δεν είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικές. Ο κίνδυνος να µην επιτευχθούν οι θεσπισθέντες στόχοι σχετικά µε το
2010 είναι υπαρκτός. Μέρος της ευθύνης φέρει εν προκειµένω η ΕΕ. Ο τρόπος ζωής
µας βασίζεται κατά πολύ στις εισαγωγές από αναπτυσσόµενες χώρες, στις οποίες η
παραγωγή και η µεταφορά προϊόντων συχνά ενδέχεται να συνεπάγονται απώλεια της
βιοποικιλότητας. Για να πετύχουµε κάποια αποτελέσµατα, επιβάλλεται να καταστούµε
αξιόπιστοι, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
διπλασιάζοντας δε τις προσπάθειες για την προστασία της βιοποικιλότητας σε
παγκόσµιο επίπεδο, µε την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας, την ανάπτυξη εµπορικών
σχέσεων και της παγκόσµιας διακυβέρνησης.
Η παρούσα ανακοίνωση περιγράφει συνοπτικά τις διαστάσεις του ζητήµατος και
εξετάζει την καταλληλότητα των απαντήσεων που έχει δώσει στο πρόβληµα µέχρι
σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν συνεχεία, προσδιορίζει τους πολιτικούς τοµείς
καθοριστικής σηµασίας στους οποίους επιβάλλεται να αναληφθεί δράση, καθώς και
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τους σχετικούς στόχους και τα µέτρα υποστήριξης που κρίνονται απαραίτητα για να
επιτευχθούν οι στόχοι του 2010 και να αρχίσει η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.
Τα ανωτέρω εν συνεχεία µεταφράζονται σε ειδικούς στόχους και δράσεις στο
επισυναπτόµενο «πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι το 2010 και
µετέπειτα.» Το ως άνω πρόγραµµα δράσης απευθύνεται τόσο στα θεσµικά όργανα της
Κοινότητας, όσο και στα κράτη µέλη και διευκρινίζει τις ευθύνες που επωµίζονται για
την ανάληψη κοινής δράσης. Το σχέδιο έτυχε έντονης υποστήριξης και βασίστηκε σε
ευρέως φάσµατος διαβούλευση µε τους εµπειρογνώµονες και το κοινό.
Τέλος, η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 δεν συνιστά
αυτοσκοπό. Η Επιτροπή προτίθεται να ξεκινήσει διάλογο για την επεξεργασία µιας πιο
µακροπρόθεσµης θεώρησης, εντός της οποίας να εγγραφεί η µελλοντική πολιτική για
το είδος της φύσης που επιθυµούµε να έχουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ρόλο
που καλείται να διαδραµατίσει η ΕΕ ως προς τη διαφύλαξη της φύσης σε παγκόσµιο
επίπεδο.
2.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ;

Έχει σηµασία το αν προκαλούµε την εξάλειψη ολοένα και περισσοτέρων ειδών; ∆εν θα
µπορούσε η ανθρώπινη επινοητικότητα και τεχνολογία να υποκαταστήσει τις
απολεσθείσες υπηρεσίες των οικοσυστηµάτων;
Για πολλούς, η απώλεια φυσικών ειδών και ενδιαιτηµάτων έχει ιδιαίτερη σηµασία,
επειδή θεωρούν ότι, από ηθική σκοπιά, δεν έχουµε το δικαίωµα να αποφασίζουµε τη
µοίρα της φύσης. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, η αξία της φύσης έγκειται στην απόλαυση
και έµπνευση που παρέχει. Μολονότι η συγκεκριµένη αξία είναι δύσκολο να
ποσοτικοποιηθεί, αποτελεί το υπόβαθρο για το µεγαλύτερο µέρος των τουριστικών και
ψυχαγωγικών κλάδων.
Από οικονοµική σκοπιά, η βιοποικιλότητα εξασφαλίζει οφέλη για τις παρούσες και τις
µέλλουσες γενεές, µέσω των υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήµατα. Οι εν λόγω
υπηρεσίες περιλαµβάνουν την παραγωγή τροφίµων, καυσίµων, ινών και φαρµάκων, τη
ρύθµιση του νερού, του ατµοσφαιρικού αέρα και του κλίµατος, τη διατήρηση της
γονιµότητας του εδάφους και του κύκλου των θρεπτικών συστατικών. Είναι δύσκολο
να αποδοθούν συγκεκριµένες οικονοµικές αξίες στις εν λόγω υπηρεσίες σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά σχετικοί υπολογισµοί θεωρούν ότι είναι της τάξης των εκατοντάδων
δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. Στις υπηρεσίες αυτές στηρίζονται η οικονοµική
ανάπτυξη, η απασχόληση και η ευηµερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις
αναπτυσσόµενες χώρες µάλιστα, είναι καθοριστικής σηµασίας για την επίτευξη των
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Εντούτοις, σύµφωνα µε τη ΜΑ, περίπου δύο τρίτα
των υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήµατα σε παγκόσµιο επίπεδο
υποβαθµίζονται, λόγω της υπέρµετρης εκµετάλλευσης και της απώλειας του βιολογικού
πλούτου που εξασφαλίζει τη σταθερότητά τους.
Χαρακτηριστικό τεκµήριο της εν λόγω υποβάθµισης αποτελούν, για παράδειγµα, η
ραγδαία συρρίκνωση των αλιευτικών αποθεµάτων, η ευρύτατα διαδεδοµένη απώλεια
της γονιµότητας του εδάφους, οι έντονες µειώσεις των επικονιαστικών ειδών και η
µειωµένη ικανότητα κατακράτησης των πληµµυρικών υδάτων από τους ποταµούς. Η
ανθρώπινη επινοητικότητα και τεχνολογία µπορεί να υποκαταστήσει µόνο µέχρι ένα
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ορισµένο σηµείο το συγκεκριµένο σύστηµα υποστήριξης της ζωής και ακόµη και στις
περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατόν, συχνά το κόστος υπερβαίνει τις δαπάνες που
απαιτούνται για τη διαφύλαξη της ήδη υφιστάµενης βιοποικιλότητας. Από κάποιο
σηµείο και µετά, συχνά είναι πολύ δύσκολη - ή αδύνατη - η αποκατάσταση των
οικοσυστηµάτων. Η εξάλειψή τους είναι οριστική. Τελικά, η ανθρωπότητα δεν µπορεί
να επιζήσει χωρίς αυτό το σύστηµα υποστήριξης ζωής.
3.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

3.1.

