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Επιλογές όσον αφορά το όραµα και τον στόχο της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µετά το
2010
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βιοποικιλότητα, δηλαδή η ποικιλία των οικοσυστηµάτων, ειδών και γονιδίων, συνιστά το
φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη. Είναι αναπόσπαστο µέρος της αειφόρου ανάπτυξης
δεδοµένου ότι παρέχει ζωτικής σηµασίας αγαθά και υπηρεσίες, όπως είναι η τροφή, η
δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακα και η ρύθµιση των θαλασσών και των άλλων υδάτων,
που στηρίζουν την οικονοµική ευµάρεια, την κοινωνική ευηµερία και την ποιότητα ζωής. Σε
συνδυασµό µε την κλιµατική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας αποτελεί τη σοβαρότερη
περιβαλλοντική απειλή παγκοσµίως και συνεπάγεται σηµαντικές απώλειες, τόσο οικονοµικές
όσο και από πλευράς ευηµερίας.
Το 2001, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έθεσε ως στόχο την ανάσχεση της απώλειας
βιοποικιλότητας στην ΕΕ µέχρι το 2010. Το 2002, δεσµεύτηκε να επιδιώξει τον παγκόσµιας
εµβέλειας στόχο να µειωθεί σηµαντικά η απώλεια βιοποικιλότητας ανά την υφήλιο έως το
2010. Στη συνέχεια, εντάθηκαν οι προσπάθειες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού
και, το 2006, η Επιτροπή εξέδωσε πρόγραµµα δράσης της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, µε
σκοπό την επιτάχυνση της προόδου1.
Ωστόσο, παρόλες τις µέχρι τούδε προσπάθειες, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η ΕΕ δεν θα
επιτύχει τον στόχο της2.
Στη σύνοδο του Μαρτίου του 2009 για το περιβάλλον, το Συµβούλιο έκανε έκκληση να
αποκτήσει η ΕΕ νέο όραµα και στόχο όσον αφορά τη βιοποικιλότητα βασιζόµενη, αλλά και
συµβάλλοντας, στις διεθνείς συζητήσεις σχετικά µε ένα παγκόσµιο όραµα για τη
βιοποικιλότητα µετά το 2010, στο πλαίσιο ενός επικαιροποιηµένου στρατηγικού σχεδίου που
πρέπει να θεσπιστεί µέχρι τα τέλη του 2010, προκειµένου να τεθεί σε εφαρµογή η σύµβαση
των Ηνωµένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων µηνών διεξήχθησαν διαβουλεύσεις µε τους εµπλεκόµενους
φορείς, µε θέµα τη χάραξη πολιτικής σχετικά µε τη βιοποικιλότητα για µετά το 2010. Σε
επίπεδο ΕΕ, η ανωτέρου επιπέδου διάσκεψη των εµπλεκόµενων φορέων, που διοργανώθηκε
από την Επιτροπή στην Αθήνα στις 26 και 27 Απριλίου 2009, αποτέλεσε ορόσηµο. Στο
«µήνυµα από την Αθήνα» που εκδόθηκε µετά τη διάσκεψη υπογραµµίζεται η ανάγκη
καθορισµού στόχου για µετά το 2010.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί το πρώτο βήµα προς τον στόχο αυτό. Παρουσιάζει
διάφορες εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά το όραµα και τον στόχο της ΕΕ για µετά το
2010. Έχει ως σκοπό να διευκολύνει τη διεξαγωγή περαιτέρω τεκµηριωµένου διαλόγου,
επισηµαίνοντας τα ζητήµατα που πρέπει να καλυφθούν και τις εργασίες που απαιτούνται για
τον καθορισµό και την υλοποίηση φιλόδοξων στόχων της ΕΕ. Με βάση τον διάλογο αυτό και
τις εργασίες που θα επακολουθήσουν προκειµένου να συγκεντρωθούν τα αναγκαία στοιχεία
για την υποστήριξη της επιλογής που θα προκριθεί µεταξύ των διαφόρων προτεινοµένων
επιπέδων φιλοδοξίας για τον στόχο της ΕΕ, η Επιτροπή θα υποβάλει, µέχρι τα τέλη του έτους,
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.
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2.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

2.1.

Κατάσταση και τάσεις της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και παγκοσµίως

