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Πώς θα αποκτήσετε τις εκδόσεις της ΕΕ;
Οι εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων που προσφέρονται προς πώληση διατίθενται από
το EU Bookshop (Βιβλιοπωλείο της ΕΕ) (http://bookshop.europa.eu/) όπου μπορείτε να
δώσετε την παραγγελία σας στο γραφείο πωλήσεων της επιλογής σας.
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ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤ ΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ

Γενική εισαγωγή

Ανησυχείτε για την κλιματική αλλαγή; Ανησυχείτε πώς θα πληρώσετε τις εισφορές για τη σύνταξή σας; Για την ατμοσφαιρική
μόλυνση; Ή μήπως για το αν το παιδί σας θα βρει αξιοπρεπή
δουλειά; Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αυτά και άλλα θέματα που μας επηρεάζουν καθημερινά, επιδιώκοντας να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας και να εξασφαλίσει στα παιδιά μας
ένα πιο σίγουρο μέλλον. Η στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης της
ΕΕ άπτεται όλων των τομέων, από το πώς κόβουμε τα δέντρα
μας μέχρι το πώς συμπεριφερόμαστε στους ηλικιωμένους. Το
μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την επίτευξη τριών στόχων:
παραγωγή πλούτου, κοινωνική συνοχή και προστασία του
περιβάλλοντος.
Τι είναι η αειφόρος ανάπτυξη;

© Getty

Η αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται ως «η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες
του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών
να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» και ήταν το κύριο θέμα της συνάντησης κορυφής για τη Γη που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992.
Σε αυτή τη συνάντηση οι ηγέτες του κόσμου προσυπέγραψαν συμβάσεις
για την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα. Στο τέλος της συνάντησης
εξέδωσαν δήλωση που περιέχει 27 αρχές για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.
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Ποιοι είναι οι στόχοι της ΕΕ;
Η ΕΕ έχει τη δική της στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη που αφορά τις
περισσότερες προκλήσεις του Ρίο καλύπτοντας οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Απαριθμεί τις ακόλουθες βασικές προκλήσεις:








κλιματική αλλαγή και καθαρή ενέργεια·
αειφόρες μεταφορές·
αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή·
διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων·
δημόσια υγεία·
κοινωνική ένταξη, δημογραφία και μετανάστευση·
παγκόσμια φτώχεια.

Η ανανεωμένη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης της ΕΕ («ανανεωμένη» γιατί έχει γίνει ενημέρωση της πρώτης που διατυπώθηκε το 2001) καταδεικνύει
πώς μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας χωρίς να χειροτερεύουμε
την ποιότητα ζωής για τις επόμενες γενιές.
Τον Φεβρουάριο του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε απολογισμό της
προόδου που είχε επιτευχθεί και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση επιδεινωνόταν. Με την επιδίωξη, λοιπόν, να σταματήσει τις καταστροφικές τάσεις που οδηγούν στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και την περιβαλλοντική υποβάθμιση, καθώς και για την αντιμετώπιση της ανεργίας,
της μετανάστευσης και της δημόσιας υγείας, το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε τη στρατηγική τον Ιούνιο του 2006. Το 2007 δημοσιεύτηκε μια έκθεση
προόδου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα για την αειφόρο
ανάπτυξη: ec.europa.eu/sustainable/.
Ο πρώτος ειδικός μακροπρόθεσμος στόχος είναι ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής, και η ΕΕ θα πιέσει τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις, τις οποίες προσυπέγραψαν το 1997 μέσω του πρωτοκόλλου
του Κιότο, καθώς και στους πιο πρόσφατους στόχους, για τους οποίους επετεύχθη συμφωνία μεταξύ των αρχηγών κρατών στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2007, για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου
κατά 20 % μέχρι το 2020. Το πώς μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι αποτελεί αντικείμενο πολλών προγραμμάτων και νόμων.
Αν και αυτό παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων, έχει επίσης δοθεί έμφαση, μεταξύ άλλων, στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η γεφύρωση του χάσματος της φτώχειας αποτελεί βασική επιδίωξη της στρατηγικής και περιγράφει τρόπους για την επίτευξή της, όπως η αύξηση της απασχόλησης, η εφαρμογή αποτελεσματικής κοινωνικής πρόνοιας και η
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εξασφάλιση ευέλικτης και αρκετά διαδεδομένης εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να απευθύνεται σε όλους.
Η ΕΕ εστιάζει επίσης πολύ στην πραγματικότητα του γηράσκοντος πληθυσμού, με αποτέλεσμα να έρχονται στο προσκήνιο οι συντάξεις, η υγειονομική περίθαλψη και τα συστήματα μακροχρόνιας φροντίδας. Για να υποστηριχθεί η δημογραφική αλλαγή, θα πρέπει οι νέοι να ενισχύονται στον εργασιακό χώρο, η μεγαλύτερη γενιά να ενθαρρύνεται να παραμείνει ενεργή για
περισσότερο καιρό, να γίνει πραγματικότητα η ισότητα των δύο φύλων και
η διαχείριση της μετανάστευσης να γίνει έξυπνα.
Ένα άλλο μείζον θέμα είναι η δημόσια υγεία, μαζί με την ασφάλεια των τροφίμων, τους κινδύνους που συνεπάγονται οι χημικές ουσίες στο περιβάλλον και τη
μόλυνση. Επίσης, στην ανανεωμένη στρατηγική τίθενται ως στόχοι οι απειλές
για την υγεία που προκύπτουν από τις επιλογές σχετικά με τον τρόπο ζωής μας
—όπως το κάπνισμα— καθώς και η γενική ευημερία και η ψυχική μας υγεία.
Η βελτίωση της διαχείρισης των φυσικών πόρων είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Νέα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, μια αναθεωρημένη αλιευτική
πολιτική, πλαίσια για τη βιολογική καλλιέργεια και την ορθή μεταχείριση των
ζώων και έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση των δασών, έχουν όλα επιστρατευθεί στον αγώνα για την προστασία του κόσμου που μας περιβάλλει.
Πώς θα πετύχει η ΕΕ τους στόχους της;
Με εκπαίδευση και κατάρτιση: Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της
εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα σε όλη την ΕΕ. Το 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν ένα πρόγραμμα διά
βίου μάθησης που θα εφαρμόζεται από το 2007 έως το 2013. Αυτό περιλαμβάνεται στον γενικό στόχο να αυξηθούν οι ικανότητες που χρειάζονται για
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τη δημιουργία μιας σύγχρονης Ευρώπης και να δοθεί σε όλους η ευκαιρία
να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία.
Με έρευνα και ανάπτυξη: Τα πανεπιστήμια, τα ινστιτούτα ερευνών και οι
ιδιωτικές εταιρείες καλούνται να δράσουν, προκειμένου να βρουν με ποιον
τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ότι η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη θα ενισχύει την περιβαλλοντική προστασία και το αντίστροφο. Για να ενθαρρύνει
τους πιο δημιουργικούς στοχαστές να παράγουν αποτέλεσμα, η Επιτροπή
έχει διαθέσει πάνω από 50 δισ. EUR για την περίοδο 2007–2013 σε επιχορηγήσεις μέσω ενός πανευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης για την
έρευνα, που ονομάζεται έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο. Αν όλα προχωρήσουν
κατ’ ευχήν, θα ανοίξει ο δρόμος για νέες ανακαλύψεις που θα μπορούν να
βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις πιεστικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις.
Προκαλώντας αλλαγές μέσω της οικονομίας: Στόχος της ΕΕ είναι να επωφελούνται όλοι από την ανάπτυξη και την ευημερία, χωρίς ωστόσο να προκαλείται μεγαλύτερη ρύπανση στο περιβάλλον. Τα φορολογικά κίνητρα
υπέρ των «καθαρών» εφαρμογών και οι αλλαγές που πραγματοποιούνται
χάρη στις επιχορηγήσεις βοηθούν ώστε τα χρήματα να τοποθετούνται εκεί
όπου αποφέρουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Η μετατόπιση της φορολογίας
από εργασιακά σε περιβαλλοντικά θέματα μπορεί επίσης να αλλάξει τη συμπεριφορά του κοινού. Για παράδειγμα, η σουηδική κυβέρνηση το 2001 αύξησε τους φόρους στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και στο ηλεκτρικό
ρεύμα και μείωσε τους φόρους εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης. Κατά συνέπεια, η Σουηδία κατόρθωσε να μειώσει τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου ταχύτερα από το αναμενόμενο. Στη Δανία, ένας
φόρος στις εξαιρετικά τοξικές ηλεκτρικές στήλες νικελίου-καδμίου οδήγησε
τους καταναλωτές να στραφούν σε λιγότερο τοξικές εναλλακτικές.
Με επικοινωνία: Η αειφόρος ανάπτυξη βρίσκεται στην καρδιά των ενερ
γειών της ΕΕ και, στοχεύοντας στη μέγιστη δυνατή επιτυχία, η ΕΕ τονίζει τη
σημασία της επικοινωνίας. Οι άνθρωποι, σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να μοιράζονται την εμπειρία τους σχετικά με το ποιες πολιτικές φέρνουν αποτέλεσμα και ποιες όχι. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επικοινωνούν με τους τοπικούς
φορείς, οι εθνικές κυβερνήσεις με την ΕΕ και οι τοπικές κυβερνήσεις με τους
πολίτες τους. Οι φόροι πρέπει να επεξηγούνται και η λογική των μέτρων,
από τις τοπικές δραστηριότητες ανακύκλωσης μέχρι τις δαπάνες για τη φτώχεια στον Τρίτο Κόσμο, πρέπει να γίνει κατανοητή από όλους.
Με έλεγχο της προόδου: Τα λόγια πρέπει να γίνουν έργα. Με έτος έναρξης
το 2007, η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση προόδου κάθε δύο έτη, καλύπτοντας όλα όσα έχουν επιτευχθεί σε ολόκληρη την ΕΕ για την προώθηση της
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αειφόρου ανάπτυξης. Άλλες τακτικές περιλαμβάνουν: την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των παραγόντων χάραξης πολιτικής από διαφορετικά έθνη
της ΕΕ, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη δεικτών που θα δείχνουν με ακρίβεια τι φέρνει αποτέλεσμα και τι όχι.
Κάνοντας τη διαφορά
Οι στόχοι αυτοί δεν είναι όνειρα θερινής νυκτός. Υπάρχει σαφής συνείδηση
ότι έφτασε η ώρα να τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα που περιγράφονται σ’
αυτό το φυλλάδιο. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να ασκηθεί διπλή πίεση, και
εδώ ακριβώς καλείται να διαδραματίσει το ρόλο της η ενεργός συμμετοχή
του πολίτη.
Τα νομικά μέτρα, τα φορολογικά κίνητρα και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
μας τοποθετούν στο σωστό δρόμο προς την αειφόρο ανάπτυξη. Αν, όμως,
δεν κάνουμε το καθήκον μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που τίθενται στη δική μας γενιά, οι μελλοντικές γενιές θα κληρονομήσουν έναν κόσμο υποβαθμισμένο.
Στόχος αυτού του φυλλαδίου είναι να σας ενημερώσει για τις ενέργειες της
ΕΕ και τους τρόπους συμμετοχής των πολιτών. Θα περιγράψουμε τα μέτρα
που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ και θα σας υποδείξουμε απλές και πρακτικές ιδέες που μπορείτε να εφαρμόζετε εσείς σε καθημερινή βάση. Εσείς, σε
συνεργασία με την ΕΕ, μπορείτε να κάνετε την αειφόρο ανάπτυξη
πραγματικότητα.
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ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κλιματική αλλαγή
Περιορισμός των επιπτώσεων

Κ ΛΙΜΑΤΙΚΗ Α Λ Λ ΑΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

Η κλιματική αλλαγή έπαψε να αποτελεί μακρινή απειλή. Συμβαίνει εδώ και τώρα και επιταχύνεται. Πολλές περιοχές στον κόσμο
αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες θερμοκρασίες.
Μέχρι τώρα ο γενικός μέσος όρος έχει αυξηθεί κατά 0,76 °C σε
σύγκριση με την πρώτη περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης. Φαίνεται, όμως, ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και οι επιπτώσεις της θα είναι πιο οδυνηρές.
Οι Ευρωπαίοι βιώνουν τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του
πλανήτη: ξηρασίες, πλημμύρες, κύματα καύσωνα και πυρκαγιές
στα δάση συμβαίνουν όλο και συχνότερα. Πρόκειται απλά για
μια πρόγευση του τι επακολουθεί. Οι κλιματολόγοι στη Διακυβερνητική Ομάδα για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC) των Ηνωμένων Εθνών μας προειδοποιούν για περαιτέρω αύξηση κατά 4 °C
μεταξύ των ετών 1990 και 2100.
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Η σημερινή κατάσταση οφείλεται κατά πολύ στα δισεκατομμύρια τόνων CO2 που εκπέμπονται καθημερινά στην ατμόσφαιρα
από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτά
τα ορυκτά καύσιμα παρέχουν ενέργεια για τα αυτοκίνητά μας,
τη θέρμανση των σπιτιών μας και το φωτισμό των γραφείων
μας. Καθόμαστε, όμως, πάνω σε ωρολογιακή βόμβα. Δεν θα
υποφέρει μόνο το περιβάλλον, αλλά και η οικονομία και η κοινωνία μας.
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Η κατάσταση επιτόπου
Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής, στον οποίο αναφερόμασταν υποθετικά για καιρό, είναι τώρα καταφανής. Με ψυχρότερους χειμώνες και
θερμότερα καλοκαίρια, οι εποχές μας χαρακτηρίζονται αυξητικά από
ακραίες καιρικές συνθήκες. Τα έντεκα από τα δώδεκα θερμότερα έτη του
κόσμου έχουν καταγραφεί μεταξύ του 1995 και του 2006. Και ενώ αυτό κάποιους τους ευχαριστεί, για πολλούς είναι καταστροφικό.
Το κύμα καύσωνα που χτύπησε την Ευρώπη το καλοκαίρι του 2003 στοίχισε τη ζωή σε 35 000 ανθρώπους, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί ήταν
από τη Γαλλία. Επίσης, χάθηκαν πολλές ζωές στη Γερμανία, στην Ισπανία
και την Ιταλία. Η θερμοκρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασε για πρώτη φορά τους 38 °C. Αυτά τα θερμά κύματα αναμένονται να αυξηθούν
τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση τα επόμενα χρόνια. Αν, όμως, η Ευρώπη δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τη σημερινή κατάσταση, τι θα γίνει
μετά; Τον 20ό αιώνα η θερμοκρασία στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 0,95 °C
σε σύγκριση με τον γενικό μέσο όρο των 0,76 °C.
Οι εποχές δεν γίνονται μόνο θερμότερες και ψυχρότερες αλλά και πιο
υγρές και ξηρές. Στην Ευρώπη διαμορφώνεται μια αντιθετική εικόνα, με
τις βόρειες περιοχές να γίνονται πιο υγρές (κατά 10–40 % από το 1900) και
τις νότιες πιο ξηρές (έως και κατά 20 % από το 1900). Οι συνακόλουθες
πλημμύρες και ξηρασίες επιβαρύνουν σημαντικά τη γεωργία και τους υδάτινους πόρους. Αν αυτές οι τάσεις συνεχιστούν, η κατάσταση δεν μπορεί
παρά να χειροτερεύσει.
Εξίσου επηρεάζεται και η οικονομία καθώς στις ακραίες καιρικές συνθήκες
οφείλεται το 79 % της οικονομικής ζημίας λόγω καταστροφών. Τη δεκαετία του 1990 τα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1980.
Ούτε το οικοσύστημα μένει ανεπηρέαστο. Ορισμένα είδη φυτών μετακινούνται προς τα βόρεια, όπου το κλίμα είναι θερμότερο, αυξάνοντας τη
βιοποικιλότητα σε κάποιες περιοχές και μειώνοντάς την σε άλλες. Ορισμένα έντομα επίσης μεταναστεύουν, όπως για παράδειγμα ορισμένοι
κρότωνες που συναντώνται βορειότερα από ποτέ. Αυτό συντελεί στην
εμφάνιση σοβαρών κροτωνογενών νόσων στις χώρες της Βαλτικής και
της κεντρικής Ευρώπης.
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Η εικόνα των πολικών αρκούδων στους παγετώνες που υποχωρούν στην
Αρκτική προβάλλεται συχνά για να τονιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Λίγοι όμως γνωρίζουν για την υποχώρηση των παγετώνων
στην Ευρώπη. Μόνο το καλοκαίρι του 2003 χάθηκε το 10 % της μάζας των
πάγων που έχουν απομείνει στις Άλπεις και υπολογίζεται ότι το 75 % των
πάγων στις Ελβετικές Άλπεις θα έχει πιθανόν εξαφανιστεί μέχρι το 2050.
Οι τόσο εκτεταμένες επιπτώσεις αντιμετωπίζονται μόνο με άμεση δράση.
«Η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί καθολικές λύσεις, όχι σε 10 ή 20 χρόνια αλλά τώρα αμέσως», δήλωσε ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Barroso κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του
στη Γροιλανδία, για να διαπιστώσει από κοντά τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Η Ευρώπη έχει ήδη επηρεαστεί, αλλά εκείνες που θα υποφέρουν περισσότερο είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες, στις οποίες το κλίμα είναι ήδη θερμότερο και ο βιοπορισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γεωργία.
Η πρόκληση είναι σύνθετη. Σήμερα οι κύριες πηγές ενέργειας είναι περιορισμένα αποθέματα ορυκτών καυσίμων που χρειάζονται εκατομμύρια
χρόνια για να αναπληρωθούν. Με τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης
υπάρχει κίνδυνος τα αποθέματα αυτά να εξαντληθούν. Επιπλέον, η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας προβλέπει αύξηση των ενεργειακών αναγκών
κατά 60 % μεταξύ των ετών 2000 και 2030.
Αφού οι πηγές ενέργειας δεν είναι ανεξάντλητες, η μόνη λύση είναι η αύξηση της απόδοσης, η ανεύρεση εναλλακτικών και η παράλληλη πλήρης
εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών.
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Τι κάνει η ΕΕ
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν η IPCC απέδειξε για πρώτη
φορά ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητας
και της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της απειλής που θέτει η κλιματική αλλαγή. Με βάση το πρωτόκολλο του Κιότο του 1997, που υπεγράφη από 140 χώρες, η ΕΕ των 15 δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της κατά 8 %
έως το 2012, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
Πιο πρόσφατα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 9ης Μαρτίου 2007, οι ηγέτες ενέκριναν ένα περιεκτικό πακέτο μέτρων, χαράσσοντας μια νέα καθολική πολιτική για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Η πολιτική αυτή
υπερβαίνει όλες τις προηγούμενες δεσμεύσεις. Οι στόχοι τις περι
λαμβάνουν:
 μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 20 %
έως το 2020 και κατά 30 %, αν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία·
 βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % έως το 2020·
 αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 20 %
έως το 2020·
 αύξηση του ποσοστού των βιοκαυσίμων στα καύσιμα κίνησης σε
10 % έως το 2020.
Μια σύντομη ματιά στις κύριες πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
στην ΕΕ αποκαλύπτει ότι οι κλάδοι που ευθύνονται περισσότερο είναι
ο ενεργειακός κλάδος, η βιομηχανία και ο κλάδος των μεταφορών, ακολουθούμενοι σε μικρή απόσταση από τα νοικοκυριά και τη γεωργία.
Ενεργειακοί
κλάδοι 32,1
%
Energy industries
32.1%

