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Η ΕΕ στην COP15: στην τελική ευθεία προς μια παγκόσμια συμφωνία για
την ανάσχεση και την αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, για τον
άνθρωπο και για τον πλανήτη

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2022

Σήμερα ξεκινά στο Μόντρεαλ η διάσκεψη COP15 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα. Από τις
7 έως τις 19 Δεκεμβρίου οι συμμετέχουσες χώρες θα επιδιώξουν την επίτευξη μιας παγκόσμιας
συμφωνίας για την προστασία της φύσης και του πλανήτη, με μακροπρόθεσμους στόχους έως το 2050
και ορόσημα για το 2030. Η Επιτροπή, εκπροσωπώντας την ΕΕ, θα συνεργαστεί με όλα τα μέρη με
στόχο τη σύναψη μιας φιλόδοξης παγκόσμιας συμφωνίας για την προστασία, την
αποκατάσταση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, καθώς
και την επένδυση σε αυτά. Στο τμήμα υψηλού επιπέδου που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις
17 Δεκεμβρίου, ο επίτροπος κ. Σινκέβιτσιους θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή και θα ηγηθεί της
διαπραγματευτικής ομάδας της ΕΕ.

Μετά από πάνω από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή επιθυμεί να μετατρέψει την
COP15 σε «ώρα του Παρισιού» για τη βιοποικιλότητα, από τη διάσκεψη ορόσημο για το κλίμα
όπου η παγκόσμια κοινότητα συμφώνησε να περιορίσει την κλιματική αλλαγή σε 1,5 °C. Χρειάζεται
επίσης να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι για να αντιμετωπίσουμε τη διπλή κρίση της κλιματικής αλλαγής
και της απώλειας βιοποικιλότητας και εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την ικανότητα του πλανήτη μας να
θρέφει 8 και, σύντομα, 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους, να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και
να προστατεύσουμε τα μέσα διαβίωσής μας. Ως πρώτο βήμα, καθοριστικής σημασίας θα είναι το
παγκόσμιο φυσικό περιβάλλον να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση το 2030 απ' ό,τι το
2020.

Η ΕΕ στην COP15: προτεραιότητες για ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα

Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα εργαστεί για την έγκριση ενός φιλόδοξου,
ολοκληρωμένου και μετασχηματιστικού παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το
2020. Μια συμφωνία στο πλαίσιο της COP15 θα πρέπει να περιλαμβάνει:

στόχο για την προστασία του 30 % της γης και των ωκεανών έως το 2030, ιδίως των
περιοχών που είναι πιο πολύτιμες για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Οι
προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει να είναι καλά συνδεδεμένες μεταξύ τους και να γίνεται
αποτελεσματική διαχείρισή τους.

στόχο για την αποκατάσταση 3 δισ. εκταρίων υποβαθμισμένων χερσαίων
οικοσυστημάτων και οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων και 3 δισ. εκταρίων ωκεάνιων
οικοσυστημάτων. Με την αποκατάστασή τους, οι περιοχές αυτές θα μπορούν να είναι πιο
παραγωγικές απ' ό,τι σήμερα και πιο ανθεκτικές στις ξηρασίες, τις πλημμύρες και τους
επιβλαβείς οργανισμούς. 

στόχους για την αντιμετώπιση των άμεσων παραγόντων απώλειας της βιοποικιλότητας,
συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης.

δεσμεύσεις για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων, ιδίως μέσω προσεγγίσεων όπως η αγροοικολογία, καθώς και μέσα από τη
μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών και την
ενσωμάτωση στην οικονομία μας λύσεων που βασίζονται στη φύση. Η βιώσιμη χρήση της
βιοποικιλότητας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων π.χ. σε τρόφιμα, υφάσματα,
καύσιμα, φάρμακα ή τουρισμό, στηρίζοντας παράλληλα τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Σταθερό πλαίσιο παρακολούθησης με μια σειρά από πρωταρχικούς δείκτες και έναν ισχυρό
μηχανισμό για την επανεξέταση των εθνικών στόχων προς υποστήριξη της εφαρμογής του
πλαισίου, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης υλοποίηση της συμφωνίας.

Κινητοποίηση χρηματοδότησης για τη βιοποικιλότητα

Η απαιτούμενη φιλοδοξία θα απαιτήσει την κινητοποίηση σημαντικών χρηματοδοτικών πόρων για
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη χρήση της. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος κ. φον



ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση διπλασιάζει την
παγκόσμια χρηματοδότησή της για τη βιοποικιλότητα σε 7 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2021-
2027, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες χώρες, και ενθαρρύνει όλους τους διεθνείς χορηγούς να
επιδείξουν το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας. Στο Μόντρεαλ, η Επιτροπή θα υποστηρίξει επίσης μια ισχυρή
δέσμη μέτρων για την κινητοποίηση πόρων απ' όλες τις πηγές, εγχώριες και διεθνείς, δημόσιες
και ιδιωτικές. 

