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Περιβάλλον

Eνίσχυση της περιβαλλοντικής διάστασης 
– επιχειρηματικά επιχειρήματα

Περιοδικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Περιβάλλον
για τους Ευρωπαίους 



Πρόλογος συντάκτη

Ο Karmenu Vella, νέος ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, τις θαλάσ-
σιες υποθέσεις και την αλιεία, ανέφερε ότι «ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 
συνειδητοποιούν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης». Για τον λόγο αυτό, το 55ο τεύχος 
του Περιβάλλοντος για τους Ευρωπαίους στρέφει την προσοχή του προς τη σχέση των 
επιχειρήσεων με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ο επίτροπος Vella απηύθυνε ομιλία στα ευρωπαϊκά βραβεία επιχειρήσεων για το 
περιβάλλον την 1η Δεκεμβρίου, όπου υπογράμμισε τον ζωτικό ρόλο που διαδραματί-
ζουν οι ατομικές εταιρείες, ως παραγωγοί καινοτομίας, προς όφελος του περιβάλλο-
ντός μας. Παρόμοιο μήνυμα προέκυψε από την πλατφόρμα της ΕΕ για τις επιχειρήσεις 
και τη βιοποικιλότητα, το οποίο παρουσιάζεται σε αυτό το τεύχος. 

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ συμφώνησαν πρόσφατα να επιβεβαιώσουν την 
περιβαλλοντική διάσταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και 
τις θέσεις εργασίας, καθιστώντας σαφή τον δεσμό μεταξύ της βιωσιμότητας και της 
ανταγωνιστικότητας για τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Η έκθεση «New Climate Economy Report» (Έκθεση για την οικονομία και το κλίμα), 
η οποία παρουσιάζεται επίσης σε αυτό το τεύχος, διαπιστώνει, παρέχοντας νέα απο-
δεικτικά στοιχεία, ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της οικονομικής μεγέθυνσης και 
παράλληλης μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι τρεις στους τέσσερις πιστεύουν ότι τα περιβαλ-
λοντικά ζητήματα έχουν παρόμοιο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους με την οικο-
νομία, και σχεδόν το 60 % πιστεύουν ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες θα πρέπει να 
έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο στη μέτρηση της προόδου με οικονομικά κριτήρια όπως 
το ΑΕγχΠ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με τις στάσεις 
των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στο περιβάλλον. 

Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους 
ec.europa.eu/environment/news/efe/index_el.htm
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«οικολογικό σήμα»; Πληροφορίες γι’ αυτά και άλλα 
θέματα στον ιστότοπο της ΓΔ Περιβάλλοντος:
http://ec.europa.eu/environment/index_el.htm

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άτομα που ενεργούν για 
λογαριασμό της δεν φέρουν ευθύνη για τη χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έντυπο ή για 
τυχόν σφάλματα που υπάρχουν παρά την προσεκτική 
προετοιμασία και αναθεώρηση.

Τυπωμένο σε ανακυκλωμένο χαρτί στο οποίο έχει 
απονεμηθεί το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα για το 
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 » ΦΎΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Επίθεση από ξένους εισβολείς!

Όταν ζώα, φυτά ή μικροοργανισμοί εισέρχονται σε 
φυσικό περιβάλλον όπου κανονικά δεν συναντούνται, 
μπορούν να διαταράξουν την ισορροπία της 
αυτόχθονης πανίδας και χλωρίδας, προκαλώντας 
ζημιές που κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ. Τον 
Ιανουάριο του 2015 τίθεται σε ισχύ νέα νομοθεσία 
της ΕΕ για την καταπολέμηση του προβλήματος των 
«χωροκατακτητικών ξένων ειδών».

Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη αποτελούν την αιτία μεγάλων 
ζημιών σε όλον τον κόσμο, επειδή μειώνουν τη βιοποικιλότητα, 
διαταράσσουν την ισορροπία των οικοσυστημάτων και έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και την οικονομία. 
Τα κουνέλια κατέστρεψαν τα τοπία της Αυστραλίας, όπου δεν 
ήρθαν αντιμέτωπα με φυσικούς εχθρούς τους. Οι βαλτογαρίδες 
διαταράσσουν την ισορροπία των ευρωπαϊκών παραποτάμιων 
συστημάτων, εκτοπίζοντας τα αυτόχθονα είδη και διαδίδοντας 
ασθένειες.

Ευρωπαϊκός «ευαίσθητος κατάλογος»
Ο νέος κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος, ενώ σημαντικότερη πτυχή είναι η πρόληψη. Η Επιτροπή 
θα προετοιμάσει κατάλογο «χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενδι-
αφέροντος Ευρωπαϊκής Ένωσης» βάσει εκτιμήσεων κινδύνου. Ο 
κατάλογος θα εγκριθεί —αφού προστεθούν ή αφαιρεθούν ορι-
σμένα είδη– από τα κράτη μέλη της ΕΕ, και θα επανεξετάζεται και 
επικαιροποιείται σε τακτική βάση.

Τα είδη του εν λόγω καταλόγου απαγορεύονται από την ΕΕ –και 
δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, μεταφορά, εκτροφή, πώληση, δια-
τήρηση ή απελευθέρωση, εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις υπό 
αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.

Για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη απαιτείται δράση σε επίπεδο 
ΕΕ, επειδή δεν υπολογίζουν εθνικά σύνορα. Για παράδειγμα, το 
ηράκλειο το σφονδύλιο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στην 
ανθρώπινη επιδερμίδα και τα μάτια, και κοστίζει 1 εκατομμύριο 
ευρώ ετησίως σε υγειονομική περίθαλψη μόνο στη Γερμανία. 
Όμως, ένα πρόγραμμα εκρίζωσης θα ήταν μάταιο, εάν, μετά, το 
φυτό εξαπλωνόταν περνώντας τα σύνορα άλλης χώρας, η οποία 
δεν θα είχε πραγματοποιήσει παρόμοια δράση.

Ο νέος κανονισμός καλύπτει ένα κενό σε θέματα προστασίας της 
βιοποικιλότητας στην ΕΕ που είχε αναγνωριστεί εδώ και καιρό. 
Ο εν λόγω κανονισμός έχει συνετή στόχευση και εστιάζεται στις 
σοβαρότερες απειλές χωροκατακτητικών ειδών. Ο στόχος είναι η 
συνεργασία εντός της ΕΕ για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος 
το οποίο εκτιμάται ότι κοστίζει 12 δισ. ευρώ ετησίως. Εάν στεφθεί 
με επιτυχία, αυτό θα σημαίνει επίσης ότι συντελέστηκε σημαντικό 
βήμα υπέρ της επίτευξης του στόχου της ΕΕ να σταματήσει την 
απώλεια της βιοποικιλότητας στην ΕΕ έως το 2020.

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης
Ο κανονισμός θεσπίζει σύστημα εποπτείας με σκοπό τον έγκαιρο 
εντοπισμό των καταγεγραμμένων στον κατάλογο χωροκατακτη-
τικών ξένων ειδών. Όσο γρηγορότερα αντιδρούν οι χώρες τόσο 
πιο αποτελεσματικά μπορούν να εκριζώσουν εισβολή πριν εξα-
πλωθεί και γίνει μόνιμη. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν 
την Επιτροπή αμέσως μόλις εντοπίζονται καταγεγραμμένα στον 
κατάλογο είδη ώστε να διασφαλίζεται ο συντονισμός των αντί-
μετρων. Εάν ένα είδος καταγεγραμμένο στον κατάλογο έχει ήδη 
διαδοθεί ευρέως, τα κράτη μέλη οφείλουν να το διαχειριστούν για 
να περιορίσουν τυχόν περαιτέρω ζημιές, και μπορούν να επιλέξουν 
ποια μέτρα θα λάβουν.

Ο κανονισμός αφήνει περιθώρια για επιπρόσθετες εθνικές προ-
τεραιότητες και περιφερειακή συνεργασία, καθώς επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να διατηρήσουν τους δικούς τους καταλόγους χωρο-
κατακτητικών ξένων ειδών. Και εάν ο έλεγχος ορισμένων από 
αυτά τα είδη απαιτεί συνεργασία μεταξύ των χωρών, η Επιτροπή 
μπορεί να τη διευκολύνει σε περιφερειακό επίπεδο.

Επίσης, οι πολίτες έχουν και αυτοί να διαδραματίσουν έναν ρόλο: 
εκτός από το να αποφεύγουν να φέρνουν ξένα είδη στην ΕΕ, θα 
έχουν επίσης ευκαιρίες να συμμετέχουν στα συστήματα επο-
πτείας και έγκαιρης προειδοποίησης.

Ο ιταλός υπουργός Περιβάλλοντος, Gian Luca Galletti, μιλώντας 
εξ ονόματος της προεδρίας της ΕΕ το φθινόπωρο, είπε ότι η συμ-
φωνία «συνιστά σημαντικό βήμα για την αναγνώριση της αξίας 
της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη που αποτελεί πολύ σημαντικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη της οικονομίας μας».

Περισσότερες πληροφορίες
 » http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/

index_en.htm
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 » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μετάβαση προς μια πιο πράσινη 
οικονομία

Η οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης οικονομίας θα 
τονώσει την ανάπτυξη και θα δημιουργήσει θέσεις 
εργασίας. Οι ευρωπαίοι υπουργοί Περιβάλλοντος 
ενέκριναν συμπεράσματα προκειμένου να 
ενισχύσουν την περιβαλλοντική διάσταση των 
μελλοντικών αναπτυξιακών σχεδίων.