Πολλές έγκυρες εκθέσεις3 επιβεβαιώνουν ότι η βιοποικιλότητα του πλανήτη εξακολουθεί να
απειλείται σοβαρά, ενώ σηµειώνονται απώλειες µε ρυθµό 100 έως 1000 φορές ταχύτερο του
κανονικού. Περισσότερο από το ένα τρίτο των αξιολογηθέντων ειδών απειλείται µε
εξαφάνιση και εκτιµάται ότι το 60% των οικοσυστηµάτων της Γης υποβαθµίστηκαν κατά την
τελευταία πεντηκονταετία, γεγονός το οποίο είχε επιπτώσεις στις εξαρτώµενες από αυτά
οικοσυστηµικές υπηρεσίες. Πίεση ασκείται και στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, ενώ το 90%
περίπου της βιοµάζας του πλανήτη βρίσκεται στους ωκεανούς. Οι ισχυρότερες πιέσεις που
δέχεται η βιοποικιλότητα είναι η καταστροφή, ο κατακερµατισµός και η υποβάθµιση των
ενδιαιτηµάτων που προκαλούνται από τις αλλαγές των χρήσεων γης, η υπερεκµετάλλευση, οι
µη αειφόρες πρακτικές (π.χ. υπεραλίευση), τα χωροκατακτητικά είδη, η οξίνιση των
ωκεανών, η ρύπανση και, σε αυξανόµενο βαθµό, η κλιµατική αλλαγή. Ο σηµερινός ρυθµός
της δηµογραφικής ανάπτυξης και η αυξανόµενη κατά κεφαλή κατανάλωση, σε συνδυασµό µε
την ανεπαρκή ανάπτυξη των δοµών της αγοράς και των θεσµών που απαιτούνται για τη
βέλτιστη κατανοµή των φυσικών πόρων, οδηγούν σε απώλεια βιοποικιλότητας, καθώς οι
πόροι καταναλώνονται µε ταχύτητα που δεν επιτρέπει την αντικατάστασή τους.
Πληθαίνουν τα στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία η κατάσταση πολλών οικοσυστηµάτων
προσεγγίζει ή έχει φθάσει ήδη το σηµείο πέραν του οποίου γίνεται µη αναστρέψιµη4.
Ακριβώς όπως η άνοδος της θερµοκρασίας του πλανήτη κατά 2 βαθµούς σε σχέση µε τα
επίπεδα της προβιοµηχανικής εποχής αναµένεται να οδηγήσει σε καταστροφική κλιµατική
αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, εάν υπερβεί ορισµένα όρια, θα έχει εκτεταµένες
συνέπειες για την ίδια τη λειτουργία του πλανήτη. Αν και τα όρια αυτά δεν έχουν ακόµη
καθοριστεί, είναι πλέον σαφές για την επιστηµονική κοινότητα ότι ο τρέχων ρυθµός απώλειας
βιοποικιλότητας θέτει σε κίνδυνο τη µελλοντική ευηµερία των πολιτών της ΕΕ και
ολόκληρου του κόσµου.
Στην Ευρώπη, οι αξιολογήσεις της διατήρησης των ειδών και ενδιαιτηµάτων καταδεικνύουν
ότι, παρόλο που υπήρξαν ορισµένες βελτιώσεις, η γενική κατάσταση εξακολούθησε να
επιδεινώνεται. Από την πρώτη µεγάλης κλίµακας αξιολόγηση των πλέον ευάλωτων
ενδιαιτηµάτων και ειδών της Ευρώπης που προστατεύονται από την οδηγία για τους
οικοτόπους (ενδιαιτήµατα) προέκυψε ότι µόνο το 17% βρισκόταν σε ικανοποιητική
κατάσταση διατήρησης, όπως απαιτείται από την οδηγία. Τον µεγαλύτερο κίνδυνο
διατρέχουν οι λειµώνες, οι υγρότοποι, τα ενδιαιτήµατα των εκβολών των ποταµών και τα
παράκτια ενδιαιτήµατα5. Ιδιαίτερα ανησυχητικός είναι και ο ρυθµός απώλειας της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας. Όσον αφορά τις οικοσυστηµικές υπηρεσίες στην ΕΕ, υπάρχουν επί
παραδείγµατι στοιχεία που αποδεικνύουν ότι µειώνεται η ικανότητα ορισµένων εδαφών
αρόσιµης γης, εξαρτώµενων σε µεγάλο βαθµό από την εδαφική βιοποικιλότητα, να
αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα6. Για να διατηρηθούν και να ενισχυθούν τα
οικοσυστήµατα που παρέχουν οικοσυστηµικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο χρειάζονται
κατάλληλες µορφές διαχείρισης του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Με την
εξαφάνιση παράκτιων υγροτόπων ενδέχεται να εκλείψουν και σηµαντικές υπηρεσίες
θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστηµάτων, όπως εκείνες που παρέχουν τα αλµηρά έλη.
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«Growing within limits», Netherlands Environmental Assessment Agency, Οκτώβριος 2009·
«Millennium Ecosystem Assessment», 2005· «IUCN Red List», Νοέµβριος 2009.
«A safe operating space for humanity», Nature, 23 Σεπτεµβρίου 2009.
COM(2009) 358.
CLIMSOIL: http://ec.europa.eu/environment/soil/review_en.htm.
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2.2.

Επιπτώσεις της απώλειας βιοποικιλότητας

Παράλληλα µε την εγγενή της αξία, η βιοποικιλότητα προσδίδει «αξία» µέσω των
οικοσυστηµικών υπηρεσιών, όπως, επί παραδείγµατι, µε την παροχή τροφής και νερού, την
εξασφάλιση φυσικής προστασίας από τις πληµµύρες και τις καταιγίδες και τη ρύθµιση του
κλίµατος.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απώλειας βιοποικιλότητας εκτείνονται από αλλαγές σε
µικροεπίπεδο έως την κατάρρευση ολόκληρων οικοσυστηµάτων και υπηρεσιών, µε
ενδεχόµενες συνέπειες για τη µελλοντική µας ευηµερία. Μολονότι ο ρόλος της
βιοποικιλότητας στη διατήρηση της λειτουργίας των οικοσυστηµάτων δεν έχει πλήρως
διαλευκανθεί, επιστηµονικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα οικοσυστήµατα που
