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Θέμα: Προστασία της φύσης στην Ευρώπη - Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα
Αξιότιμε κύριε / Αξιότιμη κυρία,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμβολή σας στο επιτυχημένο
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της ολομέλειας σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα. Με
592 θετικές ψήφους και 86% των ψηφισάντων, η υιοθέτηση του ψηφίσματος στέλνει ένα ηχηρό πολιτικό
μήνυμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο για την προστασία και αποκατάσταση της ευρωπαϊκής φύσης.
Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρούμε το κάλεσμα για την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων
νέων πρωτοβουλιών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο σε διάφορους τομείς και την έμφαση που
δόθηκε στην ανάγκη κατάργησης περιβαλλοντικά επιβλαβών επιδοτήσεων και της περαιτέρω προώθησης
της ενσωμάτωσης της βιοποικιλότητας σε άλλες πολιτικές. Για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα αξιοποιήσει αυτές της εποικοδομητικές προτάσεις, θα απαιτηθεί συνεχής παρακολούθηση και πίεση.
Η ειδική έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην «ανοίξουν» ή αναθεωρηθούν οι οδηγίες για τα
άγρια πτηνά και για τους οικοτόπους αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για μας. Σας ευχαριστούμε
που με τον τρόπο αυτό τονίσατε τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα που θα προκαλούσε μία συζήτηση
για την αναθεώρηση των οδηγιών και των παραρτημάτων τους.
Παρά τη διακομματική έμφαση στην ανάγκη για καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των δύο οδηγιών, μας
ανησυχεί η αρνητική στάση του Επιτρόπου Βέλλα, ο οποίος στην τοποθέτησή του προς το Κοινοβούλιο
απέφυγε να πάρει σαφή θέση αναφορικά με την αναθεώρηση των οδηγιών, υποδεικνύοντας ότι η απόφαση
θα είναι του «Κολλεγίου». Η απροθυμία του να δεσμευτεί, παρά τα ξεκάθαρα μηνύματα από το Συμβούλιο,
το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και περισσότερους από 500.000 πολίτες, είναι
απογοητευτική και θα πρέπει να ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το μέλλον της νομοθεσίας για τη φύση θα συζητηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα εντός της Επιτροπής,
καθώς η τελική έκθεση των συμβούλων σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας θα παραδοθεί σύντομα. Η
Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει τη δική της άποψη και ανάλυση επί των αποτελεσμάτων του ελέγχου
καταλληλότητας τον Μάιο.
Δεδομένων των προκλήσεων που αναφέραμε, ελπίζουμε ότι εσείς θα διατηρήσετε την ισχυρή πίεση και θα
συνεχίσετε να συμβάλλετε, ώστε η ευρωπαϊκή φύση να παραμείνει ζωντανή.
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