Η κατάσταση και οι τάσεις της βιοποικιλότητας

Η ΜΑ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα οικοσυστήµατα στην Ευρώπη έχουν υποστεί
µεγαλύτερη ανθρωπογενή κατάτµηση από ότι σε άλλες ηπείρους. Για παράδειγµα, µόνο
ποσοστό 1–3% των δασών της δυτικής Ευρώπης µπορεί να θεωρηθεί ότι «δεν έχει
διαταραχθεί από τον άνθρωπο». Από το 1950 η Ευρώπη έχει απολέσει περισσότερο από
το 50% των υγροτόπων και των γεωργικών εκτάσεων που θεωρούνται υψηλής φυσικής
αξίας, ενώ ταυτόχρονα έχουν υποβαθµιστεί και πολλά από τα θαλάσσια οικοσυστήµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε επίπεδο ειδών, 42% των αυτοχθόνων θηλαστικών, 43%
των πτηνών, 45% των πεταλούδων, 30% των αµφιβίων, 45% των ερπετών και 52% των
ψαριών του γλυκού νερού κινδυνεύουν να εκλείψουν στην Ευρώπη. Τα περισσότερα
από τα σηµαντικά αποθέµατα θαλασσίων ιχθύων βρίσκονται κάτω από τα ασφαλή
βιολογικά όρια ενώ περίπου 800 φυτικά είδη στην Ευρώπη κινδυνεύουν να
εξαλειφθούν παγκοσµίως. Ταυτόχρονα αγνοούµε τις ενδεχοµένως σηµαντικότατες
µεταβολές στις κατώτερες µορφές ζωής, συµπεριλαµβανόµενης της ποικιλοµορφίας
των ασπόνδυλων και των µικροβίων. Επιπλέον παρατηρούνται µειώσεις πληθυσµών σε
πολλά είδη που κατά το παρελθόν ήταν ευρύτατης διάδοσης. Η συγκεκριµένη απώλεια
και η συρρίκνωση των ειδών συνοδεύονται από σηµαντική απώλεια γενετικής
ποικιλοµορφίας.
Ακόµη ανησυχητικότερη είναι η απώλεια της βιοποικιλότητας σε παγκόσµιο επίπεδο.11
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 έχει καταστραφεί περιοχή του τροπικού δάσους µε
έκταση µεγαλύτερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω της υλοτοµίας των
καλλιεργειών για την παραγωγή προϊόντων όπως το φοινικέλαιο, η σόγια, και της
εκτροφής ζώων. Κάθε τρία µε τέσσερα χρόνια, καταστρέφεται περιοχή έκτασης
περίπου ίσης προς το εµβαδόν της Γαλλίας. Πολλά και ποικίλα άλλα οικοσυστήµατα,
όπως οι υγρότοποι, οι ξηρότοποι, τα οικοσυστήµατα των νήσων, τα εύκρατα δασικά
οικοσυστήµατα, τα οικοσυστήµατα της µαγκρόβιας βλάστησης και τα κοραλλιογενή
φράγµατα, υφίστανται ανάλογες απώλειες. Οι ρυθµοί εξαφάνισης των ειδών είναι
περίπου εκατό φορές υψηλότεροι από τους προκύπτοντες από τα διαθέσιµα δεδοµένα
για τα απολιθώµατα και προβλέπεται ότι θα επιταχυνθούν περαιτέρω, µε αποτέλεσµα
να υπάρχει κίνδυνος να σηµειωθεί ένα νέο φαινόµενο «µαζικής εξαφάνισης ειδών» που
µέχρι σήµερα δεν έχει παρατηρηθεί από την εποχή των δεινοσαύρων.
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3.2.

Πιέσεις και δυνάµεις που προκαλούν την απώλεια της βιοποικιλότητας

Οι κυριότερες πιέσεις και δυνάµεις είναι γνωστές. Η πίεση εκφράζεται κυρίως ως
κατάτµηση, υποβάθµιση και καταστροφή των οικολογικών ενδιαιτηµάτων, λόγω της
αλλαγής της χρήσης της γης, µεταξύ άλλων εξαιτίας των νέων χρήσεων, της
εντατικοποίησης των παραγωγικών συστηµάτων, της εγκατάλειψης των παραδοσιακών
(και συχνά φιλικών για τη βιοποικιλότητα) πρακτικών, των κατασκευών και διάφορων
καταστροφών συµπεριλαµβανοµένων και των πυρκαγιών. Άλλες, καθοριστικής
σηµασίας πιέσεις, είναι η υπερεντατική εκµετάλλευση, η εξάπλωση επεκτατικών
αλλοχθόνων ειδών και η ρύπανση. Η σχετική σηµασία των ανωτέρω πιέσεων ποικίλει
ανάλογα µε την περιοχή και πολύ συχνά το τελικό αποτέλεσµα οφείλεται στη
συνδυασµένη άσκηση πολλών από τις προαναφερόµενες πιέσεις.
Σε παγκόσµιο επίπεδο δύο είναι οι καθοριστικής σηµασίας δυνάµεις που διαµορφώνουν
τις εν λόγω πιέσεις: η δηµογραφική αύξηση και η αύξηση της κατά κεφαλήν
κατανάλωσης. Προβλέπεται ότι οι εν λόγω δυνάµεις θα αυξηθούν ουσιαστικά,
κλιµακώνοντας τις πιέσεις που ασκούνται ιδίως στα τροπικά δάση, σε άλλα τροπικά
οικοσυστήµατα καθώς και στα ορεινά οικοσυστήµατα. Μολονότι πρόκειται για
µικρότερης σηµασίας δυνάµεις επιδείνωσης της απώλειας της βιοποικιλότητας σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπεται η αύξηση διαφόρων µορφών πίεσης και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση µεταξύ άλλων και λόγω της αυξανόµενης στεγαστικής
ζήτησης και των υποδοµών για τις µεταφορές.
Στις σηµαντικές δυνάµεις σε παγκόσµιο επίπεδο συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η
προβληµατική διακυβέρνηση και η αδυναµία των παραδοσιακών οικονοµιών να
αναγνωρίσουν την οικονοµική αξία του φυσικού κεφαλαίου και των υπηρεσιών που
παρέχουν τα οικοσυστήµατα.
Στις εν λόγω δυνάµεις προστίθεται η αλλαγή του κλίµατος, της οποίας έχουν ήδη
καταστεί ορατά τα αποτελέσµατα στην βιοποικιλότητα (όπως η αλλαγή των προτύπων
κατανοµής αποδηµίας και αναπαραγωγής). Στην Ευρώπη αναµένεται ότι οι µέσες
θερµοκρασίες θα αυξηθούν κατά 2 έως 6.3oC ως προς τις θερµοκρασίες του 1990 µέχρι
το 2100. Αυτό θα µπορούσε να έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.
Τέλος, η παγκοσµιοποίηση, συµπεριλαµβανοµένου και του ευρωπαϊκού εµπορίου,
αυξάνει τις πιέσεις που ασκούνται στη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες
οικοσυστηµάτων στις αναπτυσσόµενες χώρες και την ΕΕ, κλιµακώνοντας µεταξύ
άλλων, τη ζήτηση φυσικών πόρων, συµβάλλοντας στις εκποµπές αερίων που
επιδεινώνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και διευκολύνοντας τη διάδοση
επεκτατικών αλλοχθόνων ειδών.
4.

TΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΗΡΞΑΜΕ;

Στο παρόν τµήµα συνοψίζονται τα βήµατα προόδου που έχουν σηµειωθεί όσον αφορά
την εφαρµογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη βιοποικιλότητα και
των αντιστοίχων προγραµµάτων δράσης και ικανοποιείται η υποχρέωση υποβολής
εκθέσεων στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε το εν λόγω θέµα.
Το συγκεκριµένο τµήµα του εγγράφου βασίζεται στην επανεξέταση της πολιτικής για
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τη βιοποικιλότητα που πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο 2003–2004,12 και λαµβάνει
δεόντως υπόψη τις µετέπειτα εξελίξεις.
4.1.