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελού-
μενο από τους υπουργούς Περιβάλλοντος των κρατών μελών της 
ΕΕ, συμφώνησε ότι «η περιβαλλοντική διάσταση της στρατηγικής 
“Ευρώπη 2020” πρέπει να επιβεβαιωθεί με έμφαση». Ειδικότερα, τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου υπογραμμίζουν τα μέσα που μπο-
ρούν να καταστήσουν την οικονομία περισσότερο πράσινη και πιο 
κυκλική, όπως είναι η περιβαλλοντική φορολογία, οι οικολογικές 
δημόσιες συμβάσεις, ο οικολογικός σχεδιασμός και η οικοκαινοτομία.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Συμβούλιο Περιβάλλοντος 
εγκρίνει επίσημα συμπεράσματα για το ευρωπαϊκό εξάμηνο, την 
ετήσια διαδικασία συντονισμού της οικονομικής πολιτικής μέσα 
από την οποία η ΕΕ διατυπώνει συστάσεις πολιτικής όσον αφορά 
τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα των κρατών μελών. Τα συμπε-
ράσματα αναφέρονται επίσης στον οικολογικό προσανατολισμό 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» —που αποτελεί τη δεκαετή 
αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, η οποία θα τεθεί προς αναθεώ-
ρηση το 2015, και η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της οικο-
νομικής κρίσης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από μια 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Το περιβάλλον βρίσκει τη θέση του
«Το Συμβούλιο κατάφερε την επίτευξη ενός ιδιαίτερα σημαντικού 
πολιτικού στόχου: όλοι οι υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ απαι-
τούν σήμερα να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αειφορία και την 
αποδοτική χρήση των πόρων μέσω της ενσωμάτωσής τους στη 

στρατηγική για το 2020 και της απόδοσης, ως εκ τούτου, μιας 
περιβαλλοντικής διάστασης σε αυτήν», δήλωσε ο ιταλός υπουργός 
Περιβάλλοντος, Gian Luca Galletti, πρόεδρος του Συμβουλίου.

Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο ζήτησε να βελτιωθεί η διακυβέρ-
νηση που προβλέπεται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» «μέσω 
της ενίσχυσης του ρόλου των υπουργών Περιβάλλοντος στο 
Ευρωπαϊκό εξάμηνο». Αυτό στοχεύει να διασφαλίσει ότι η ανά-
πτυξη και οι θέσεις εργασίας οικοδομούνται σε γερά θεμέλια 
αειφορίας και αποδοτικής χρήσης των πόρων, συμπεριλαμβάνο-
ντας έναν ευρύτερο ορισμό των «πράσινων θέσεων εργασίας» 
ο οποίος θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις άμεσα εμπλεκόμενες στους 
τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανακύκλωσης, 
αλλά θα αντανακλά επίσης τον οικολογικό προσανατολισμό των 
διαδικασιών, της τεχνολογίας και των επαγγελμάτων.

Πλησιάζοντας στον στόχο
Το Συμβούλιο δεν ενέκρινε επίσημα στόχο αποδοτικότητας των 
πόρων. Ωστόσο, κάλεσε την Επιτροπή «να διερευνήσει πώς μπο-
ρεί να ενσωματώσει αποτελεσματικότερα την αποδοτικότητα των 
πόρων στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ακόμη και με τη θέσπιση 
ενός μη δεσμευτικού φιλόδοξου στόχου για την ΕΕ».

Σε έναν κόσμο όπου η ζήτηση και ο ανταγωνισμός για πόρους θα 
συνεχίσει να αυξάνεται —οδηγώντας ήδη σε εξάντληση των πόρων 
και σε ραγδαία αύξηση των τιμών των πρώτων υλών— η ΕΕ μπο-
ρεί να επωφεληθεί, από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, από 
ενισχυμένη αποδοτικότητα των πόρων. Η Επιτροπή έχει προτείνει 
στόχο με βάση την «παραγωγικότητα των πόρων» —το ΑΕγχΠ 
διαιρούμενο με την κατανάλωση πρώτων υλών. Η ενέργεια αυτή 
ακολούθησε εκκλήσεις που απευθύνθηκαν από το 7ο πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον (που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο), καθώς και από ενδιαφερόμενους, 
για την ανάπτυξη στόχου αποδοτικότητας των πόρων.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να αποσυνδεθεί η ανάπτυξη από 
τη χρήση πόρων και τις επιπτώσεις της —κάτι που συνεπάγεται 
πραγματικά οικονομικά οφέλη. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η βελ-
τίωση της παραγωγικότητας των πόρων της ΕΕ κατά 30% έως 
το 2030 θα οδηγούσε σε αύξηση του ΑΕγχΠ κατά 3 % και θα 
δημιουργούσε 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, σε σύγκριση με το 
σενάριο αναφοράς που προβλέπει βελτίωση 15 %.

Η απόφαση σχετικά με τη συμπερίληψη στόχου αποδοτικότη-
τας των πόρων στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα ληφθεί στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης της στρατηγικής, το 2015, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνεισφορές από τη δημόσια διαβούλευση 
και τις συστάσεις της ευρωπαϊκής πλατφόρμας αποδοτικής χρήσης 
των πόρων.

Περισσότερες πληροφορίες
 » http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/

env/2014/10/28/
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 » ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι επιχειρήσεις υπέρ της βιοποικιλότητας

Η επιχειρηματική επιτυχία μπορεί να συμβαδίζει με 
την προστασία του περιβάλλοντος. Τον Νοέμβριο 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη ετήσια διάσκεψη 
της ευρωπαϊκής πλατφόρμας «Επιχειρήσεις και 
Βιοποικιλότητα» (B@B) σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και βιοποικιλότητας.

Εάν χρησιμοποιηθεί το σωστό επιχειρηματικό μοντέλο, η προστασία 
της βιοποικιλότητας ωφελεί τόσο τις επιχειρήσεις όσο και το περι-
βάλλον. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε η πλατφόρμα B@B, ένα 
φόρουμ σε επίπεδο ΕΕ όπου συναντούνται πάνω από 170 οργανώ-
σεις από διάφορους τομείς με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων και 
προσεγγίσεων για την ενσωμάτωση των προβληματισμών για τη 
βιοποικιλότητα στις επιχειρηματικές πρακτικές.

«Η προστασία της βιοποικιλότητας δημιουργεί θέσεις εργασίας, 
ενθαρρύνει τις επενδύσεις και παρέχει ανταγωνιστικά πλεονε-
κτήματα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μας», δήλωσε ο ευρωπαίος 
επίτροπος Karmenu Vella, αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, 
θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας, κηρύσσοντας την έναρξη της διά-
σκεψης. «Για να επιτύχουμε πραγματικά πράσινη ανάπτυξη, χρειαζό-
μαστε πλέον αλλαγή αντίληψης. Η Ευρώπη αξίζει να βαθμολογηθεί 
με τριπλό Α στον χρηματοπιστωτικό και οικονομικό τομέα. Θέλουμε 
όμως να βαθμολογηθούμε με τριπλό Α και για το περιβάλλον μας.»

Οι επιχειρήσεις παίρνουν τα ηνία στα 
χέρια τους
Κατά τη διάσκεψη, οι επιχειρήσεις παρουσίασαν επιτυχημένα εγχει-
ρήματά τους, βέλτιστες πρακτικές και νέα επιχειρηματικά μοντέλα 
στο πλαίσιο ενός προγράμματος που περιελάμβανε συναντήσεις με 
θέμα τους τρεις βασικούς άξονες εργασίας της πλατφόρμας.

Ο πρώτος άξονας, που αφορά τη λογιστική φυσικών κεφαλαίων, 
βασίζεται στο σκεπτικό ότι οι φυσικοί πόροι πρέπει να θεωρούνται 
πάγια περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο των λογιστικών συστη-
μάτων μας. Δύο εταιρείες, η γερμανική Heidelberg Cement και 
η ισπανική Codorníu, αποκάλυψαν με ποιον τρόπο βοηθήθηκαν 
από τα εργαλεία που ανέπτυξε η πλατφόρμα για την επιλογή της 
προσέγγισής τους ως προς τη λογιστική του φυσικού κεφαλαίου. 

Ο δεύτερος άξονας εργασίας εστίασε στο πώς μπορεί να συμβάλει 
η καινοτομία στην προστασία της φύσης, δημιουργώντας παράλ-
ληλα επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προστασίας 
της Φύσης (ECNC), μια ΜΚΟ με έδρα στις Κάτω Χώρες, παρου-
σίασε το επιχειρηματικό μοντέλο «Φορέστε τα απόβλητα» (waste 
to wear), σύμφωνα με το οποίο μαζεύονται αλιευτικά δίχτυα από 
τη θάλασσα και μετατρέπονται σε κλωστοϋφαντουργικό υλικό για 
την κατασκευή καλτσών, χαλιών και μαγιό. Παρουσιάστηκε επίσης 
ένα πράσινο έργο υποδομών από τη Royal Dutch Shell, το επι-
χειρηματικό σχέδιο της «προσωρινής φύσης» από την Tractebel 
Engineering, ενώ η Landmarc Support Services έκανε παρουσίαση 
για τη λογιστική του φυσικού κεφαλαίου. 

