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COP26: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει ότι δέσμευσε κονδύλια ύψους
1 δισ. ευρώ για την προστασία των δασών του πλανήτη

Βρυξέλλες, 2 Νοεμβρίου 2021

Η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσε σήμερα στην 26η
διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP26) στη Γλασκόβη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
συνεισφέρει κονδύλια ύψους 1 δισ. ευρώ στη δέσμευση για την προστασία των δασών του πλανήτη. Η
εν λόγω δέσμη στήριξης 5ετούς διάρκειας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα βοηθήσει τις χώρες-
εταίρους να προστατεύσουν, να αποκαταστήσουν και να διαχειριστούν τα δάση παγκοσμίως καθώς και
να γίνουν πραγματικότητα οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού.

Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Τα δάση αποτελούν τους πράσινους
πνεύμονες του πλανήτη μας. Πρέπει να τα προστατεύσουμε και να τα αποκαταστήσουμε. Με χαρά
ανακοινώνω ότι δεσμεύσαμε κονδύλια ύψους 1 δισ. ευρώ για την προστασία των δασών του πλανήτη.
Η δέσμευσή μας αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη της προσήλωσής μας να ηγηθούμε των παγκόσμιων
αλλαγών για την προστασία του πλανήτη μας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.»

Η επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν δήλωσε σχετικά: «Η δέσμευση που
ανέλαβε σήμερα ΕΕ να συνεισφέρει στη βιώσιμη διαχείριση, την αποκατάσταση και την προστασία
των δασών θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, τον μετριασμό της
κλιματικης αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στις
χώρες-εταίρους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των
πολιτών, τους αυτόχθονες πληθυσμούς και ιδιωτικούς φορείς εφαρμόζοντας μια πολυμερή προσέγγιση
ώστε να επιτύχει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και να δώσει προτεραιότητα στον άνθρωπο και
τον πλανήτη. Η ιδιαίτερη έμφαση στη λεκάνη του Κονγκό αποτελεί επίκαιρο μήνυμα για τη σημασία
της μοναδικής αυτής περιοχής και του οικοσυστήματος της.»

Η δέσμευση αυτή αποτελεί τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δέσμευση που ανέλαβε η
διεθνής κοινότητα για την προστασία των δασών του πλανήτη μας στην COP26. Η ΕΕ θα συνεχίσει να
συνεργάζεται με τις χώρες-εταίρους για να διατηρήσει, να αποκαταστήσει και να εξασφαλίσει τη
βιώσιμη διαχείριση των δασών με συνολικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Στο πλαίσιο της σημερινής
δέσμευσης κονδυλίων ύψους 1 δισ. ευρώ 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στη λεκάνη του Κονγκό, η
οποία καλύπτει οχτώ χώρες (Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό, Δημοκρατία του Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα, Γκαμπόν, Μπουρούντι και Ρουάντα) ώστε να
προστατευτεί η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή τροπικών δασών και παράλληλα να βελτιωθούν οι
συνθήκες διαβίωσης των πληθυσμών της.

Ιστορικό

Πάνω από 1,6 δισ. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται από τα δάση για τη διατροφή τους και τον
εφοδιασμό τους σε φάρμακα και μέσα βιοπορισμού. Τα δάση προστατεύουν το έδαφος και στηρίζουν το
80 % της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Παράλληλα, οι μεγαλύτερες δασικές λεκάνες βρίσκονται εκτός
της επικράτειας της ΕΕ.

Επίσης, καθώς τα δάση παράγουν οξυγόνο και καθαρίζουν τον αέρα, έχουν καίρια σημασία για τον
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι απορροφούν έως και το 30 % των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου. Είναι εξίσου σημαντικά για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών αποτελούν τη δεύτερη
σοβαρότερη αιτία της κλιματικής αλλαγής. Από το 1990 έως το 2016 ο ρυθμός μείωσης της δασικής
κάλυψης του πλανήτη μας ανήλθε σε περίπου 800 γήπεδα ποδοσφαίρου την ημέρα.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η ΕΕ στηρίζει την προστασία των δασών, ιδίως στην Κεντρική
Αφρική μέσω του εμβληματικού προγράμματος ECOFAC της ΕΕ (διατήρηση της βιοποικιλότητας και
ευπαθών οικοσυστημάτων στην Κεντρική Αφρική). Η συνεχής αυτή στήριξη συνέβαλε στην προστασία
περίπου 16 εκατ. εκταρίων υδροχαρούς δάσους στη λεκάνη του Κονγκό και παράλληλα προώθησε τη
βιώσιμη ανάπτυξη και βιοπορισμό του τοπικού πληθυσμού.

Η σημερινή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρηματοδοτείται από το μέσο του Μηχανισμού
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας - Η Ευρώπη στον Κόσμο.
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