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πολιτική για τη
βιοποικιλότητα

Η πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ότι η βιοποικιλότητα δεν
κατανέµεται οµαλά και ότι ορισµένα οικολογικά ενδιαιτήµατα και είδη κινδυνεύουν
περισσότερο από άλλα. Ως εκ τούτου αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη δηµιουργία και
την παρεχόµενη προστασία ενός ουσιαστικού δικτύου τόπων ύψιστης φυσικής αξίας
στο πλαίσιο του Natura 2000. Ωστόσο, η εν λόγω προσέγγιση αναγνωρίζει επίσης ότι
µεγάλο µέρος της βιοποικιλότητας δεν καλύπτεται από τις ως άνω περιοχές. Ως εκ
τούτου προβλέπεται η ανάληψη δράσης για το περιβάλλον εκτός του Natura 2000, µε
την άσκηση ειδικής πολιτικής για τη φύση (για παράδειγµα µε ενέργειες υπέρ των
απειλούµενων ειδών και για τη σύνδεση των τόπων του Natura 2000), καθώς και µε την
ένταξη των µεληµάτων σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα στη γεωργική, την αλιευτική
και τις υπόλοιπες πολιτικές.
Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ενίσχυση της σύµβασης για
τη βιολογική ποικιλοµορφία (CBD) και σε άλλες συµφωνίες που σχετίζονται µε τη
βιοποικιλότητα, εξασφαλίζοντας την εφαρµογή τους και υποστηρίζοντας τη
βιοποικιλότητα µε εξωτερική αρωγή. Η ΕΕ έχει αναπτύξει δραστηριότητες σχετικά µε
την κανονιστική ρύθµιση του µη βιώσιµου εµπορίου απειλουµένων ειδών και έχει
προωθήσει τις συνέργειες µεταξύ του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των
πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών. Μέχρι σήµερα έχει αποδοθεί σχετικά
περιορισµένη σηµασία στη βιοποικιλότητα, στο πλαίσιο των διµερών και πολυµερών
εµπορικών συµφωνιών.
4.2.

Η βιοποικιλότητα στην εσωτερική πολιτική της ΕΕ

4.2.1.

Η διαφύλαξη των σηµαντικοτέρων οικολογικών ενδιαιτηµάτων και βιολογικών
ειδών

Η ανάληψη δράσης εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται εν προκειµένω στις
οδηγίες για τα πτηνά13 και τους οικοτόπους (ενδιαιτήµατα)14 (τις αποκαλούµενες
«οδηγίες για τη φύση»). Μολονότι δεν έχουν ακόµη πλήρως εφαρµοσθεί σε όλα τα
κράτη µέλη, σηµειώθηκαν ουσιαστικές πρόοδοι όσον αφορά το χαρακτηρισµό των
τόπων του δικτύου Natura 2000. Το εν λόγω δίκτυο αποτελείται από τόπους «επαρκούς
επιφάνειας» των διακοσίων σηµαντικότερων τύπων οικολογικών ενδιαιτηµάτων στην
ΕΕ. Το δίκτυο καλύπτει πλέον περίπου 18% του εδάφους της ΕΕ–15. Παράλληλα έχει
προχωρήσει οµαλά η επέκτασή του στις χώρες ΕΕ–10. Τα προγράµµατα δράσης που
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Περισσότερες λεπτοµέρειες παρέχονται στα έγγραφα «ελέγχου» της διάσκεψης του Malahide,
στον ιστοτόπο της Γ∆ περιβάλλοντος του εξυπηρετητή Europa:
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/biodiversity/develop_biodiversity_policy/malahid
e_conference/index_en.htm
Οδηγία 79/409/EΚ, ΕΕ αριθ. L 103, της 25.4.1979, σελ. 1 όπως τροποποιήθηκε την τελευταία
φορά µε τον κανονισµό (EΚ) 807/2003, ΕΕ L122, της 6.5.2003, σελ. 36.
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ΕΕ αριθ. L 206, της 22.7.1992, σελ. 7, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία
97/62/EΚ, ΕΕ αριθ. L 305, της 8.11.1997, σελ..42.
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εφαρµόζονται για συγκεκριµένα βιολογικά είδη αποδεικνύονται επωφελή για ορισµένα
από τα πλέον απειλούµενα εξ’ αυτών στην ΕΕ.
Μεταξύ των προβληµάτων που εξακολουθούν να εκκρεµούν, συγκαταλέγεται η
απουσία του δικτύου προστατευοµένων περιοχών Natura 2000 στο θαλάσσιο
περιβάλλον, οι επιβλαβείς επιπτώσεις των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στους τόπους
του Natura 2000 και οι περιορισµένες πιστώσεις που διατίθενται για την
αποτελεσµατική διαχείριση των τόπων και την ανάληψη δράσεων υποστήριξης.Τα
πλήρη οφέλη του δικτύου όσον αφορά την βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες των
οικοσυστηµάτων θα καταστούν αισθητά µόνο µετά την αντιµετώπιση των εισέτι
υφιστάµενων προβληµάτων.
Οι ακριτικές περιφέρειες και τα υπερπόντια διαµερίσµατα και εδάφη των κρατών
µελών είναι διεθνούς σηµασίας για τη βιοποικιλότητα αλλά ως επί το πλείστον δεν
καλύπτονται από τις οδηγίες για τη φύση15.
4.2.2.

Η κάλυψη της βιοποικιλότητας από τη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, τη
συνεργασία της Λισαβόνας υπέρ της οικονοµικής ανάπτυξης και της
απασχόλησης καθώς και την πολιτική περιβάλλοντος

Η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας αποτελεί καθοριστικής σηµασίας στόχο της
στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη και του έκτου προγράµµατος δράσης για το
περιβάλλον (έκτο Π∆Π)16.Έχει επίσης αναγνωριστεί ως σηµαντικός στόχος που θα
µπορούσε να συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (δύο τρίτα των κρατών µελών αντιµετωπίζουν το εν λόγω ζήτηµα
στα εθνικά µεταρρυθµιστικά τους προγράµµατα στο πλαίσιο της συµφωνίας της
Λισαβόνας). Οι ουσιαστικές πρόοδοι που σηµειώνονται στον τοµέα της πολιτικής
περιβάλλοντος αποδεικνύονται επωφελείς για τη βιοποικιλότητα. Οι πλέον εµφανείς
επιτυχίες αφορούν τη µείωση των επιπτώσεων των ρύπων από σηµειακές πηγές, όπως
είναι οι συνέπειες των αστικών λυµάτων στην οικολογική κατάσταση των ποταµών.
Ωστόσο, οι διάχυτοι ρύποι, όπως οι αεροµεταφερόµενοι ρύποι που προκαλούν το
φαινόµενο του ευτροφισµού, εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή πίεση. Οι πλέον
πρόσφατες οδηγίες – πλαίσιο και οι θεµατικές στρατηγικές για το νερό, τον
ατµοσφαιρικό αέρα, το θαλάσσιο περιβάλλον, το έδαφος, τους φυσικούς πόρους, τα
αστικά κέντρα και τα φυτοφάρµακα (της οποίας – οδηγίας - επίκειται η έκδοση)
αναµένεται να εξασφαλίσουν, µε την εφαρµογή τους, περαιτέρω βήµατα προόδου.
4.2.3.