Μεταφορές
%
Transport19,4
19.4%

Βιομηχανία
20,8 %
Industry 20.8%
Γεωργία
9,2 % 9.2%
Agriculture
Νοικοκυριά
Householdκαιand
υπηρεσίες
%
services 15,5
15.5%

Άλλοι κλάδοι
Other
3.0%3,0 %

Πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ — 2004 (Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Περιβάλλοντος)
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Για να προσδιορίσει και να αναπτύξει στοχευμένα μέσα για το μετριασμό
του προβλήματος, η ΕΕ ίδρυσε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή το 2000. Σε συνεργασία με επιχειρήσεις, επιστήμονες και
ΜΚΟ, το πρόγραμμα αυτό επιστρατεύει τρόπους, με τους οποίους η ΕΕ
μπορεί να μειώσει τις εκπομπές της που αποτελούν το 14 % των παγκό
σμιων εκπομπών. Έως τώρα έχει προσδιορίσει 40 περιοχές, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές της Ευρώπης μέχρι και κατά 16 % σε σύγκριση με τις τιμές του 1990.
Το κύριο επίτευγμά του ήταν το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίου
θερμοκηπίου που άρχισε να ισχύει το 2005. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
πολυεθνικό πολυκλαδικό σύστημα εμπορίας εκπομπών στον κόσμο. Βοηθά τις χώρες να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο του
πρωτοκόλλου του Κιότο το 1997 αναφορικά με τις εκπομπές CO2, οργανώνοντας συνεργασίες μεταξύ των χωρών που υπερπαράγουν CO2 και των
χωρών που βρίσκονται κάτω από το όριο του Κιότο. Η χώρα που υπερπαράγει πληρώνει για να αγοράσει δικαιώματα εκπομπής CO2 από τη χώρα
με την οποία συνεργάζεται: τελικά, καμία δεν παράγει μεγαλύτερη ποσότητα από τη συμφωνημένη.

;

Στο πλαίσιο της οδηγίας Ecodesign προωθείται ένα σύνολο μέτρων για
να επιτευχθούν οικονομικά αποδοτικές βελτιώσεις στα πιο ενεργοβόρα
προϊόντα. Για αυτά τα προϊόντα θα εφαρμοστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης σε συνδυασμό με σαφέστερη επισήμανση. Υπολογίζεται ότι μόνο οι βελτιώσεις στους λέβητες κεντρικής θέρμανσης και στα
θερμοσίφωνα μπορούν να μειώσουν κατά 3 % τις συνολικές εκπομπές
έως το 2020 (σε σύγκριση με το 2004).

Γνωρίζατε
ότι…

Η ανακύκλωση του αλουμινίου
απαιτεί δέκα φορές λιγότερη
ενέργεια από το να
παραχθεί από την
αρχή.

Μέσω της οδηγίας για την ενεργειακή φορολογία, η ΕΕ θα
επιδιώξει να αποθαρρύνει τη ρυπαντική συμπεριφορά και θα
επιβραβεύει τη θετική συμπεριφορά όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τις περιβαλλοντικά φιλικές ενέργειες.
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Οι μεταφορές είναι ένας ακόμη κλάδος που μπορεί να συμβάλει στο μετρια
σμό της κλιματικής αλλαγής και εξετάζονται ορισμένες νομοθετικές προτάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν: την ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου,
την αύξηση της αναλογίας βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, τη μείωση της έντασης άνθρακα των καυσίμων και την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των διάφορων μεταφορικών μέσων.
Επίσης, η ΕΕ συνεργάζεται με βασικούς συντελεστές με σκοπό να ανατρέψει την τάση προς την αύξηση των ενεργειακών αναγκών εντοπίζοντας
και εκριζώνοντας τις κύριες μορφές ενεργειακής σπατάλης: πρόκειται να
αναπτυχθούν νέες ενεργειακές τεχνολογίες με στόχο την αύξηση της απόδοσης με την οποία παράγεται και καταναλώνεται η ενέργεια. Αυτές οι τεχνολογίες θα ενισχυθούν με μαζικές επενδύσεις χάρη στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ για τα έτη 2007–2013. Οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και τα κτίρια θα γίνουν ενεργειακά, πιο αποδοτικά, και οι
τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων θα γίνουν πιο καθαρές.
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Η ανανεώσιμη ενέργεια εξετάζεται επίσης ως μέσο για την περαιτέρω αύξηση των αειφόρων πηγών ενέργειας. Χρησιμοποιώντας υδροηλεκτρική
ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, βιοκαύσιμα, βιομάζα και γεωθερμική ενέργεια
η ΕΕ στοχεύει να εξασφαλίσει ότι το 20 % της συνολικής της ενέργειας θα
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020. Τα βιοκαύσιμα
έχουν εξαιρετικά καλές προοπτικές και αναμένεται να καλύπτουν το 10 %
των αναγκών της ΕΕ σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης έως το 2020. Σήμερα η Σουηδία πρωτοπορεί στην Ευρώπη στη χρήση βιοκαυσίμων — με
2,3 %. Ακολουθούν η Γερμανία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Γαλλία.
Ενώ κάθε ανανεώσιμη πηγή έχει τα υπέρ και τα κατά της, η επένδυση στην
τεχνολογία θα προσφέρει στην ΕΕ τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τις
πηγές ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλη εναλλακτική πηγή είναι η βιομάζα, με την οποία ασχολείται το σχέδιο δράσης για
τη βιομάζα της ΕΕ. Η βιομάζα περιλαμβάνει καθετί στερεό και οργανικό
όπως το ξύλο και τα υπολείμματα κατεργασίας ξύλου, το άχυρο, τα κατάλοιπα από τη συγκομιδή καλλιεργειών και τα φυτικά και ζωικά απόβλητα.
Υποκαθιστά παραδοσιακές πηγές ενέργειας όπως ο άνθρακας, η βενζίνη
και το φωταέριο, που είναι περιορισμένες και ρυπαίνουν. Υπολογίζοντάς
την σε τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου (ΤΙΠ), η ΕΕ εκτιμά ότι το σχέδιο
δράσης θα βοηθήσει να αυξηθεί η χρήση της βιομάζας σε 150 εκατομμύρια τόνους ΤΙΠ το 2010.
Η ασφάλεια της παροχής ενέργειας αποτελεί πραγματική ανησυχία. Ένας
από τους κύριους στόχους της νέας ενεργειακής πολιτικής για το σχέδιο
δράσης της Ευρώπης, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
τον Μάρτιο του 2007, είναι η εξασφάλιση ασφαλών ενεργειακών παροχών.
Αλλά ενώ η ΕΕ ασχολείται πρωτίστως με τις χώρες μέλη της, δεν εργάζεται μόνη της. Έχει συνάψει αρκετές συνεργασίες με βιομηχανοποιημένα
και αναπτυσσόμενα έθνη.
Για παράδειγμα, η ΕΕ έχει αρχίσει διάλογο για την ενέργεια με τη Ρωσία.
Ελπίζει να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και
πυρηνική ασφάλεια με αυτή τη χώρα, η οποία παράγει το 7 % των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Μέσω του μηχανισμού ευλυγισίας του πρωτοκόλλου του Κιότο γίνονται προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού κλάδου της Ρωσίας και, συνεπώς, για την προώθηση της ενεργειακής
απόδοσης και των περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών.
Με τις ΗΠΑ έχει θεσπιστεί ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, το
Energy Star, για τον εξοπλισμό γραφείων. Οι υπολογιστές, τα αντιγραφικά
μηχανήματα, οι εκτυπωτές και οι οθόνες υπολογιστών πρέπει να πληρούν
απαιτητικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. Με αυτό το μέτρο αναμένεται
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να εξοικονομηθεί ηλεκτρική ενέργεια 30 TWh σε τρία χρόνια —σχεδόν ισοδύναμη με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της Ουγγαρίας.
Στόχος της ΕΕ είναι να παροτρύνει τους ηγέτες της Κίνας και της Ινδίας να
εντείνουν τη συνεργασία τους για την κλιματική αλλαγή. Στόχος είναι να
αναπτύξουν καθαρές τεχνολογίες παραγωγής άνθρακα, να αυξήσουν την
ενεργειακή απόδοση και να προάγουν τους περιβαλλοντικά φιλικούς
ενεργειακούς πόρους. Ακόμη, αν αυτές οι χώρες δεσμευτούν να μειώσουν
τις εκπομπές τους σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, η ΕΕ εξέφρασε προθυμία να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα: να αυξήσει τη δική της δέσμευση σε μείωση 30 %.
Κάνοντας τη διαφορά
Τα νοικοκυριά ευθύνονται άμεσα για περίπου το 16 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, με το 70 % της ενέργειας που χρησιμοποιούν τα
νοικοκυριά να ξοδεύεται στη θέρμανση των σπιτιών, το 14 % στη θέρμανση νερού και το 12 % στο φωτισμό και τις ηλεκτρικές συσκευές. Στη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων οφείλεται το 10 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ. Η δυνατότητα για δράση είναι επομένως τεράστια!
Μπορείτε να υπολογίσετε τη συμβολή σας στην υπερθέρμανση του πλανήτη με μια αριθμομηχανή ίχνους διοξειδίου του άνθρακα. Στο Διαδίκτυο διατίθενται διάφορα εργαλεία, όπως η αριθμομηχανή της ΕΕ: www.
mycarbonfootprint.eu.
Με την αριθμομηχανή μπορείτε να ανακαλύψετε πώς να υιοθετήσετε ένα
πιο βιώσιμο τρόπο ζωής χωρίς να επιβαρύνετε την ποιότητα ζωής σας. Ευτυχώς οι πιο αποδοτικές επιλογές είναι συχνά και οι πιο απλές και σας εξοικονομούν χρήματα.
Επιλέγετε πιο καθαρά μέσα μεταφοράς. Προτιμήστε το τρένο ή το λεωφορείο αντί του αυτοκινήτου και περπατήστε ή μετακινηθείτε με ποδήλατο όσο περισσότερο μπορείτε. Έτσι συμβάλλετε σημαντικά στη μείωση
των εκπομπών. Αν σκοπεύετε να αγοράσετε αυτοκίνητο, επιλέξτε ένα που
καταναλώνει λιγότερα καύσιμα και παράγει λιγότερο CO2.
Βγάλτε από την πρίζα τις συσκευές, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε. Ακόμα και σε κατάσταση αναμονής, οι συσκευές καταναλώνουν έως και το
60 % της ενέργειας που χρησιμοποιούν όταν λειτουργούν. Επιλέξτε ειδικές
λάμπες που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, οι οποίες διαρκούν έως και
δώδεκα φορές περισσότερο από τις συμβατικές λάμπες και άρα στοιχίζουν λιγότερο.
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Κ λιματική αλλαγή

Οι οικιακές συσκευές που πωλούνται στην ΕΕ φέρουν μια ετικέτα που τις
κατατάσσει ανάλογα με το επίπεδο της ενεργειακής τους απόδοσης: από
Α (υψηλή ενεργειακή απόδοση) έως G (χαμηλή απόδοση). Η επιλογή
προϊόντων υψηλής απόδοσης μειώνει τις εκπομπές και ενθαρρύνει τις
επιχειρήσεις να επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη.
Όλοι επιδιώκουμε τη βέλτιστη θερμοκρασία στο σπίτι μας. Το χειμώνα
ανάβουμε τα καλοριφέρ και το καλοκαίρι το κλιματιστικό. Όμως, με τη
χρήση οικιακής μόνωσης, μπορούμε να μειώσουμε αυτή την ανάγκη, καθώς το σπίτι θα επηρεάζεται λιγότερο από τις εξωτερικές θερμοκρασίες.
Συχνά θερμαίνουμε το σπίτι μας περισσότερο από όσο χρειάζεται. Αν μειώσουμε τη θερμοκρασία κατά 1 °C μέσω του θερμοστάτη, η διαφορά θα
είναι ανεπαίσθητη, αλλά η συμβολή σημαντική. Θα μειωθεί και η ενερ
γειακή χρήση και ο λογαριασμός της ΔΕΗ κατά 10 %. Μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικές μειώσεις κάνοντας έξυπνες επιλογές.

«Βγάλ’ το από την
πρίζα, σβήσ’ το,
χαμήλωσέ το»
0 1 9
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ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αειφόρες μεταφορές
Ευκολότερες, καθαρότερες και ασφαλέστερες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

Η πόλη σας υποφέρει από κυκλοφοριακή συμφόρηση τις ώρες
αιχμής; Προσπαθείτε να αποφεύγετε το μποτιλιάρισμα που
ακούτε στα ραδιοφωνικά δελτία οδικής κυκλοφορίας; Μήπως ο
δρόμος που χρησιμοποιείτε μετατρέπεται σε γιγάντιο σταθμό
αυτοκινήτων; Δεν είστε ο μόνος. Όλη η Ευρώπη επηρεάζεται,
καθώς επτάμιση χιλιάδες χιλιόμετρα των δρόμων της μπλοκάρονται καθημερινά από την κίνηση.