Κατά την τρίτη συνεδρίαση, που αφορούσε την καινοτόμο χρηματο-
δότηση για τις επιχειρήσεις και τη βιοποικιλότητα, ο ελληνικός τραπε-
ζικός όμιλος Πειραιώς παρουσίασε έναν τρόπο συγχρηματοδότησης 
έργων στον τομέα της βιοποικιλότητας με τη στήριξη του χρηματο-
δοτικού προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ολλαν-
δικός Οργανισμός Επιχειρήσεων (Netherlands Enterprise Agency) 
εξέθεσε τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να δεσμεύσει 14 χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως ταμεία επιχειρηματικού κινδύνου και 
συνταξιοδοτικά ταμεία, να αναλάβουν δράση για την προστασία του 
φυσικού κεφαλαίου. Η εταιρεία Green4Cities, που παρέχει συμβου-
λές και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των πράσινων υποδομών, 
παρουσίασε ορισμένες νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Κατά την τρίτη συνεδρίαση, που αφορούσε την καινοτόμο χρηματο-
δότηση για τις επιχειρήσεις και τη βιοποικιλότητα, ο ελληνικός τραπε-
ζικός όμιλος Πειραιώς παρουσίασε έναν τρόπο συγχρηματοδότησης 
έργων στον τομέα της βιοποικιλότητας με τη στήριξη του χρηματο-
δοτικού προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ολλαν-
δικός Οργανισμός Επιχειρήσεων (Netherlands Enterprise Agency) 
εξέθεσε τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να δεσμεύσει 14 χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως ταμεία επιχειρηματικού κινδύνου και 
συνταξιοδοτικά ταμεία, να αναλάβουν δράση για την προστασία του 
φυσικού κεφαλαίου. Η εταιρεία Green4Cities, που παρέχει συμβου-
λές και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των πράσινων υποδομών, 
παρουσίασε ορισμένες νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Στη βασική ομάδα συζήτησης, που συντόνισε ο Tony Juniper, 
πεπειραμένος υπεύθυνος περιβαλλοντικών εκστρατειών, συμμε-
τείχε ο επίτροπος Vella και τρεις επικεφαλής επιχειρήσεων: ο Guy 
Sidos, διευθύνων σύμβουλος του διεθνούς ομίλου τσιμεντοβιο-
μηχανίας Vicat, ο Laurent Piermont, διευθύνων σύμβουλος του 
CDC Biodiversité, και ο Tim Haywood, οικονομικός διευθυντής 
και υπεύθυνος βιωσιμότητας της εταιρείας παροχής υποστηρικτι-
κών υπηρεσιών και κατασκευών Interserve PLC.

Οι περισσότερες παρουσιάσεις της ημέρας διατίθενται μέσω 
του παρακάτω συνδέσμου. Στο επόμενο στάδιο, οι επιχειρήσεις 
θα ψηφίσουν για να αποφασίσουν σε ποια θέματα θα επικεντρω-
θεί ο καθένας από τους τρεις άξονες εργασίας. Παρουσιάστη-
καν επίσης τα σχέδια της πλατφόρμας για επέκταση των μελών 
της, προκειμένου να συμμετάσχουν περισσότεροι κλάδοι, όπως 
ο ασφαλιστικός κλάδος, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο κλά-
δος των καταναλωτικών αγαθών και του λιανικού εμπορίου, και 
περισσότερες εθνικές πλατφόρμες. 

Περισσότερες πληροφορίες
 » http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/about/

the-platform/b-at-b-annual-conference_en.html
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 » ΦΎΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Απτά αποτελέσματα υπέρ  
της βιοποικιλότητας

Οι χώρες, για να προστατεύσουν τους φυσικούς 
πόρους του πλανήτη, πρέπει να συνεργαστούν. 
Εκπρόσωποι από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στη 
12η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών (COP 12) 
για να αξιολογήσουν την πρόοδό τους.

Τον Οκτώβριο του 2014 χιλιάδες άτομα που εκπροσωπούσαν μέρη 
της σύμβασης του ΟΗΕ για τη βιολογική ποικιλότητα, καθώς επίσης 
και ΜΚΟ, αυτόχθονες πληθυσμοί, επιστήμονες και εκπρόσωποι του 
ιδιωτικού τομέα, συναντήθηκαν στην Pyeongchang της Κορέας για 
τη 12η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών (COP 12).

Ο Achim Steiner, εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος 
των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, υπογράμμισε τον οικο-
νομικό κίνδυνο που διατρέχει η κοινωνία εάν δεν προστατεύσει 
τη βιοποικιλότητα και προειδοποίησε ότι η αδράνεια αυτή θα μπο-
ρούσε να κοστίζει στον πλανήτη 11,3 τρις ευρώ ετησίως έως το 
2050. Επεσήμανε επίσης τη σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη υπεν-
θυμίζοντας στη διάσκεψη ότι «η βιοποικιλότητα είναι μια ισχυρή 
κινητήρια δύναμη που στηρίζει την επίτευξη των τωρινών και 
μελλοντικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης».

Πριν τέσσερα χρόνια, η 10η Διάσκεψη των Μερών ενέκρινε τους 
20 στόχους του Aichi για τη βιοποικιλότητα, ένα γενικό πλαίσιο 
για την προστασία της παγκόσμιας βιοποικιλότητας έως το 2020. 
Στη σύνοδο της Pyeongchang, αναγνωρίστηκε ευρέως η ανά-
γκη ανάληψης επιπλέον δράσεων για την επίτευξη αυτών των 
στόχων, καθώς και δεσμεύσεων για ταχύτερη δράση. Με τη νέα 
διακήρυξη της Gangwon, οι υπουργοί δεσμεύθηκαν επίσημα να 
διασφαλίσουν ότι η βιοποικιλότητα θα καταλάβει κυρίαρχη θέση 
στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίοι θα αντικατα-
στήσουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας οι οποίοι είχαν 
συμφωνηθεί στο παρελθόν.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε έχοντας υπόψη την 4η 
έκθεση του ΟΗΕ για τις προοπτικές για την παγκόσμια βιοποι-
κιλότητα (Global Biodiversity Outlook 4), η οποία αποτυπώνει 
μια αμφιλεγόμενη εικόνα της προόδου όσον αφορά την επί-
τευξη των στόχων που είχαν συμφωνηθεί το 2010. Ενώ σχεδόν 
το ένα τέταρτο των χωρών έχουν ήδη υπερβεί έναν από τους 
στόχους (προστασία του 17 % των εδαφών τους υπέρ της βιο-
ποικιλότητας), θα χρειαστούν επιπλέον δράσεις για να συνεχιστεί 
απαρέγκλιτα η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου για τη βιοποι-
κιλότητα. Για την επίτευξη άλλων στόχων, όπως τη μείωση στο 
μισό του ρυθμού απώλειας φυσικών ενδιαιτημάτων και τον περι-
ορισμό της ρύπανσης, θα χρειαστεί καλύτερη παρακολούθηση και 
εφαρμογή, καθώς και βελτιωμένα κίνητρα για τους γαιοκτήμονες.

Διπλασιασμός της διεθνούς 
χρηματοδότησης για τη βιοποικιλότητα
Κατά τη διάσκεψη, σημειώθηκαν μερικές σημαντικές επιτυχίες. Τα 
μέρη επανέλαβαν τη δέσμευση που είχαν αναλάβει στο Hyderabad 
για τον διπλασιασμό έως το 2015 της συνολικής ροής διεθνών 
χρηματοδοτικών πόρων για τη βιοποικιλότητα προς τις αναπτυσ-
σόμενες χώρες, και ιδιαίτερα τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και 
τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη, καθώς επίσης τις χώρες 
με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο, αλλά και για τη διατήρηση της 
στήριξης τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο έως το 2020.

Η ΕΕ παρέχει ήδη σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους σ' 
αυτούς τους τομείς. Μέχρι το 2012 η ετήσια ευρωπαϊκή χρημα-
τοδότηση για τη βιοποικιλότητα προς τις αναπτυσσόμενες χώρες 
είχε αυξηθεί στα 289 εκατ. ευρώ, ενώ κατά την περίοδο 2006-
2010 ανερχόταν κατά μέσο όρο στα 190 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι 
κυβερνήσεις συμφώνησαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας σε άλλα πλαίσια πολιτικής 
και την αύξηση της εγχώριας χρηματοδότησης για τη βιοποικι-
λότητα μέσω της εύρεσης τρόπων κινητοποίησης περισσότερων 
χρηματοδοτικών πόρων από άλλες πηγές.

Η 12η Διάσκεψη των Μερών (COP 12) φιλοξένησε την πρώτη 
συνεδρίαση των μερών του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, που 
τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2014 και αφορά την πρό-
σβαση σε γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο επιμε-
ρισμό των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση τους. Στόχος 
του πρωτοκόλλου είναι η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας 
μέσω της διασφάλισης της βιώσιμης χρήσης των στοιχείων που 
την απαρτίζουν. Κατά την αρχική αυτή συνεδρίαση ελήφθησαν 
οι απαραίτητες αποφάσεις για τη λειτουργία του πρωτοκόλλου, 
όπως, για παράδειγμα, η συμφωνία για τον τρόπο λειτουργίας 
μιας υπηρεσίας συμψηφισμού όσον αφορά την πρόσβαση και τη 
συμμετοχή στα οφέλη.

Περισσότερες πληροφορίες
 » http://www.cbd.int/cop/
 » http://www.cbd.int/cop12/hls.shtml
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 » ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Οι δήμαρχοι προετοιμάζονται  
για την κλιματική αλλαγή

Πάνω από 100 πόλεις, από το Albertslund της 
Δανίας και το Cork της Ιρλανδίας μέχρι τη Βέροια 
της Ελλάδας, προσχώρησαν στην πρωτοβουλία 
«Mayors Adapt» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ήδη αισθητές στην 
Ευρώπη. Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής θα πολλαπλασια-
στεί τις επόμενες δεκαετίας λόγω της καθυστερημένης επίδρα-
σης των αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ) που έχουν εκπεμφθεί στο 
παρελθόν ή εκπέμπονται τώρα.

Προσυπογράφοντας την πρωτοβουλία «Mayors Adapt», κάθε 
πόλη δεσμεύεται να καταρτίσει ολοκληρωμένη στρατηγική προ-
σαρμογής και/ή να εντάξει την προσαρμογή στο υφιστάμενο πρό-
γραμμά της, και τούτο εντός δύο ετών. Η παρακολούθηση της 
δέσμευσης αυτής γίνεται με την κατάρτιση εκθέσεων προόδου 
κάθε δύο έτη.