Η κάλυψη της βιοποικιλότητας από την πολιτική για τη γεωργία και την αγροτική
ανάπτυξη

Η γεωργία, δεδοµένου ότι διαχειρίζεται µεγάλο µέρος του εδάφους της ΕΕ, εξασφαλίζει
τη διαφύλαξη γονιδίων, βιολογικών ειδών και οικολογικών ενδιαιτηµάτων. Ωστόσο, τις
πρόσφατες δεκαετίες, η εντατικοποίηση και η εξειδίκευση, παράλληλα µε την
περιθωριοποίηση και την υποαξιοποίηση του εδάφους, προκάλεσαν σοβαρές απώλειες
βιοποικιλότητας. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), από κοινού µε την ευρύτερη
αναπτυξιακή δυναµική του γεωργικού τοµέα, ήταν µία από τις δυνάµεις που κίνησαν τις
ως άνω διαδικασίες, αλλά έχει (µετά το 1992) προσαρµοστεί στην καλύτερη
15
16
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Καλύπτονται οι Αζόρες, η Μαδέϊρα και τα Κανάρια νησιά.
Απόφαση αριθ. 1600/2002/EΚ, ΕΕ αριθ. L 242, της 10.9.2002, σελ.1.
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αντιµετώπιση των αναγκών της βιοποικιλότητας. Η µεγαλύτερη χρήση των
αγροπεριβαλλοντικών µέτρων, της ορθής γεωργικής πρακτικής, των βιολογικών
καλλιεργειών και η υποστήριξη των µειονεκτικών περιοχών, αποδείχθηκε επωφελής για
τη βιοποικιλότητα στις καλλιεργούµενες εκτάσεις. Η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ το 2003,
προώθησε τα προαναφερόµενα (και άλλα µέτρα) υπέρ της βιοποικιλότητας. Τα µέτρα
στο πλαίσιο της πολιτικής αγοράς και εισοδηµάτων, συµπεριλαµβανόµενης της
πολλαπλής συµµόρφωσης, του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ανά γεωργική
εκµετάλλευση (αποσύνδεσης) και της διαµόρφωσης αυτών, αναµένεται να εξασφαλίσει
έµµεσα οφέλη στη βιοποικιλότητα.
Ο νέος κανονισµός για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης17 προβλέπει, µεταξύ
άλλων, βελτίωση της αρωγής που παρέχεται στο Natura 2000, διατηρεί τα
αγροπεριβαλλοντικά µέτρα και τις πληρωµές για τις περιοχές που εµφανίζουν
µειονεκτήµατα και προβλέπει τη λήψη δέσµης µέτρων υπέρ της αειφόρου δασικής
διαχείρισης (ορισµένα εκ των οποίων έχουν εκπονηθεί ειδικά για να βελτιωθεί η
οικολογική αξία των δασών) όπως οι δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. Ωστόσο η
πλήρης αξιοποίηση των εν λόγω µέτρων θα εξαρτηθεί από τον τρόπο εφαρµογής τους
από τα κράτη µέλη και το διαθέσιµο προϋπολογισµό.
4.2.4.

Η ενσωµάτωση στην αλιευτική πολιτική

Οι αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
επιβλαβείς επιπτώσεις, τόσο στα αποθέµατα των για προς εµπορία αλιευόµενων ιχθύων,
όσο και των ειδών και των οικολογικών ενδιαιτηµάτων που δεν αποτελούν άµεσο
στόχο τους. Μολονότι κατά τα τελευταία χρόνια σηµειώθηκαν βήµατα προόδου σε ό,τι
αφορά την κάλυψη των µεληµάτων της βιοποικιλότητας από την αλιευτική πολιτική,
είναι ακόµη πολύ νωρίς για να συναχθούν συµπεράσµατα ως προς την
αποτελεσµατικότητα. Ωστόσο, η αναθεωρηµένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ)18,
όταν θα εφαρµοσθεί πλήρως, αναµένεται να µειώσει τις αλιευτικές πιέσεις, να
βελτιώσει την κατάσταση των αλιευόµενων αποθεµάτων και να εξασφαλίσει την
καλύτερη προστασία ειδών και οικολογικών ενδιαιτηµάτων που πλήττονται από την
αλιεία µολονότι δεν αποτελούν στόχο των δραστηριοτήτων της.
4.2.5.

Η κάλυψη της βιοποικιλότητας από την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης και
χωροταξίας

Οι οδηγίες για τη φύση και η οδηγία για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων
δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία EIA)19καθιστά υποχρεωτική
την εξέταση των πιθανών επιπτώσεων ορισµένων έργων περιφερειακής ανάπτυξης και
χωροταξίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η µελέτη εναλλακτικών δυνατοτήτων και
η εκπόνηση µέτρων για την πρόληψη και τη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων. Έχει
αποδειχθεί πλέον η χρησιµότητα των προσεκτικών εκτιµήσεων των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στα αρχικά στάδια της όλης διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ωστόσο,
συχνά ανάλογες µελέτες πραγµατοποιούνται πολύ αργά ή είναι χαµηλής ποιότητας. Η
πρόσφατη θέσπιση της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων
17
18
19
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου, ΕΕ αριθ. L 277, 21.10.2005, σελ.1.
COM (2001) 135 τελικό.
Οδηγία 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/11/EΚ, ΕΕ αριθ. L 073, της
14.3.1997, σελ. 5.
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σχεδίων και προγραµµάτων (περιβαλλοντικές εκτιµήσεις στρατηγικού χαρακτήρα SEA)20αναµένεται να διευκολύνει τον συγκερασµό των αναγκών της διατήρησης της
φύσης µε τις αντίστοιχες της οικονοµικής ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας την απόδοση της
δέουσας προσοχής στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε πολύ πρωϊµότερο στάδιο της
διαδικασίας προγραµµατισµού.
4.2.6.

Ο έλεγχος των αλλοχθόνων ειδών

Τα επεκτατικά αλλόχθονα είδη στηρίζονται στο έκτο πρόγραµµα δράσης για το
περιβάλλον ως µια από τις προτεραιότητες δράσης. Μολονότι υποστηρίχθηκαν
ορισµένα τοπικά προγράµµατα εκρίζωσης µε πιστώσεις του LIFE, η Κοινότητα δεν έχει
ακόµη διαµορφώσει συνολική στρατηγική για την αντιµετώπιση αυτού του θέµατος. Οι
αντίστοιχες εργασίες έχουν µόλις αρχίσει.
4.3.

Η βιοποικιλότητα στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ

4.3.1.

∆ιεθνής διακυβέρνηση

Η ΕΕ διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στη διεθνή διακυβέρνηση όσον αφορά τη
βιοποικιλότητα. Ωστόσο, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θεωρούν ωστόσο ότι η
εφαρµογή της CBD πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά. Η ΕΕ εφαρµόζει επίσης µε ζήλο
σειρά άλλων διεθνών συµφωνιών που σχετίζονται µε τη βιοποικιλότητα και µεριµνά για
την αξιοποίηση των µεταξύ τους συνεργειών.
4.3.2.

Εξωτερική αρωγή

Τα κράτη µέλη αποτελούν σηµαντικούς χορηγούς του Παγκοσµίου Ταµείου
(προστασίας του) Περιβάλλοντος, που υποστηρίζει διάφορα έργα βιοποικιλότητας.
Ωστόσο, οι εν λόγω πιστώσεις αντιπροσωπεύουν λιγότερο του 1% των συνολικών
ετησίων προϋπολογισµών αναπτυξιακής ενίσχυσης της Κοινότητας και των Κρατών
µελών. Η πρόοδος όσον αφορά την καλύτερη κάλυψη των θεµάτων της
βιοποικιλότητας από τους εν λόγω προϋπολογισµούς υπήρξαν απογοητευτική, ως επί το
πλείστον λόγω της χαµηλής προτεραιότητας που συχνά αποδίδεται στη βιοποικιλότητα
σε σύγκριση µε άλλες, επιτακτικές ανάγκες.
Ωστόσο η ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής21
διευκρινίζει: «η ΕΕ επιβάλλεται να αυξήσει τη χρηµατοδότηση που προορίζεται για τη
βιολογική ποικιλότητα και να ενισχύσει τα µέτρα για την ενσωµάτωση της βιολογικής
ποικιλότητας στην αναπτυξιακή βοήθεια». Οι φιλοδοξίες αυτές προωθούνται περαιτέρω
µε την νέα αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης22 (ήτοι την ευρωπαϊκή
συναίνεση για την αναπτυξιακή συνεργασία) και µε την ευρωπαϊκή πολιτική
γειτονίας23.