;

Γνωρίζατε
ότι…

© Corbis

Κατά μέσο όρο κάθε
πολίτης της ΕΕ ταξιδεύει
35 km την ημέρα —το 75 %
αυτής της απόστασης
καλύπτεται με το
αυτοκίνητο.

Η μάστιγα της κυκλοφοριακής συμφόρησηs δεν αφορά μόνο το
χρόνο που σπαταλιέται στο μποτιλιάρισμα. Ο αντίκτυπος στο
περιβάλλον και την υγεία μας είναι επίσης καταστροφικός, καθώς η κυκλοφοριακή συμφόρηση συμβάλλει μαζικά στα αέρια
θερμοκηπίου και ευθύνεται για το ένα πέμπτο των συνολικών
εκπομπών CO2 της ΕΕ, τα οποία έχουν αυξηθεί κατά 26 % μεταξύ
των ετών 1990 και 2004. Και, παρά τις εξελίξεις στην οδική
ασφάλεια, όπως τα συστήματα ABS και οι αερόσακοι, 40 000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στο δρόμο ετησίως.
Αυτό απεικονίζει μόνο ένα μέρος της κατάστασης. Ένα άλλο
μέρος είναι οι αερομεταφορές. Οι πτήσεις ευθύνονται για
ένα μεγάλο μέρος της περιβαλλοντικής καταστροφής,
αφού οι εκπομπές CO2 από διεθνείς αερομεταφορές αυξήθηκαν κατά 87 % από το 1990.
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Α ειφόρες μεταφορές

Η κατάσταση επιτόπου
Για την αντιμετώπιση της συμφόρησης, του θορύβου και της ατμοσφαιρικής μόλυνσης, οι εθνικοί και τοπικοί φορείς επινοούν πρωτοποριακά μέτρα για τη μείωση της κίνησης στους δρόμους μας.
Στη Γερμανία οι συνειδητοποιημένοι σε θέματα υγείας πολίτες νοικιάζουν
ποδήλατα από την υπηρεσία ενοικίασης Call-a-Bike που λειτουργεί στο Βερολίνο, στην Κολονία, στο Μόναχο και τη Στουτγάρδη. Στη βόρεια Ιταλία
δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα τις Κυριακές χάρη στη συμμετοχή πολλών
περιοχών και περισσότερων από τέσσερα εκατομμύρια πολιτών. Στο Παρίσι τις Κυριακές και τις αργίες δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα γύρω από το
Σηκουάνα, αλλά μόνο πεζοί και άνθρωποι με πατίνια και ποδήλατα, χάρη
στην πρωτοβουλία «Το Παρίσι αναπνέει».
Στο Λονδίνο επιβάλλονται τέλη συμφόρησης στους αυτοκινητιστές που
μπαίνουν στο κέντρο, και σχεδιάζεται η παροχή εκπτώσεων για τα λιγότερο ρυπογόνα οχήματα και η επιβολή προσαυξημένων χρεώσεων για τα
περισσότερο ρυπογόνα οχήματα, όπως τα βενζινοκίνητα 4x4 και τα αγωνιστικά. Στην Κρακοβία της Πολωνίας μια νέα υπηρεσία αστικής μετακίνησης, που ανταποκρίνεται στη ζήτηση, επιτρέπει στους κατοίκους των προαστίων να φτάνουν στο κέντρο της πόλης ταχύτερα και άνετα. Ο πολίτης
μπορεί να κανονίσει τη μεταφορά του καλώντας απλά σε έναν ειδικό αριθμό τηλεφώνου.
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Όλος ο στόλος των λεωφορείων της αυστριακής πόλης Γκρατς κινείται
πλέον με βιοντίζελ από επαναχρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι που προέρχεται από νοικοκυριά και εστιατόρια. Το 2003 ιδρύθηκε ένα πρατήριο
βιοντίζελ, από το οποίο οι πολίτες μπορούν να αγοράζουν βιοντίζελ ανά
πάσα στιγμή.
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Ενώ αυτές οι προσεγγίσεις βοηθούν στη συγκράτηση της μόλυνσης και
ενισχύουν ένα καθαρότερο και πιο ισορροπημένο σύστημα μεταφορών,
η αποτελεσματικότητά τους θα είναι περιορισμένη έως ότου υπάρξει ένας
κεντρικός συντονισμός. Σε αυτό μπορεί να συμβάλει η ΕΕ, καθώς με κεντρικό συντονισμό από την ΕΕ θα μπορούν να επωφελούνται όλοι από αυτές τις πρωτοβουλίες και όχι μόνο κάποιοι τυχεροί.

Α ειφόρες μεταφορές

Τι κάνει η ΕΕ

© Corbis

Σε μια ιδανική κατάσταση η κίνηση δεν θα προκαλούσε ποτέ μποτιλιάρισμα, οι άνθρωποι θα επωφελούνταν από τα πιο καθαρά και αποδοτικά μεταφορικά μέσα, και τα καθαρά καύσιμα θα έδιναν ένα τέλος στη μόλυνση
της ατμόσφαιρας με τοξικές αναθυμιάσεις. Αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη
πολλά για να υλοποιηθούν αυτές οι ιδέες. Έτσι, η ΕΕ αποφάσισε να συντονίσει τη δράση σε καίριους τομείς:
 μείωση των εκπομπών ρύπων για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον·
 επίτευξη ισορροπίας στη συχνότητα χρήσης των διάφορων μεταφορικών μέσων·
 μείωση των εκπομπών CO2 των οχημάτων, με στόχο τα 140 g/km
έως το 2009 και τα 120g/km έως το 2012·
 μείωση των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων κατά 50 %
(σε σύγκριση με το 2000) έως το 2010.
Η οδηγία για το «Ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας» (Eurovignette)
της ΕΕ, που εγκρίθηκε το 1999, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιβάλλουν
στα βαρέα φορτηγά οχήματα διόδια που αντανακλούν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της μεταφοράς εμπορευμάτων. Αυτή η πρωτοβουλία θα
ανταμείβει οδηγούς με λιγότερο ρυπογόνα οχήματα.

;

Σήμερα, μία στις εννέα παραδόσεις εμπορευμάτων στην Ευρώπη καθυστερεί λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, και, καθώς αναμένεται αύξηση
των μεταφορών εμπορευμάτων κατά 50 % έως το 2012, η ανάγκη για δράση είναι επιτακτική. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Marco Polo, η ισορροπία
μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση συνδυασμένων μέσων μεταφοράς και
με τη δημιουργία πιο αποδοτικών, οικονομικά βιώσιμων και αειφόρων
αλυσίδων μεταφοράς.

Για μελλοντική δράση, η Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια νέα πράσινη
βίβλο για την αστική κινητικότητα. Η βίβλος περιλαμβάνει νέες
προσεγγίσεις για την ενίσχυση της χρήσης βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών μεταφορικών λύσεων, όπως τα δημόσια
Ένα άτομο που πετάει από το
μέσα συγκοινωνίας και τα μη μηχανοκίνητα μέσα μεταφοΛονδίνο στη Νέα Υόρκη και
ράς. Αναφέρεται σε όλους τους τρόπους μετακίνησης, συεπιστρέφει παράγει σχεδόν τις ίδιες
μπεριλαμβάνοντας το περπάτημα, τα ποδήλατα, τα μοτοεκπομπές με αυτές που παράγει
ποδήλατα και τα αυτοκινούμενα οχήματα και καλύπτει και
μία οικογένεια της ΕΕ για
το θέμα των αστικών μεταφορών (και της διαχείρισης) εμπονα θερμάνει το σπίτι της για
ρευμάτων και των μεταφορών επιβατών. Η βίβλος τονίζει την
ένα έτος.
ανάγκη για ενιαία προσέγγιση της πολιτικής.

Γνωρίζατε
ότι…
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Α ειφόρες μεταφορές

Για τη μείωση των εκπομπών CO2 εκπονείται νέα νομοθεσία, λόγω των χαμηλών επιδόσεων των κατασκευαστών αυτοκινήτων να φτάσουν στο στόχο των 140 g/km, που ορίστηκε το 1999 για το 2009. Σήμερα η μέση παραγωγή εκπομπών των οχημάτων είναι 163 g/km.
Στο στόχαστρο έχουν μπει και οι αερομεταφορές, ενώ προτείνεται να
ενταχθούν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ
από το 2012, ώστε να μπορούν οι χώρες που συμμετέχουν να αγοράζουν
ή να πωλούν τα δικαιώματα εκπομπών τους. Έτσι, οι εκπομπές CO2 από τις
αερομεταφορές θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 46 % έως το 2020.
Για τη μείωση κατά 50 % των θανάτων στο δρόμο στην Ευρώπη έως το
2010, ετοιμάζεται μια σειρά πρωτοβουλιών που ήδη αποδεικνύονται αποτελεσματικές. Χάρη στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, οι κύριες οδικές αρτηρίες στην Ευρώπη γίνονται ασφαλέστερες μέσω βελτιωμένων
υποδομών και μηχανικής. Οι πιο ευάλωτοι χρήστες των δρόμων, δηλαδή
οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι μοτοσικλετιστές, θα μπορούν να νιώθουν πιο
ασφαλείς, καθώς τώρα τα βαρέα φορτηγά οχήματα υποχρεούνται διά νόμου να είναι εξοπλισμένα με κάτοπτρα τυφλού σημείου. Παράλληλα σχεδιάζονται και προωθούνται και άλλες συσκευές για την οδική ασφάλεια.
Έχει οργανωθεί η εκστρατεία ευαισθητοποίησης eSafety για την προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας του ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας,
που λέγεται ότι θα μειώσει τα τροχαία ατυχήματα κατά περισσότερο από
20 %.
Κάνοντας τη διαφορά
Όπου είναι δυνατόν, μοιραστείτε το αυτοκίνητό σας. Οι γονείς το εκτιμούν όταν κάποιος πηγαίνει με το αυτοκίνητό του και τα δικά τους παιδιά
στο σχολείο. Γιατί όμως να μη μοιράζεστε το αυτοκίνητό σας πηγαίνοντας
για τη δουλειά, παίρνοντας από το δρόμο έναν ή δύο συναδέλφους σας;
Αν ζείτε σε πόλη με βολική συγκοινωνία, δοκιμάστε να τη χρησιμοποιήσετε, αν δεν το κάνετε ήδη. Το αυτοκίνητο προκαλεί εξάρτηση, βρείτε έναν
άλλο τρόπο για να πάτε στη δουλειά. Ίσως η μέρα σας ξεκινήσει πιο ευχάριστα, αν αποφύγετε την κίνηση των ωρών αιχμής ή τον καβγά για μια
θέση στάθμευσης.
Για το δικό σας καλό επιλέξτε το ποδήλατο, που όχι μόνο επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον, αλλά και σας βοηθά να διατηρείστε σε φόρμα. Σε
όλη την Ευρώπη ξεφυτρώνουν δημόσιοι στόλοι ποδηλάτων. Το Call-a-Bike
της Γερμανίας, το Vélo à la Carte της Γαλλίας και το OV Fiets των Κάτω Χωρών είναι απλά λίγα παραδείγματα.
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ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο, είναι σημαντικό να φροντίσετε για την ασφάλειά σας:
 η χρήση της ζώνης ασφαλείας θα μπορούσε να σώζει 5 000 ζωές
ετησίως στην ΕΕ. Η οδήγηση χωρίς ζώνη είναι η δεύτερη αιτία θανάτων στο δρόμο μετά τη γρήγορη οδήγηση και πριν από την
οδήγηση σε κατάσταση μέθης·
 η έξυπνη οδήγηση —με προσαρμογή της ταχύτητας και πρόληψη— είναι ασφαλέστερη, εξοικονομεί καύσιμα και χρήματα και
μειώνει τις εκπομπές·
 επιλέξτε ήρεμη μουσική —δε σκοτώνει μόνο η ταχύτητα. Η γρήγορη μουσική αυξάνει τις πιθανότητες εμπλοκής σας σε ατύχημα·
 το χρώμα του αυτοκινήτου επηρεάζει την ασφάλεια. τα φωτεινότερα χρώματα είναι πιο ορατά: το ασημί φαίνεται να είναι το
ασφαλέστερο και ακολουθούν το λευκό, το κίτρινο, το κόκκινο και
το μπλε·
 η προσάρτηση προστατευτικού εξοπλισμού για παιδιά ύψους κάτω
των 1,35 μέτρων που προσαρμόζεται στο βάρος τους μπορεί να
μειώσει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών.

«Επωφελήσου όσο

μπορείς από
το ποδήλατό σου,
βγες έξω στον
καθαρό αέρα

»
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ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κ ΑΤΑΝΑ Λ ΩΣΗ Κ ΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κατανάλωση και παραγωγή
Εξυπνότερη χρήση των πόρων
από την αρχή έως το τέλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3

Καθημερινά πετάμε διάφορα πράγματα, από φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης μέχρι ηλεκτρικά προϊόντα που συμφέρει περισσότερο να αντικατασταθούν παρά να επισκευαστούν. Σκεφτείτε όλα
όσα αγοράζετε και χρησιμοποιείτε καθημερινά και μετά σκεφτείτε τα υπόλοιπα 1,7 δισεκατομμύρια άτομα που απαρτίζουν την καταναλωτική κοινωνία μας. Όλοι κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες απολαμβάνουμε υψηλότερο βιοτικό
επίπεδο, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιούν
αγαθά και υπηρεσίες που δεν ήταν διαθέσιμες στο παρελθόν. Ταυτόχρονα, όμως, από τον τρόπο κατανάλωσης και παραγωγής αυτών
των προϊόντων και υπηρεσιών πηγάζει το μεγαλύτερο μέρος των
πιέσεων που υφίσταται το περιβάλλον. Η κατανάλωση και η παραγωγή υπερβαίνουν σημαντικά το κατώφλι κορεσμού της Γης μας,
πάνω στην οποία στηρίζουμε την ευημερία και την ευεξία μας.

© Corbis

Αυτές οι πιέσεις εξακολουθούν να αυξάνονται μαζί με την αύξηση
του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτό συμβάλλει στην άναρχη δόμηση, την υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και την ξήρανση
ή μόλυνση των τρεχούμενων υδάτων και θέτει ως μόνιμη πρόκληση την ανεύρεση τρόπων απόρριψης όλων των πραγμάτων που
πετάμε. Εξορύσσουμε ορυκτά χωρίς να σκεφτόμαστε το αύριο,
ενώ τα εργοστάσια 24ωρης λειτουργίας εκπέμπουν όλο και μεγαλύτερες ποσότητες αερίων θερμοκηπίου. Όλα αυτά είναι απλά παραδείγματα του συγκεκαλυμμένου κόστους πίσω από τη χαμηλή
τιμή του κρέατος από μονάδες εντατικής εκτροφής ή της τελευταίας τεχνολογικής μικροεφεύρεσης.
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Κ ατανάλωση και παραγωγή

;

Η κατανάλωσή μας στην ΕΕ εμπίπτει σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:
τρόφιμα και ποτά, στέγαση, ατομικά ταξίδια, και κινητικότητα και
τουρισμός.

Γνωρίζατε
ότι…

Τη δεκαετία του 1960 το μέσο
κατάστημα τροφίμων στην
Ευρώπη είχε 2 000 γραμμές
παραγωγής. Ένα σύγχρονο
πολυκατάστημα διαθέτει
πάνω από 15 000.