χαρακτηρίζονται από µεγάλη ποικιλία ειδών είναι περισσότερο παραγωγικά, σταθερά και
ανθεκτικά, λιγότερο ευάλωτα στις εξωτερικές τάσεις και πιέσεις και συµβάλλουν στην
αύξηση της γενικής οικοσυστηµικής λειτουργικότητας7. Καθώς η φύση είναι ο
αποτελεσµατικότερος ρυθµιστής του κλίµατος και, ταυτόχρονα, η µεγαλύτερη καταβόθρα
διοξειδίου του άνθρακα, η απώλεια βιοποικιλότητας υπονοµεύει την επίτευξη των κλιµατικών
στόχων. Εύρωστα και ανθεκτικά οικοσυστήµατα αποτελούν για µας ασφάλεια ζωής κατά της
κλιµατικής αλλαγής διότι συνιστούν «φυσικό ίαµα» για τον µετριασµό των συνεπειών της και
την προσαρµογή σ' αυτές8.
Η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων έχουν επίσης οικονοµικό
κόστος, το οποίο ως επί το πλείστον παρβλεπόταν µέχρι πρόσφατα. Η ετήσια απώλεια
οικοσυστηµικών υπηρεσιών υπολογίζεται σε 50 δισ. ευρώ, ενώ οι σωρευµένες απώλειες
ευηµερίας εκτιµήθηκε ότι θα ανέλθουν µέχρι το 2050 στο 7% του ΑΕΠ9. Η βιοποικιλότητα
δεν είναι µόνο αυτή καθαυτή πολύτιµη, αποτελεί επίσης πηγή οικοσυστηµικών υπηρεσιών µε
πολύτιµη συνεισφορά στην οικονοµία, η οποία συχνά δεν αναγνωρίζεται από τις αγορές. Η
σωστή εκτίµηση της αξίας των οικοσυστηµικών υπηρεσιών είναι εποµένως απαραίτητη.
Αυτό αποτελεί εξάλλου βασική ενδιάµεση διαπίστωση της διεθνούς µελέτης µε τίτλο «The
Economics of Ecosystems and Biodiversity» (TEEB / Τα oικονοµικά των οικοσυστηµάτων
και της βιοποικιλότητας)10.
Επιπλέον, καθώς η βιοποικιλότητα προσφέρει – συχνά µε πολύ χαµηλότερο κόστος – πολλές
από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα ανθρωπογενή τεχνολογικά µέσα, η προστασία και η
αποκατάστασή της αποτελούν σε ορισµένες περιπτώσεις έναν οικονοµικά αποδοτικό τρόπο
µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής ή προσαρµογής σε αυτή11. ∆εδοµένου ότι οι φυσικοί
πόροι υπεισέρχονται σε ένα ευρύ φάσµα οικονοµικών δραστηριοτήτων, η αποκατάστασή
τους και η βελτίωση της χρήσης τους µπορούν να συντελέσουν στην αύξηση της
παραγωγικότητας ή την εκµετάλλευση νέων πηγών ανάπτυξης, µέσω µιας διαδικασίας οικοκαινοτοµίας.
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«Biodiversity and ecosystem functionality», Nature, 12 Ιουλίου 2007.
«Convenient solutions to an inconvenient truth: ecosystem-based approaches to climate change», World
Bank, 2009· «TEEB Climate Issues Update», Σεπτέµβριος 2009· «The Natural Fix? The role of
ecosystems in climate mitigation», UNEP, Ιούνιος 2009.
COM(2009) 400.
«TEEB Interim Report», Μάιος 2008· «TEEB for Policy-Makers», Νοέµβριος 2009:
http://www.teebweb.org.
Επί παραδείγµατι, οι επενδύσεις στην αποκατάσταση τροπικών δασών έχουν πολύ υψηλή απόδοση: το
τυπικό κόστος κυµαίνεται γύρω στα 3.500 δολάρια ανά εκτάριο ενώ, σύµφωνα µε συντηρητικές
εκτιµήσεις, το ετήσιο κέρδος που αποφέρουν τα δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες των οικοσυστηµάτων
αυτών, από τη δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακα έως τη συγκράτηση των πληµµυρών και της
διάβρωσης, είναι της τάξης των 7.000 δολαρίων ανά εκτάριο.
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Τέλος, η βιοποικιλότητα και οι οικοσυστηµικές υπηρεσίες συµβάλλουν καθοριστικά στην
ευηµερία του ανθρώπου. Εξασφαλίζουν τα προς το ζην για εκατοµµύρια ανθρώπους ανά τον
κόσµο και είναι απαραίτητες για τη µείωση της φτώχειας και την επίτευξη των αναπτυξιακών
στόχων της χιλιετίας. Η βιοποικιλότητα είναι επίσης πηγή τροφίµων. Η γενετική ποικιλότητα,
ειδικότερα, λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας από τις απώλειες που προκαλούν στις
καλλιέργειες οι επιβλαβείς οργανισµοί και οι ασθένειες και από την κλιµατική αλλαγή,
εγγυώµενη έτσι τη διατροφική ασφάλεια. Στην ΕΕ, η πτώση της βιωσιµότητας των
καλλιεργητικών πρακτικών που ευνοούν τη βιοποικιλότητα είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια
ορισµένων οικοσυστηµικών υπηρεσιών ζωτικής σηµασίας στις αγροτικές περιοχές καθώς και
εύφορης γεωργικής γης, η δε εγκατάλειψη γεωργικών εκτάσεων προκάλεσε οικονοµικές και
κοινωνικές απώλειες, ιδίως στις αγροτικές κοινότητες. Στο θαλάσσιο περιβάλλον, ανάλογη
κατάσταση επικρατεί σε ορισµένες αλιευτικές κοινότητες που έχουν πληγεί σοβαρά από την
εξάντληση των ιχθυαποθεµάτων. Εάν συνεχιστεί η υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων, αυτές
οι θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να χαθούν. Τα παράκτια οικοσυστήµατα, χάρη στα οποία οι
κοινότητες των ακτών είναι λιγότερο ευάλωτες στα ακραία καιρικά φαινόµενα, µετριάζουν τη
διάβρωση των ακτών, εξασφαλίζουν υγιή ενδιαιτήµατα για τα ιχθυαποθέµατα και έχουν
µεγάλη ικανότητα αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.
2.3.