20
21
22
23
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Οδηγία 2001/42/EΚ, ΕΕ αριθ. L 197, της 21.7.2001, σελ. 30.
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COM (2003) 104 τελικό, COM (2004) 373 τελικό.
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4.3.3.

∆ιεθνές εµπόριο

Άρχισαν προσπάθειες για να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις του εµπορίου ξυλείας από
τροπικά δάση24, αλλά ελάχιστα έχουν γίνει για να αντιµετωπιστούν άλλα αίτια της
αποδάσωσης που σχετίζονται µε το εµπόριο. Έχουν επιτευχθεί κάποιες πρόοδοι στον
τοµέα του εµπορίου των ειδών της αγρίας ζωής µε την ενεργή δέσµευση στη σύµβαση
για το διεθνές εµπόριο απειλουµένων ειδών. Γενικότερα η ΕΕ έχει προωθήσει την
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο διεθνές εµπόριο ( για παράδειγµα µε
το έργο της όσον αφορά τις εκτιµήσεις του αντικτύπου των εµπορικών δραστηριοτήτων
στην αειφορία) καθώς και την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών µεληµάτων στις
προσπάθειες που καταβάλλονται σε παγκόσµιο επίπεδο για να αντιµετωπιστούν οι µη
βιώσιµες µορφές παραγωγής και κατανάλωσης, µε περιορισµένα εντούτοις
συγκεκριµένα αποτελέσµατα για τη βιοποικιλότητα µέχρι σήµερα.
4.4.

Μέτρα υποστήριξης

4.4.1.

Γνωστικό υπόβαθρο

Το 6ο πρόγραµµα πλαίσιο25, συµπληρωµένο από τις ερευνητικές δαπάνες των κρατών
µελών, συνέβαλε στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ερευνητικής προσέγγισης για τη
βιοποικιλότητα, τις χρήσεις εδάφους και την κλιµατική αλλαγή και βελτίωσε την
επιστηµονική υποστήριξη προς την πολιτική της ΕΕ και των εταίρων της σε
περιφερειακό επίπεδο, ιδίως µάλιστα στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Ωστόσο πολλά
ακόµα αποµένουν για να αντιµετωπιστούν βασικές γνωστικές ελλείψεις. Η ευρωπαϊκή
πλατφόρµα για την έρευνα και τη στρατηγική σχετικά µε τη βιοποικιλότητα προέβη σε
χρήσιµη εκτίµηση των ερευνητικών αναγκών. Η πρόσφατη πρόταση για το έβδοµο
πρόγραµµα πλαίσιο (ΠΠ7)26 προσφέρει την ευκαιρία να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες
αυτές µέσω της συνεργασίας, νέων υποδοµών και της δηµιουργίας του απαραίτητου
δυναµικού.
Η ΜΑ διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κοινού και της
πολιτικής έναντι της κρατούσας κατάστασης και των παρατηρούµενων τάσεων της
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστηµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο.
Μολονότι πρόκειται για σηµαντική εξέλιξη, πρέπει να σηµειωθεί ότι επί του παρόντος
δεν υφίσταται µηχανισµός ο οποίος να εξασφαλίζει την τακτική επανεξέταση και
ενηµέρωση.
4.4.2.

Ευαισθητοποίηση και δέσµευση του κοινού

Τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας, τα κράτη µέλη και η κοινωνία των πολιτών
ανέλαβαν πληθώρα πρωτοβουλιών, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης των οδηγιών
για τη σύµβαση του Ώρχους (Århus) και της πολυµερούς πρωτοβουλίας «αντίστροφη
µέτρηση 2010» Οι στόχοι για το 2010 επιτρέπουν την πολιτική ανάδειξη του
συγκεκριµένου θέµατος.

24
25
26
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4.4.3.

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

Επιτεύχθηκε πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη και την απλοποίηση δεικτών καθώς
και την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων. Έχει επιλεγεί ένας δείκτης για την
κατάσταση της βιοποικιλότητας, τόσο ως διαρθρωτικός δείκτης για το 2004, όσο και ως
συνοπτικός κρίσιµος δείκτης αειφόρου ανάπτυξης για το 2005. Επιπλέον, η Επιτροπή
εκπονεί δέσµη συνοπτικών δεικτών για τη βιοποικιλότητα µε τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Περιβάλλοντος, βασιζόµενη στους αντίστοιχους δείκτες που ενέκρινε η
CBD. Προχωρούν οι εργασίες για την ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων
παρακολούθησης, καθώς και για την απλοποίηση των υποβαλλόµενων εκθέσεων βάσει
των οδηγιών για τη φύση.
5.

ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;

5.1.

Ένα πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο να καλύπτει
την περίοδο µέχρι το 2010 και την µετέπειτα περίοδο

Η επανεξέταση της πολιτικής που υλοποιήθηκε την περίοδο 2003-2004, κορυφώθηκε
µε την πραγµατοποίηση διάσκεψης των εµπλεκοµένων ιδιαίτερης σηµασίας υπό την
αιγίδα της ιρλανδικής προεδρίας στο Μalahide το Μάιο του 2004 κατά τη διάρκεια της
οποίας επετεύχθη ευρύτατη συναίνεση όσον αφορά τους στόχους στους οποίους
επιβάλλεται να αποδοθεί προτεραιότητα για να αντεπεξέλθουµε στις δεσµεύσεις που
έχουν αναληφθεί ως προς το 2010, που εκφράστηκε στο «µήνυµα από το Malahide»27.
Βάσει της ως άνω συναίνεσης και της ανάλυσης που περιέχεται στα θέµατα 2-4
ανωτέρω, η Επιτροπή εντόπισε τέσσερις καθοριστικής σηµασίας πολιτικούς τοµείς
όπου επιβάλλεται να αναληφθεί δράση και δέκα αντίστοιχους στόχους προτεραιότητας.
Επιπλέον, η Επιτροπή επισήµανε τέσσερα ζωτικής σηµασίας µέτρα υποστήριξης. Οι εν
λόγω στόχοι και τα µέτρα υποστήριξης τυγχάνουν ευρύτατης αποδοχής, όπως
αποδεικνύουν τα αποτελέσµατα πρόσφατου δηµόσιου διαλόγου28.
Η επίτευξη των στόχων και η υλοποίηση των µέτρων υποστήριξης προϋποθέτουν την
ανάληψη ειδικών ενεργειών που αναφέρονται, παράλληλα µε τους αντίστοιχους
επιµέρους στόχους, στο «πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι το 2010
και µετέπειτα», που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση. Το πρόγραµµα δράσης
διευκρινίζει επίσης τις ενέργειες και τους στόχους για την παρακολούθηση, την
αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων.
Το πρόγραµµα δράσης αποτελεί σηµαντική νέα προσέγγιση για την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της βιοποικιλότητας, δεδοµένου ότι απευθύνεται τόσο
στην Κοινότητα, όσο και στα κράτη µέλη, διευκρινίζει το ρόλο εκάστου εξ αυτών στο
πλαίσιο κάθε αναλαµβανόµενης δράσης και προσφέρει ένα γενικό περίγραµµα δράσεων
προτεραιότητας για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων µε δεσµευτικό
χρονοδιάγραµµα. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από το διάλογο και τη συνεργασία µεταξύ
της Επιτροπής και των κρατών µελών, καθώς και από την κοινή εφαρµογή.