Ο αρνητικός αντίκτυπος της παραγωγής και κατανάλωσης
στην Ευρώπη γίνεται αισθητός και σε άλλα μέρη του κόσμου.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερους πόρους από το εξωτερικό
για κατανάλωση στην Ευρώπη, ασκώντας πιέσεις στο περιβάλλον σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η κατάσταση επιτόπου
Ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουμε στη σύγχρονη κοινωνία κατασπαταλά τους πόρους και μας οδηγεί να δαπανούμε μεγάλα ποσά σε μη βιώσιμα προϊόντα που είναι κάθε άλλο παρά ωφέλιμα για εμάς και την κοινωνία γενικά. Πρέπει να στραφούμε στην αειφόρο κατανάλωση, που λαμβάνει υπόψη την οικονομική απόδοση και το γενικότερο κοινωνικό και
περιβαλλοντικό συμφέρον.
Η αγορά αντικειμένων έχει γίνει πολιτιστική συνήθεια και τα ψώνια, σε
πολλές χώρες της ΕΕ, είναι η νούμερο ένα ψυχαγωγική δραστηριότητα. Οι
διαφημίσεις προτρέπουν τα παιδιά να ξοδεύουν το χαρτζιλίκι τους ή επηρεάζουν τους γονείς. Η Unesco αναφέρει ότι τα έσοδα από τις διαφημίσεις
που απευθύνονται στα παιδιά έχουν φτάσει το 1 δισ. EUR ετησίως, μόνο
στις χώρες τις ΕΕ.
Ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνουμε και αγοράζουμε πράγματα πρέπει να
αλλάξει.
Έως το 2050, με τις σύγχρονες τάσεις, η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση
μπορεί να διπλασιαστεί, καθώς αυξάνονται οι πληθυσμοί και οι αναπτυσσόμενες χώρες επεκτείνουν τις οικονομίες τους. Είναι, λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτύξουμε προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμο
ποιούν λιγότερους πόρους, να αποτρέψουμε την κατασπατάληση των
πόρων και να καταναλώνουμε πιο υπεύθυνα.
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Για την επίτευξη αυτών των στόχων πρέπει να καταβάλουμε σημαντικές
προσπάθειες. Είναι καθήκον όλων μας: των διεθνών οργανώσεων, των δημόσιων φορέων, των παραγωγών, των πωλητών, των καταναλωτών και
των ανθρώπων που εκπαιδεύουν τα παιδιά μας και το κοινό.
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Τι κάνει η ΕΕ
Για να επιτύχουμε αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή απαιτείται να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, αγοράζουμε και απορρίπτουμε. Η ΕΕ έχει θέσει καίριους στόχους για να μας οδηγήσει να υιοθε
τήσουμε λιγότερο επιβλαβή πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής:
 να βάλει ένα τέλος στην καταστροφική σχέση που συνδέει την
οικονομική ανάπτυξη με τη βλάβη στο περιβάλλον·
 να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και το κοινό να χρησιμοποιούν
αντικείμενα που έχουν παραχθεί με υπευθυνότητα·
 να προτρέψει τους δημόσιους φορείς στην Ευρώπη να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον.
Αυτό γίνεται ήδη σε κάποιες χώρες. Έως το 2010, η ΕΕ επιθυμεί
όλες οι χώρες της Ένωσης να έχουν ακολουθήσει το παράδειγμα
των χωρών που είναι καλύτερες στην επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών που σέβονται το περιβάλλον·
 να εμπλουτίσει την αγορά με τεχνολογίες και καινοτομίες φιλικές
προς το περιβάλλον·
 να βελτιώσει την ευημερία των ζώων εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω ποικίλων μέτρων.
Τον Ιανουάριο του 2004 η ΕΕ έθεσε σε ισχύ το σχέδιο δράσης για την περιβαλλοντική τεχνολογία (ETAP). Οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες περιλαμβάνουν συστήματα ανακύκλωσης υδάτινων λυμάτων από βιομηχανικές επεξεργασίες, ενεργειακά αποδοτικές μηχανές αυτοκινήτου και τεχνικές βελτίωσης του εδάφους. Το ETAP εστιάζει στη δημιουργία εναλλακτικών
τρόπων παραγωγής με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Η θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων προτάθηκε τον Δεκέμβριο του 2005 και έχει 25ετή ισχύ. Στοχεύει να εξασφαλίσει
ότι η κατανάλωση των πόρων και ο σχετικός αντίκτυπος δε θα υπερβαίνουν
την αναγεννητική ικανότητα του περιβάλλοντος. Έχει εκπονηθεί για να σπάσει
τη σύνδεση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της χρήσης των πόρων.
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Ο τρόπος με τον οποίο τα πράγματα που αγοράζουμε επηρεάζουν το περιβάλλον αποτελεί μέριμνα της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων
2003. Οι σχεδιαστές, οι κατασκευαστές, οι εταιρείες προώθησης, οι πωλητές και ο καταναλωτής ενώνονται σε μια κοινή δράση για να μειώσουν τον
αρνητικό αντίκτυπο ενός προϊόντος από τη στιγμή που κατασκευάζεται
για πρώτη φορά μέχρι τη στιγμή που πετιέται.

;

Για να γνωρίζει ο καταναλωτής πόσο περιβαλλοντικά φιλικά είναι τα αντικείμενα που αγοράζει, η ΕΕ θέσπισε το 1992 ένα σύστημα οικολογικής σήμανσης. Η οικολογική σήμανση παίρνει τη μορφή ενός λογότυπου με λουλούδι και εγγυάται ότι ένα αντικείμενο είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον σε σχέση με άλλα παρόμοια προϊόντα της αγοράς. Για να αποκτήσει
την οικολογική σήμανση, το αντικείμενο πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια που αφορούν τον περιβαλλοντικό του αντίκτυπο από τη στιγμή της
παραγωγής του, κατά τη διάρκεια της χρήσης του και μέχρι την απόρριψή
του. Σήμερα το πρόγραμμα έχει επεκταθεί στις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνοντας και την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου χώρων κατασκήνωσης και άλλων τουριστικών υπηρεσιών.

Η ΕΕ έχει οργανώσει εκστρατείες όπως οι πράσινες αγορές και
το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), για να επηρεάσει την επιχειρηματική κοινότητα. Η ΕΕ στοχεύει να δώσει το καλό παράδειγμα μέσω του
Οι ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές
συστήματος των πράσινων αγορών, το οποίο υποδειξοδεύουν περίπου το 16 % του ΑΕγχΠ της
κνύει με ποιο τρόπο μπορούν οι δημόσιοι οργανισμοί
Ένωσης (την αξία όλης της οικονομικής
να
επιλέγουν τους εργολήπτες και τους προμηθευτές
δραστηριότητας). Αν χρησιμοποιήσουν
τους με βάση τις «πράσινες συμβάσεις».
την αγοραστική τους δύναμη

Γνωρίζατε
ότι…

επιλέγοντας αγαθά και υπηρεσίες που
σέβονται το περιβάλλον, μπορούν
να συνεισφέρουν
σημαντικά.

Το EMAS ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να πράξουν το ίδιο
και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, ενώνοντας υπεύθυνες εταιρείες σε ένα κοινό δίκτυο δράσης.

Το κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και ευημερία
των ζώων 2006–2010 περιγράφει μια συνολική στρατηγική και προτείνει μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση της ευημερίας των
ζώων. Τονίζει πώς μπορούν οι καταναλωτές να βελτιώσουν τις συνθήκες
ζωής των ζώων κάνοντας συνειδητές επιλογές.
Επιθυμώντας να ενισχύσει αυτές τις πρωτοβουλίες, η Επιτροπή σκοπεύει
να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης για την αειφόρο κατανάλωση και
παραγωγή.
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Κάνοντας τη διαφορά
Αγοράζετε, ψηφίζετε, έχετε δύναμη. Όταν αγοράζετε, κάνετε επιλογές. Οι
αποφάσεις που παίρνετε όταν ταξιδεύετε και όταν επιλέγετε τι να φάτε και
πώς να ζήσετε στο σπίτι σας έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η τιμή δεν
πρέπει να καθορίζει εξ ολοκλήρου την επιλογή σας. Αν προσθέσετε λίγα
ακόμα κριτήρια στη λίστα σας, μπορείτε να κάνετε τη διαφορά. Ακολουθούν μερικές ιδέες.
Τα ταξίδια και ο τουρισμός έχουν ανθίσει και αναπτυχθεί θεαματικά τα τελευταία 50 χρόνια. Γνωρίζοντας άλλα μέρη, άλλους ανθρώπους και άλλους πολιτισμούς, εμπλουτίζουμε τη ζωή μας και ανανεώνουμε τις εμπειρίες μας. Αλλά αυτή η ανάπτυξη μερικές φορές απειλεί την ίδια την ύπαρξη των τόπων που επισκεπτόμαστε. Η ενημέρωση σε θέματα όπως η
επεξεργασία αποβλήτων, η πρόσληψη τοπικών υπαλλήλων, ο σεβασμός
των τοπικών πολιτισμών, οι κατασκευαστικές πρακτικές, η κυκλοφοριακή
συμφόρηση, η παροχή νερού και το ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους μπορεί να σας βοηθήσει στις επιλογές σας και να ενισχύσει τις αειφόρες πρακτικές στον προορισμό σας.
Στην καθημερινή σας ζωή, όταν αγοράζετε οικιακές συσκευές, επιλέξτε
εκείνες που είναι πιστοποιημένες για την ενεργειακή τους απόδοση. Αναζητήστε το αστέρι ενέργειας «Energy Star» ή κάποια ένδειξη όπως η
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«ΑΑΑ», που δείχνει ότι η συσκευή σας θα συμβάλλει επιπλέον στην εξοικονόμηση χρημάτων όταν τη λειτουργείτε. Επίσης, αναζητήστε τις ετικέτες οικολογικής σήμανσης, που δείχνουν ότι όλος ο κύκλος ζωής του προϊόντος και ο αντίκτυπός του στο περιβάλλον έχουν λάβει την απαραίτητη
προσοχή. Στο πρόγραμμα έχει ενταχθεί μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από
τα σαπούνια, τα σαμπουάν και τα απορρυπαντικά μέχρι τις τουριστικές
εγκαταστάσεις και τους χώρους κατασκήνωσης.
Επιλέξτε τρόφιμα που έχουν παραχθεί με αειφόρες μεθόδους. Αγοράζετε
από τις τοπικές υπαίθριες αγορές. Τα προϊόντα που θα βρείτε εκεί θα είναι
φρέσκα και επιπλέον θα στηρίξετε την τοπική απασχόληση. Αγοράζοντας
βιολογικό κρέας ή ελεύθερης βοσκής, μειώνετε την ποσότητα χημικών
ουσιών που χρειάζεται για την παραγωγή των τροφίμων που καταναλώνετε. Αναζητήστε ενημερωτικές ετικέτες για τις μεθόδους εκτροφής των
ζώων.
Όπου είναι δυνατόν, αγοράστε προϊόντα δίκαιου εμπορίου (FairTrade).
Η πιστοποίηση αυτή σημαίνει ότι έχουν παραχθεί υπεύθυνα. Αν δεν βρίσκετε προϊόντα με την ένδειξη FairTrade στα καταστήματα της γειτονιάς
σας, ζητήστε τα από το τοπικό πολυκατάστημα. Κάντε τη φωνή σας να
ακουστεί.
Όταν σκέφτεστε να αντικαταστήσετε ή να αναβαθμίσετε κάτι,
αναρωτηθείτε:
Το χρειάζεστε πραγματικά; Μήπως έχετε επηρεαστεί από κάποια έξυπνη
διαφήμιση;
Γιατί να μην το δώσετε κάπου αλλού; Αν δεν έχει χαλάσει, αλλά πρέπει
να αντικατασταθεί, μήπως κάποια φιλανθρωπική οργάνωση θα μπορούσε να το δώσει σε κάποιον που θα του ήταν χρήσιμο; Μήπως κάποιος φορέας παρέχει φθηνά έπιπλα σε ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα; Μήπως κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα επισκευάζει υπολογιστές και τους στέλνει σε σχολεία των αναπτυσσόμενων χωρών; Ήρθε η ώρα να
αντικαταστήσετε τον τεχνολογικό εξοπλισμό του γραφείου σας; Ρωτήστε
γύρω σας, είναι στο χέρι σας.
Έχει όντως χαλάσει; Αν ένα αντικείμενο έχει σταματήσει να λειτουργεί,
μπορεί απλά να φταίει μια καμένη ασφάλεια. Ελέγξτε την πρίζα. Αν όντως
έχει χαλάσει και πρέπει να πεταχτεί, αναζητήστε περιβαλλοντικά φιλικούς
τρόπους τελικής διάθεσης.
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Μπορεί να ανακυκλωθεί το προϊόν; Αν ανακυκλώνεται, αλλά είναι ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό, ακολουθήστε τις οδηγίες για το πώς μπορείτε να το
ανακυκλώσετε. Συχνά αναλαμβάνει να το ανακυκλώσει ο κατασκευαστής.
Έτσι μπορείτε να γλιτώσετε χρόνο και χρήματα.
Ήρθε η στιγμή να αρχίσουμε να καταναλώνουμε έξυπνα, χρησιμοποιώντας καλύτερα προϊόντα που έχουν παραχθεί πιο υπεύθυνα.

«Έχει όντως
χαλάσει;»
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ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Φυσικοί πόροι
Προστατεύοντας τον κόσμο γύρω μας

4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ενδέχεται να έχουν απομείνει μόνο 20 με 30 τίγρεις της Νότιας Κίνας στη φύση —με τόσο χαμηλά νούμερα είναι δύσκολο να είμαστε ακριβείς. Γνωρίζουμε, όμως, ότι οι τίγρεις που ζουν σε ιδιόκτητους χώρους στην Αμερική μόνο είναι περισσότερες από όλες τις
τίγρεις που ζουν στη φύση. Πιο κοντά σε εμάς, ο πληθυσμός του
Ιβηρικού Λίγκα απειλείται τόσο που μπορεί να γίνει το πρώτο είδος μεγάλων αιλουροειδών που θα εξαφανιστεί μετά την μαχαιρόδοντο τίγρη. Αυτά είναι δύο μόνο παραδείγματα της επιρροής μας
στην ατμόσφαιρα, στη θάλασσα και τη γη γύρω μας.
Σε φυσικές καταστροφές και επιβλαβείς πρακτικές οφείλονται άλλες πέντε μαζικές εξαφανίσεις ειδών σύμφωνα με το γεωλογικό
αρχείο.
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Αυτή είναι η έκτη και πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οφείλεται
σε εμάς. Μετά από αιώνες αδιαφορίας για την επίδρασή μας στον
φυσικό κόσμο, οι στατιστικές μας για τα φυτά και τα ζώα είναι περισσότερες από τα ίδια τα φυτά και τα ζώα.
Και δεν επηρεάζονται μόνο τα ζώα και τα φυτά. Σύμφωνα με μια
κοινή έρευνα που διεξήχθη στα Πανεπιστήμια του Άουσμπουργκ
και του Γέιλ, υπολογίστηκαν τα αποθέματα ορυκτών που έχουν
απομείνει και εκτιμάται ότι θα εξαντληθούν δεδομένων των σύγχρονων καταναλωτικών τάσεων. Τα αποτελέσματα για το 2006 δείχνουν ότι θα έχουμε λευκόχρυσο για άλλα 25 χρόνια, ασήμι για
άλλα 15–20 χρόνια και ψευδάργυρο για άλλα 20–30 χρόνια. Οι
ερευνητές πρόσθεσαν ότι κάποιοι καίριοι πόροι θα εξαντληθούν
ακόμα γρηγορότερα, αν εμπορευματοποιηθούν ορισμένες νέες
τεχνολογίες και αν αυξηθεί περισσότερο ο πληθυσμός.

0 3 5

Φ υσικοί πόροι

Από τους καρχαρίες μέχρι
τα ποντίκια, η έκτη μαζική εξαφάνιση
ειδών έχει δρομολογηθεί

Ασπόνδυλα (έντομα, σαλιγκάρια, κάβουρες)

Ερπετά (σαύρες, φίδια, χελώνες)

Ψάρια

Πτηνά

12 %

Θηλαστικά (κατσίκες)

23 %

Αμφίβια (βάτραχοι, φρύνοι)

40 %
31 %

53 %

51 %

Ποσοστό των ειδών που κατατάσσονται ως απειλούμενα
* Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (2006)

Η κατάσταση επιτόπου

;

Θα σκεφτόταν κανείς ότι, αφού τα αποθέματα εξαντλούνται, θα κάναμε
καλύτερη χρήση αυτών που έχουμε. Το Ίδρυμα Γεωλογικών Ερευνών των
Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) υπολόγισε την αναλογία της κατανάλωσής
μας που καλύπτεται από ανακυκλωμένα υλικά παγκοσμίως και βρήκε ότι
ανακυκλώνουμε μόλις το 26 % του κασσίτερου που χρησιμοποιούμε, το
31 % του χαλκού και το 26 % του ψευδάργυρου.