Επιτεύγµατα και ανεπάρκειες της τρέχουσας πολιτικής

Η βιοποικιλότητα αποτελεί βασική περιβαλλοντική προτεραιότητα της ΕΕ και οι σχετικές
επιδιώξεις έχουν ενσωµατωθεί στη στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη. Ο στόχος
που έθεσε η ΕΕ για το 2010 είχε καταλυτική επίδραση στην κατάρτιση του προγράµµατος
δράσης για τη βιοποικιλότητα το 2006 και στην ενίσχυση των προσπαθειών µε σκοπό την
πλήρη εφαρµογή των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τα ενδιαιτήµατα, οι οποίες συνιστούν
τη ραχοκοκαλιά της σχετικής µε τη διατήρηση της φύσης νοµοθεσίας της ΕΕ. Το δίκτυο
Natura 2000 της ΕΕ, το οποίο καλύπτει το 17% του εδάφους της και αποτελεί το µεγαλύτερο
δίκτυο προστατευόµενων περιοχών παγκοσµίως, είναι ένα επιτυχηµένο εγχείρηµα. Η
οικοσυστηµική προσέγγιση αποτελεί τη βάση της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα12 και της
οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική13, οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη καλής
κατάστασης για τα οικοσυστήµατα, λαµβάνοντας υπόψη τις σωρευτικές πιέσεις. Άλλα οφέλη
έχουν αποκοµιστεί και θα εξακολουθήσουν να αποκοµίζονται από την εφαρµογή της
νοµοθεσίας που εστιάζεται στη µείωση συγκεκριµένων ρύπων, καθώς και άλλων επωφελών
για τη βιοποικιλότητα νοµοθετικών πράξεων, από τις προσπάθειες που καταβάλλονται για
την καλύτερη συνεκτίµηση των σχετικών µε τη βιοποικιλότητα προβληµατισµών σε άλλες
πολιτικές, όπως στην κοινή αλιευτική πολιτική µετά τη µεταρρύθµιση του 2002, και από την
αύξηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης ενεργειών για την προστασία της βιοποικιλότητας
στο πλαίσιο διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της κοινής γεωργικής
πολιτικής.
Έχουν καταβληθεί επίσης προσπάθειες για τη µείωση των επιπτώσεων των προτύπων
παραγωγής και κατανάλωσης στη βιοποικιλότητα, τόσο εντός, όσο και εκτός της ΕΕ. Επί
παραδείγµατι, το σχέδιο δράσης για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή αποσκοπεί στην
τιθάσευση των δυνάµεων της εσωτερικής αγοράς, ενώ το σχέδιο δράσης για επιβολή της
δασικής νοµοθεσίας, διακυβέρνηση και εµπόριο και η προτεινόµενη νοµοθεσία για τον
καθορισµό των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας
στο εµπόριο επιδιώκουν να σταµατήσουν τη διάβρωση του φυσικού κεφαλαίου.
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Ωστόσο, παρά τα επιτεύγµατα αυτά, διάφοροι παράγοντες εµπόδισαν την ΕΕ να υλοποιήσει
τον στόχο που έθεσε για το 2010 και πρέπει να ληφθούν υπόψη στη σχετική µε τη
βιοποικιλότητα πολιτική που θα καλύψει την περίοδο µετά το 2010.
Πρώτον, εξακολουθούν να παρατηρούνται ελλείψεις εφαρµογής όσον αφορά το δίκτυο
Natura 2000, του οποίου το χερσαίο τµήµα δεν αναµένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2010
και το θαλάσσιο πριν από το 2012. Στοχοθετηµένα µέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της
νοµοθεσίας της ΕΕ για τη διατήρηση της φύσης αποδείχθηκαν ικανά να αντιστρέψουν τη
φθίνουσα πορεία των απειλούµενων ειδών και οικοσυστηµάτων, πλην όµως σηµειώθηκαν
καθυστερήσεις και προβλήµατα στην εφαρµογή τους που οφείλονται, µεταξύ άλλων, στην
ανεπάρκεια των διατεθέντων πόρων.
∆εύτερον, υπάρχουν ακόµη σηµαντικές ελλείψεις στην ασκούµενη πολιτική που πρέπει να
καλυφθούν. Ειδικότερα, απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών για τα εδάφη και τα
χωροκατακτητικά είδη, οι οποίες έχουν κρίσιµη σηµασία για την αντιµετώπιση της απώλειας
βιοποικιλότητας. Σε επίπεδο ΕΕ, έχουν θεσπιστεί σχετικές απαιτήσεις πολλαπλής
συµµόρφωσης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Επίσης, η τρέχουσα πολιτική δεν
καλύπτει επαρκώς τις οικοσυστηµικές υπηρεσίες. Αυτές δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθούν
µόνο µε µέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας: τα υψηλά επίπεδα διατήρησης ειδών και
ενδιαιτηµάτων δεν είναι παρά ένας βασικός παράγοντας µεταξύ άλλων, καθώς πολλές από τις
υπηρεσίες αυτές παρέχονται εκτός των προστατευόµενων περιοχών. Ένα πρώτο βήµα προς τη
συµπλήρωση της έλλειψης αυτής θα σηµειωθεί µε την ολοκλήρωση από την Επιτροπή µιας
πρώτης σειράς βιοφυσικών χαρτών των οικοσυστηµικών υπηρεσιών και µε την περάτωση,
µέχρι τα τέλη του 2010, των εργασιών του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος για τον
έλεγχο και τη µέτρηση των οικοσυστηµικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, ενώ οι ρυθµίσεις της ΕΕ συµβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την ανάπτυξη υποδοµών και τον χωροταξικό συνδυασµό σε επίπεδο ΕΕ,
είναι δυνατόν να αποκοµιστούν περαιτέρω οφέλη εάν, βάσει της αρχής της επικουρικότητας,
βελτιωθεί ο συντονισµός µε την ανάπτυξη «πράσινων υποδοµών»14 στο 83 % του εδάφους
της ΕΕ που δεν περιλαµβάνεται στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και µε τις επενδύσεις στις
υποδοµές αυτές. Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί την κατά το δυνατόν αποκατάσταση των
οικοσυστηµάτων, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους και να διατηρηθούν οι βασικές
υπηρεσίες που παρέχουν, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται να επιτευχθούν οι στόχοι διατήρησης
και να καταστούν τα κράτη µέλη ικανά να προσαρµοστούν στην κλιµατική αλλαγή. Η
Επιτροπή προωθεί και στηρίζει τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών, ώστε να αποτελέσουν τη
βάση της στρατηγικής της ΕΕ για τις πράσινες υποδοµές που θα διαµορφωθεί µετά το 2010.
Τρίτον, παρόλο που έχουν συγκεντρωθεί πολλά στοιχεία από τότε που καθορίστηκε ο στόχος
του 2010, εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικά κενά στις γνώσεις και τα δεδοµένα, σε
όλα τα επίπεδα - κρατών µελών, ΕΕ και παγκόσµιο. ∆εν υιοθετήθηκε συνολική προσέγγιση
για τη συγκέντρωση, την ανάλυση και την επικύρωση των δεδοµένων, καθώς η
βιοποικιλότητα έχει σύνθετο χαρακτήρα και δεν µπορεί να αναχθεί σε µια ενιαία µεταβλητή
αλλά απαιτεί την ανάπτυξη µιας σειράς αλληλένδετων δεικτών. Πέραν τούτου, υπήρξε
ανοµοιοµορφία στις εκθέσεις που υπέβαλαν τα κράτη µέλη βάσει των οδηγιών για τα πτηνά
και τα ενδιαιτήµατα, όπως και στα µέτρα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας.
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«Πράσινη υποδοµή» είναι ένα διασυνδεδεµένο δίκτυο φυσικών περιοχών, στις οποίες περιλαµβάνονται
γεωργικές εκτάσεις, πράσινοι διάδροµοι, υγρότοποι, πάρκα, δρυµοί, αυτόχθονες φυτικές κοινότητες και
θαλάσσιες ζώνες που ρυθµίζουν κατά τρόπο φυσικό τις ροές που είναι αποτέλεσµα καταιγίδων, τις
θερµοκρασίες, τους κινδύνους πληµµυρών και την ποιότητα του νερού, του ατµοσφαιρικού αέρα και
των οικοσυστηµάτων.
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Επιταχύνονται οι εργασίες για τον καθορισµό βασικής γραµµής και συναφών δεικτών, τόσο
στην ΕΕ όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Καταρτίζεται µια σειρά ευρωπαϊκών δεικτών οι
οποίοι, µαζί µε τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν για την εφαρµογή της οδηγίας περί
ενδιαιτηµάτων, θα είναι πιθανότατα οι πλέον προηγµένοι παγκοσµίως. Τον Ιούνιο του 2010,
ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος θα τελειοποιήσει την πρώτη βασική γραµµή της
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, θα δροµολογήσει ένα σύστηµα πληροφοριών για τη
βιοποικιλότητα στην Ευρώπη (Biodiversity Information System for Europe - BISE) και θα
καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο για τη συµπλήρωση των κενών, ιδίως όσον αφορά τους δείκτες
για τα οικοσυστήµατα και τις οικοσυστηµικές υπηρεσίες. Σε σχέση µε το θαλάσσιο