27
28
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Βλέπε: Conference Report, Γ∆ περιβάλλοντος στον εξυπηρετητή Europa.
Βλέπε τη σελίδα διαβουλεύσεων της Γ∆ περιβάλλοντος στον εξυπηρετητή Europa.
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Το συγκεκριµένο πρόγραµµα δράσης ανταποκρίνεται στην πρόσφατη πρόσκληση της
CBD για τον καθορισµό των προτεραιοτήτων ως προς τις αναλαµβανόµενες δράσεις
µέχρι το 201029 και αποτελεί συµπλήρωµα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για τη βιοποικιλότητα και των αντιστοίχων προγραµµάτων δράσης. Τα
κράτη µέλη καλούνται να προσαρµόσουν ανάλογα τις αντίστοιχες στρατηγικές και
προγράµµατα δράσης τους, λαµβάνοντάς το υπόψη.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι, µετά την εξέταση εκ µέρους του Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, η εφαρµογή του προγράµµατος δράσης πρέπει να πραγµατοποιηθεί υπό
την επίβλεψη της ήδη υφιστάµενης συµβουλευτικής οµάδας εµπειρογνωµόνων για την
βιοποικιλότητα (BEG). Η BEG καλείται επίσης να µεριµνήσει για το συντονισµό και τη
συµπληρωµατικότητα των δράσεων που αναλαµβάνονται σε επίπεδο Κοινότητας και
Κρατών µελών.
5.2.

Οι τέσσερις τοµείς καθοριστικής πολιτικής σηµασίας και οι δέκα στόχοι
προτεραιότητας

Το παρόν τµήµα καλύπτει τους τέσσερις τοµείς καθοριστικής πολιτικής σηµασίας και
τους δέκα στόχους προτεραιότητας, εξηγεί το πεδίο εφαρµογής τους και διευκρινίζει
ορισµένες από τις ζωτικής σηµασίας δράσεις που προβλέπονται στο πρόγραµµα
δράσης.
5.2.1.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1: Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ

Στόχοι
1.

Η ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Η ανάληψη δράσης υπέρ των σηµαντικότερων οικολογικών ενδιαιτηµάτων και
βιολογικών ειδών της ΕΕ είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάσχεση της απώλειας της
βιοποικιλότητας έως το 2010 και τη προαγωγή της αποκατάστασής της. Για να
εξασφαλιστούν τα ως άνω οικολογικά ενδιαιτήµατα, απαιτείται µεγάλη προσπάθεια εκ
µέρους των κρατών µελών, τα οποία καλούνται να προτείνουν, να χαρακτηρίσουν, να
προστατεύσουν και να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τους τόπους του Natura 2000. Εκ
παραλλήλου είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η συνοχή, η σύνδεση και η αντοχή του
δικτύου, µεταξύ άλλων µε την υποστήριξη των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
προστατευόµενων περιοχών. Επιβάλλεται να διευρυνθεί η αξιοποίηση των
προγραµµάτων δράσης υπέρ συγκεκριµένων ειδών για την αποκατάσταση των πλέον
απειλούµενων εξ αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβάλλεται να ληφθούν ανάλογα
µέτρα υπέρ των οικολογικών ενδιαιτηµάτων και των βιολογικών ειδών στις ακριτικές
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες για τη
φύση30.

29
30
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Γραµµατεία της CBD (2006) ως ανωτέρω.
ήτοι µέτρα τα οποία λαµβάνονται εθελοντικά και µε εθνικές πρωτοβουλίες για την γαλλική
Γουιάνα, την Ρεουνιόν, τη Γουαδελούπη, και τη Μαρτινίκα.
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2.

∆ιατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των
οικοσυστηµάτων στην ύπαιθρο της ΕΕ.

3.

∆ιατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών
οικοσυστηµάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον της ΕΕ.

Το δίκτυο Natura 2000 και η διατήρηση των απειλούµενων ειδών δεν θα είναι βιώσιµα
σε µακροπρόθεσµη βάση εάν δεν υπάρξει ένα ευρύτερο χερσαίο, υδάτινο και θαλάσσιο
περιβάλλον που να ευνοεί τη βιοποικιλότητα. Μεταξύ των καθοριστικής σηµασίας
δράσεων, συµπεριλαµβάνονται η βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιµων µέτρων
στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης κοινής γεωργικής πολιτικής, ιδίως για την πρόληψη
της εντατικοποίησης ή της εγκατάλειψης υψηλής φυσικής αξίας καλλιεργούµενων
εδαφών, δασόφυτων και δασικών εκτάσεων και την υποστήριξη της αποκατάστασης
τους, η εφαρµογή του επικείµενου προγράµµατος δασικής δράσης που περιλαµβάνει
µέτρα πρόληψης και καταπολέµησης των δασικών πυρκαγιών, η βελτιστοποίηση της
χρήσης των διαθέσιµων µέτρων στο πλαίσιο της αναµορφωµένης Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής, ιδίως για την αποκατάσταση των ιχθυακών αποθεµάτων, τη µείωση των
επιπτώσεων στα είδη που δεν αποτελούν στόχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων και
τον περιορισµό των ζηµιών που υφίστανται τα θαλάσσια ενδιαιτήµατα, και, τέλος, η
προώθηση της εφαρµογής των καθοριστικών οδηγιών -πλαίσιο- για το περιβάλλον και
των θεµατικών στρατηγικών που περιορίζουν τις πιέσεις που ασκούνται στη
βιοποικιλότητα, βελτιώνοντας -ιδίως- την ποιότητα των γλυκέων υδάτων, του
θαλασσίου περιβάλλοντος και του εδάφους και µειώνοντας τις πιέσεις που οφείλονται
στους διάχυτους ρύπους (όπως για παράδειγµα οι αεροµεταφερόµενες ουσίες που
προκαλούν τα φαινόµενα της οξίνισης και του ευτροφισµού, η νιτρορρύπανση
γεωργικής προέλευσης και τα φυτοφάρµακα).
4.

Ενίσχυση της συµβατότητας της περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης
µε την βιοποικιλότητα στην ΕΕ

Ο αρτιότερος σχεδιασµός σε επίπεδο κράτους µέλους, περιφερειών και τοπικής
αυτοδιοίκησης, είναι καθοριστικής σηµασίας για την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και
την εξουδετέρωση των αρνητικών επιπτώσεων της περιφερειακής ανάπτυξης και της
χωροταξίας και ως εκ τούτου ενισχύει τη συµβατότητα τους µε τη βιοποικιλότητα.
Προς τούτο, απαιτείται να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες της βιοποικιλότητας σε
ακόµη προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Μεταξύ των
ενεργειών καθοριστικής σηµασίας συµπεριλαµβάνονται η αποτελεσµατική
αντιµετώπιση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των SEA και EIA, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι η κοινοτική χρηµατοδότηση για την περιφερειακή ανάπτυξη είναι
υπέρ και όχι κατά της βιοποικιλότητας και ότι επιτυγχάνεται η της συνεργασία µεταξύ
των αρµοδίων για το σχεδιασµό, των αναπτυξιακών φορέων και όσων
αντιπροσωπεύουν τα συµφέροντα της βιοποικιλότητας.
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5.

Ουσιαστική µείωση των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης των επεκτατικών αλλοχθόνων ειδών και των αλλοχθόνων
γενοτύπων

Έχουν ήδη ληφθεί διάφορα µέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των επεκτατικών
αλλοχθόνων ειδών, αλλά ενδέχεται να υφίστανται ακόµη ορισµένα κενά στην
αντίστοιχη πολιτική. Για την αντιµετώπισή τους επιβάλλεται να διαµορφωθεί γενική
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εκ παραλλήλου θα πρέπει να αναληφθούν
ειδικές δράσεις, µεταξύ άλλων για τη δηµιουργία ενός συστήµατος έγκαιρης
προειδοποίησης.
5.2.2.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2: Η ΕΕ και η παγκόσµια βιοποικιλότητα

Στόχοι
6.

