
                                               
 

Στόχος 13:Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής και των επιπτώσεών της1 

 

13.1 Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας όλων των 

χωρών έναντι των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών που απορρέουν 

από την κλιματική αλλαγή. 

 

13.2 Ενσωμάτωση των μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, 

στρατηγικές και σχεδιασμούς. 

 

13.3 Βελτίωση της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και της ανθρώπινης και 

θεσμικής ικανότητας σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή, τη μείωση των επιπτώσεων και την 

έγκαιρη προειδοποίηση. 

 

 

13.α  Εφαρμογή της δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι ανεπτυγμένες χώρες μέρη 

της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, 

σχετικά με τον στόχο για την από κοινού ετήσια διάθεση 100 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέχρι το 2020, μέσω διαφόρων πηγών, ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, στο πλαίσιο της 

ανάληψης ουσιαστικών δράσεων άμβλυνσης των επιπτώσεων και διαφάνειας 

στην εφαρμογή, και την πλήρη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου για το 

Κλίμα μέσω της κεφαλαιοποίησής του το συντομότερο δυνατό. 

 

13.β Προώθηση μηχανισμών για την αύξηση της ικανότητας σχετικά με τον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την 

κλιματική αλλαγή στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα μικρά 

αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των 

νέων καθώς και των τοπικών και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. 
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 Αναγνωρίζεται ότι η Συμφωνία Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή αποτελεί  

το κύριο διεθνές, διακυβερνητικό φόρουμ για τη διαπραγμάτευση της παγκόσμιας απάντησης στην 
κλιματική αλλαγή. 



Στόχος 14: Διατηρούμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις 

θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους προς την κατεύθυνση της βιώσιμης 

ανάπτυξης 

 

14.1 Έως το 2025, πρόληψη και σημαντική μείωση όλων των μορφών θαλάσσιας 

ρύπανσης, ιδίως της ρύπανσης από χερσαίες δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανσης από 

θρεπτικές ουσίες. 

 

14.2 Έως το 2020,βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων 

οικοσυστημάτων προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις, 

μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους, καθώς και ανάληψη δράσης για 

την αποκατάστασή τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν υγιείς και παραγωγικοί 

ωκεανοί. 

 

14.3 Ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οξίνισης των ωκεανών, 

μέσω της ενίσχυσης της επιστημονικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. 

 

14.4 Έως το 2020, αποτελεσματική ρύθμιση της αλιευτικής συγκομιδής και 

τερματισμός της υπεραλίευσης, της παράνομης, λαθραίας και άναρχης 

αλιείας, των καταστρεπτικών αλιευτικών τεχνικών, καθώς και εφαρμογή 

διαχειριστικών σχεδίων βασισμένων στην επιστήμη, έτσι ώστε να 

αποκατασταθούν τα αποθέματα αλιευμάτων το συντομότερο δυνατό, 

τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης 

βιώσιμης απόδοσης, όπως καθορίζονται από τα βιολογικά τους 

χαρακτηριστικά. 

 

14.5 Έως το 2020, διατήρηση τουλάχιστον του 10% των θαλάσσιων και παράκτιων 

περιοχών, σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο και με βάση τα βέλτιστα 

διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. 

 

14.6 Έως το 2020, απαγόρευση συγκεκριμένων μορφών επιδοτήσεων αλιείας, οι 

οποίες συντελούν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την 

υπερεκμετάλλευση, εξάλειψη των επιδοτήσεων που συντελούν στην  

παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, και αποφυγή της εισαγωγής νέων 

τέτοιων επιδοτήσεων, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η κατάλληλη και 

αποτελεσματική ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση των 

αναπτυσσόμενων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών θα πρέπει να αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα των διαπραγματεύσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με τις αλιευτικές 

επιδοτήσεις.2 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, την 

Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα και την υπουργική εντολή του Χονγκ Κονγκ.  



 

14.7 Έως το 2030, αύξηση των οικονομικών ωφελειών για τα μικρά νησιωτικά 

αναπτυσσόμενα κράτη και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες από τη βιώσιμη 

χρήση των θαλάσσιων πόρων, μέσω της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας, των 

υδατοκαλλιεργειών και του τουρισμού.  