περιβάλλον, η κατανόηση πολλών οικοσυστηµάτων και ενδιαιτηµάτων παρουσιάζει κενά, η
περιγραφή των ειδών είναι ελλιπής και οι γνώσεις σχετικά µε τους θαλάσσιους γενετικούς
πόρους βρίσκονται σε εµβρυακό στάδιο. Χάρη στην οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια
στρατηγική θα βελτιωθεί η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των µεταβολών των
παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που οφείλονται
στην κλιµατική αλλαγή και στις επιπτώσεις της στη βιοποικιλότητα. Επίσης αναµένονται
οφέλη από µέσα όπως το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και ∆εδοµένων
(EMODNET) και ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασµός.
Σε παγκόσµιο επίπεδο, η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες που αποβλέπουν στη σύσταση
∆ιακυβερνητικής Πλατφόρµας για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστηµικές Υπηρεσίες
(Inter-Governmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services - IPBES), στα
πρότυπα της επιτυχούς ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC). Η
πλατφόρµα αυτή αναµένεται να επιτύχει οµοφωνία µε την επικύρωση των υφιστάµενων
επιστηµονικών στοιχείων και να συµβάλει στην ενσωµάτωση της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστηµικών υπηρεσιών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής για την εξασφάλιση
µακροπρόθεσµης ανθρώπινης ευηµερίας. Η απόφαση για τη σύσταση ή µη της IPBES
αναµένεται να ληφθεί την άνοιξη του 2010.
Τέταρτον, πρέπει να βελτιωθεί η ενσωµάτωση των σχετικών µε τη βιοποικιλότητα
προβληµατισµών στις άλλες πολιτικές. Η εξέλιξη της βιοποικιλότητας αποτελεί καλό δείκτη
της φιλικότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της κοινωνίας προς το περιβάλλον. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, µέτρα που ελήφθησαν για την αντιµετώπιση προβληµάτων σε άλλα
πεδία πολιτικής αποδείχθηκαν ασύµβατα µε τους στόχους για τη βιοποικιλότητα και είχαν
ακόµη και δυσµενείς επιπτώσεις. Συχνά, παραβλέπονται τα οφέλη που προσφέρουν τα
ανθεκτικά οικοσυστήµατα. Χρειάζεται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες ούτως
ώστε να εµπλακούν συστηµατικά και άλλοι τοµείς στην αντιµετώπιση των σχετικών µε τη
βιοποικιλότητα προβληµάτων, µε τη βοήθεια σαφών δεικτών για τη µέτρηση της προόδου. Οι
πολιτικές για τη βιοποικιλότητα και οι λοιπές πολιτικές πρέπει να παρουσιάζουν συνοχή και
να αλληλοενισχύονται.
Τα προβλήµατα που επισηµαίνονται στην Πράσινη Βίβλο για τη µεταρρύθµιση της κοινής
αλιευτικής πολιτικής επιβάλλεται να αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα προκειµένου,
αφενός, να διαµορφωθεί µια οικολογικά βιώσιµη πολιτική το 2012 που θα βασίζεται σε
επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις και θα αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά την πλεονάζουσα
αλιευτική ικανότητα και, αφετέρου, να συµβάλει περισσότερο η πολιτική αυτή στην επίτευξη
των σχετικών µε τη βιοποικιλότητα στόχων. Για την ανάπτυξη των οικοσυστηµικών
υπηρεσιών είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η πολιτική στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης µε
τη διατήρηση και προώθηση γεωργικών και δασοκοµικών συστηµάτων υψηλής φυσικής
αξίας στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Θα είναι σηµαντικό επίσης να
βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταµείων ενισχύοντας την
συµπληρωµατικότητα και τη συνέργεια µεταξύ των διαφόρων σκελών των κοινοτικών και
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άλλων µηχανισµών συγχρηµατοδότησης, ώστε οι στόχοι για τη βιοποικιλότητα να
προωθηθούν σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.
Περαιτέρω ενσωµάτωση χρειάζεται κατά προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική και σε
άλλες πολιτικές συνυφασµένες µε την βιοποικιλότητα. Πέρα από την ενίσχυση των
προσπαθειών για τη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων των εν λόγω πολιτικών στη
βιοποικιλότητα της ΕΕ και παγκοσµίως15, απαιτείται πληρέστερη ευαισθητοποίηση των
συνεπειών της απώλειας βιοποικιλότητας για τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των
δραστηριοτήτων που απορρέουν από τις πολιτικές αυτές, καθώς και των οικονοµικών οφελών
που είναι δυνατόν να αποκοµιστούν από υγιή οικοσυστήµατα. Αυτή η ευαισθητοποίηση έχει
κρίσιµη σηµασία και για τις αναπτυσσόµενες χώρες που πλήττονται άµεσα από τις επιπτώσεις
της απώλειας βιοποικιλότητας.
Πέµπτον, χρειάζεται κατάλληλη εκτίµηση των αναγκών χρηµατοδότησης µέτρων για τη
βιοποικιλότητα στην ΕΕ, συνυπολογίζοντας τα οφέλη που συνεπάγονται τα οικοσυστήµατα
για την ευηµερία. Η Επιτροπή διενεργεί εκτίµηση των χρηµατοδοτικών αναγκών για τη
διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, βασιζόµενη στα στοιχεία που υπέβαλαν
τα κράτη µέλη, ώστε να διαµορφώσει ακριβή εικόνα του εύρους και της κατανοµής των
αναγκών. Από τις πρώτες εκτιµήσεις προκύπτει ότι καλύπτεται µόνο το 20% του συνόλου
των χρηµατοδοτικών αναγκών για τη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών στην
Ευρώπη. Τα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που διαθέτουν µεγάλες εκτάσεις
γεωργικής γης πλούσιας σε βιοποικιλότητα και «υψηλής φυσικής αξίας», θα µπορούσαν εν
προκειµένω να αξιοποιούν συστηµατικότερα τις δυνατότητες χρηµατοδότησης
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων που παρέχει η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.
Τέλος, πρέπει να εξετασθεί, σε επίπεδο ΕΕ και παγκόσµιο, το ζήτηµα της ισοτιµίας. Καθώς η
βιοποικιλότητα δεν είναι οµοιογενώς κατανεµηµένη και εξελίσσεται διαφορετικά στις
διάφορες περιφέρειες, άνιση είναι και η κατανοµή του βάρους της αντιµετώπισης του
προβλήµατος. Γι' αυτό απαιτούνται διαφοροποιηµένα µέσα άσκησης πολιτικής, µε
συνδυασµό κανονιστικών µέτρων και αγορακεντρικών µέσων. Πέρα από την εφαρµογή των
κατοχυρωµένων ήδη στην περιβαλλοντική νοµοθεσία σηµαντικών αρχών «ο ρυπαίνων
πληρώνει» και «πλήρης ανάκτηση του κόστους», η ισοτιµία προϋποθέτει την προώθηση της
αρχής βάσει της οποίας εκείνοι που επωφελούνται από τις οικοσυστηµικές υπηρεσίες πρέπει
να ανταµείβουν τους κατόχους των εκτάσεων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές.
Σε παγκόσµιο επίπεδο, η ΕΕ είναι αποφασισµένη να εξασφαλίσει την επιτυχή έκβαση, το
2010, των διαπραγµατεύσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών για την βιολογική ποικιλότητα µε αντικείµενο την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους
και τη δίκαιη και ισότιµη κατανοµή των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση τους. Έχει
δεσµευθεί επίσης να επιδιώξει την επιτυχία των διαπραγµατεύσεων για τη µείωση των
εκποµπών που οφείλονται στην αποψίλωση και υποβάθµιση των δασών και την ένταξη του
ζητήµατος της διατήρησης ως ουσιαστικό πρώτο βήµα προς µια ευρύτερη προσέγγιση
εκτίµησης της αξίας και ανταµοιβής της παροχής οικοσυστηµικών υπηρεσιών. Θα ήταν
σκόπιµο να διερευνηθούν και να ενισχυθούν οι προοπτικές της «µόνιµης καλλιέργειας»
(permaculture) ως µέσου αποτελεσµατικής προστασίας και αποκατάστασης της
βιοποικιλότητας. Η ΕΕ καλείται επίσης να αξιολογήσει πλήρως τις επιπτώσεις των
καταναλωτικών προτύπων της στην πέραν των συνόρων της βιοποικιλότητα.
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Το οικολογικό αποτύπωµα της ΕΕ είναι 4,7 παγκόσµια εκτάρια (global hectares) κατά κεφαλήν ή το
διπλάσιο της βιολογικής ικανότητάς της, σύµφωνα µε τον δείκτη αποτυπώµατος της ΕΕ.
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3.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ
ΤΟ 2010

