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Θέμα: Προστασία της φύσης στην Ευρώπη - Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα

Αξιότιμε κύριε / Αξιότιμη κυρία,

Οι συνυπογράφουσες περιβαλλοντικές οργανώσεις, σας καλούμε να στηρίξετε την έκθεση της Επιτροπής
Περιβάλλοντος σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα
(2015/2137(INI)) στην ψηφοφορία της ολομέλειας τον Φεβρουάριο, στέλνοντας ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα
για την ανάγκης άμεσης προστασίας της φύσης στην Ευρώπη.

Η έκθεση προτείνει ευρωπαϊκές και εθνικές δράσεις για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ
για τη βιοποικιλότητα για το 2020.

Ιδιαίτερα θετική κρίνουμε την έμφαση της έκθεσης στην πλήρη εφαρμογή, επιβολή και χρηματοδότηση των
οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους ως τα βασικά εργαλεία για την ανάσχεση της απώλειας της
βιοποικιλότητας και της απόρριψης κάθε πιθανής αναθεώρησης των οδηγιών που θα οδηγήσει σε
καθυστερήσεις και αβεβαιότητα.

Το Ευρωβαρόμετρο του Οκτωβρίου 2015 επιβεβαίωσε ότι απασχολεί πάνω από το 80% των ευρωπαίων
πολιτών η απώλεια της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Το 2015 περισσότεροι από 500.000 πολίτες από όλη
την Ευρώπη κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει τη φύση και να εφαρμόσει και να επιβάλει την
υφιστάμενη νομοθεσία πιο αποτελεσματικά1.

Οι οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της προστασίας της φύσης
της και έχουν δημιουργήσει το ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, Νatura 2000, προσφέροντας
προστασία σε οικολογικά σημαντικές περιοχές. Λόγω των δύο αυτών οδηγιών παρατηρούμε πλέον
σημαντική ανάκαμψη εμβληματικών ειδών, όπως ο ιβηρικός λίγκας, ο θαλασσαετός και η καφέ αρκούδα.
Παράλληλα, εκτιμάται ότι τα οφέλη που παρέχουν οι περιοχές Natura 2000 αγγίζουν τα 200-300 δις. ευρώ
ετησίως, ενώ περίπου 4,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας συνδέονται άμεσα με αυτές τις περιοχές.2.

Ειδικά για την Ελλάδα, μία χώρα πλούσια σε βιοποικιλότητα, οι δύο οδηγίες είναι πολύτιμες. Χωρίς το δίκτυο
Natura 2000, θα έμεναν απροστάτευτοι πολλοί φυσικοί οικότοποι της χώρας, όπως οι παράκτιοι υγρότοποι,
οι αμμοθίνες, τα σπήλαια και οι ρεματιές που χαρακτηρίζουν την ελληνική φύση. Αντίστοιχη είναι η σημασία
τους για εμβληματικά είδη της χώρας,  όπως η χελώνα καρέτα,  η μεσογειακή φώκια και ο μαυρόγυπας.
Παράλληλα, στις περιοχές Natura που δεν αποκλείουν την ανθρώπινη δραστηριότητα, μπορούμε να
πετύχουμε την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης και τελικά τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όταν οι δύο οδηγίες για τη φύση εφαρμόζονται και χρηματοδοτούνται ορθά, τότε αποφέρουν σημαντικά
αποτελέσματα.  Ωστόσο,  η ελλιπής εθνική εφαρμογή και η σημαντική υπο-χρηματοδότηση σε πολλά κράτη
μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπως και οι αρνητικές επιπτώσεις στη φύση από άλλες πολιτικές
οδηγούν σε συνεχιζόμενες πιέσεις στη βιοποικιλότητας της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί αυτή την περίοδο έλεγχο καταλληλότητας των δύο οδηγιών, τα
αποτελέσματα του οποίου θα δημοσιευτούν την άνοιξη του 2016. Στηρίζουμε σθεναρά τα συμπεράσματα της
έκθεσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση αυτών των δύο
οδηγιών, η οποία θα υποβάθμιζε οποιαδήποτε πρόοδο έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα προς την επίτευξη των
στόχων της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα. Αντίθετα, καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της ζωτικής

1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5452_en.htm
2 European Commission (2013), The Economic Benefits of Natura 2000 Network
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αυτής νομοθεσίας, μαζί με επαρκή χρηματοδότηση, θα βοηθήσει το φυσικό περιβάλλον, την κοινωνία αλλά
και την οικονομία.3

Σας καλούμε να στηρίξετε την έκθεση αυτή και να στείλετε ένα ηχηρό μήνυμα προς την Επιτροπή, το οποίο
θα αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες και επιθυμίες των ευρωπαίων πολιτών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και προσμένουμε την έκβαση της ψηφοφορίας.

Με εκτίμηση,

Δίκτυο Μεσόγειος SOS
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3 WWF, BirdLife, ΕΕB (2015), Δώστε Χώρο στη Φύση: Δράσεις πολιτικής για την προστασία της φύσης και του
ανθρώπου στη Φύση. http://www.wwf.gr/images/pdfs/2015Sept_NaturePolicyActions_EL_lowres.pdf
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