14.α Αύξηση της επιστημονικής γνώσης, ανάπτυξη των ερευνητικών ικανοτήτων 

και μεταφορά της θαλάσσιας τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τα Κριτήρια 

και τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη Μετάδοση της Θαλάσσιας 

Τεχνολογίας της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής, έτσι ώστε να 

βελτιωθεί η υγεία των ωκεανών και να ενισχυθεί η συμβολή της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, και ιδίως των 

μικρών αναπτυσσόμενων νησιωτικών κρατών και των λιγότερο ανεπτυγμένων 

χωρών. 

14.β Παροχή πρόσβασης των παραδοσιακών αλιέων μικρής κλίμακας στους 

θαλάσσιους πόρους και τις αγορές. 

14.γ Ενίσχυση της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών και των 

πόρων τους, μέσω της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, όπως προβλέπεται 

από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η όποια 

παρέχει το νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των 

ωκεανών και των πόρων τους, όπως αναφέρεται στην παρ. 158 του κειμένου 

αποτελεσμάτων της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη, με τίτλο «Το μέλλον που θέλουμε». 

 

Στόχος 15:Προστατεύουμε, αποκαθιστούμε και προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των 

χερσαίων οικοσυστημάτων, διαχειριζόμαστε βιώσιμα τα δάση, καταπολεμούμε 

την απερήμωση, και σταματάμε και αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους 

και την απώλεια της βιοποικιλότητας 

 

15.1 ‘Έως το 2020, διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης 

χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών 

υδάτων και των υπηρεσιών τους, ιδίως των δασών, των υδροβιότοπων, των 

βουνών και των ξηρών ζωνών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τις διεθνείς συμφωνίες. 

 

15.2 Έως το 2020, προαγωγή της εφαρμογής της βιώσιμης διαχείρισης όλων των 

τύπων των δασών, τερματισμός της αποψίλωσης, αποκατάσταση των 

υποβαθμισμένων δασών και ουσιαστική αύξηση της δάσωσης και της 

αναδάσωσης παγκοσμίως. 

 

15.3 Έως το 2030, καταπολέμηση της απερήμωσης, αποκατάσταση 

υποβαθμισμένων γαιών και εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών 



που επηρεάζονται από την απερήμωση, την ξηρασία και τις πλημμύρες, και 

επιδίωξη της επίτευξης ενός κόσμου με μηδενική υποβάθμιση της γης.  

 

15.4 Έως το 2030, διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων 

συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχυθεί η 

ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

15.5 Ανάληψη επείγουσας και ουσιαστικής δράσης για τη μείωση της υποβάθμισης 

των φυσικών οικοτόπων, την αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας 

καθώς και την προστασία και την πρόληψη, έως το 2020, της εξαφάνισης 

απειλούμενων ειδών.  

 

15.6 Προαγωγή του δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των οφελών που 

προέρχονται από τη χρήση των γενετικών πόρων και προαγωγή της 

κατάλληλης πρόσβασης σε τέτοιους πόρους, όπως έχει συμφωνηθεί διεθνώς. 

 

15.7 Ανάληψη άμεσης δράσης για τον τερματισμό της λαθροθηρίας και της 

παράνομης διακίνησης προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της 

πανίδας, και την αντιμετώπιση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης 

παράνομων προϊόντων χλωρίδας και πανίδας. 

 

15.8 Έως το 2020, θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και τη 

σημαντική μείωση του αντίκτυπου των χωρο κατακτητικών ξένων ειδών στα 

χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, και τον έλεγχο ή εξάλειψη των 

κυριότερων από αυτά τα είδη. 

15.9 Έως το 2020, ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της 

βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές 

διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς μείωσης της φτώχειας. 

15.α Κινητοποίηση και σημαντική αύξηση των οικονομικών πόρων από όλες τις 

πηγές για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων.  

15.β Κινητοποίηση σημαντικών πόρων από όλες τις πηγές και σε όλα τα επίπεδα 

για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και παροχή 

επαρκών κινήτρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να προωθήσουν 

τέτοιου είδους διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και της 

αναδάσωσης. 

15.γΕνίσχυση της παγκόσμιας στήριξης των προσπαθειών καταπολέμησης της 

λαθροθηρίας και της παράνομης διακίνησης προστατευόμενων ειδών, 

αυξάνοντας την ικανότητα των τοπικών κοινοτήτων να επιδιώκουν ευκαιρίες 

βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης.   

 


