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Θέμα: Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος - Βρυξέλλες 9 Οκτωβρίου 2018
Συνημμένο: Ενημερωτικό κείμενο θέσεων του WWF για το Συμβούλιο Υπουργών
Περιβάλλοντος (στα αγγλικά)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου των Υπουργών Περιβάλλοντος στις 9 Οκτωβρίου στις
Βρυξέλλες περιλαμβάνει κρίσιμα θέματα για την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική
αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνάντηση αυτή λαμβάνει χώρα σε μία καθοριστική
στιγμή για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της βιοποικιλότητας και
την κλιματική αλλαγή.
Στις 17-29 Νοεμβρίου 2018, θα διεξαχθεί η 14η Διάσκεψη των Μερών (Conference of the
Parties, COP14) της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα στο Sharm el Sheikh στην Αίγυπτο
όπου θα συζητηθούν θέματα σχετικά με το νέο παγκόσμιο στρατηγικό πλαίσιο για τη
βιοποικιλότητα μετά το 2020. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση και
υιοθέτηση αυτού του πλαισίου θα είναι καθοριστικής σημασίας. Στη σχετική συζήτηση των
Υπουργών Περιβάλλοντος στις Βρυξέλλες, σας καλούμε να στηρίξετε:


την υιοθέτηση ενός ισχυρού πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 με ένα
φιλόδοξο σχέδιο και στόχους προκειμένου να σταματήσει και να αναστραφεί η
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απώλεια της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030 και να αρχίσει η ανάκαμψη της φύσης
προς όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη
τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής και ευρείας στρατηγικής για την κινητοποίηση
πόρων προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα
την πρόταση της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα για σύγκληση από τη Γενική
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, Συνόδου Κορυφής σε επίπεδο ηγετών
κρατών/κυβερνήσεων ώστε να ενισχυθεί η πολιτική προβολή της βιοποικιλότητας και
να αποκτήσει νέα πολιτική ώθηση η ανάγκη για τη διατήρηση της στο πλαίσιο της
Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
την ενσωμάτωση στο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 άλλων
διεθνών υποχρεώσεων σχετικών με την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη
προκειμένου να προωθηθεί και να υιοθετηθεί μία ενοποιημένη προσέγγιση στην
αντιμετώπιση αυτών των κρίσιμων ζητημάτων

Επίσης, από τις 3 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2018, θα λάβει χώρα η 24 η Διάσκεψη των Μερών
(Conference of the Parties, COP24) της Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την
Κλιματική Αλλαγή στο Katowice της Πολωνίας. Η συνάντηση αυτή είναι κρίσιμη για την
εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει
φιλόδοξα αποτελέσματα σχετικά τόσο με την εδραίωση και επίσπευση των διεθνών ενεργειών
πριν το 2020 όσο και την ενίσχυση των δεσμεύσεων και των μέτρων για την επίτευξη των
στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων. Στη συνάντηση του Συμβουλίου των Υπουργών, σας
καλούμε να στηρίξετε την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για το
κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:





Μείωση εκπομπής ρύπων σε διάφορους τομείς στο μηδέν (ή σχεδόν μηδέν) μέχρι το
2040
Σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και μεταστροφή στην κυκλική οικονομία
Διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης υποστηριζόμενη από περιφερειακή ανάπτυξη και
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Δημιουργία επιπλέον χρηματοδότησης για έρευνα και καινοτομία και για μετάβαση σε
μια καθαρή οικονομία

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πέρα από τον καθορισμό στόχων, πρέπει να διασφαλίζουν ότι η
ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν τους απαραίτητους πόρους για να τους πετύχουν. Συνεπώς, μετά
το Συμβούλιο του Οκτωβρίου είναι απαραίτητο να υπάρξει αντίστοιχης φιλοδοξίας δέσμευση
ώστε να ενισχυθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE, το οποίο αποτελεί τη μόνη χρηματοδοτική
πηγή στον προϋπολογισμό της ΕΕ εστιασμένη στο περιβάλλον. Στη συνάντηση του Συμβουλίου
των Υπουργών Περιβάλλοντος τον Δεκέμβριο , θα συζητηθεί η πρόταση της Επιτροπής για τον
Κανονισμό για τη θέσπιση προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα
(LIFE). Όπως αποδεικνύεται από την έγκριση και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων, το
LIFE είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος
στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει προτείνει την αύξηση της χρηματοδότησης
για μέτρα προστασίας της φύσης και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θεωρούμε
ότι πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω. Συγκεκριμένα, σας καλούμε να στηρίξετε εκ νέου, την
διακήρυξη1 που έχετε ήδη συνυπογράψει μαζί με ακόμα 200 φορείς από όλη την Ευρώπη για
αύξηση της χρηματοδότησης του LIFE στο 1% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.
Επιπλέον, σας καλούμε να στηρίξετε την κατανομή τουλάχιστον του 50% του προϋπολογισμού
του LIFE σε προγράμματα που αφορούν στην εφαρμογή των Οδηγιών για τη φύση. Αυτό θα
συντελέσει στην αποτελεσματική εφαρμογή των Οδηγιών καθώς η εξασφάλιση επαρκούς
χρηματοδότησης είναι μία από τις κύριες ανάγκες όπως αναγνωρίστηκε στο πρόσφατο έλεγχο
της καταλληλότητάς τους. Επίσης, σας καλούμε να διεκδικήσετε το ποσοστό
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https://wwf.panda.org/our_work/projects/one_planet_cities/?328191/Investingwhereitcounts
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συγχρηματοδότησης της ΕΕ για τα παραδοσιακά έργα LIFE να αυξηθεί σε τουλάχιστον 75%
ειδικά σε χώρες με χαμηλό ΑΕΠ καθώς διαφορετικά θα υπάρξουν σημαντικές δυσκολίες στην
εξεύρεση των απαραίτητων συμπληρωματικών πόρων και άρα δυσκολία στην υποβολή και
υλοποίηση προτάσεων.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.
Με εκτίμηση,

Δημήτρης Καραβέλλας
Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς

3

