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Θέμα: COP14 για τη Βιοποικιλότητα, 17-29 Νοεμβρίου 2018

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η επικείμενη 14η Διάσκεψη των Μερών (Conference of the Parties, COP14) της Σύμβασης
για τη Βιοποικιλότητα στο Sharm el Sheikh στην Αίγυπτο (17-29 Νοεμβρίου) αποτελεί
κομβικό σημείο για την προετοιμασία και τη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου παγκοσμίου
πλαισίου για τον βιολογικό πλούτου του πλανήτη, μετά το 2020. Η COP14 αποτελεί
σημαντική ευκαιρία για να τεθούν οι βάσεις για φιλόδοξους στόχους και να δοθούν
κατευθύνσεις για την προετοιμασία του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά
το 2020. Είναι, συνεπώς, σημαντικό η Διάσκεψη των Μερών να υιοθετήσει μια ανοιχτή,
διαφανή, συμμετοχική και ευρεία διαδικασία με τη συνδρομή όλων των ενδιαφερόμενων
φορέων και παραγόντων η οποία θα αντικατοπτρίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης
και αναστροφής της απώλειας της φύσης έως το 2030 και θα ανοίγει το δρόμο για τη
διαμόρφωση και υιοθέτηση ενός φιλόδοξου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.

Συνεπώς, σας καλούμε να στηρίξετε τις θέσεις μας όπως αναλύονται στα επισυναπτόμενα
ενημερωτικά κείμενα θέσης τουWWF. Τα κείμενα αυτά αφορούν στις συνολικές μας θέσεις
για την COP14 αλλά και σε επιμέρους θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν
στη Διάσκεψη. Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε τις κάτωθι ενέργειες τις οποίες σας
καλούμε να στηρίξετε:

· Την πρόταση 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

· Δέσμευση για την εντατικοποίηση των δράσεων διατήρησης από τώρα έως το 2020
προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων Aichi, στην αναστροφή της
τάσης απώλειας της βιοποικιλότητας και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του
κοινού

· Τη διαμόρφωση των κύριων στοιχείων για ένα φιλόδοξο παγκόσμιο πλαίσιο μετά το
2020 το οποίο θα περιλαμβάνει: εμπεριστατωμένους, SMART (specific, measurable,
achievable, realistic and time-specific) στόχους που θα ενισχύουν και θα βασίζονται
στους στόχους Aichi, μηχανισμούς εφαρμογής και λογοδοσίας συμπεριλαμβανομένων
των Εθνικών Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, μηχανισμό
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υποβολής εκθέσεων (reporting) και μηχανισμό εντατικοποίησης (ratcheting) για την
περιοδική ενίσχυση των δεσμεύσεων.

· Προώθηση και ενίσχυση μιας ενοποιημένης προσέγγισης για την κλιματική αλλαγή, τη
βιώσιμη ανάπτυξη και τη φύση μέσω ενισχυμένων συνεργειών μεταξύ των σχετικών
διεθνών συμβάσεων

Τέλος, σας καλούμε να στηρίξετε την έκκληση για την υποβολή, σε εθελοντική βάση,
πρωτοβουλιών και δεσμεύσεων για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας
που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και φιλόδοξου πλαισίου μετά
το 2020. Η δυνατότητα αυτή θα αποτελέσει έναν σημαντικό μηχανισμό για την ενίσχυση
της πολιτικής ώθησης για την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου και ισχυρού πλαισίου για την
βιοποικιλότητα.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Καραβέλλας
Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς

Συνημμένα: Ενημερωτικό κείμενο των γενικών θέσεων τουWWF για τη 14η Διάσκεψη των
μερών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (στα αγγλικά)

Ενημερωτικά κείμενα θέσεων για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: 9, 10, 13, 16,
17, 19-22, 24, 25, 26 (στα αγγλικά)

Κοινοποίηση:

· Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

· Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος

· Γραφείο Γεν. Γραμματέως Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

· Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ΥΠΕΝ

· Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, ΥΠΕΝ

· Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, ΥΠΕΝ

· Τμήμα Βιοποικιλότητας, ΥΠΕΝ