Ουσιαστική
ενίσχυση
της
αποτελεσµατικότητας
της
διεθνούς
διακυβέρνησης υπέρ της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των
οικοσυστηµάτων.

7.

Ουσιαστική ενίσχυση της στήριξης της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών
των οικοσυστηµάτων από την εξωτερική βοήθεια της ΕΕ.

8.

Ουσιαστική µείωση των επιπτώσεων του διεθνούς εµπορίου στην
παγκόσµια βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες των οικοσυστηµάτων.

Θα πρέπει να δοθεί νέα ώθηση στη δράση της κοινότητας και των κρατών µελών, ώστε
να τηρηθεί η δέσµευση σχετικά µε τη ουσιαστική µείωση του ρυθµού απώλειας της
βιοποικιλότητας σε παγκόσµιο επίπεδο έως το 2010. Απαιτείται συνεπέστερη
προσέγγιση εκ µέρους της ΕΕ, η οποία να εξασφαλίζει τη συνέργεια µεταξύ των
δράσεων διακυβέρνησης, του εµπορίου (συµπεριλαµβανόµενων των διµερών
συµφωνιών) και της αναπτυξιακής συνεργασίας. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, η ΕΕ
καλείται να εστιάσει το ενδιαφέρον της στην αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της CBD
και των συναφών συµφωνιών. Όσον αφορά την εξωτερική βοήθεια, η ΕΕ επιβάλλεται
να βελτιώσει τις πιστώσεις υπέρ της βιοποικιλότητας και να ενισχύσει την ένταξη των
µεληµάτων της βιοποικιλότητας στα τοµεακά και γεωγραφικά προγράµµατα. Ως προς
το εµπόριο, επείγει η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της αποδάσωσης
(αποψίλωσης) στους τροπικούς, συµπεριλαµβανοµένου του εµπορίου εµπορικών
αγαθών που προκαλούν την αποδάσωση. Η ταχεία εφαρµογή του προγράµµατος «η
επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, η διακυβέρνηση και το εµπόριο» (FLEGT)31 θα
µπορούσε, εν προκειµένω, να αποτελέσει ουσιαστική συµβολή. Η ανάληψη
αποτελεσµατικής δράσης στα υπερπόντια διαµερίσµατα και εδάφη των κρατών µελών
που είναι ιδιαίτερα πλούσια σε βιοποικιλότητα, είναι µεγάλης σηµασίας για την διεθνή
αξιοπιστία της ΕΕ.

31
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5.2.3.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3: Βιοποικιλότητα και αλλαγή του κλίµατος

Στόχος
9.

Υποστήριξη της προσαρµογής της βιοποικιλότητας στην αλλαγή του
κλίµατος

Υφίσταται ευρύτατη επιστηµονική και πολιτική συναίνεση ως προς το ότι εισήλθαµε σε
περίοδο µοιραίας και πρωτόγνωρης διαδικασίας κλιµατικής αλλαγής. Οι επιπτώσεις στη
βιοποικιλότητα της ΕΕ είναι ήδη απτές και µετρήσιµες. Η αλλαγή του κλίµατος θα
µπορούσε σε περίοδο λίγων δεκαετιών να ακυρώσει τις προσπάθειες που έχουν
καταβληθεί για τη διαφύλαξη και της αειφόρου αξιοποίησης της βιοποικιλότητας.
Για να µετριαστούν οι πιο µακροπρόθεσµες απειλές που αντιµετωπίζει η
βιοποικιλότητα, απαιτούνται ουσιαστικές µειώσεις, σε παγκόσµιο επίπεδο, των
εκποµπών αερίων που επιδεινώνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Επιβάλλεται να
ανταποκριθούµε στις δεσµεύσεις που αναλάβαµε στο Κιότο και να θεσπίσουµε ακόµη
πιο φιλόδοξους παγκόσµιους στόχους για τις εκποµπές µετά το 2012, ώστε η αύξηση
της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας σε παγκόσµιο επίπεδο να µην υπερβεί συνολικά τους
2oC σε σύγκριση µε τα επίπεδα πριν τον εκβιοµηχανισµό.
Η προστασία της βιοποικιλότητας µπορεί να συµβάλει στη µείωση των συγκεντρώσεων
των αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα, επειδή τα δάση, οι τυρφώνες και άλλα
οικολογικά ενδιαιτήµατα, έχουν την ιδιότητα να δεσµεύουν τον άνθρακα. Παράλληλα,
θα χρειαστούν πολιτικές ώστε να διευκολυνθεί η προσαρµογή της βιοποικιλότητας στις
αλλαγές της θερµοκρασίας και τις νέες συνθήκες όσον αφορά το νερό. Προς τούτο θα
πρέπει να εξασφαλιστεί η συνοχή του δικτύου Natura 2000. Επιβάλλεται παράλληλα να
καταβληθούν προσπάθειες για την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και την αντιµετώπιση
ενδεχοµένων ζηµιών στην βιοποικιλότητα λόγω της προσαρµογής στην αλλαγή του
κλίµατος και των µέτρων άµβλυνσης του φαινοµένου.
5.2.4.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4: Το γνωστικό υπόβαθρο

Στόχος
10.

Ουσιαστική ενίσχυση του γνωστικού υπόβαθρου για τη διατήρηση και την
αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας, τόσο στην ΕΕ, όσο και παγκοσµίως

Η κατανόηση της βιοποικιλότητας αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες επιστηµονικές
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα. Είναι ιδιαίτερη ανάγκη να βελτιωθεί η
κατανόηση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστηµάτων, ώστε να
είµαστε σε θέση µελλοντικά να χαράσσουµε ακόµη ακριβέστερες πολιτικές. Προς
τούτο επιβάλλεται να ενισχυθεί (στο πλαίσιο του ΠΠ7 και των εθνικών ερευνητικών
προγραµµάτων) ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας, η διεθνής του διάσταση, οι ερευνητικές
υποδοµές, η διεπαφή επιστήµης-πολιτικής και η διαλειτουργικότητα των δεδοµένων
που αφορούν τη βιοποικιλότητα. Έτσι θα καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των
αναδυόµενων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Υπό τον όρο εύρεσης
χρηµατοδότησης από τους υπάρχοντες οικονοµικούς πόρους, η Επιτροπή θα
καθιερώσει µηχανισµό της ΕΕ για τη συγκέντρωση ανεξάρτητων, έγκυρών συµβουλών
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που να τεκµηριώνονται από την έρευνα, µε στόχο την ενηµέρωση της εφαρµογής και
την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής. Η ΕΕ καλείται να εντοπίσει τους τρόπους και
τα µέσα που σε διεθνές επίπεδα θα µπορούσαν να ενισχύσουν την εξασφάλιση
ανεξάρτητων επιστηµονικών συµβουλών για τη χάραξη παγκόσµιων πολιτικών, µεταξύ
άλλων συµβάλλοντας ενεργά στην εξέταση εκ µέρους της CBD της αξιολόγησης της
ΜΑ το 2007 καθώς και στις υπό εξέλιξη διαβουλεύσεις όσον αφορά την ανάγκη
βελτίωσης των διεθνών µηχανισµών εµπειρογνωµοσύνης για τη βιοποικιλότητα.
5.3.

Τα τέσσερα καθοριστικής σηµασίας µέτρα υποστήριξης

1.