Ο κρίσιμος ρόλος των πόλεων
Η ικανότητα προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή 
είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ευημερία μας. Σύμ-
φωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Ενέργειας, περίπου το 70 % της 
παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου προέρχεται από τις πόλεις του πλανήτη. Η πρωτο-
βουλία «Mayors Adapt» αξιοποιεί την επιτυχία του Συμφώνου 
των Δημάρχων, με το οποίο οι ευρωπαϊκές πόλεις δεσμεύθηκαν 
να καταβάλουν φιλόδοξες προσπάθειες για τη μείωση των εκπο-
μπών τους.

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στην πρώτη προτεραιότητα 
(Προώθηση δράσεων των κρατών μελών) της στρατηγικής για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. Οι άλλες δύο προτεραιότητες αφορούν την προώθηση της 
λήψης πιο εμπεριστατωμένων αποφάσεων σχετικά με την προ-
σαρμογή, και τη δράση της ΕΕ για τη θωράκιση έναντι του κλί-
ματος, προωθώντας την προσαρμογή σε βασικούς ευαίσθητους 
τομείς, όπως η γεωργία, η αλιεία ή οι υποδομές.

Υπάρχει πολιτική δέσμευση για τη χρήση τουλάχιστον του 20 % του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 για τη δράση 
για το κλίμα μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτι-
κών ταμείων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επιπλέον, οι πόλεις θα μπορέσουν να 
επωφεληθούν από τους πόρους του νέου προγράμματος δράσης 
για το κλίμα LIFE της Επιτροπής, με προϋπολογισμό 864 εκατ. EUR, 
το οποίο υποστηρίζει δράσεις προσαρμογής και μετριασμού.

Η πρωτοβουλία «Mayors Adapt» δίνει έμφαση στην πρακτική στή-
ριξη των πόλεων που προσχωρούν σε αυτήν. Ένα ειδικό διαδικτυ-
ακό γραφείο υποστήριξης παρέχει ενημέρωση για επιχειρησιακά 
ζητήματα, καθώς και υλικό καθοδήγησης και εργαλεία για πρωτο-
βουλίες προγραμματισμού και προσμέτρησης της προσαρμογής. Οι 
πόλεις μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα και εμπειρίες και να 
κάνουν συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεών τους σε σχέση με 
τις άλλες πόλεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Η Επιτροπή σχεδιάζει να διοργανώσει ετήσια τελετή υπογραφής 
για να τιμήσει τον ηγετικό ρόλο των πόλεων της πρωτοβουλίας 
«Mayors Adapt» και να τις βοηθήσει να αναπτύξουν δυνατότητες 
προσαρμογής.

Περισσότερες πληροφορίες 
 » http://mayors-adapt.eu

Πλημμύρες: η ετοιμότητα σώζει ζωές και εξοι-
κονομεί χρήματα

Οι καταστροφικές πλημμύρες του 2002 στην Κεντρική 
Ευρώπη έπληξαν τη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία, 
τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και άλλες χώρες. Τμήματα του 
κέντρου της Πράγας πλημμύρισαν, προξενώντας ζημιές 
δισεκατομμυρίων ευρώ στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 
Στην Μπρατισλάβα παρατηρήθηκε επίσης μεγάλη άνοδος 
της στάθμης των υδάτων, αλλά οι ζημιές αποφεύχθηκαν 
σε μεγάλο βαθμό λόγο των αντιπλημμυρικών μέτρων 
που είχαν ληφθεί νωρίτερα.

Μετά τις πλημμύρες του 2002, δαπανήθηκαν δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ για επιπλέον αντιπλημμυρικά έργα και 
στις δύο πόλεις. Έτσι, όταν οι πλημμύρες έπληξαν ξανά 
τις πόλεις αυτές, στα τέλη Μαΐου και τις αρχές Ιουνίου 
του 2013, οι ζημιές στην Πράγμα περιορίστηκαν πολύ. 
Οι προετοιμασίες για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και 
τα αντιπλημμυρικά έργα στην Μπρατισλάβα συνέβαλαν 
στην αποφυγή σοβαρών ζημιών, παρά τη μεγαλύτερη 
ταχύτητα ροής που έχει καταγραφεί ποτέ.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικά. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, για κάθε ευρώ που δαπανά-
ται για την προστασία από τις πλημμύρες αποφεύγονται 
ζημιές που κοστίζουν έξι ευρώ.
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 » ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Η ΕΕ ηγείται των δράσεων για το κλίμα

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν τον Οκτώβριο 
να έχουν μειώσει τις εγχώριες εκπομπές τους 
αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 
40 % έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα των 
εκπομπών του 1990. Επιπλέον, οι ηγέτες της ΕΕ 
ενέκριναν έναν δεσμευτικό για όλη την ΕΕ στόχο 
για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας —
καθώς και έναν ενδεικτικό στόχο ενεργειακής 
απόδοσης— τουλάχιστον της τάξης του 27 %.

Οι φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό 
ορίζοντα το 2030 που ενέκριναν οι ηγέτες της ΕΕ έδωσαν νέα 
ώθηση στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Ο στόχος 
μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40 % θα χρησιμοποιη-
θεί ως η συμβολή της ΕΕ στην παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα 
που πρόκειται να συναφθεί στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015. 
Η ΕΕ ήταν η πρώτη μεγάλη οικονομία που δήλωσε τη θέση της, 
ενώ ακολούθησαν ανακοινώσεις από τις ΗΠΑ και την Κίνα σχετικά 
με τους μελλοντικούς στόχους τους.

«Με τη νέα μας 
δέσμη μέτρων για το κλίμα 

και την ενέργεια για το 2030 
επιβεβαιώσαμε εκ νέου την 

εμπιστοσύνη μας σε μια οικονομία 
χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών με μεγαλύτερη 
ενεργειακή απόδοση, που 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της ενεργειακής ένωσης.»

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου προσμετρώνται μόνο οι μει-
ώσεις εκπομπών που θα επιτευχθούν εντός της ΕΕ. Στο παρελ-
θόν, οι εταιρείες μπορούσαν να χρηματοδοτούν προγράμματα για 
τον περιορισμό της ρύπανσης στο εξωτερικό, επειδή ήταν ένας μη 
δαπανηρός τρόπος συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους για 
τη μείωση των εκπομπών.

Ο αντιπρόεδρος της Ενεργειακής Ένωσης Maroš Šefčovič τόνισε 
ότι: «Με τη νέα μας δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια 
με χρονικό ορίζοντα το 2030, επιβεβαιώσαμε εκ νέου την εμπιστο-
σύνη μας σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών με 
μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίθο της ενεργειακής ένωσης.»

Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών — ένα 
εργαλείο ζωτικής σημασίας
Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) θα 
αποτελέσει εργαλείο ζωτικής σημασίας που έχει στη διάθεσή της 
η ΕΕ για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Το ΣΕΔΕ 
είναι ένα σύστημα «ανώτατων ορίων και εμπορίας», το οποίο 
καθορίζει ανώτατο όριο επιτρεπόμενων εκπομπών για πάνω από 
12 000 μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη. 
Στη συνέχεια, το ανώτατο όριο μειώνεται με την πάροδο του χρό-
νου για να διασφαλιστεί η μείωση των συνολικών εκπομπών. Για 
την επίτευξη του νέου στόχου μείωσης εκπομπών για το 2030, 
αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να μειώσουν τις 
συλλογικές τους εκπομπές κατά 43 % σε σχέση με το 2005.

Το ΣΕΔΕ της ΕΕ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της 
Ένωσης για το κλίμα από τη θέσπισή του, ενώ οι εκπομπές των 
εγκαταστάσεων που εμπίπτουν σ' αυτό εμφανίζουν διαρκή μεί-
ωση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης, οι εκπομπές 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μειώθηκαν περισσότερο από το 
αναμενόμενο. Έτσι δημιουργήθηκε ένα πλεόνασμα δικαιωμάτων 
εκπομπών στην αγορά, το οποίο περιορίζει το οικονομικό κίνητρο 
των βιομηχανιών να επενδύσουν στη μείωση των εκπομπών.

Για να μην επαναληφθούν τα προβλήματα που δημιούργησε 
το πλεόνασμα των δικαιωμάτων εκπομπών, οι ηγέτες της ΕΕ 
επιβεβαίωσαν κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου ότι για την επί-
τευξη του στόχου για το 2030 είναι απαραίτητο ένα εύρυθμο 
και αναμορφωμένο ΣΕΔΕ που θα περιλαμβάνει μέσο για τη στα-
θεροποίηση της αγοράς. Το μέσο που πρότεινε η Επιτροπή, ένα 
αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς, θα περιορίζει τα 
δικαιώματα εκπομπής στην αγορά σε περίπτωση μεγάλου πλε-
ονάσματος και θα τα αποδεσμεύει όταν θα μειώνεται ο αριθμός 
των διαθέσιμων δικαιωμάτων, σύμφωνα με ορισμένους σαφείς 
και προκαθορισμένους κανόνες. Οι τομείς που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ της ΕΕ, όπως οι μεταφορές, η 
γεωργία και τα κτίρια, θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους 
κατά 30 % σε σχέση με το 2005. Η υποχρέωση αυτή θα λάβει τη 
μορφή δεσμευτικών εθνικών στόχων.