Ως προτεραιότητα, θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων πόρων, μεταξύ
άλλων μέσα από την ευθυγράμμιση όλων των χρηματοδοτικών ροών με φιλικούς προς τη φύση
στόχους και την κατάργηση των επιζήμιων επιδοτήσεων. Οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο για την επίτευξη αυτών των στόχων, αρχής γενομένης από την παρακολούθηση, την
αξιολόγηση και τη γνωστοποίηση των επιπτώσεων και της εξάρτησής τους από τη φύση. Η ΕΕ στηρίζει
τον παγκόσμιο συνασπισμό επιχειρήσεων που ζητούν υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων από τις
εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Ένα βασικό διαπραγματευτικό ζήτημα είναι η πρόσβαση στα οφέλη που προκύπτουν από τη
χρήση γενετικών πόρων (ψηφιακές πληροφορίες αλληλουχίας) και ο δίκαιος και ισότιμος
καταμερισμός αυτών των οφελών. Η Επιτροπή κάνει έκκληση ώστε κάθε τυχόν λύση να είναι
πρακτική και εύκολα εφαρμόσιμη. Η λύση αυτή θα πρέπει να εγγυάται ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια
και τα οφέλη που αποφέρει θα πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος. Ειδικότερα, θα πρέπει να
διασφαλίζεται η ανοικτή πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, ενώ δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η
επιστημονική έρευνα.

Καθώς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ό,τι δεν μπορούμε να μετρήσουμε, η Επιτροπή θα υποστηρίξει
επίσης την ενίσχυση της δημιουργίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων, και δεσμεύεται να αναπτύξει μια
παγκόσμια υπηρεσία στήριξης της γνώσης για τη βιοποικιλότητα με σκοπό τη στήριξη των
χωρών εταίρων μας όσον αφορά την εφαρμογή της μελλοντικής παγκόσμιας συμφωνίας.

Ιστορικό

Δεδομένου ότι η μισή παγκόσμια οικονομική παραγωγή εξαρτάται από τη φύση, η προστασία
της βιοποικιλότητας σημαίνει ότι διαφυλάσσουμε τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία από τα οποία
εξαρτόμαστε όλοι. Η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, η οποία βασίζεται στην επικονίαση των
καλλιεργειών από τα έντομα και στην υγεία των εδαφών, διατρέχει σοβαρό κίνδυνο εάν η μείωση της
βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων συνεχιστούν με τον σημερινό ρυθμό. Η
απώλεια βιοποικιλότητας θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και
άλλων διεθνών στόχων.

Ταυτόχρονα, η φύση είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και
των επακόλουθων φυσικών καταστροφών. Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση συγκαταλέγονται επίσης
ανάμεσα στα φθηνότερα και αποτελεσματικότερα μέτρα για την κλιματική αλλαγή, αλλά για να παίξουν
αυτόν τον ρόλο το περιβάλλον μας πρέπει να είναι σε υγιή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή

• ένα εκατομμύριο είδη διατρέχουν κίνδυνο εξαφάνισης λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στα
είδη αυτά περιλαμβάνεται το 40 % όλων των εντόμων.

• η υλοτόμηση των τροπικών δασών φτάνει τα 13 εκατομμύρια εκτάρια ετησίως, όσο δηλαδή η έκταση
της Ελλάδας ή της Νικαράγουας

• το ένα τρίτο της ξηράς του πλανήτη μας υποβαθμίζεται σοβαρά και κάθε χρόνο χάνονται 24
δισεκατομμύρια τόνοι γόνιμου εδάφους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η ΕΕ στην παγκόσμια διάσκεψη COP15 για τη βιοποικιλότητα (europa.eu)

Βίντεο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την COP15

IP/22/7538

Quotes:

Η αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας έχει να κάνει με τη διάσωση των συστημάτων υποστήριξης της ζωής μας, καθώς και
της οικονομίας μας. Η φύση είναι βασικό δομικό στοιχείο ενός υγιούς και παραγωγικού πλανήτη, ο οποίος παρέχει τα τρόφιμα και
τα μέσα διαβίωσής μας και μας βοηθά να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Η COP15 πρέπει να διαμορφώσει ένα παγκόσμιο
σχέδιο για την προστασία και την αποκατάσταση αυτών των δομικών στοιχείων. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να στοχεύσει ψηλά, αλλά
πρέπει να μας ακολουθήσει και ο υπόλοιπος κόσμος. Ας κάνουμε το Μόντρεαλ τη στιγμή της φύσης.
Ο κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, δήλωσε: - 06/12/2022

https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/eu-cop15-global-biodiversity-conference_el
https://vimeo.com/776664882/30d936e82d
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