3.1.

Προς ένα όραµα για το 2050

Υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων σχετικά µε τα κύρια χαρακτηριστικά
του νέου µακροπρόθεσµου οράµατος της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα. Το όραµα πρέπει να
περιλαµβάνει σαφές χρονοδιάγραµµα (έως το 2050), να αντικατοπτρίζει τον επείγοντα
χαρακτήρα της κρίσης της βιοποικιλότητας, τις εγγενείς και απτές αξίες της και τη σηµασία
των υπηρεσιών που παρέχει. Πρέπει να είναι κατανοητό και αποδεκτό από το ευρύ κοινό και
υλοποιήσιµο, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο.
Με βάση τα ανωτέρω, τα ακόλουθα στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην πορεία προς
το όραµα της ΕΕ για το 2050, ώστε να στηρίξουν τον πρωταρχικό στόχο που θα καθοριστεί
και να συµβάλουν στη µετουσίωση του οράµατος σε πραγµατικότητα:
Η βιοποικιλότητα και οι οικοσυστηµικές υπηρεσίες – το φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη διαφυλάσσονται, αναγνωρίζονται ως προς την αξία τους, και στο µέτρο του δυνατού,
αποκαθίστανται για την εγγενή αξία τους αλλά και για να συνεχίσουν να στηρίζουν την
οικονοµική ευµάρεια και την ανθρώπινη ευηµερία και να αποτρέψουν καταστροφικές
αλλαγές που συνδέονται µε την απώλεια βιοποικιλότητας.
∆ιεξάγονται συζητήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο µε σκοπό τον καθορισµό στόχου για το 2020.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να έχει έναν στόχο. Για να
εξασφαλιστεί η συνάφεια του στόχου της ΕΕ µε τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις, στις επιλογές
που παρατίθενται κατωτέρω το 2020 θεωρείται µη προσαρµόσιµο µέγεθος. Εξάλλου, µια
δεκαετία είναι το ελάχιστο διάστηµα που χρειάζεται για τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και
την αξιολόγηση µέτρων στον τοµέα της βιοποικιλότητας – όπου οι αποκρίσεις είναι συχνά
βραδείες και εξαιρετικά ποικίλες - και για να σηµειωθεί µετρήσιµη και ρεαλιστική πρόοδος.
Επιπλέον, το 2020 έχει τεθεί ως χρονικός ορίζοντας και για άλλες πολιτικές που συνδέονται
στενά µε την πολιτική για τη βιοποικιλότητα.
Ο πρωταρχικός στόχος για το 2020 αναµένεται να εξασφαλίσει τη µετάβαση από το όραµα
στην πραγµατικότητα. Πρέπει να είναι µετρήσιµος, εφικτός, αποδοτικός ως προς το κόστος
και να συµβάλλει στην τήρηση των διεθνών δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η ΕΕ σχετικά µε
τη βιοποικιλότητα.
Ορισµένα από τα ανωτέρω κριτήρια είναι αντιστρόφως ανάλογα. Επί παραδείγµατι, ένας
λιγότερο αυστηρός στόχος έχει µεν µεγαλύτερες πιθανότητες να επιτευχθεί αλλά µικρότερες
πιθανότητες να εµποδίσει τη βιοποικιλότητα να φθάσει το κρίσιµο σηµείο µη
αναστρεψιµότητας. Οι παράγοντες αυτοί χρειάζεται να σταθµιστούν µεταξύ τους
προκειµένου να αξιολογηθεί η συνολική καταλληλότητα των προτεινόµενων επιλογών και να
αποφασιστεί ποιος είναι ο καλύτερος στόχος.
3.2.

Επίπεδα φιλοδοξίας

Στη συνέχεια εκτίθενται, κατ' αύξουσα σειρά, τέσσερα επίπεδα φιλοδοξίας όσον αφορά τον
πρωταρχικό στόχο για το 2020.
Επιλογή 1. Σηµαντική µείωση του ρυθµού
οικοσυστηµικών υπηρεσιών στην ΕΕ έως το 2020