Ανταπόκριση στην επενδυτική 
πρόκληση
Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να χρησιμοποιούνται δικαιώματα 
εκπομπών του ΣΕΔΕ της ΕΕ για την αντιμετώπιση των επενδυτικών 
αναγκών προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι για το 2030. Στο 
πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ, θα δεσμευθούν περίπου 400 εκατομμύρια 
δικαιώματα εκπομπών για τη χρηματοδότηση καινοτομιών χαμη-
λών ανθρακούχων εκπομπών μέσω ενός ταμείου καινοτομίας. 
Μ' αυτό τον τρόπο επεκτείνεται το προηγούμενο ταμείο καινοτο-
μίας, το NER300, μέσω της αύξησης του αριθμού των δεσμευθέ-
ντων δικαιωμάτων και της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του 
ταμείου, ώστε να περιλαμβάνει τις καινοτομίες σε βιομηχανικούς 
κλάδους, καθώς και έργα επίδειξης σχετικά με τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα.
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Κατά την περίοδο 2021-2030, θα δεσμευθεί το 2 % των δικαι-
ωμάτων εκπομπών του ΣΕΔΕ για ένα ταμείο εκσυχρονισμού. το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης και του εκσυγχρονισμού του ενεργειακού 
συστήματος στις χώρες της ΕΕ με χαμηλό εισόδημα όπου οι επεν-
δυτικές ανάγκες αντιστοιχούν σε υψηλότερο ποσοστό του ΑΕγχΠ 
σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Επιπλέον, ο υφιστάμενος μηχανισμός του ΣΕΔΕ της ΕΕ, που επι-
τρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να παράσχουν δωρεάν δικαιώ-
ματα εκπομπών σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για 
να προωθήσουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού 
κλάδου, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μετά το 2020.

Περισσότερες πληροφορίες
 » http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
 » http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2014102401_

en.htm
 » http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-

council/2014/10/23-24/
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 » ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Έκθεση για το κλίμα: ήρθε η ώρα  
να αναλάβουμε δράση

Τον Νοέμβριο, η Διακυβερνητική Επιτροπή για 
την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) δημοσίευσε τη 
συγκεφαλαιωτική έκθεση της πέμπτης έκθεσης 
αξιολόγησής της (AR5). Πρόκειται για την πιο 
ολοκληρωμένη επιστημονική ανάλυση της κλιματικής 
αλλαγής που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, στην 
οποία συγκεράζονται οι εργασίες εκατοντάδων 
επιστημόνων από όλον τον κόσμο.

Η αξιολόγηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας δεν αφήνει περι-
θώρια αμφιβολίας: η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα και 
πρέπει να δράσουμε επειγόντως. Οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευ-
ταίων 800 000 ετών και προκαλούν πρωτοφανείς αλλαγές στο 
κλιματικό σύστημα. Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι οι ανθρώ-
πινες δραστηριότητες συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό σ' αυτό το 
φαινόμενο.

Παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας τόσο της ατμόσφαιρας 
όσο και των θαλασσών, ενώ αυξάνεται και η οξύτητα των ωκε-
ανών —της μεγαλύτερης δεξαμενής άνθρακα στον κόσμο—, 
καθώς απορροφούν όλο και μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2). Το χιόνι και οι πάγοι έχουν μειωθεί, ενώ η 
στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει. Τα ακραία καιρικά και κλιμα-
τικά φαινόμενα έχουν επίσης αυξηθεί και επηρεάζουν τη ζωή 
χιλιάδων ανθρώπων, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
καθώς και τα φυσικά οικοσυστήματα.

Ωστόσο, από την έκθεση προκύπτει επίσης ότι δεν είναι ακόμη 
πολύ αργά για να αναλάβουμε δράση. Η αύξηση της θερμοκρα-
σίας μπορεί να διατηρηθεί κάτω από το «κρίσιμο σημείο» των 
2 °C, αλλά μόνο εάν όλος ο πλανήτης ενώσει τις δυνάμεις του για 
τη μείωση των εκπομπών. Διαφορετικά, οι επιστήμονες προβλέ-
πουν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να υπερβεί 
τους 4 °C κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα.

«Οι επιστήμονες ήταν σαφείς γι' ακόμα μια φορά», δήλωσε ο επί-
τροπος της ΕΕ κ. Miguel Arias Cañete, αρμόδιος για τη δράση για 
το κλίμα και την ενέργεια. «Πλέον οι προβολείς στρέφονται σε μας, 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών. Γι'αυτό τον λόγο, έχουμε 

προετοιμαστεί στην Ευρώπη εγκρίνοντας φιλόδοξους στόχους για 
το 2030. Τώρα πρέπει και οι εταίροι μας από όλο τον κόσμο να 
ακολουθήσουν το παράδειγμά μας και να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους.» Τον Οκτώβριο η ΕΕ ενέκρινε νέους στόχους για την ενέργεια 
και το κλίμα με χρονικό ορίζοντα το 2030, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
τη μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά τουλάχιστον 40 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Η καθυστέρηση κοστίζει
Σύμφωνα με την έκθεση της IPCC, η μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα είναι εφικτή. Υπάρχουν ήδη πολ-
λές δυνατότητες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω 
της σημαντικής μείωσης των εκπομπών τις επόμενες δεκαετίες. 
Εντούτοις, εάν καθυστερήσει η ανάληψη δράσης πέρα από το 
2030, θα επιδεινωθούν οι τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές 
και θεσμικές προκλήσεις.

Οι εκτιμήσεις του κόστους ποικίλλουν, αλλά η έκθεση συμπεραίνει 
ότι τα φιλόδοξα μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
θα περιορίσουν ενδεχομένως την παγκόσμια οικονομική μεγέ-
θυνση μόλις κατά 0,06 ποσοστιαίες μονάδες περίπου, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η πληθώρα οφελών στον κοινωνικό τομέα και 
τον τομέα της υγείας. Σήμερα, το κόστος βρίσκεται σε επίπεδα που 
μπορούμε να διαχειριστούμε, ενώ στο μέλλον θα είναι πολύ πιο 
δύσκολη και δαπανηρή η αντιμετώπιση του αντίκτυπου μη ανα-
στρέψιμων κλιματικών αλλαγών λόγω της μη ανάληψης δράσης.

Η IPCC ζητά όχι μόνο τη μείωση των εκπομπών αλλά και τη 
λήψη μέτρων για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής που δεν μπορούν πλέον να αποφευχθούν. Και οι δύο 
προσεγγίσεις απαιτούν αποτελεσματική διακυβέρνηση, επενδύ-
σεις στις πράσινες τεχνολογίες και υποδομές, καθώς και αλλαγές 
στον τρόπο ζωής.

Η πέμπτη έκθεση αξιολόγησης (AR5) εκπονήθηκε από εκατοντάδες 
επιστήμονες, με μια ομάδα πάνω από 830 συντακτών και εκδοτών 
από περισσότερες από 80 χώρες. Συγκεντρώνει το περιεχόμενο 
δεκάδων χιλιάδων επιστημονικών εργασιών που πραγματεύονται 
αρκετά επιστημονικά, τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα.

Σύμφωνα με την IPCC, η ανθρωπότητα έχει ένα μικρό περιθώριο 
να διατηρήσει την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω 
από τους 2 °C. Η ΕΕ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στις διαπραγμα-
τεύσεις για το κλίμα ώστε να καθορίσει την ημερήσια διάταξη για 
τη σύναψη μιας νέας, δεσμευτικής παγκόσμιας συμφωνίας στην 
κρίσιμη 21η Διάσκεψη των Μερών (COP) που θα διεξαχθεί στο 
Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015.

Περισσότερες πληροφορίες
 » http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2014110301_

en.htm
 » http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtml
 » http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/

content/20141104IPR77230/html/Climate-change-talks-
MEPs-chart-the-course-from-Lima-to-Paris 
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 » ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πράσινη επιχείρηση: οι καλύτεροι από 
τους καλύτερους

Από τα fishandchip αειφόρου αλιείας σε 
κομποστοποιήσιμη συσκευασία έως τη μόνωση 
κτιρίων από ανακυκλωμένα απορρίμματα 
χαρτιού—16 εταιρείες από δέκα χώρες της ΕΕ 
και υποψήφιες προς ένταξη χώρες, προκρίθηκαν 
για να κερδίσουν ένα από τα φετινά ευρωπαϊκά 
βραβεία επιχειρήσεων για το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης έχουν να διαδραματίσουν ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός καθαρότερου περιβάλλο-
ντος και ενός αειφόρου μέλλοντος —χρησιμοποιώντας τις και-
νοτόμες δεξιότητές τους για την προστασία του περιβάλλοντος, 
ενώ παράλληλα δημιουργούν θέσεις εργασίας και βελτιώνουν 
την ανταγωνιστικότητα.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τις 
προσπάθειες των επιχειρήσεων, μεγάλων και μικρών, μέσα από 
τα ευρωπαϊκά βραβεία επιχειρήσεων για το περιβάλλον τα οποία 
διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια από το 1987.

Τα βραβεία απευθύνονται σε επιχειρήσεις των οποίων η οικολο-
γική καινοτομία συνδυάζει επιτυχώς το όραμα, την καινοτομία, 
την ανταγωνιστικότητα και τις εξαιρετικές περιβαλλοντικές επιδό-
σεις. Για να διασφαλιστεί ότι οι νικητές είναι οι καλύτεροι όλων, 
η κριτική επιτροπή επέλεξε μια λίστα 16 συμμετοχών από τις 152, 
προερχόμενες από 22 χώρες της ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να έχουν διαγωνιστεί σε ένα 
εθνικό πρόγραμμα βραβείων προκειμένου να είναι επιλέξιμες να 
διαγωνιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο —προσομοιάζοντας ένα 
«ChampionsLeague» οικολογικής καινοτομίας.