Ενώ τα αποθέματα ορυκτών εξαντλούνται υπογείως, η υπέργεια κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, τα υγρά δάση
και οι λειμώνες διαβρώνονται από την αλιεία ή τη γεωργία, επιβαρύνονται από την αλιεία με συρόμενα δίχτυα ή αποψιλώνονται για να γίνουν αγροκτήματα βοοειδών, φυτείες καφέ
Για δεκαετίες ο κόσμος μιλάει για
ή σόγιας. Τα κατασκευαστικά έργα, όπως οι δρόμοι και τα
την αποδάσωση στον Αμαζόνιο, ενώ
φράγματα, καταστρέφουν την άγρια ζωή και δημιουρη Σιγκαπούρη έχει χάσει το 95 % των
γούν προσάμμωση στους ποταμούς.
δασών της και, αν η υλοτομία

Γνωρίζατε
ότι…

συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, η
νοτιοανατολική Ασία μπορεί να
χάσει το 74 % των δασών
της έως το 2100.
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Η κλιματική αλλαγή παίζει επίσης σημαντικό ρόλο: πρόσφατη πρότυπη
έρευνα της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN) προβλέπει δραματική μείωση των πάγων που καλύπτουν τη θάλασσα για τα επόμενα 50 με 100 χρόνια λόγω της παγκόσμιας
κλιματικής αλλαγής. Αυτό θα έχει καταστροφικό αντίκτυπο στις πολικές
αρκούδες. Αναμένεται ο πληθυσμός τους να μειωθεί τουλάχιστον κατά
30 % τα επόμενα 45 χρόνια. Άλλες απειλές για τον πληθυσμό τους είναι η
μόλυνση, η διατάραξη από τη ναυτιλία, οι επισκέψεις τουριστών, η εξερεύνηση και εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου και ο πιθανός κίνδυνος του καταχρηστικού κυνηγιού, νόμιμου και παράνομου.
Σε πολλές χώρες του κόσμου η ανάγκη για αλλαγή προσέγγισης έχει
αναγνωριστεί. Στο τέλος του περασμένου χρόνου έκταση 164 000 km2,
ίση με το μέγεθος της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας μαζί, χαρακτηρίστηκε προστατευόμενη στη βόρεια Βραζιλία. Οι νέες προστατευόμενες
περιοχές απαρτίζουν τη μεγαλύτερη ζώνη διατήρησης του κόσμου, γεγονός που τις συνδέει με αυτό που αποτελούσε μέχρι τώρα τη μεγαλύτερη περιοχή διατήρησης στον Αμαζόνιο. Ο χαρακτηρισμός αυτός παρέχει προστασία από την παράνομη υλοτομία, την καλλιέργεια σόγιας
και την εξόρυξη.
Το 1992 υπογράφηκε σύμβαση για τη βιοποικιλότητα από 150 κυβερνητικούς ηγέτες στη συνάντηση κορυφής για τη Γη στο Ρίο. Η σύμβαση αναγνωρίζει ότι η βιολογική ποικιλότητα δεν αφορά μόνο τα φυτά, τα ζώα,
τους μικροοργανισμούς και τα οικοσυστήματά τους, αλλά και τους ανθρώπους και την ανάγκη μας για ασφαλή τρόφιμα, φάρμακα, καθαρό
αέρα και νερό, στέγη και ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον.
Ωστόσο, η οικειοθελής δράση, όπως το μορατόριουμ της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας που στοχεύει στην προστασία των φαλαινών από
τις καταστροφικές συνέπειες της βιομηχανίας της φαλαινοθηρίας, μπορεί
πολύ εύκολα να ανατραπεί. Το μορατόριουμ είναι εύθραυστο και πρέπει
να διαφυλαχθεί σθεναρά έναντι των προκλήσεων κυρίως από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ιαπωνία.
Χρειάζονται νόμοι. Εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία για να αποφασιστεί τι πρέπει να γίνει και για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων: εδώ
ξεκινά ο ρόλος της ΕΕ.
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Τι κάνει η ΕΕ
Οι ενέργειες για να σταματήσει η υπερθέρμανση του πλανήτη, οι προσπάθειες για τη διαχείριση των λυμάτων που παράγουμε, η υπέρβαση των ποσοστώσεων αλιείας, όλα δείχνουν την αποφασιστικότητα της ΕΕ να ανατρέψει την κατάσταση.
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Σκοπεύει να βελτιώσει τη διαχείριση και να αποφύγει την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων με τέτοιο τρόπο, ώστε το ποσοστό χρήσης να
μην υπερβαίνει την αναγέννησή τους, και έχει θέσει τους εξής στόχους:
 να συνεισφέρει στην αναχαίτιση και σημαντική μείωση του ποσοστού απώλειας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας έως το 2010 και
αργότερα·
 να καθαρίσει τα υποβαθμισμένα θαλάσσια περιβάλλοντα έως το
2015, σύμφωνα με το σχέδιο του Γιοχάνεσμπουργκ (2002) και να
αποφύγει την υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων ιχθύων·
 να επιδιώξει την επίτευξη των στόχων που έθεσαν τα Ηνωμένα
Έθνη για την προστασία των δασών έως το 2015·
 να βελτιώσει την απόδοση της χρήσης, ούτως ώστε τα λίγα αποθέματα να διαρκέσουν περισσότερο και επομένως να αποκτήσει
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα·
 να προωθήσει την ανακύκλωση και να μειώσει την παραγωγή
λυμάτων.
Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα από διάφορα μέτρα.
Πάνω από 26 000 τοποθεσίες, η έκταση των οποίων ισούται με την έκταση της Γερμανίας και της Ιταλίας μαζί, έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του προγράμματος Natura 2000, που βασίζεται στην οδηγία για τους οικοτόπους και τα πτηνά. Αυτές οι τοποθεσίες αποτελούν το ευρωπαϊκό δίκτυο
προστατευομένων περιοχών και επελέγησαν από τις χώρες της ΕΕ, οι
οποίες υποχρεούνται διά νόμου να εξασφαλίζουν τη διατήρησή τους.
Η ΕΕ έχει υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική
Ποικιλότητα, η οποία αναγνωρίζει τη σημασία των φυσικών μας πόρων. Η
ανακοίνωση του 2006 για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ περιγράφει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για την ανταπόκριση στην πρόκληση της αναχαίτισης της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010.
Στη γεωργία και την αλιεία έχουν γίνει πολλές αλλαγές πρόσφατα. Η κοινή αλιευτική πολιτική αναδιατυπώθηκε, και στη γεωργία η κοινή γεωργική πολιτική μετατόπισε το επίκεντρο δράσης της από την ενίσχυση της
παραγωγής αγροτικών προϊόντων στη γενική ενίσχυση των αγροτών. Νέοι
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νόμοι για την ευημερία των ζώων και την παραγωγή οικολογικών τροφίμων, την υγιεινή και την ποιότητα των τροφίμων εστιάζουν στην ανησυχία
ότι η εντατική καλλιέργεια ευθύνεται για τη «νόσο των τρελών αγελάδων»,
τη διοξίνη στο γάλα, τις τεχνητές ορμόνες στο κρέας και άλλους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη διατροφή.
Οι θάλασσες έχουν υποφέρει από τη μόλυνση και την υπεραλίευση. Τώρα
τις επηρεάζει και η κλιματική αλλαγή. Αλλά η στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον της ΕΕ στοχεύει να βελτιώσει τη βιολογική κατάσταση
των ευρωπαϊκών υδάτων έως το 2021. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να παρουσιάσουν έναν λεπτομερή απολογισμό για την κατάσταση των θαλασσών τους, να αναφέρουν πώς ορίζουν οι ίδιες την καλή περιβαλλοντική
κατάσταση για τις θάλασσές τους, να θέσουν στόχους και να καταρτίσουν
προγράμματα παρακολούθησης προόδου. Η συνεργασία με τις χώρες
εκτός της ΕΕ που μοιράζονται τα ίδια ύδατα θα είναι στενή. Δεδηλωμένος
στόχος της ΕΕ από το 2008 είναι να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη εύρυθμη
λειτουργία των διαφορετικών εθνικών πολιτικών για τα θαλάσσια
θέματα.
Βάσει της οδηγίας-πλαισίου για το νερό, κάθε λεκάνη απορροής ποταμού θα εξεταστεί για την ποιότητα του νερού της, με ιδιαίτερη έμφαση
στις περιοχές που είναι ευάλωτες στη μόλυνση. Η ποσότητα θα μετρηθεί
έναντι της ζήτησης για άρδευση, παραγωγή ενέργειας, κατανάλωση πόσιμου νερού και βιομηχανική και οικολογική χρήση.
Το 2006 η ΕΕ εξασφάλισε την προστασία του 38 % των δασών και των
δρυμών της. Το σχέδιο δράσης για τα δάση ισχύει από το 2007 έως το
2011 και έχει τέσσερις βασικούς στόχους: την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας, τη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος,
τη συνεισφορά στην ποιότητα ζωής και την ενθάρρυνση του συντονισμού
και της επικοινωνίας.
Για τη φροντίδα των φυσικών μας πόρων δεν αρκεί μόνο η προστασία
τους από την εκμετάλλευση. Χρειάζεται και να επαναχρησιμοποιούμε και
να ανακυκλώνουμε ό,τι μπορούμε. Για ό,τι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά θα πρέπει να επιλέγουμε την τελική διάθεση που έχει τον ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Για την επιδίωξη αυτού του στόχου υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2005
η θεματική στρατηγική για την πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων. Είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που στοχεύει να βοηθήσει την
Ευρώπη να γίνει μια «κοινωνία της ανακύκλωσης» που προσπαθεί να μειώσει την παραγωγή αποβλήτων και χρησιμοποιεί τα απόβλητα ως πόρο.
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Η οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
(IPPC) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της νομοθεσίας της ΕΕ για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που δυνητικά προκαλούν σοβαρή ρύπανση. Η χρήση αυτών των εγκαταστάσεων επιτρέπεται μόνο αν ο επιχειρηματίας διαθέτει άδεια, που σημαίνει ότι πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για την προστασία της ατμόσφαιρας, του νερού και του εδάφους. Τα απόβλητα πρέπει
να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τα πιθανά ατυχήματα να προβλέπονται και να αποτρέπονται και, ει δυνατόν, ο χώρος να διατηρείται καθαρός.
Αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να βασίζονται στην αρχή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ).
Κάνοντας τη διαφορά
Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το νερό και την ενέργεια, σχεδιάζουμε τα σπίτια μας και διαθέτουμε τα απορρίμματά μας, καθώς και το αν
απολαμβάνουμε τους κήπους, τα πάρκα και τις περιοχές άγριας χλωρίδας
και πανίδας γύρω μας αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τον κόσμο
μας. Από τα προγράμματα ανακύκλωσης παλαιών επίπλων και ενδυμάτων
μέχρι τη συλλογή κεφαλαίων για τη διάσωση των ουραγκοτάγκων: η συμβολή των ανθρώπων είναι σημαντική.
Μπορείτε να βοηθήσετε στην επιστροφή της άγριας ζωής στα αστικά κέντρα. Αν φυτέψετε αυτόχθονα φυτά στον κήπο σας, θα προσελκύσετε
πτηνά, σαύρες, βατράχους και έντομα. Αυτά τα καταφύγια, σε συνδυασμό
με τα δέντρα στους δρόμους, μπορούν να αποτελέσουν ζώνες άγριας χλωρίδας και πανίδας, που συνδέουν ό,τι έχει απομείνει από τη φυσική βλάστηση και τα δάση και διευρύνουν τους οικοτόπους πολλών ζώων. Προσπαθήστε να φυτέψετε και να ενισχύσετε αυτόχθονα είδη. Τα εισαγόμενα φυτά
μπορεί να επιφέρουν ερήμωση: το ιαπωνικό πολύγωνο το αιχμηρό είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Θυμηθείτε ότι κάθε δέντρο που φυτεύετε παρέχει καταφύγιο σε άγρια ζώα και βελτιώνει την ποιότητα του αέρα γύρω σας.
Για την περιποίηση του κήπου σας προτιμήστε οικολογικά προϊόντα και
αποφύγετε το κρεόζωτο και τα χρώματα με μεγάλη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις. Αυτό θα φαίνεται στην ετικέτα.
Πέρα από τον κήπο, υπάρχουν πάρκα και δάση που περιμένουν να τα εξερευνήσετε. Είναι ευκολότερο να εκτιμήσετε την αξία ενός πράγματος, αν
το ζήσετε από κοντά. Πηγαίνετε, λοιπόν, με την οικογένειά σας για ένα πικνίκ στο κοντινότερο δάσος ή δρυμό.
Αν έχετε χρόνο για κάτι παραπάνω από μια ημερήσια εκδρομή, σκεφτείτε
μια επίσκεψη σε ένα από τα φυσικά καταφύγια που προστατεύουν
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περιοχές άγριας χλωρίδας και πανίδας και φιλοξενούν ζώα και τους οικολογικά συνειδητοποιημένους τουρίστες που έρχονται να τα δουν.
Η συμμετοχή και ενημέρωση των παιδιών είναι σημαντική και το Διαδίκτυο μπορεί να παρέχει πληροφόρηση και έμπνευση. Αν ζείτε κοντά σε
ποτάμι ή λίμνη, μάθετε αν υπάρχει κάποια ομάδα που καθαρίζει τα ζιζάνια.
Αν ζείτε κοντά σε δάσος, υπάρχει κάποια οργάνωση που ασχολείται με τη
διαχείριση των δέντρων ή την εκθάμνωση; Βελτιώστε την υγεία του περιβάλλοντός σας, αλλά και τη δική σας.
Ο έλεγχος της ποσότητας νερού που καταναλώνετε ξεκινάει από το μπάνιο. Αν η λεκάνη της τουαλέτας σας δεν είναι σχεδιασμένη για αποδοτική
χρήση νερού, τοποθετήστε ένα τούβλο ή ένα γεμάτο και κλειστό μπουκάλι μέσα στο καζανάκι. Έτσι το καζανάκι θα γεμίζει λιγότερο και θα ξοδεύετε λιγότερο νερό κάθε φορά που το πατάτε. Με το ντους ξοδεύετε λιγότερο νερό σε σχέση με το μπάνιο στην μπανιέρα και αν έχετε μπαταρία
ντους χαμηλής ροής η οικονομία θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό δεν
σημαίνει ότι θα κάνετε ντους με το σταγονόμετρο! τα σύγχρονα τηλέφωνα ντους αναμειγνύουν το νερό με οξυγόνο και έτσι ξοδεύετε λιγότερο
νερό, εξοικονομείτε χρήματα από το λογαριασμό νερού και απολαμβάνετε ένα ευχάριστο ντους.