απώλειας

βιοποικιλότητας

και

Επιλογή 2. Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και οικοσυστηµικών υπηρεσιών
στην ΕΕ έως το 2020
Επιλογή 3. Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και οικοσυστηµικών υπηρεσιών
στην ΕΕ και αποκατάσταση αυτών στο µέτρο του δυνατού
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Επιλογή 4. Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και οικοσυστηµικών υπηρεσιών
στην ΕΕ έως το 2020, αποκατάσταση αυτών στο µέτρο του δυνατού και αύξηση της
συνεισφοράς της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσµίως
Tα τέσσερα επίπεδα φιλοδοξίας συνεπάγονται διαφορετικά οφέλη και κόστος και απαιτούν
την επεξεργασία κατά το µάλλον ή ήττον αυστηρών µέτρων και µέσων άσκησης πολιτικής.
Έχοντας ως υπόβαθρο µια κοινή βασική γραµµή πολιτικής που περιλαµβάνει την ισχύουσα
νοµοθεσία της ΕΕ για τη διατήρηση της φύσης και για άλλους σχετικούς µε τη
βιοποικιλότητα τοµείς πολιτικής, και ειδικότερα για το κλίµα και την ενέργεια, την κοινή
γεωργική πολιτική και τη µεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Αυτό που προέχει
είναι να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία για να προχωρήσει η υλοποίηση των στόχων της
πολιτικής για την βιοποικιλότητα και να επιτευχθεί ταυτόχρονα ο µετριασµός της κλιµατικής
αλλαγής και η προσαρµογή σ' αυτή µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο. ∆εδοµένου ότι για την
αντιµετώπιση ορισµένων πιέσεων που έχουν επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της ΕΕ
χρειάζεται επίσης διεθνής συνεργασία, είναι σηµαντικό να τηρηθούν παράλληλα οι
ανειληµµένες διεθνείς δεσµεύσεις, ιδίως στο πλαίσιο πολυµερών περιβαλλοντικών
συµφωνιών, όπως της σύµβασης για τα αποδηµητικά είδη, της σύµβασης Ramsar για τους
υγρότοπους και της συµφωνίας για τη διατήρηση των αφρικανο-ευρασιατικών αποδηµητικών
υδρόβιων πτηνών, και να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τον χαρακτηρισµό
θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών σε διεθνές επίπεδο.
Και οι τέσσερεις επιλογές απαιτούν το καθορισµό επιστηµονικής βασικής γραµµής για την
κατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Αυτό
είναι απαραίτητο για να καταστεί δυνατή η µέτρηση της προόδου. Η βασική γραµµή δεν θα
συνίσταται σε έναν µοναδικό αριθµό αλλά θα στηρίζεται στη σηµερινή κατάσταση των
κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων της βιοποικιλότητας: διατήρηση των ειδών και
ενδιαιτηµάτων, των οικοσυστηµάτων και των σπουδαιότερων οικοσυστηµικών υπηρεσιών.
Οµοίως, η «ανάσχεση της απώλειας» βιοποικιλότητας δεν πρέπει να ερµηνεύεται κατά λέξη,
καθότι σηµαίνει τη διατήρηση των κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων πάνω από τη βασική
γραµµή. Αν και διατίθενται ήδη οι γνώσεις για τον καθορισµό σαφούς και αξιόπιστης
βασικής γραµµής, χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για να µετατραπούν οι γνώσεις αυτές
σε ειδικούς, µετρήσιµους και αποκρινόµενους στην ασκούµενη πολιτική δείκτες.
Επίσης, πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες στον τοµέα της έρευνας για να συµπληρωθούν
βασικά γνωστικά κενά. Αυτά αφορούν τα οικονοµικά της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστηµικών υπηρεσιών, την κατάρτιση και τελειοποίηση µετρήσιµων δεικτών και τον
προσδιορισµό του ύψους των πιέσεων που µπορεί να δεχθεί η βιοποικιλότητα χωρίς να
σηµειωθεί µη αναστρέψιµη απώλεια – µε ενδεχοµένως καταστροφικές συνέπειες. Εάν
συσταθεί εντός του 2010, η ∆ιακυβερνητική Πλατφόρµα για τη Βιοποικιλότητα και τις
Οικοσυστηµικές Υπηρεσίες (IPBES) µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στις εν λόγω
προσπάθειες, θα χρειαστεί όµως δράση και σε επίπεδο ΕΕ. Οι διεξαγόµενες εργασίες για όλα
αυτά τα ζητήµατα πρέπει να ενταθούν και να ολοκληρωθούν.
Τέλος, παρόλο που η διατήρηση πρέπει να εξακολουθήσει να συνιστά κεντρικό άξονα της
πολιτικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, σε κάθε νέο στόχο πρέπει να συνεκτιµάται ο ρόλος
των οικοσυστηµάτων και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών. Η σηµασία των οικοσυστηµικών
υπηρεσιών έχει ήδη αναγνωριστεί στην τρέχουσα πολιτική και αποτελεί, επί παραδείγµατι,
σηµαντικό στοιχείο της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική, που εντάσσεται στην
ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ16, χωρίς όµως να έχουν ληφθεί επαρκή
συγκεκριµένα µέτρα. Οι βασικές οικοσυστηµικές υπηρεσίες είναι σηµαντικό να
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προσδιοριστούν, να αξιολογηθούν και να συµπεριληφθούν στον µελλοντικό στόχο. Ο βαθµός
συνεκτίµησής τους θα εξαρτηθεί από το επίπεδο φιλοδοξίας του στόχου που θα καθοριστεί
και κυµαίνεται από τη συντήρηση µέχρι την πλήρη αποκατάσταση.
(Επιλογή 1) Σηµαντική µείωση του ρυθµού απώλειας της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστηµικών υπηρεσιών στην ΕΕ έως το 2020
Η επιλογή αυτή θα σήµαινε πολιτική αποδοχή του ότι η ανάσχεση της απώλειας
βιοποικιλότητας στην ΕΕ είναι ανέφικτη στο ορατό µέλλον και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να
τεθεί ο λιγότερο φιλόδοξος στόχος της «σηµαντικής µείωσης» του ρυθµού απώλειας
βιοποικιλότητας έως το 2020. Επιδιώκεται η επιβράδυνση και όχι η παύση της απώλειας
βιοποικιλότητας. Κατά συνέπεια, η βιοποικιλότητα δεν θα διατηρηθεί κατ' ανάγκη πάνω από
τη βασική γραµµή. Χάρη στο µεγαλύτερο χρονικό περιθώριο, θα διατίθεται περισσότερος
χρόνος για να αποδώσουν αποτελέσµατα τα µέτρα που τέθηκαν ήδη ή τίθενται τώρα σε
εφαρµογή, θα είναι δε ευκολότερο να καταδειχθεί η επιτυχία τους. Οι νέες γνώσεις και
εξελίξεις που προέκυψαν µετά τον καθορισµό του στόχου του 2010 µπορούν να
συµπεριληφθούν στα µέτρα για την επίτευξη του στόχου.