«Οι εταιρείες που επιλέγησαν για τα ευρωπαϊκά βραβεία επιχει-
ρήσεων για το περιβάλλον κατέχουν αποδεδειγμένα ένα ιστορικό 
συνδυασμού της επιχειρηματικής επιτυχίας και του σεβασμού προς 
το περιβάλλον», είπε ο πρώην ευρωπαίος επίτροπος για το Περι-
βάλλον Janez Potočnik. «Επιδεικνύουν πείρα από τον πραγματικό 
κόσμο, σε σχέση με τα οφέλη της οικολογικής καινοτομίας.»

Πράσινο «Champions League»
Υπάρχουν πέντε κατηγορίες βραβείων:

• Προϊόντα και υπηρεσίες, με τρεις συμμετοχές να έχουν προκριθεί 
από τις 50

• Διεργασίες, με τρεις καλύτερους διαγωνιζομένους από 49 
συμμετοχές

• Διοίκηση, με προκριθείσες τέσσερις συμμετοχές από τις 38
• Διεθνής επιχειρηματική συνεργασία με τρεις τελικές συμμετο-

χές επιλεγμένες από 15 υποβολές, και
• Επιχειρήσεις και βιοποικιλότητα το οποίο θα απονεμη-

θεί σε έναν από τους τρεις καλύτερους διαγωνιζόμενους σε 
σύνολο 33 συμμετοχών.

Φέτος υπάρχουν μερικές συναρπαστικές συμμετοχές. Στην κατη-
γορία του βραβείου Διοίκησης, για παράδειγμα, το κατάστημα 
BayFish&Chips, κοντά στο Aberdeen στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρη-
σιμοποιεί ψάρια αειφόρου αλιείας, ενεργειακά αποδοτικές φριτέ-
ζες και ανανεώσιμη ενέργεια, ανακυκλώνει όλα τα απορρίμματα 
τροφών και στέλνει τα χρησιμοποιημένα λάδια να αναβαθμι-
στούν σε βιοκαύσιμα. Το κατάστημα επίσης χρησιμοποιεί πλή-
ρως κομποστοποιήσιμες συσκευασίες βασισμένες σε φυτά που 
προμηθεύεται από τη Vegware, μια υποψήφια από το ΗΒ για το 
βραβείο Προϊόν, η οποία κατασκευάζει σειρά πιάτων, ποτηριών, 
δίσκων, μαχαιροπίρουνων και κουτιών μιας χρήσης από ανανε-
ώσιμα ή ανακυκλωμένα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν 
περαιτέρω μαζί με τα απορρίμματα τροφών.

Ανάμεσα στους προκριθέντες της κατηγορίας Επιχειρήσεις 
και Βιοποικιλότητα περιλαμβάνονται συμμετοχές όπως η 
AndromèdeOcéanologie της Γαλλίας, με μια εφαρμογή έξυπνου 
κινητού τηλεφώνου η οποία παρέχει πληροφορίες για την αγκυ-
ροβόληση βάσει θέσης για την προστασία της θαλάσσιας βλά-
στησης στον πυθμένα της Μεσογείου, και η Red Eléctrica της 
Ισπανίας η οποία έχει σχεδιάσει καλώδια διανομής ηλεκτρισμού 
και γείωσης προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας 
για τα πουλιά.

Άλλες υποψηφιότητες σε διάφορες κατηγορίες περιλαμβάνουν την 
AusDesign’sUpShirt, η οποία κατασκευάζει μπλουζάκια που παράγο-
νται αποκλειστικά από υπολείμματα παραγωγής, και η Werro Wool η 
οποία κατασκευάζει μονώσεις κτιρίων με βάση την ανακυκλώσιμη 
κυτταρίνη από ανακυκλωμένα απορρίμματα χαρτιού. Και οι δύο 
προέρχονται από την Εσθονία. Όσο για τις Κάτω Χώρες, η Interface 
προκρίθηκε για την κατασκευή μοκέτας πλακάκι από δίχτυα συλλεγ-
μένα από παραλίες —μια οικονομική ευκαιρία για τους κατοίκους 
των παράκτιων χωριών στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες
 » http://ec.europa.eu/environment/awards
 » Βλ. «Ειδήσεις με δυο λόγια» στη σ. 16 για τον πλήρη 

κατάλογο των νικητών.
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 » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ισχυρή στήριξη για πράσινες πολιτικές

Πάνω από 95 % των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι 
η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική γι' 
αυτούς.Οι πράσινοι τομείς της οικονομίας συνεχίζουν 
να αναπτύσσονται παρά την οικονομική κρίση —
δείχνοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος 
συμβαδίζει με τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. 
Νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου επιβεβαιώνει τη 
συντριπτική δημόσια στήριξη για την περιβαλλοντική 
προστασία —με μόλις 5 % να δηλώνει ότι δεν είναι 
σημαντική.

Η νέα έρευνα «Συμπεριφορές των ευρωπαίων πολιτών έναντι 
του περιβάλλοντος» διαπίστωσε ότι τρεις στους τέσσερις ευρω-
παίους πολίτες πιστεύουν ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν 
παρόμοιο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους με την οικονομία. 
Ειδικότερα, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού ανησυχεί για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και τη ρύπανση των υδάτων, με τα απορρίμ-
ματα και την αποδυνάμωση των φυσικών πόρων να κατατάσσονται 
επίσης στις κύριες ανησυχίες.

Ένας ολοένα και αυξανόμενος αριθμός —σήμερα περίπου οι τρεις 
στους πέντε— πιστεύει ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες πρέπει 
να διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στη μέτρηση της προ-
όδου με τα οικονομικά κριτήρια όπως το ΑΕγχΠ. Ο ίδιος αριθμός 
πιστεύει, επίσης, ότι οι αποφάσεις δημόσιων δαπανών από τις εθνι-
κές αρχές θα πρέπει να ευνοούν τις περιβαλλοντικές διαστάσεις 
έναντι του κόστους.

Συνεισφορά για το περιβάλλον
Η έρευνα —πρώτη του είδους της από το 2011 όσον αφορά τις 
συμπεριφορές έναντι του περιβάλλοντος— διαπίστωσε ότι 85 % 
των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Τρεις στους τέσσερις πολίτες 
είναι σήμερα έτοιμοι να αγοράσουν περισσότερο πράσινα προϊό-
ντα ακόμα κι αν κοστίζουν περισσότερο —αύξηση που σημειώνεται 
τα τελευταία τρία χρόνια. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ασκούν βιωσι-
μότερες καθημερινές δραστηριότητες, όπως η διαλογή των απορ-
ριμμάτων για ανακύκλωση (72 %) ή η μείωση στην κατανάλωση της 
ενέργειας (52 %) και του νερού (37 %).

«Οι άνθρωποι ανησυχούν ιδιαίτερα για την ατμοσφαιρική 
ρύπανση και τη ρύπανση των υδάτων, τον όγκο των απορριμ-
μάτων και τις επιπτώσεις στην υγεία από τις χημικές ουσίες 
που χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή», ανέφερε ο 
πρώην ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον Janez 
Potočnik, «και πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα από 
όλους για την προστασία του περιβάλλοντος».

Καλύτερο περιβάλλον, καλύτερη 
οικονομία
Στο πλαίσιο της έρευνας ρωτήθηκαν φέτος, τον Απρίλιο και Μάιο, 
περίπου 28 000 ευρωπαίοι πολίτες από και τα 28 κράτη μέλη, και 
διαπιστώθηκε ότι τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους πιστεύουν 
ότι η περιβαλλοντική προστασία και η αποδοτικότητα των πόρων 
ωφελούν την ανάπτυξη και την οικονομία —με την πλειονότητα 
να εκφράζει την πεποίθηση ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα 
από τους πολίτες, τις εθνικές κυβερνήσεις και τη βιομηχανία. Πάνω 
από το 90 % συμφωνεί ότι οι ρυπαίνοντες πρέπει να πληρώνουν 
για τη ζημιά που προκαλούν.

Ειδικότερα, η στήριξη που λαμβάνει η ΕΕ για τον ρόλο της είναι 
ισχυρή —με περισσότερους από τους μισούς Ευρωπαίους να επι-
θυμούν από την Ένωση να κάνει περισσότερα. Τρεις στους τέσ-
σερις πολίτες αναγνωρίζουν την ανάγκη η ευρωπαϊκή νομοθεσία 
να προστατεύει το περιβάλλον στη χώρα τους και συμφωνούν ότι 
η ΕΕ πρέπει να ελέγχει την ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.

Εντωμεταξύ, έξι στους δέκα πιστεύουν ότι οι περιβαλλοντικές 
αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από κοινού σε επίπεδο ΕΕ και 
84 % ζητά περισσότερη χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη στήριξη 
περιβαλλοντικά φιλικών δράσεων.

«Διαπιστώνουμε με ικανοποίηση την τόσο συμπαγή και ευρεία 
υποστήριξη για την προστασία του περιβάλλοντος, ακόμα και σε 
δύσκολους καιρούς», ανέφερε ο πρώην επίτροπος Potočnik.

Περισσότερες πληροφορίες
 » http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_

special_419_400_en.htm#416
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 » ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Καθορισμός στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη 
εργάζονται για τον καθορισμό στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ), ενός νέου πλαισίου αντιμετώπισης 
της παγκόσμιας φτώχειας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης για όλους τα επόμενα χρόνια.

Από τις προβλέψεις προκύπτει ότι ο πληθυσμός του πλανήτη θα 
υπερβεί τα 9 δισεκατομμύρια έως το 2050. Η πρόκληση που αντι-
μετωπίζει ο κόσμος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συγκεράσει 
την οικονομική ανάπτυξη και τις βελτιώσεις στην ευημερία των 
ανθρώπων με τη βιωσιμότητα και τις ανάγκες του περιβάλλοντος.

Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας παρέρχονται το 2015 και 
έχουν σημειώσει πρόοδο και επιτυχία σε πολλούς τομείς: έχουν 
μειωθεί τα ποσοστά παιδικής και μητρικής θνησιμότητας, έχουν 
περιοριστεί οι θάνατοι από ελονοσία, HIV/AIDS και φυματίωση, και 
ο στόχος μείωσης κατά το ήμισυ του ποσοστού των ανθρώπων 
που περιέρχονται σε κατάσταση πείνας είναι εφικτός.

Καθορισμός θεματολογίου
Η ΕΕ, ως ο σημαντικότερος χορηγός βοήθειας στον κόσμο, έχει να 
διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον καθορισμό του διεθνούς ανα-
πτυξιακού προγράμματος. Η ανακοίνωση «Αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης για όλους: από το όραμα στη συλλογική δράση» —
έγγραφο που εξέδωσε η Επιτροπή στις Ιούνιος 2014— χαράσσει 
πλαίσιο που καλύπτει τη φτώχεια, την ανισότητα, την υγεία, την 
ασφάλεια τροφίμων, την εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων, 
την πρόσβαση σε νερό, την υγιεινή και τη βιώσιμη ενέργεια. 
Η ανακοίνωση επεκτείνεται ιδίως πέραν των ΣΒΑ σε τομείς όπως 

η αξιοπρεπής εργασία, η διατηρήσιμη ανάπτυξη για όλους, η βιώ-
σιμη κατανάλωση και παραγωγή, η βιοποικιλότητα, η υποβάθμιση 
της γης και η προστασία των θαλασσών και των ωκεανών.

Το έγγραφο επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη σημασία της χρηστής 
διακυβέρνησης, των ειρηνικών κοινωνιών και του κράτους 
δικαίου, προτείνοντας μια «προσέγγιση βάσει δικαιωμάτων» που 
προάγει τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη δημοκρατία, τη χειραφέτηση 
των γυναικών και την ισότητα των φύλων.

Ως προς την εφαρμογή, εμμένει στη λογοδοσία, τη διαφάνεια και 
την αποτελεσματική επισκόπηση της προόδου όσον αφορά τους 
ΣΒΑ. Παράλληλα, οι νέοι αυτοί στόχοι θα πρέπει να βασίζονται σε 
τεκμήρια και να είναι ειδικοί, μετρήσιμοι, εφικτοί, συναφείς και 
«χρονικά προσδιορισμένοι».

Ο πρώην ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον 
Janez Potočnik, συνοψίζοντας την ανακοίνωση, επισήμανε ότι 
χρειαζόταν ένα νέο πλαίσιο για την κινητοποίηση της διεθνούς 
κοινότητας, «που θα αντιμετωπίζει τις αλληλένδετες προκλήσεις 
εξάλειψης της φτώχειας και βελτίωσης της ευημερίας, εξασφα-
λίζοντας ταυτόχρονα διατηρήσιμη πρόοδο εντός των ορίων 
του πλανήτη». Το θεματολόγιο του ΟΗΕ για την περίοδο μετά το 
2015 πρέπει να είναι καθολικό και να παρέχει μια ολοκληρωμένη 
απάντηση για όλους, υποστήριξε.

Ο δρόμος μετά το 2015
Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεισφέρει στην ανοικτή ομάδα εργα-
σίας του ΟΗΕ για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, και τα 
συμπεράσματα που εξήγαγε η ομάδα τον Ιούλιο συζητήθηκαν 
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Πολλά από τα 
συμπεράσματα συμβαδίζουν με την προσέγγιση που πρότεινε 
η Επιτροπή, με αντίστοιχο φάσμα τομέων και στόχων πολιτικής.

Μια συγκεφαλαιωτική έκθεση από τον γενικό γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, 
θα αποτελέσει πιθανώς τη βάση των διακυβερνητικών διαπραγ-
ματεύσεων για τους ΣΒΑ το 2015.

Περισσότερες πληροφορίες
 » https://ec.europa.eu/europeaid/decent-life-all-vision-

collective-action_en
 » http://www.un.org/millenniumgoals
 » http://sustainabledevelopment.un.org/owg.html
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 » ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Ευκαιρίες στη μείωση των εκπομπών

Σύμφωνα με την έκθεση του 2014 «New Climate 
Economy Report» (Έκθεση για την οικονομία και 
το κλίμα), η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της 
οικονομίας. Δεν χρειάζεται να επιλέξουμε ανάμεσα 
στη μείωση των εκπομπών ή την ανάπτυξη —
μπορούν να επιτευχθούν παράλληλα.

Η έκθεση με τίτλο «Better growth, better climate» (Μεγαλύτερη 
ανάπτυξη, καλύτερο κλίμα) δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την 
Παγκόσμια Επιτροπή για την Οικονομία και το Κλίμα, μια ομάδα 
επιχειρηματιών, επιστημόνων και πρώην αρχηγών κυβερνήσεων 
υπό τις υποδείξεις επιφανών οικονομολόγων.

Σύμφωνα με τους συντάκτες, οι συμπαγέστερες και περισσότερο 
συνδεδεμένες πόλεις, για παράδειγμα, —που είναι απαραίτητες 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου— μπο-
ρούν να μειώσουν επίσης τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των αστι-
κών υποδομών κατά περισσότερο από 3 τρισεκατ. δολάρια ΗΠΑ 
(2,4 τρισεκατ. ευρώ) τα επόμενα 15 χρόνια.

.Παρ' όλα αυτά, πιθανώς θα επενδυθούν περίπου 90 τρις δολάρια 
ΗΠΑ (71,2 τρισεκατ. ευρώ) στις υποδομές στα αστικά συστήματα, 
συστήματα χρήσης της γης και ενεργειακά συστήματα παγκο-
σμίως έως το 2030. Αυτό θα βοηθήσει να τονωθεί η ανάπτυξη 
με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και να δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας, καθώς και να βελτιωθεί η υγεία και η ποιότητα ζωής, 
ισχυρίζονται οι συντάκτες.

Παγκόσμιο σχέδιο δράσης
Η έκθεση παρουσιάζει ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης 10 σημείων 
(δείτε πλαίσιο) που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μετάβασης 
προς ένα μέλλον με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές. Τα έξι 
πρώτα σημεία εστιάζουν στις απαραίτητες συνθήκες για την προ-
ώθηση των επενδύσεων σε χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπο-
μπών και των ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή επενδύσεων, 
καθώς και την προώθηση της ανάπτυξης με χαμηλές ανθρακού-
χες εκπομπές και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος. Τα 
τέσσερα τελευταία σημεία υπογραμμίζουν τις ευκαιρίες τόνωσης 
της ανάπτυξης και μείωσης των κλιματικών κινδύνων.

Η ΕΕ καταβάλλει ήδη προσπάθειες να θέσει σε εφαρμογή τις 
συστάσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς. Η έκθεση υπογραμμί-
ζει, επί παραδείγματι, τον ρόλο της τιμολόγησης του άνθρακα ως 
κύριου μέσου για την υλοποίηση της μετάβασης προς οικονομίες 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Σε αυτό το σημείο, το σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ υπήρξε πρωτοποριακό 
παγκοσμίως με την τιμολόγηση του άνθρακα.

Η Επιτροπή ενσωματώνει στόχους για το κλίμα σε όλες τις πολι-
τικές της. Ταυτόχρονα, προωθεί πολλές εγκάρσιες πρωτοβουλίες 
σε τομείς όπως η χρήση της γης και ο αστικός σχεδιασμός.

Προετοιμασία για το 2020
«Διακεκριμένοι οικονομικοί εμπειρογνώμονες καταλήγουν στο 
συμπέρασμα στην έκθεση αυτή ότι μπορούμε να επιτύχουμε ταυ-
τόχρονα μεγαλύτερη ανάπτυξη και καλύτερο κλίμα», σχολίασε η 
πρώην ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για τη δράση για το κλίμα, 
Connie Hedegaard. «Η πολιτική επιλογή δεν πρέπει να είναι τόσο 
δύσκολη.»

Η εκμετάλλευση σήμερα ευκαιριών χαμηλού κόστους με σημα-
ντικό αντίκτυπο, για τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα έως 
το 2020, θα συμβάλλει στην επίτευξη διεθνούς συμφωνίας για τη 
μείωση των εκπομπών στο Παρίσι το 2015.

Περισσότερες πληροφορίες
 » http://newclimateeconomy.report
 » https://www.youtube.com/watch?v=1NfQh9_pEqA

• Ενσωμάτωση των κλιματικών παραμέτρων στον 
πυρήνα της λήψης αποφάσεων στον οικονομικό τομέα.

• Επιδίωξη ισχυρής και δίκαιης διεθνούς συμφωνίας για 
το κλίμα.

• Σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά 
καύσιμα και τις γεωργικές εισροές, και κατάργηση 
κινήτρων για την άναρχη δόμηση.

• Θέσπιση της τιμολόγησης του άνθρακα για την απο-
στολή ηχηρών μηνυμάτων προς όλους τους τομείς της 
οικονομίας.

• Περικοπή κεφαλαιακών δαπανών στις υποδομές 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

• Τριπλασιασμός των δημόσιων επενδύσεων στην 
έρευνα και ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας με ταυτό-
χρονη άρση των φραγμών για την επιχειρηματικότητα.

• Μετάβαση σε συνδεδεμένες και συμπαγείς πόλεις ως 
την προτιμώμενη μορφή αστικής ανάπτυξης.

• Αναχαίτιση της αποψίλωσης και ενίσχυση των επενδύ-
σεων στα δάση και της προστασίας τους.

