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CEMBUREAU ПУБЛИКУВА ПЪТНАТА СИ КАРТА ЗА БИОЛОГИЧНО
РАЗНООБРАЗИЕ ДО 2030 г.
Европейската циментова индустрия цели да допринесе решително за опазването на
биологичното разнообразие в и около своите циментови кариери

Днес CEMBUREAU публикува своята Пътна карта за биоразнообразие до 2030 г., която дефинира визията за биоразнообразието в и около кариерите през следващите десетилетия. Чрез
тази пътна карта CEMBUREAU и неговите членове допринасят за глобалната цел „Nature
Positive“, като повишават екологичната стойност на зоните на добив и опазват и възстановяват екосистемите, за да осигурят устойчив растеж в хармония с природата.
Главният изпълнителен директор на CEMBUREAU Коен Копенхоле каза: „Европейската циментова промишленост подкрепя постигането на целите на европейската Зелена сделка. Освен ограничаването на изменението на климата един от ключовите приоритети на
нашата индустрия е опазването и запазването на богатите екосистеми, които процъфтяват в и около нашите кариери и допринасят сериозно за биоразнообразието в целия ЕС.”
Местата за добив на използваните от европейската циментова промишленост суровини са от решаващо значение за биоразнообразието, защото са дом на множество екосистеми в
няколко климатични зони в ЕС. Кариерите са дом на богато
разнообразие от видове с различни местообитания с преходните зони, допринасящи в значителна степен към биоразнообразието.
С Пътната карта за биологично разнообразие до 2030 г. амбицията на циментовата индустрия е чрез процеси на рехабилитация да допринесе за спирането на загуба на биологично разнообразие през жизнения цикъл на кариерата. Освен това надвишаването на законовите изисквания може да
гарантира създаване на нови местообитания в процеса на
рехабилитация, като по този начин на флората и фауната се
осигурява пространство, където могат да просперират и процъфтяват редки и застрашени видове.
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Пътната карта очертава ключови действия и цели за индустрията до 2030 г., групирани в четири области на фокусиране със собствени визия, цели и механизми за мониторинг: възстановяване и услуги за екосистемите; инициативата на ЕС за опрашващите насекоми; инвазивни видове; и защитени видове. Целта е фирмите да бъдат подпомагани, насочани и повлияни в управлението на биоразнообразието, както и да се вдъхнови сътрудничество между
циментовия сектор и други заинтересовани страни, като например регулаторни органи, академични среди, асоциации за опазване на природата, политически институции и обществото
като цяло.
Европейската циментова индустрия се ангажира да работи с всички съответни заинтересовани страни и да бъде ключов партньор на Стратегията на Европейския съюз за биологично
разнообразие до 2030 г., както и да подкрепя целта № 15 на ООН за устойчиво развитие
„Живот на сушата“.
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БЕЛЕЖКА ЗА РЕДАКТОРИТЕ
CEMBUREAU – Европейска циментова асоциация
CEMBUREAU - европейската циментова асоциация е със седалище в Брюксел и е представителната организация на циментовата индустрия в Европа. Понастоящем нейни пълноправни членове са националните асоциации на циментовата индустрия и фирмите в Европейския съюз (с изключение на Малта и Словакия) плюс
Норвегия, Швейцария и Турция. Хърватия и Сърбия са асоциирани членове на CEMBUREAU. Сключени са
споразумения за сътрудничество с Vassiliko Cement в Кипър и UKRCEMENT в Украйна.
Кликнете тук, за да видите онлайн Пътната карта за разнообразие до 2030 г.
Кликнете тук, за да видите онлайн Пътната карта за въглеродна неутралност до 2050 г.
Запитвания от медиите следва да се отправят до:
Баде Кизиласлан (Bade KIZILASLAN)
Мениджър комуникации
communciations@cembureau.eu