«

Επιλέξτε
περιβαλλοντικά φιλικά
προϊόντα κήπου

»
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Δημόσια υγεία
Υγεία και ευεξία για όλους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5

Με τη γρίπη των πτηνών, τη νόσο των τρελών αγελάδων, το
AIDS και τα διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας και τις
δυσάρεστες συνέπειές της, φαίνεται ότι δεν μπορεί να περάσει
μια εβδομάδα χωρίς να ακούσουμε κάτι για τα σύγχρονα προβλήματα υγείας. Η δημόσια ανησυχία προκαλεί συζητήσεις και
θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η πολιτεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία μας.
Σε ατομικό επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να ελέγξουμε τις απειλές που προέρχονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως
η βιομηχανική ατμοσφαιρική μόλυνση. Σε επίπεδο κυβερνή
σεων, είναι πολύ δύσκολο να ελέγξουν άλλους παράγοντες που
προέρχονται από τις επιλογές στον τρόπο ζωής μας, όπως η
ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από το κάπνισμα.
Η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των πολιτών και των αρμο
δίων για τη χάραξη πολιτικής είναι σαφής.
Η κατάσταση επιτόπου
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Η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης, της στέγασης και της διατροφής και η αρτιότερη εκπαίδευση των πολιτών οδήγησαν σε σχετική αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Τα σοβαρά
εργατικά ατυχήματα μειώθηκαν, το ποσοστό των αυτοκτονιών πέφτει σε
πολλά μέρη της Ευρώπης —αν και είναι ακόμη υψηλό σε κάποιες χώρες—
και τα περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης έχουν μειωθεί.
Έχουμε καταφέρει πολλά. Αλλά όταν κάποια προβλήματα λύνονται, συχνά προκύπτουν νέα. Η μόλυνση, με τη μορφή αόρατων σωματιδίων που
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Γνωρίζατε
ότι…
Το πρόγραμμα «Καθαρός αέρας για
την Ευρώπη» βρήκε ότι 350 000
Ευρωπαίοι πέθαναν πρόωρα το 2000
λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Αυτό ισούται με μείωση του
μέσου προσδόκιμου ζωής
κατά εννέα μήνες.

γίνονται ορατά μόνο όταν συγκεντρώνονται και σχηματίζουν αιθαλομίχλη, και η απελευθέρωση τοξικών χημικών ουσιών στο
περιβάλλον αποτελούν σοβαρά προβλήματα, καθώς δεν επιβαρύνουν μόνο εμάς αλλά και τα ζώα με τα οποία μοιραζόμαστε τον πλανήτη —από την πολική αρκούδα του Βορρά
μέχρι το άλμπατρος που πετά πάνω από τους νότιους
ωκεανούς.

Απειλές που προέρχονται από την περιβαλλοντική μόλυνση:
Η ιστορία με το καναρίνι, που πέθαινε από δηλητηριώδη αέρια στο
ανθρακωρυχείο προειδοποιώντας τον ανθρακωρύχο να διαφύγει, επαναλαμβάνεται σήμερα σε άλλη εκδοχή. Τα άγρια ζώα μας παρέχουν μια ξεκάθαρη ένδειξη του επιπέδου των τοξικών χημικών ουσιών που υπάρχουν
στο περιβάλλον μας και θα αρχίσουν να πεθαίνουν πριν προλάβουμε να
συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα. Κάτι τέτοιο θα μας έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου, αφού ό,τι σκοτώνει τα ζώα είναι πιθανότατα επιβλαβές
και για εμάς. Τα νεκρά σώματα των φαλαινών μπελούγκα, που βρέθηκαν
στο λιμάνι Σεντ Λόρενς στον Καναδά, ήταν τόσο μολυσμένα, που έπρεπε
να διατεθούν σαν επικίνδυνα απόβλητα. Η WWF, που δημοσίευσε το θέμα
στο πλαίσιο της εκστρατείας DETOX, εξηγεί ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ζώο
πάνω στη γη που να μην έχει εκτεθεί σε συνθετικές τοξικές χημικές ουσίες. Τα ζώα δηλητηριάζονται από τον άνθρωπο χωρίς να το αξίζουν.
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Και πώς μας επηρεάζει αυτό; Μια ανάλυση με
επίκεντρο το παιδί, που διεξήχθη στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας SCALE της ΕΕ, κατέταξε τις
ασθένειες που προκαλούνται από τη μόλυνση
σε τέσσερις ομάδες προτεραιότητας: καρκίνοι,
αναπνευστικά προβλήματα όπως το άσθμα,
αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχή των
φυσιολογικών χημικών αντιδράσεων στο σώμα
μας (ενδοκρινική διαταραχή). Το πόσο μας επιβαρύνει η έκθεση στη μόλυνση καθορίζεται
από την ηλικία μας, το χρόνο έκθεσής μας σε
χημικές ουσίες, τη γενετική μας καταβολή και
από το ονομαζόμενο «φαινόμενο επιπτώσεων
κοκτέιλ» ή την έκθεση σε διάφορες πηγές μόλυνσης του αέρα, του νερού και των τροφίμων.
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Απειλές που προέρχονται από τις επιλογές
μας στον τρόπο ζωής: Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, η έλλειψη άσκησης,
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η κατάχρηση φαρμάκων ή η
κατανάλωση βλαβερών τροφών είναι ορισμένες από τις
απειλές για την υγεία μας, οι
οποίες προέρχονται από τον
τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να ζούμε. Ο καπνός είναι η συχνότερη αιτία θανάτου που θα μπορούσε να
αποφευχθεί στην ΕΕ: υπολογίζεται ότι το 25 % των θανάτων από καρκίνο και το 15 %
των συνολικών θανάτων
στην ΕΕ μπορούν να αποδοθούν στο κάπνισμα.

Το άγχος που μας προκαλεί καθημερινά ο ανταγωνιστικός τρόπος ζωής, οι
διάφοροι τύποι εθισμού, όπως ο αλκοολισμός, και η υποβολή μας σε βία
ή κακοποίηση επιδρούν αρνητικά στην υγεία μας με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Η κατάθλιψη και άλλες ψυχικές ασθένειες επίσης αποτελούν αυξανόμενης σημασίας προβλήματα της δημόσιας υγείας. Μια έκθεση του ευρωπαϊκού επιδημιολογικού δικτύου για την καταγραφή περιστατικών αυτοκτονιών και βίαιης συμπεριφοράς (Eurosave) αναφέρει ότι τις
περισσότερες πιθανότητες για απόπειρα αυτοκτονίας έχουν οι
άγαμοι άνδρες, οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών και οι άνεργοι,
με τα ποσοστά στις χώρες της βόρειας Ευρώπης να είναι υψηΟι άνθρωποι που αυτοκτονούν
λότερα σε σύγκριση με τα ποσοστά στις περισσότερες μεσοκάθε χρόνο είναι περισσότεροι
γειακές χώρες.
από αυτούς που σκοτώνονται σε

;

Γνωρίζατε
ότι…

τροχαία ατυχήματα. 58 000
άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε
χρόνο και 40 000
σκοτώνονται στο
δρόμο.

Απειλές που προέρχονται από ασθένειες: Οι ασθένειες όπως
το AIDS και άλλες που επίσης προσβάλλουν τους ανθρώπους
στον κόσμο, όπως η γρίπη των πτηνών, χρειάζονται συστήματα
ελέγχου και ταχείας αντίδρασης. Η φυματίωση, η ιλαρά και η γρίπη
είναι μεταδοτικές και δεν γνωρίζουν σύνορα. Όλες μαζί ευθύνονται για
περίπου το ένα τρίτο των θανάτων στον κόσμο. Μπορούν να εξαπλωθούν
γρήγορα, αν δεν υπάρξει άμεση δράση για να τεθούν υπό έλεγχο. Είναι
ζωτικής σημασίας να αναπτυχθεί ένα συντονισμένο σχέδιο αντίδρασης
για τις απειλές στην υγεία και τις επείγουσες καταστάσεις στην Ευρώπη.

Άλλες απειλές: Οι συναγερμοί σε θέματα τροφίμων χρειάζονται εκστρατείες για την άρτια ενημέρωση του κοινού και άμεσο έλεγχο από τις αρχές.
Τα αίτια των μοιραίων ατυχημάτων, όπως η οδήγηση σε κατάσταση μέθης,
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απαιτούν νομικά εμπόδια. Η συντονισμένη αντίδραση σε επείγουσες καταστάσεις μεγάλης κλίμακας είναι επίσης μια από τις προτεραιότητες της ΕΕ.
Τι κάνει η ΕΕ
Η ευθύνη της ΕΕ να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας είναι αναγνωρισμένη. Ένα άρθρο της συνθήκης ΕΚ, η οποία ίδρυσε την ΕΕ,
αναφέρει ότι η δράση πρέπει να αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας
υγείας, στην πρόληψη των ασθενειών, καθώς και την αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Η προστασία της υγείας σχετίζεται στενά με την προστασία του καταναλωτή, ενώ η ασφάλεια των τροφίμων και η ετοιμότητα σε περίπτωση κινδύνου είναι θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την ΕΕ.
Σε εθνικό επίπεδο, οι ενέργειες των κυβερνήσεων για την προστασία των
πολιτών τους στηρίζονται και ενισχύονται από τις πολιτικές της ΕΕ. Ενώ
κάθε χώρα έχει το δικό της νομικό πλαίσιο για τη δημόσια υγεία, η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει την εύκολη μετακίνηση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών από χώρα σε χώρα, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους όπου προκύπτει ανάγκη. Οι ασθενείς επίσης πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα της εύκολης μετακίνησης ανά την Ευρώπη, για να βρίσκουν
την καταλληλότερη για τις ανάγκες τους ιατρική περίθαλψη.

© Corbis

Ακολουθούν κάποιοι από τους στόχους της ΕΕ:
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 εξασφάλιση έως το 2020 της ασφαλούς παραγωγής, διαχείρισης
και χρήσης των χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των
φυτοφαρμάκων·
 επιδίωξη της μείωσης των ανισοτήτων στο προσδόκιμο ζωής και
ο περιορισμός των ασθενειών που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής,
όπως ο αλκοολισμός και η παχυσαρκία, στις χώρες της ΕΕ·
 ανάπτυξη στρατηγικών για την ταχεία και αποδοτική αντιμετώπιση των απειλών για την υγεία·
 μείωση των ποσοστών των αυτοκτονιών και βελτίωση της ψυχικής υγείας σε όλη την ΕΕ·
 αυστηροποίηση των νόμων που διέπουν τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Εδώ αναλαμβάνουν δράση οι κλάδοι της υγιεινής και της
επισήμανσης·
 διασφάλιση ευεξίας υψηλών προδιαγραφών για τα ζώα εντός και
εκτός της ΕΕ.

;
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Σύμφωνα με τη WWF, μεταξύ
του 1930 και 2000 η παγκόσμια
παραγωγή συνθετικών χημικών
ουσιών αυξήθηκε από 1 σε
400 εκατομμύρια τόνους
ετησίως.

Από τη θέσπιση νομικών πλαισίων για τη χρήση και παραγωγή
χημικών ουσιών μέχρι το συντονισμό των δράσεων σε επείγουσες καταστάσεις, η ΕΕ έχει λάβει μια σειρά από μέτρα. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

Η καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών προϊόντων (REACH) έγινε νόμος τον Ιούνιο του 2007 και στοχεύει
στην καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας. Θα επιταχύνει
τον ακριβή προσδιορισμό των χημικών ουσιών που υπάρχουν στα
προϊόντα που αγοράζουμε, περιορίζοντας τη χρήση των πιο επικίνδυνων. Το REACH επίσης καλύπτει τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται
σε διαδικασίες που συμβαίνουν γύρω μας, όπως το ράντισμα καλλιεργειών, οι βαφές αυτοκινήτων, οι κατασκευές κ.λπ. Αυτό έχει ενισχυθεί από την
κοινοτική δράση στον τομέα της καταναλωτικής πολιτικής (2007–2013),
που πραγματεύεται το δικαίωμά μας να ζούμε με υγεία και ασφάλεια όπου
κι αν βρισκόμαστε και να έχουμε εμπιστοσύνη στα προϊόντα που καταναλώνουμε. Διασφαλίζει την καλύτερη εκπροσώπηση των συμφερόντων
των καταναλωτών και την αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων προστασίας του καταναλωτή.

Το πρόγραμμα δημόσιας υγείας (2003–2008) έχει τρεις στόχους: Πρώτον,
την περισυλλογή πληροφοριών για τη δημόσια υγεία, για να μπορούν οι
χώρες της ΕΕ να έχουν μια σαφή εικόνα για το τι επηρεάζει την υγεία των
πολιτών τους θετικά και αρνητικά και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές. Δεύτερον, υποδεικνύει τρόπους αντίδρασης σε απειλές όπως η φυματίωση, το AIDS, οι πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις και η πιθανότητα πανδημίας που μπορεί να προκληθεί από τη γρίπη των πτηνών. Τρίτον, το
πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη υγιών επιλογών τρόπου ζωής και τη
μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων.
Το 2008 αυτό το πρόγραμμα θα αντικατασταθεί από το δεύτερο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας 2008–2013, το οποίο
επίσης θα εστιάζει στη γήρανση, στην υγεία και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ.
Το σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία των παιδιών για την
Ευρώπη (Cehape) στοχεύει να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα τοποθετήσουν την υγεία των παιδιών στην κορυφή της πολιτικής τους ατζέντας προς όφελος των σημερινών παιδιών καθώς και των μελλοντικών γενεών. Το σχέδιο αφορά τους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και
στον τομέα της παιδικής υγείας, προωθεί προγράμματα για την υγεία και
την εκπαίδευση και διεξάγει έρευνες σχετικά με τις απειλές της υγείας που
προσβάλλουν κυρίως τα παιδιά.
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Το πακέτο για την υγιεινή των τροφίμων, το οποίο εισήχθη τον Ιανουάριο του 2006, εντείνει και εναρμονίζει τα μέτρα της ΕΕ για την υγιεινή των
τροφίμων. Οι νόμοι αυτοί εφαρμόζονται σε κάθε σημείο της τροφικής αλυσίδας, σύμφωνα με την προσέγγιση της ΕΕ «από το αγρόκτημα στο τραπέζι». Ένα σημείο-κλειδί της νέας νομοθεσίας είναι ότι όλοι οι υπεύθυνοι
επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών, από τους αγρότες και τους υπεύθυνους κατεργασίας μέχρι τους εμπόρους λιανικής και τους διανομείς, θα
έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που κυκλοφορούν
στην αγορά της ΕΕ πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας.
Στην επίτευξη αυτού του στόχου συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Η EFSA είναι το θεμέλιο της αξιολόγησης κινδύνου της ΕΕ αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων και των
ζωοτροφών. Ο οργανισμός παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές σε όλα τα θέματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια των
τροφίμων και των ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένης και της υγείας και
ευεξίας των ζώων και της προστασίας των φυτών. Το κοινοτικό σχέδιο
δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων
2006–2010 αναβαθμίζει τα ισχύοντα πρότυπα για την καλή μεταχείριση
των ζώων χρησιμοποιώντας τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, για να
βρει τη βέλτιστη δυνατή φροντίδα που μπορούμε να παρέχουμε στα
αγροτικά ζώα. Επιδιώκει να διασφαλίσει ότι, για παράδειγμα, ένα μοσχάρι
θα λάβει μια ικανοποιητική, ελάχιστη αποδεκτή φροντίδα όπου και αν
βρίσκεται στην ΕΕ.