• Αποκατάσταση τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων εκτα-
ρίων υποβαθμισμένης γης έως το 2030

• Σταδιακή κατάργηση νέων σταθμών ηλεκτροπαραγω-
γής από άνθρακα, χωρίς αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, στις 
αναπτυγμένες οικονομίες άμεσα, και σε χώρες χαμηλού 
εισοδήματος έως το 2025.
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Θεματολόγιο

Resource: Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες 
μιας κυκλικής οικονομίας 
3 έως 5 Μαρτίου 2015, Λονδίνο, 
Ηνωμένο Βασίλειο

Αυτή η τριήμερη διάσκεψη και έκθεση 
φέρνει σε επαφή επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.
 » www.resource-event.com

ECCA 2015: 2η ευρωπαϊκή διάσκεψη 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
12 έως 14 Μαΐου 2015, Κοπεγχάγη, 
Δανία

Η πλατφόρμα αυτή δίνει τη δυνατότητα σε 
ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
και επιχειρήσεις να ανταλλάξουν νέα 
ερευνητικά αποτελέσματα, πολιτικές εξελίξεις 
και εμπειρίες όσον αφορά την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και ένα μέλλον 
με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές.
 » www.ecca2015.eu

Διεθνές γεωχωρικό φόρουμ (Inspire)
25 έως 29 Μαΐου 2015, Λισαβόνα, 
Πορτογαλία

Η εκδήλωση προάγει τη σύγκλιση πολιτικής, 
πρακτικών και διεργασιών στη χρήση των 
χωρικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης 
της παρακολούθησης της γης και της 
παρακολούθησης του περιβάλλοντος.
 » www.geospatialworldforum.org 

Εκστρατεία «Greening the blue»
5 Ιουνίου 2015

Αυτή η συνεχιζόμενη εκστρατεία του 
συστήματος οργανισμών των Ηνωμένων 
Εθνών που τυγχάνει ιδιαίτερης προβολής, θα 
κορυφωθεί με δραστηριότητες και προσπάθειες 
ευαισθητοποίησης για τη σηματοδότηση 
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.
 » www.greeningtheblue.org/event/world-

environment-day-5-june-2015

Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, οι εκδόσεις διατίθενται δωρεάν 
από το Βιβλιοπωλείο της ΕΕ στη διεύθυνση http://bookshop.europa.eu

Εκδόσεις 

Χωροκατακτητικά ξένα είδη — αντιμετώπιση από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι είδη των οποίων η είσοδος και εξά-
πλωση σε περιοχές εκτός της φυσικής οικολογικής τους έκτασης, ως 
αποτέλεσμα ανθρώπινων ενεργειών, συνιστά πραγματική απειλή για 
τη βιοποικιλότητα και την οικονομία. Το νέο αυτό δημοσίευμα παρέχει 
λεπτομέρειες σχετικά με ορισμένα από τα είδη που δημιουργούν προ-
βλήματα, το κόστος που αυτά συνεπάγονται και τις δράσεις που αναλαμ-
βάνει η ΕΕ για την αντιμετώπισή τους.

Διαθέσιμο στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά

 » http://bookshop.europa.eu/el/invasive-alien-species-pbKH0414054/

Οι οδηγίες της ΕΕ για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα 
— για τη φύση και τους ανθρώπους στην Ευρώπη
Η οδηγία για τα πτηνά και η οδηγία για τα ενδιαιτήματα υποστηρίζουν την 
αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Απο-
τελούν μια φιλόδοξη πρωτοβουλία μεγάλης κλίμακας για τη διαφύλαξη 
της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Το παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει 
τις οδηγίες, τους στόχους τους και τον ρόλο του δικτύου Natura 2000 σε 
ό, τι αφορά την προστασία των ενδιαιτημάτων.

Διαθέσιμο στα αγγλικά

 » http://bookshop.europa.eu/el/the-eu-birds-and-habitats-directives-
pbKH0514026/

NATUREWATCH — η πτήση των γερανών
Κάθε χρόνο, το φθινόπωρο, χιλιάδες γερανοί ξεκινούν από τη βόρεια 
Ευρώπη και πετούν νότια για να ξεχειμωνιάσουν, ακολουθώντας διάφο-
ρες διαδρομές και κάνοντας στάση σε πολλά μέρη στον δρόμο τους. Την 
άνοιξη επιστρέφουν. Οι γερανοί χρησιμοποιούν ενδιαιτήματα και περιο-
χές που προστατεύονται ως τμήματα της πρωτοβουλίας Natura 2000 
για να ξεκουραστούν κατά τη διάρκεια των μακρινών διαδρομών τους. 
Το παρόν βιβλιαράκι για παιδιά είναι γεμάτο πληροφορίες για τους γερα-
νούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς επίσης και συμβουλές 
για το πώς να τους εντοπίσετε και πώς να τους βοηθήσετε, αλλά και πώς 
να βοηθήσετε άλλα είδη πτηνών. Διατίθενται επίσης ειδικές σημειώσεις 
για τους διδάσκοντες.

Διαθέσιμο στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και πολωνικά. Σύντομα και σε 
άλλες επίσημες γλώσσες.

 » http://ec.europa.eu/environment/pubs/children/children.htm

NATURE WATCH
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Εν συντομία

Νικητές των ευρωπαϊκών βραβείων επιχειρήσεων για το περιβάλλον
«Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης», δήλωσε ο Karmenu Vella, 
αρμόδιος επίτροπος για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία, στα ευρωπαϊκά βραβεία 
επιχειρήσεων για το περιβάλλον. Το βραβείο προβάλλει τον τρόπο με τον οποίον βοηθά η οικοκαινοτομία 
τις εταιρείες να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους σεβόμενες παράλληλα το περιβάλλον.

Οι νικητές των βραβείων της περιόδου 2014-2015 είναι: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (TR), κατασκευα-
στής κεραμικών ειδών υγιεινής και πλακιδίων (κατηγορία διαχείρισης)• EcoNation (BE), εταιρεία λύσεων 
φωτισμού (προϊόντα & υπηρεσίες)• Daimler AG (DE), κατασκευαστής αυτοκινήτων και κινητήρων (και-
νοτομία διεργασιών)• Interface Nederland BV (NL), σχεδιαστής και κατασκευαστής πλακιδίων μοκέτας 
(διεθνής συνεργασία επιχειρήσεων)• και Red Eléctrica de España (ES), επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας 
(επιχειρήσεις & βιοποικιλότητα).

 » http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2268_en.htm

Βράβευση ταινίας του προγράμματος LIFE για τις σπάνιες τρανορινόλοφους 
νυχτερίδες
Πολλά είδη νυχτερίδας απειλούνται με εξαφάνιση στην Ευρώπη. Ένα από αυτά είναι η τρανορινόλοφος 
νυχτερίδα (Rhinolophus ferrumequinum), η οποία ζει στη Γαλλία, στο περιφερειακό φυσικό πάρκο της 
Camargue.

Το πρόγραμμα LIFE Chiro Med έλαβε το πρώτο βραβείο σε ένα διεθνές φεστιβάλ ορνιθολογικών ταινιών 
στη Γαλλία για το ντοκιμαντέρ του με τίτλο Η ζωή της τρανορινόλοφου νυχτερίδας. Η ταινία, σε σκηνοθε-
σία του Tanguy Stoecklé και παραγωγή της Groupe Chiroptères de Provence, δείχνει άγνωστες πτυχές 
της συναρπαστικής ζωής μια νεαρής θηλυκής νυχτερίδας και της μητέρας της.

Στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος Chiro Med ελήφθησαν μέτρα διατήρησης με στόχο τη 
βελτίωση σε τουλάχιστον οκτώ αποικίες με νεογνά και κούρνιες χειμερίας νάρκης τόσο των πληθυσμών 
τρανορινόλοφων νυχτερίδων όσο και των πληθυσμών νυχτερίδων του Geoffroy (Myotis emarginatus).

 » www.lifechiromed.fr
 » http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2014/november/index.htm#ias

40η επέτειος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος (ΕΓΠ)
«Για περισσότερα από 40 χρόνια έχετε συμβάλλει στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και της Ευρώπης 
διότι πιστεύετε και στα δύο», δήλωσε ο επίτροπος Vella απευθυνόμενος προς το ΕΓΠ και τους αντι-
προσώπους που παραβρέθηκαν σε εκδήλωση την 1η Δεκεμβρίου 2014 για τον εορτασμό αυτού του 
σημαντικού ορόσημου.

Ο επίτροπος αναφέρθηκε στο όραμα και τον χάρτη πορείας της Ευρώπης για το περιβάλλον, καθώς και 
στον τρόπο με τον οποίον λειτουργεί το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έτσι ώστε, έως το 
2050, να μπορούμε να «ζούμε καλά εντός των οικολογικών ορίων του πλανήτη». 

Η περιβαλλοντική προστασία αποτελεί ευκαιρία «δημιουργίας οφελών αλληλοενίσχυσης» για την οικο-
νομία, το περιβάλλον και την κοινωνία, δήλωσε. Το ΕΓΠ, μια ομοσπονδία περισσότερων από 140 περι-
βαλλοντικών ΜΚΟ και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πιστώθηκε την προσπάθεια να έρθει η 
Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της σύνδεσης της πολιτικής της ΕΕ με οργανώσεις με λαϊκή 
βάση. Επίσης, ο επίτροπος ευχαρίστησε το ΕΓΠ για τον ρόλο που διαδραμάτισε ως εποπτικός φορέας 
όσον αφορά την εφαρμογή και τη συμμόρφωση.

 » http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2260_en.htm

KH
-AD

-14-055-EL-N

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2268_en.htm
http://www.lifechiromed.fr
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2014/november/index.htm#ias
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2260_en.htm