Εξασφάλιση της απαιτούµενης χρηµατοδότησης για τη βιοποικιλότητα

Η απαιτούµενη χρηµατοδότηση, τόσο για το Natura 2000 όσο και για τη
βιοποικιλότητα εκτός του Natura 2000, είναι καθοριστικής σηµασίας. Οι νέες
δηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο 2007–13 δηµιουργούν ευκαιρίες για
συγχρηµατοδότηση της βιοποικιλότητας και του Natura 2000 από το Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης32, το Ταµείο Συνοχής και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία33, το Life+34 και το ΠΠ7.
Ωστόσο, η µείωση του προϋπολογισµού, που επέβαλε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
∆εκεµβρίου35 αναµφίβολα θα επηρεάσει τις εναλλακτικές δυνατότητες
χρηµατοδότησης υπέρ της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των ως άνω µέσων. Κατά
συνέπεια, οι επιλογές όσον αφορά την εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο θα είναι κρίσιµες. Η
Κοινότητα και τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν, µέσω της κοινοτικής
συγχρηµατοδότησης και των ιδίων πόρων των κρατών µελών, την απαιτούµενη
χρηµατοδότηση του προγράµµατος δράσης, ιδίως σε ό,τι αφορά το Natura 2000, τις
καλλιεργούµενες και δασικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας, τη θαλάσσια
βιοποικιλότητα, τη βιοποικιλότητα σε παγκόσµιο επίπεδο, την έρευνα, την
παρακολούθηση και την καταγραφή της βιοποικιλότητας. Σε κάθε περίπτωση για την
κατανοµή των κοινοτικών οικονοµικών πόρων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
δηµοσιονοµικοί περιορισµοί και να είναι µέσα στα όρια των νέων δηµοσιονοµικών
προοπτικών.
2.

Ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά µε τη βιοποικιλότητα

Προς τούτο απαιτείται η βελτίωση του συντονισµού και της συµπληρωµατικότητας
µεταξύ Κοινότητας και κρατών µελών, ιδίως µέσω της BEG, ώστε να εξασφαλίζεται ότι
οι υφιστάµενες και νέες πολιτικές και προϋπολογισµοί (συµπεριλαµβανοµένων όσων
διαµορφώθηκαν βάσει της στρατηγικής της Λισαβόνας για τα εθνικά µεταρρυθµιστικά
προγράµµατα) λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες της βιοποικιλότητας,
συνυπολογίζοντας το περιβαλλοντικό κόστος (και την απώλεια του φυσικού κεφαλαίου
και των υπηρεσιών οικοσυστήµατος) κατά τη λήψη των αποφάσεων, βελτιώνοντας τις
συνέπειες σε εθνικό επίπεδο µεταξύ των επιµέρους σχεδίων και προγραµµάτων που

32
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επηρεάζουν την βιοποικιλότητα και εξασφαλίζοντας τη λήψη αποφάσεων σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να είναι συνεπείς µε τις δεσµεύσεις που έχουν
αναληφθεί σε υψηλό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα.
3.

Η οικοδόµηση σχέσεων συνεργασίας για τη βιοποικιλότητα

Προς τούτο απαιτείται η σταδιακή οικοδόµηση σχέσεων συνεργασίας µεταξύ
κυβερνήσεων, ακαδηµαϊκού κόσµου, φιλοπεριβαλλοντικών φορέων, ιδιοκτητών γης και
χρηστών, του ιδιωτικού τοµέα, του χρηµατοοικονοµικού κλάδου, της εκπαίδευσης και
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ώστε να χαραχθεί ένα πλαίσιο για την εξεύρεση
λύσεων. Άρα επιβάλλεται να αξιοποιηθούν οι υφιστάµενες διατάξεις (π.χ. στο πλαίσιο
της ΚΓΠ και της ΚΑΠ) καθώς και η ανάπτυξη νέων σχέσεων συνεργασίας και εκτός
ΕΕ.
4.

Η οικοδόµηση της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και της συµµετοχής
του κοινού σε ό,τι αφορά τα θέµατα βιοποικιλότητας

Εν προκειµένω απαιτείται ανάπτυξη και εφαρµογή τηλεπικοινωνιακής στρατηγικής που
να υποστηρίζει το πρόγραµµα δράσης, σε στενή συνεργασία µε την πρωτοβουλία
“Αντίστροφη Μέτρηση 2010” και κατ’ εφαρµογήν της σύµβασης του Ώρχους (Ǻrhus)
και των συναφών οδηγιών36.
5.4.

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση

Η Επιτροπή καλείται να υποβάλλει εκθέσεις στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την εφαρµογή του
προγράµµατος δράσης, αρχής γενοµένης µε την περίοδο που ακολουθεί την έκδοση της
παρούσας ανακοίνωσης και έως το τέλος του 2007.
Η δεύτερη έκθεση (έως τα τέλη του 2008) θα περιλαµβάνει συνοπτική ενδιάµεση
αξιολόγηση των βηµάτων προόδου προς την επίτευξη των στόχων του 2010.
Η τέταρτη έκθεση (έως τα τέλη του 2010) θα αξιολογεί το βαθµό στον οποίο η ΕΕ
ανταποκρίθηκε στις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει για το 2010. Εν προκειµένω θα
πραγµατοποιηθεί ποιοτική αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο υλοποιήθηκαν οι
ενέργειες του προγράµµατος δράσης και επετεύχθησαν οι αντίστοιχοι στόχοι,
συµπεριλαµβανόµενης της εξέτασης των βασικών υποθέσεων εργασίας και των
ενεργειών που ενδεχοµένως δεν υλοποιήθηκαν. Η αξιολόγηση θα συµπληρώνεται
επίσης µε ποσοτικά δεδοµένα σχετικά µε µία δέσµη συνοπτικών (κρίσιµων) δεικτών για
τη βιοποικιλότητα (παράρτηµα 2). Το 2007 θα διαµορφωθεί δείκτης βιοποικιλότητας µε
τη µορφή δείκτη αειφόρου ανάπτυξης που θα είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα. Η
Επιτροπή θα καταρτίσει και θα εφαρµόσει τους εν λόγω δείκτες, επωµιζόµενη και την
αντίστοιχη παρακολούθησή τους, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και την κοινωνία
των πολιτών.

36
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Η έβδοµη ετήσια έκθεση (ως τα τέλη του 2013) θα περιέχει ανάλογη αξιολόγηση,
εξετάζοντας παράλληλα και όλους τους στόχους που θα έχουν τεθεί για την µετά το
2010 περίοδο στο πρόγραµµα δράσης.
Οι εν λόγω αξιολογήσεις θα τροφοδοτήσουν την τελική αξιολόγηση του 6ου
προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον, την επανεξέταση των τοµεακών πολιτικών
και των αντίστοιχων προϋπολογισµών για την περίοδο 2007–2013 και τις πολιτικές και
τους προϋπολογισµούς για την µετά το 2013 περίοδο.
5.5.

Η µακροπρόθεσµη θεώρηση της βιοποικιλότητας και της ΕΕ ως πλαισίου
άσκησης πολιτικής

Τέλος, η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και η δροµολόγηση της
αποκατάστασής της αποτελούν αποφασιστικά ορόσηµα. Ωστόσο, θα πρέπει να
υιοθετήσουµε µια ακόµη πιο µακρόπνοη θεώρηση για την και µετά το 2010 περίοδο
όσον αφορά το πλαίσιο της πολιτικής µας. Η εν λόγω αντιµετώπιση επιβάλλεται να
αναγνωρίζει τη σχέση αλληλεξάρτησής µας µε τη φύση και την ανάγκη να επιτευχθεί
µια νέα ισορροπία µεταξύ της ανάπτυξης και της διαφύλαξης του φυσικού κόσµου. Η
Επιτροπή προτίθεται να αρχίσει διάλογο για το εν λόγω θέµα.
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