© Corbis

Κάνοντας τη διαφορά
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Συμβουλές για υγιεινή ζωή βλέπουμε παντού. Ακολουθούν λίγες βασικές
ιδέες για υπενθύμιση: Κινηθείτε περισσότερο —χρησιμοποιείτε σκάλες
και όχι ασανσέρ, ποδήλατο και όχι αυτοκίνητο, περπατήστε όποτε μπορείτε. Εξισορροπήστε τη δίαιτά σας, μειώστε το λίπος —σκεφτείτε τι περιέχει το φαγητό που πρόκειται να φάτε. Μερικά γλυκά τρόφιμα θα σας κάνουν να ξαναπεινάσετε σε μισή ώρα, ενώ τα πιο λιπαρά τρόφιμα θα κουράσουν τον οργανισμό σας κατά την πέψη. Θυμηθείτε το παλιό ρητό:
είιμαστε ό,τι τρώμε. Μάθετε στα παιδιά σας να τρώνε υγιεινά. Μπορεί να
χρειαστεί χρόνος για να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες, αλλά
μην τα παρατάτε, οικοδομείτε την υγεία τους για όλη τους τη ζωή. Σταματήστε το κάπνισμα —βάλτε τα χρήματα στην άκρη και παρακολουθήστε
τα να αυξάνονται. Μειώστε το άγχος σας —αφιερώστε μισή ώρα την
ημέρα σε κάτι που σας χαλαρώνει και σας ευχαριστεί. Φορέστε ζώνη
ασφαλείας —βεβαιωθείτε ότι και τα παιδιά σας έχουν προσδεθεί. Μην
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πίνετε υπερβολικά —ένα ποτήρι κρασί την ημέρα βοηθά την υγεία σας,
εφόσον δεν είστε έγκυος ή δεν οδηγείτε! Μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί
να σας βλάψουν. Για κάθε ποτήρι που πίνετε, πιείτε και ένα ποτήρι νερό.
Αποφύγετε τη μόλυνση —διεκδικήστε το δικαίωμά σας να εργάζεστε
και να τρώτε σε χώρους απαλλαγμένους από καπνό και προσέξτε το παθητικό κάπνισμα.
Η μόλυνση, έως ένα βαθμό, είναι κάτι που μπορείτε να ελέγξετε. Προστατέψτε τον εαυτό σας. Προσπαθήστε να μειώσετε την ποσότητα χημικών
ουσιών που χρησιμοποιείτε στο σπίτι. Σε αυτό μπορούν να σας βοηθήσουν απλές ενέργειες όπως να κάνετε στεγνό καθάρισμα μόνο όταν είναι
απολύτως απαραίτητο ή να χρησιμοποιείτε αλεύκαστο χαρτί υγείας και
προϊόντα μπάνιου που έχουν κατασκευαστεί από φυσικά συστατικά. Σημαντική είναι η συμβολή σας και εκτός σπιτιού, στον κήπο. Αποφύγετε το
κρεόζωτο —ένα πετροχημικό συντηρητικό— και τα χρώματα που περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις: ελέγξτε την ετικέτα. Υπάρχουν εναλλακτικά προϊόντα που είναι ασφαλέστερα και για εσάς και για τον κόσμο
γύρω σας. Αρκεί να ελέγχετε τις ετικέτες και να κάνετε έξυπνες αγορές.
Αν έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, στη σελίδα health.europa.eu θα βρείτε άφθονες αξιόπιστες πληροφορίες.

«Μην ξεχνάτε τα
φρούτα και τα
λαχανικά σας»
0 4 9
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Κοινωνική ένταξη
Ένταξη όλων στο μέλλον της Ευρώπης

6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ένταξη όλων στην κοινωνία και η εξασφάλιση ότι κάθε άτομο
έχει την ευκαιρία να συνεισφέρει όσο μπορεί σε αυτήν είναι ζωτικής σημασίας, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις προκλήσεις της φτώχειας . Είναι αναγκαίο να εκτιμήσουμε τη συνεισφορά κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τη φυλή,
την εθνοτική καταγωγή ή την αναπηρία του .
Η εξασφάλιση ότι τα παιδιά δεν θα μεγαλώνουν σε συνθήκες ένδειας, ότι η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση θα γίνουν ευχάριστα αποδεκτές από τους πολίτες και ότι οι συντάξεις και άλλες
πλευρές των συστημάτων πρόνοιας δε θα γίνουν μακρινές αναμνήσεις — όλα αυτά αποτελούν τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν μια αλληλέγγυα κοινωνία .
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Το έτος 2007 ορίστηκε ως το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών
και είναι ζωτικής σημασίας να αλλάξει δραστικά ο τρόπος σκέψης ορισμένων μελών της κοινωνίας . Η πολυμορφία είναι ευκαιρία και ήρθε η στιγμή να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των
πιο επιτυχημένων κοινωνιών και να υιοθετήσουμε τρεις θεμελιώδεις αξίες: την τεχνολογία, την ανεκτικότητα και το ταλέντο .
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Η κατάσταση επιτόπου
Ο γενικός στόχος της κοινωνικής ένταξης είναι η σημαντική μείωση της
φτώχειας έως το 2010. Πρόκειται για φιλόδοξο στόχο, καθώς το ποσοστό
των κατοίκων της ΕΕ που ζουν στα όρια της φτώχειας εξακολουθεί να είναι υψηλό —16 % κατά μέσο όρο το 2003.
Μια έκθεση για τη συνοχή στην ΕΕ συμπέρανε ότι η διεύρυνση της Ένωσης σε 25 κράτη μέλη, και κατόπιν σε 27, παρουσιάζει μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα και την εσωτερική της συνοχή. Βρισκόμαστε ενώπιον ενός χάσματος οικονομικής ανάπτυξης που διευρύνεται συνεχώς. Σε σύγκριση με το 2004, το χάσμα μεταξύ του 10 %
του πληθυσμού που ζει στις πλέον ευημερούσες περιοχές και του ίδιου
ποσοστού που ζει στις λιγότερο ευημερούσες έχει υπερδιπλασιαστεί.
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Σύμφωνα με την έκθεση της Eurochild με τίτλο «Τερματισμός της παιδικής
φτώχειας», ένα στα πέντε παιδιά στην ΕΕ ζουν στα όρια της φτώχειας, κατάσταση που έχει βελτιωθεί μόνο οριακά τα τελευταία έξι χρόνια. Στη Σλοβακία το 30 % των παιδιών κάτω των 15 ετών ζούσαν στα όρια το 2004, σε
σύγκριση με το 9 % στη Δανία.
Μια από τις αιτίες του χάσματος μεταξύ φτωχών και πλουσίων είναι
η ανεργία. Η ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αγορά εργασίας, με χαμηλά ποσοστά συμμετοχής και υψηλά ποσοστά ανεργίας στους
ηλικιακά μεγαλύτερους εργάτες, στις γυναίκες και τους νέους. Ενόψει της
παγκοσμιοποίησης, του γηράσκοντος πληθυσμού της Ευρώπης και της
μάλλον αυστηρής εργασιακής νομοθεσίας σε πολλές χώρες, η ΕΕ έχει θέσει υψηλούς στόχους για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Στο σύνολο της
ΕΕ η ανεργία μειώθηκε ελαφρώς το 2007 από το 8 στο 7,1 %.
Αλλά και οι νέοι κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας, ένα
θέμα που εξέτασε το Φόρουμ Νεολαίας το 2006. Στην έκθεση του φόρουμ «Κοινωνική ένταξη μέσω της συμμετοχής των νέων» επισημάνθηκε
ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις που μπορούν να εμποδίσουν την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Δεν μπορούν να ψηφίσουν και συχνά η έλλειψη εμπειρίας δεν τους επιτρέπει να βρουν δουλειά.
Στα μέσα ενημέρωσης συχνά παρουσιάζονται ως απειλή για την κοινωνία.
Η λογική εξέλιξη από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο λύκειο ή το πανεπιστήμιο και στη συνέχεια στο γάμο, στην οικογένεια και το σπιτικό δεν
θεωρείται πια δεδομένη σε πολλές από τις κοινωνίες μας. Οι νέοι έχουν
περισσότερες επιλογές, που σημαίνει περισσότερη ελευθερία αλλά και περισσότερες προκλήσεις.
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Όπως οι νέοι, οι γυναίκες ειδικότερα αντιμετωπίζουν προβλήματα όχι
μόνο στην εύρεση εργασίας αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται σε αυτήν. Ένας βασικός παράγοντας που θα βοηθήσει στην ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι η δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς η αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων μητέρων
γενικά αποτελεί κίνητρο για μια τέτοια πρωτοβουλία. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), από όλες τις
χώρες της ΕΕ η Σουηδία είναι αυτή που δαπανά το μεγαλύτερο ποσοστό
του ΑΕγχΠ στην ημερήσια φροντίδα, 2 %, σε σύγκριση με το 1,1 % της Φινλανδίας και το 0,4 % του Ηνωμένου Βασιλείου. Το σουηδικό σύστημα είναι
πιο δαπανηρό και είναι το μόνο που φροντίζει για όλα τα παιδιά κάτω των
δύο ετών. Κατά συνέπεια, το 72 % των σουηδέζων μητέρων με μικρά παιδιά εργάζονται, σε σύγκριση με το 52 % στη Φινλανδία και το 49 % στο
Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι μετανάστες από χώρες
εκτός της ΕΕ έχουν τουλάχιστον
τρεις φορές περισσότερες
πιθανότητες να μείνουν
άνεργοι σε σύγκριση με
τους πολίτες της
ΕΕ.

Η ανεργία χτυπά σκληρότερα τα άτομα με αναπηρίες. Τουλάχιστον το 16 % του ενεργού πληθυσμού είναι ανάπηροι, αλλά
μόνο το 40 % από αυτούς έχουν δουλειά. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα χωρίς αναπηρίες είναι 64,2 %.

Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι του εργατικού δυναμικού είναι
οι μετανάστες —ένα θέμα ταμπού για ορισμένες πολιτικές ομάδες. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το ποσοστό των
κατοίκων της ΕΕ που γεννήθηκαν εκτός αυτής παραμένει χαμηλό,
καθώς κυμαίνεται από 9 % στην Αυστρία, στο Βέλγιο και τη Γερμανία
έως κάτω από 2 % στην Ισπανία.
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Οι ορισμοί που δίνει το κοινό για τους οικονομικούς μετανάστες, τους
πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο είναι συχνά πολύ συγκεχυμένοι. Οι
λαϊκιστές πολιτικοί και τα μέσα ενημέρωσης κάνουν ελάχιστα για την αποσαφήνιση αυτής της σύγχυσης, με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται πολύ συχνά εχθρότητα και καχυποψία, η οποία μερικές φορές παίρνει και τη μορφή βίας. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακάλυψε ότι πάνω από 9 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ (το 3 %
των κατοίκων) βίωσαν ρατσιστικές επιθέσεις το 2004. Για να συνεισφέρουν
οι μετανάστες στην κοινωνική ευεξία της κοινωνίας που επέλεξαν για πατρίδα τους, πρέπει να γίνουν φορολογούμενοι. Για να συμβεί αυτό πρέπει
να τους προσφερθούν νόμιμες θέσεις εργασίας και απασχόληση και να
εκριζωθεί πλήρως ο ρατσισμός και η προκατάληψη.
Ο πληθυσμός της Ευρώπης αναμένεται να μειωθεί τα επόμενα 50 χρόνια.
Η Ιταλία ενδέχεται να χάσει το 28 % του πληθυσμού της έως το 2050. Για
να διατηρήσει τον αριθμό των ατόμων της που είναι σε ηλικία εργασίας, η
Ιταλία θα χρειαστεί να ανοίξει τις πόρτες της σε περισσότερους από
350 000 μετανάστες το χρόνο ή να αυξήσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδό
τησης των πολιτών της στα 75 έτη. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και
άλλες χώρες της ΕΕ.
Τι κάνει η ΕΕ
Σε όλη την Ευρώπη οι ελπίδες μας για το μέλλον είναι ουσιαστικά οι ίδιες:
μια ασφαλής, δυναμική και δημοκρατική κοινωνία που φροντίζει για τους
αδυνάτους και βοηθά τους πολίτες της να ενταχθούν στον εργασιακό
χώρο. Ωστόσο, αν και όλοι μας επιδιώκουμε τα ίδια πράγματα, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη προκατάληψη και καχυποψία που υποσκάπτει τη
συνεργασία μας στην πραγματοποίηση αυτών των ελπίδων σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Για να διαλύσουμε αυτά τα εμπόδια για την πρόοδο και την
ασφάλεια, χρειάζεται να σκεφτούμε ξανά ποια είναι η άποψή μας για τους
ανθρώπους γύρω μας. Προκειμένου να εξασφαλίσει την αλλαγή προς το
καλύτερο, η ΕΕ διατύπωσε τους στόχους της:
 μείωση του αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν να βρεθούν
σε κατάσταση ένδειας και κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2010,
με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια·
 εξασφάλιση εδαφικής και κοινωνικής συνοχής·
 ενίσχυση των χωρών της ΕΕ στον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής
τους προστασίας ενόψει προκλήσεων, όπως τα μειωμένα ποσοστά γεννήσεων και η παράταση της ζωής·
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 προώθηση της απασχόλησης και, συγκεκριμένα, δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας για γυναίκες, ηλικιακά μεγαλύτερους εργάτες και μετανάστες έως το 2010·
 ευνοϊκή υποδοχή και ένταξη των μεταναστών στην ευρωπαϊκή
κοινωνία·
 ενίσχυση της απασχόλησης των νέων — εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τουλάχιστον το
85 % των 22χρονων. Από το 2007 και στο εξής, έξι μήνες μετά την
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης κάθε νέος θα πρέπει να έχει μια
θέση εργασίας ή να εντάσσεται σε κάποιο πρόγραμμα μαθητείας,
εκπαίδευσης, απόκτησης εμπειρίας ή προσόντων, για να προετοιμαστεί καλύτερα για ένταξη στην εργασία·
 παροχή βοήθειας στους αναπήρους για να βρουν εργασία.
Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων η ΕΕ έχει θεσπίσει μια σειρά
από χρηματοδοτήσεις, προγράμματα και νόμους.
Με προϋπολογισμό 743 εκατ. EUR, οι στόχοι του κοινοτικού προγράμματος για την απασχόληση και την αλληλεγγύη, Progress (2007–2013),
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αφορούν τους εξής τομείς: απασχόληση, κοινωνική προστασία και ένταξη,
εργασιακές συνθήκες, πολυμορφία και πάταξη των διακρίσεων, και ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.
Ένα άλλο όπλο στον αγώνα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού είναι το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), μια από της κύριες πηγές οικονομικής ενίσχυσης της Ευρώπης, που βοηθά τα άτομα να βελτιώσουν τις δε
ξιότητές τους και, συνεπώς, τις προοπτικές τους στον εργασιακό χώρο. Το
2007 πέρασε σε νέα φάση, εστιάζοντας σε τέσσερις τομείς: ικανότητα προσαρμογής των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, πρόσβαση στην απασχόληση, μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και προώθηση των εταιρικών σχέσεων για μεταρρυθμίσεις. Τα μέτρα αυτά θα ληφθούν στο πλαίσιο
των δύο εκ των τριών νέων στόχων: σύγκλιση, περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση. Το επιστέγασμα είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.
Η ΕΕ αναγνωρίζει απερίφραστα τα δικαιώματα των ηλικιωμένων στην
αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και στη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.
Για να διασφαλίσει αυτά τα δικαιώματα, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την
απασχόληση (ΕΣΑ) θα προωθήσει τη διά βίου μάθηση και την ελαστικότητα της εργασίας. Οι πολιτικές για την κοινωνική προστασία θα βρουν
τρόπους να ανατρέψουν την τάση προς την πρόωρη συνταξιοδότηση και
να αναπτύξουν βελτιωμένα και πιο ελαστικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Η ΕΕ επενδύει στην έρευνα στον κλάδο της υγείας και της ιατρικής,
ενώ ο ενεργός αγώνας για την εξάλειψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού συνεχίζεται.
Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την αλληλεγγύη και τη διαχείριση των
μεταναστευτικών ροών 2007–2013 έχει πολλούς στόχους. Ένας κύ
ριος στόχος είναι η ένταξη των νόμιμων μεταναστών στην κοινωνία.
Προτίθεται να το κάνει αυτό μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης,
το οποίο συνεισφέρει σε προγράμματα υποδοχής, ενισχύει τη συμμετοχή των μεταναστών στην κοινωνία που τους φιλοξενεί, ενισχύει το δυναμικό των εθνικών οργανισμών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν
στις ανάγκες διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων και παρατηρεί τις
εξελίξεις βοηθώντας τις χώρες της ΕΕ στην αξιολόγηση των ενταξιακών
τους πολιτικών. Το ταμείο αποτελεί τμήμα του ΕΚΤ και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 1,8 δισ. EUR.
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να μην αφήσει κανέναν στο περιθώριο
της κοινωνίας, η ΕΕ επιδιώκει να κρατήσει τους πολίτες της μακριά από
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την ένδεια. Σε όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ η ανεργία των νέων, ιδιαίτερα στις οικογένειες μεταναστών, είναι διπλάσια από τον συνολικό
μέσο όρο. Το 2004 υπερέβαινε το
18 %. Οι νέοι συχνά παγιδεύονται
σε έναν φαύλο κύκλο: από τη χαμηλόμισθη εργασία στην ανεργία και πάλι από την αρχή. Η ΕΕ ενθαρρύνει
τις χώρες να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση και να παράσχουν περισσότερη υποστήριξη και εναλλακτικές λύσεις σε αυτούς που περνούν από σύντομα διαστήματα ανεργίας. Αυτά τα
προγράμματα συχνά εστιάζουν στις φτωχές περιοχές.
Σε μια προσπάθεια να γίνει ευκολότερη η ζωή των φοιτητών, έχει δοθεί
προτεραιότητα στην ελεύθερη μετακίνηση των φοιτητών και των καθηγητών και στην αναγνώριση των προσόντων τους σε όλη την Ευρώπη.
Προγράμματα όπως τα Socrates, Leonardo da Vinci και «Νεολαία» βοηθούν ανθρώπους να αποκτήσουν επαγγελματικά εφόδια.
Όλοι έχουν το δικαίωμα να συνεισφέρουν. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης
συμμετοχή των αναπήρων στο μέλλον της Ευρώπης, το σχέδιο δράσης
«Ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες» (2004–2010) στοχεύει στην
απομάκρυνση των περιβαλλοντικών, τεχνικών και νομικών εμποδίων που
αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω
του ΕΚΤ και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Ο στόχος
της στρατηγικής συνοψίζεται σε μια οδηγία της: «Για να εξασφαλίσετε την
ένταξη όλων στην αγορά εργασίας, φροντίστε η εργασία να γίνει ελκυστική και να ανταμείβει αυτούς που την αναζητούν, περιλαμβανομένων και
των μειονεκτούντων και μη ενεργών πολιτών.»
Για την προώθηση της πλήρους ένταξης των ατόμων με αναπηρίες στην
κοινωνία μας υπάρχει ένας νόμος με ισχύ σε επίπεδο ΕΕ, η οδηγία για την
καταπολέμηση των διακρίσεων, η οποία θέτει ένα γενικό πλαίσιο για την
ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.
Κάνοντας τη διαφορά
Αν και αυτοί που αποφασίζουν για τις προτεραιότητες και δεσμεύουν πόρους για την υλοποίησή τους είναι οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί, μπορούμε και εμείς να συμβάλουμε ώστε να γίνει η κοινωνία μας πιο δίκαιη
και για να ενταχθούμε πληρέστερα σε αυτήν, τόσο εμείς όσο και οι γύρω
μας.
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Θυμηθείτε ότι μπορείτε να εμπλουτίζετε τα εργασιακά σας προσόντα ενώ
παράλληλα διασκεδάζετε. Ένας τρόπος για να αποκτήσετε επιπλέον προσόντα, αλλά και να γνωρίσετε ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, είναι τα
βραδινά μαθήματα. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ανοίγει την πόρτα σε άλλους πολιτισμούς. Αν δεν θέλετε πολλές δεσμεύσεις, μπορείτε να
συμμετάσχετε σε μαθήματα συνομιλίας, αφού έχετε μάθει πρώτα τα
βασικά.
Δεν ενθουσιάζεστε με την ιδέα να μάθετε κάτι νέο; Μήπως προτιμάτε να
διδάξετε; Σε πολλές χώρες της ΕΕ λειτουργούν προγράμματα βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων, που δίνουν σε ανθρώπους την ευκαιρία να βοηθήσουν άλλους που δεν ξέρουν να γράφουν ή να διαβάζουν ή να κάνουν
απλές μαθηματικές πράξεις. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τέτοια
προγράμματα σε φυλλάδια που αναρτώνται συχνά σε εισόδους βιβλιοθηκών ή δημαρχείων.
Μπορούμε ακόμη να βοηθήσουμε μετανάστες να μάθουν τη γλώσσα της
νέας τους χώρας. Τα μαθήματα συνομιλίας φέρνουν τους ανθρώπους πιο
κοντά και δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας καθηγητής γλώσσας για
να βάλετε μια ομάδα να συζητήσει γύρω από ένα τραπέζι. Τα μαθήματα
γλώσσας συχνά προσφέρονται δωρεάν στους μετανάστες. Αν έχετε χρόνο, προσφερθείτε να οργανώσετε μαθήματα συνομιλίας, για να δώσετε την ευκαιρία σε κάποιους να εξασκήσουν όσα έχουν διδαχθεί στα επίσημα τμήματα εκμάθησης γλώσσας και να διευρύνουν τον κύκλο των
γνωριμιών τους εκτός της δικής τους κοινότητας.
Η δημιουργία της δικής σας επιχείρησης μπορεί να είναι ευκολότερη
από όσο φαντάζεστε. Αν είχατε πάντα την κρυφή επιθυμία να γίνετε αφεντικό του εαυτού σας και να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στο κοινό,
κλείστε ένα ραντεβού με κάποιον υπεύθυνο στην τράπεζά σας, για να ζητήσετε συμβουλές. Είναι πολύ πιθανό σε πέντε χρόνια να είστε σε θέση να
προσφέρετε δουλειά σε έναν νεότερο ή σε κάποιον που δυσκολεύεται να
βρει εργασία!
Αν έχετε μουσικό, θεατρικό ή καλλιτεχνικό ταλέντο, μπορείτε να αφιερώνετε μία ώρα την εβδομάδα και να προσφέρετε ευχαρίστηση με το ταλέντο σας σε έναν οίκο ευγηρίας, σε ένα σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή σε κάποιο κέντρο νεολαίας. Αν ασχολείστε με τον αθλητισμό, γιατί
δεν ιδρύετε ένα σύλλογο ή μια ομάδα; Μην απορρίψετε κανέναν. Αν δεν
είστε σίγουρος για το τι μπορείτε να προσφέρετε, δείχνοντας απλά ότι
στηρίζετε και ενδιαφέρεστε για τις προσπάθειες όσων παρέχουν περίθαλψη, θα δώσετε κουράγιο σε άτομα των οποίων η σκληρή δουλειά και
η σημαντική προσφορά συχνά λησμονείται.
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Δεν είστε ιδιαίτερα κοινωνικός, αλλά σας αρέσουν τα ζώα; Ρίξτε μια ματιά
στον πίνακα ανακοινώσεων του τοπικού σας νοσοκομείου. Συχνά οι άνθρωποι που πρόκειται να νοσηλευτούν αγωνιούν για τη φροντίδα των κατοικιδίων τους. Ο αποχωρισμός από τον πολυαγαπημένο τους σκύλο, γάτο
ή άλλο ζωάκι που τους συντροφεύει μπορεί να είναι επώδυνος για κάποιους που ήδη δεν αισθάνονται καλά. Μια ανάδοχη οικογένεια εκτιμάται
ιδιαίτερα.
Αν είστε υγιής, αν σας εκτιμούν οι συνάδελφοι, οι φίλοι και η οικογένειά
σας, αν έχετε μια θέση στην κοινωνία, αν έχετε το χρόνο και αν έχετε την
τύχη να νιώθετε τη χώρα που σας φιλοξενεί πατρίδα σας, απλώστε το χέρι
και βοηθήστε και κάποιον άλλο να αισθανθεί ότι κάπου ανήκει.
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Παγκόσμια φτώχεια
Γεφυρώνοντας το χάσμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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«Η υπερνίκηση της φτώχειας δεν είναι μια πράξη ελεημοσύνης.
Είναι μια πράξη δικαιοσύνης. Είναι η προστασία ενός
θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος, του δικαιώματος για
αξιοπρέπεια και μια αξιοπρεπή ζωή.»
Νέλσον Μαντέλα