(Επιλογή 2) Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και οικοσυστηµικών υπηρεσιών
στην ΕΕ έως το 2020
Η επιλογή αυτή συνεπάγεται τη διατήρηση του τρέχοντος στόχου, µεταθέτοντας τον χρόνο
επίτευξής του. Όπως και στην επιλογή 1, θα διατίθεται περισσότερος χρόνος για να
απδώσουν αποτελέσµατα τα µέτρα που έχουν ήδη τεθεί ή τίθενται τώρα σε εφαρµογή και για
τη συνεκτίµηση νέων γνώσεων και εξελίξεων. Ο επιδιωκόµενος σκοπός ταυτίζεται µε τον
στόχο του 2010: ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, αλλά και οικοσυστηµικών
υπηρεσιών στην ΕΕ. Η επίτευξη του στόχου θα έχει ως αποτέλεσµα την αποκατάσταση
ορισµένων οικοσυστηµάτων καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρουν.
(Επιλογή 3) Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και οικοσυστηµικών υπηρεσιών
στην ΕΕ έως το 2020 και αποκατάσταση αυτών στο µέτρο του δυνατού
Η επιλογή αυτή συνίσταται στη διατήρηση του υφιστάµενου στόχου για τη βιοποικιλότητα
και την παράταση της προθεσµίας για την υλοποίησή του µέχρι το 2020, διευρύνοντας
ταυτόχρονα το πεδίο του, ώστε να συµπεριλάβει την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς παροχής
βασικών οικοσυστηµικών υπηρεσιών που προσφέρει η βιοποικιλότητα στην ΕΕ, καθώς και
την απαίτηση αποκατάστασης των οικοσυστηµάτων που δεν είναι σε θέση να παρέχουν τις
αναγκαίες υπηρεσίες. Επίσης, η µέχρι τα τέλη του 2010 κατάρτιση ενός πρώτου καταλόγου
και χαρτογράφηση των οικοσυστηµικών υπηρεσιών που έχουν σηµασία για την ΕΕ θα
συµβάλει στον καθορισµό του εύρους των απαιτούµενων εργασιών συντήρησης και
αποκατάστασης για την επίτευξη του στόχου.
Μπορούν να τεθούν στόχοι αποκατάστασης µε βάση την απαίτηση να επιτευχθεί
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των ειδών και των ενδιαιτηµάτων όπως ορίζεται στην
οδηγία για τα ενδιαιτήµατα. Η σηµερινή κατάσταση διατήρησης των ειδών και
ενδιαιτηµάτων, όπως αξιολογήθηκε χάρη στις εκθέσεις που υποβλήθηκαν πρόσφατα δυνάµει
της οδηγίας, είναι δυνατόν να χρησιµεύσει ως µέτρο σύγκρισης.
Η επιλογή αυτή αναγνωρίζει ως επιστηµονικά αναγκαία την ανάσχεση της περαιτέρω
απώλειας βιοποικιλότητας και συνεκτιµά τη σπουδαιότητα των οικοσυστηµάτων που έχουν
στρατηγική σηµασία για την ΕΕ.
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(Επιλογή 4) Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και οικοσυστηµικών υπηρεσιών
στην ΕΕ έως το 2020, αποκατάσταση αυτών στο µέτρο του δυνατού και αύξηση της
συνεισφοράς της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσµίως
Η επιλογή αυτή έχει µεγαλύτερη εµβέλεια από την επιλογή 3: αναγνωρίζει ότι είναι προς το
συµφέρον της ΕΕ να λάβει µέτρα για την αντιµετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας όχι
µόνο εντός της επικράτειάς της αλλά και πέραν των συνόρων της. ∆εδοµένου ότι το
µεγαλύτερο µέρος της παγκόσµιας βιοποικιλότητας βρίσκεται εκτός ΕΕ, η αντιµετώπιση της
απώλειάς της µόνο στην ΕΕ δεν αρκεί για να αποφευχθούν οι σοβαρές συνέπειες της
συνεχιζόµενης απώλειας σε παγκόσµια κλίµακα. Σύµφωνα µε την επιλογή αυτή, η ΕΕ
καλείται να εντείνει τη δράση της για την αντιµετώπιση της παγκόσµιας κρίσης της
βιοποικιλότητας.
Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να χρειαστούν µέτρα που θα αποβλέπουν στην περαιτέρω
µείωση των επιπτώσεων των καταναλωτικών προτύπων της ΕΕ στη βιοποικιλότητα άλλων
περιοχών του πλανήτη, καθώς και στην ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία της
βιοποικιλότητας σε άλλες χώρες, µεταξύ άλλων µε τη χρησιµοποίηση ειδικών µέσων.
4.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Η παρουσίαση οράµατος και ο καθορισµός στόχου για µετά το 2010 δεν αποτελούν
αυτοσκοπό. Σηµατοδοτούν την έναρξη διαδικασίας για την εφαρµογή νέας στρατηγικής της
ΕΕ σχετικά µε τη βιοποικιλότητα όταν θα παύσει να ισχύει ο τρέχων στόχος.
∆εν υπάρχει εύκολος τρόπος αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της απώλειας βιοποικιλότητας.
Χρειάζεται µια τεκµηριωµένη βάσει στοιχείων και ολοκληρωµένη προσέγγιση, εστιασµένη
στην αντιµετώπιση των κυριότερων πιέσεων που ασκούνται στη βιοποικιλότητα και στις
οικοσυστηµικές υπηρεσίες από συγκεκριµένους τοµείς – αλλαγές χρήσεων γης,
υπερεκµετάλλευση, χωροκατακτητικά είδη, ρύπανση και κλιµατική αλλαγή. Για κάθε είδος
πίεσης, τοµέα και οικοσυστήµατος είναι αναγκαίο να επινοηθούν επιµέρους στόχοι και να
συνδυαστούν µε αποδοτικά ως προς το κόστος µέτρα παρέµβασης στο κατάλληλο επίπεδο,
προκειµένου να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Είναι πλέον σαφές ότι θα χρειαστεί να βρεθούν δίκαιες πολιτικές λύσεις προσαρµοσµένες σε
κάθε συγκεκριµένη κατάσταση. Με άλλα λόγια, τα µέτρα πρέπει να ληφθούν και να
εφαρµοστούν σε πολλά επίπεδα: διεθνές, ΕΕ, εθνικό και υποεθνικό. Η προσέγγιση που
υιοθετήθηκε στο πρόγραµµα δράσης της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και συνίσταται στον
επιµερισµό της ευθύνης της εφαρµογής µεταξύ όλων των τοµέων και στην οικοδόµηση
εταιρικών σχέσεων µε τα κράτη µέλη, εξακολουθεί να είναι κατάλληλη. Θα απαιτηθεί εν
προκειµένω ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο διακυβέρνησης µε τη συµµετοχή όλων των
εµπλεκόµενων φορέων σε διάφορα επίπεδα.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της το 2010, διεξάγοντας, µεταξύ άλλων, περαιτέρω
διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, µε σκοπό τη δηµιουργία της βάσης τεκµηρίωσης
που είναι αναγκαία για να προχωρήσει η διαµόρφωση του νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ.
Οι εργασίες αυτές εξυπηρετούν επίσης τη στρατηγική και τους στόχους της ΕΕ ενόψει της
διαπραγµάτευσης του µελλοντικού διεθνούς πλαισίου για τη βιοποικιλότητα.
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