Η έσχατη ένδεια, που ορίζεται ως η επιβίωση με λιγότερο από
1 δολάριο την ημέρα, επηρεάζει πάνω από 1 δισεκατομμύριο
ανθρώπους στον αναπτυσσόμενο κόσμο, δηλαδή έναν στους
έξι κατοίκους του πλανήτη. Το ότι βρίσκονται σε άλλη ήπειρο
δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τους
ανακουφίσουμε.
Η παγκοσμιοποίηση μάς έφερε όλους πιο κοντά, καθώς παγκόσμιας εμβέλειας αποφάσεις, πολιτικές και πρακτικές μάς επηρεάζουν όλους. Ωστόσο, τα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση δε
μοιράζονται πάντα δίκαια. Αντίθετα, οι ανισότητες όσον αφορά
τον πλούτο και την ισχύ διευρύνθηκαν περαιτέρω, εις βάρος
των φτωχότερων του κόσμου.
Η κατάσταση επιτόπου
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Ένας αγρότης από τη Ζανζιβάρη αδυνατεί να εκθρέψει τα βοοειδή του
που έχουν προσβληθεί από μύγες τσε-τσε, ένας εργάτης σε εργοστάσιο
του Μπαγκλαντές κερδίζει 8 σεντς την ώρα ράβοντας κόμπους σε κοστούμια μπαλέτου, ένας μικρός αιθίοπας μαθητής περπατά πάνω από
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15 km την ημέρα για να μεταφέρει νερό —διαφορετικοί τρόποι ζωής, δια
φορετικοί πολιτισμοί, αλλά όλοι αντιμέτωποι με την ίδια πρόκληση: την
επιβίωση ενάντια στις πιθανότητες.
Συγκλονιστικές προσωπικές ιστορίες σχηματίζουν την εικόνα ενός κόσμου,
όπου η πείνα και ο υποσιτισμός είναι ο υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνος για την
υγεία, σκοτώνοντας περισσότερους ανθρώπους από όσους σκοτώνουν το
AIDS, η ελονοσία και η φυματίωση μαζί. Η πείνα βασανίζει το στομάχι ενός
στους τέσσερις ανθρώπους στην υποσαχάρια Αφρική. Τα παιδιά που καταφέρνουν να ζήσουν μέχρι τα πέμπτα τους γενέθλια είναι τυχερά —
11 εκατομμύρια το χρόνο δεν τα καταφέρνουν.

;
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Ενώ τα νοικοκυριά στις βιομηχανικές χώρες ξοδεύουν μέχρι και 50 λίτρα
νερό την ημέρα μόνο για το καζανάκι της τουαλέτας, πάνω από 1 σιoεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε 20–50 λίτρα την ημέρα,
που θεωρούνται απαραίτητα για τις βασικές ανάγκες, δηλαδή για να πιουν,
να μαγειρέψουν και να καθαρίσουν. Ασθένειες που συνδέονται με ανεπαρκή πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και κακές συνθήκες υγιεινής
αφαιρούν χιλιάδες ζωές κάθε μέρα.

Γνωρίζατε
ότι…
Το 2006 η ευρωπαϊκή
βοήθεια ανήλθε στο ποσό
των 48 δισ. EUR, δηλαδή
περίπου 100 EUR ανά
πολίτη.

Η παγκόσμια φτώχεια είναι κυρίως αγροτικό φαινόμενο: τα πενιχρά μέσα
επιβίωσης των τριών τετάρτων των ατόμων που ζουν σε έσχατη ένδεια
εξαρτώνται από φυσικούς πόρους, οι οποίοι συνεχώς μειώνονται. Τα τελευταία 50 χρόνια, πάνω από το ένα τέταρτο των 87 εκατ. km2 καλλιεργειών, βοσκοτόπων και δασών παγκοσμίως έχει υποβαθμιστεί. Αυτά είναι
πολύ άσχημα νέα, τόσο για τους φτωχούς όσο και για το περιβάλλον τους.
Τα καλά νέα είναι ότι η φτώχεια μπορεί να εκριζωθεί.
Τι κάνει η ΕΕ
Η ΕΕ θεωρεί τη συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης καθοριστική για την επίλυση του προβλήματος της παγκόσμιας φτώχειας και συνδράμει τόσο με διεθνείς παίκτες (Ηνωμένα Έθνη,
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί) όσο και με περιφερειακούς παίκτες (σε χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και του Ειρηνικού) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλών προκλήσεων που έχουν ενώπιόν τους οι φτωχότεροι του κόσμου.
Η ΕΕ έχει προσηλωθεί σταθερά στους οχτώ στόχους που συμφωνήθηκαν
στη σύνοδο κορυφής της χιλιετίας του ΟΗΕ το 2000, που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2015. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας είναι οι εξής:
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εκρίζωση της έσχατης ένδειας και της πείνας·
εξασφάλιση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο·
ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων·
ελάττωση της παιδικής θνησιμότητας·
βελτίωση της υγείας της μητέρας·
καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων
ασθενειών·
 εξασφάλιση περιβαλλοντικής αειφορίας·
 ανάπτυξη μιας παγκόσμιας συνεργασίας για την ανάπτυξη.
Στη σύνοδο κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη του 2002 στο Γιοχάνε
σμπουργκ η ΕΕ παρουσίασε δύο πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στη διασφάλιση παροχής νερού και ενέργειας —στοιχεία που είναι απαραίτητα
για την ελάττωση της φτώχειας. Η πρώτη πρωτοβουλία, «Νερό για τη
ζωή», στοχεύει στον υποδιπλασιασμό των ανθρώπων χωρίς πρόσβαση σε
ασφαλές πόσιμο νερό και χωρίς επαρκείς συνθήκες υγιεινής έως το 2015.
Η δεύτερη πρωτοβουλία, με τίτλο «Ενέργεια για την εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη», αποσκοπεί στην προσέλκυση νέων
πόρων —κεφαλαίου, τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού— από τον
ιδιωτικό τομέα και από χρηματοοικονομικά ιδρύματα.
Το εμπόριο είναι άλλο ένα συστατικό της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού, που θα ισχύει έως το 2020, η ΕΕ συνεργάζεται με χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού για την επίτευξη της
σταδιακής ενσωμάτωσής τους στην παγκόσμια οικονομία. Μια σειρά από
συμφωνίες έχουν συναφθεί με χώρες της Λατινικής Αμερικής με βασικό
στόχο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, του θεσμοθετημένου
πολιτικού διαλόγου και των εμπορικών σχέσεων. Σήμερα, η ΕΕ είναι ο υπ’
αριθμόν ένα ξένος επενδυτής στην Λατινική Αμερική και ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος. Στην Ασία, όπου βρίσκονται τα δύο τρίτα
των φτωχών του πλανήτη, η ΕΕ συνεισφέρει το ένα τρίτο της οικονομικής
βοήθειας που φθάνει στην ήπειρο. Ο μεγάλος στόχος της ΕΕ είναι η αύξηση του όγκου της ενίσχυσης που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες
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σε ποσοστό 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των χωρών της
έως το 2015.
Η διαγραφή του χρέους είναι επίσης ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η ΕΕ
έχει σημαντικό μερίδιο στην πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Τράπεζας και
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να διαγράψουν το χρέος βαρύτατα
χρεωμένων φτωχών χωρών. Μέχρι τώρα, πλήρης διαγραφή του χρέους
έχει δοθεί σε 18 χώρες, μεταξύ αυτών στη Βολιβία, στη Μαδαγασκάρη,
στην Τανζανία και την Ουγκάντα.
Κάνοντας τη διαφορά
Αν και οι εθνικές πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας θεσπίζονται
από τις κυβερνήσεις, ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Για παράδειγμα, μπορείτε να προσφέρετε ενώ κάνετε τις καθημερινές
αγορές. Η αγορά, ως γνωστόν, είναι ο χώρος όπου συναντώνται οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ωφελούνται αμφότεροι. Η πρωτοβουλία Product RED συγκεντρώνει χρήματα για
τον αγώνα κατά του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας μέσω των
προϊόντων πολλών γνωστών εταιρειών.
Μπορείτε, ακόμη, να κάνετε τη διαφορά στο μπακάλικο της γειτονιάς σας
επιλέγοντας από τα 1 500 προϊόντα δίκαιου εμπορίου, που φέρουν την
ένδειξη FairTrade. Με αυτή την απλή πράξη συμβάλλετε στην εξασφάλιση δίκαιων πληρωμών για τους παραγωγούς.
Ένας άλλος τρόπος να προσφέρετε σε κάποιον κοινωφελή σκοπό, χωρίς
να σας κοστίσει τίποτα, είναι μέσω των «ηθικών τραπεζών». Αυτό το νέο
είδος τραπεζών γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στην Ευρώπη.
Αν διαθέτετε χρήματα για επένδυση, σε όποιο σημείο της Ευρώπης κι αν
βρίσκεστε, ρωτήστε την τράπεζα ή τον οικονομικό σας σύμβουλο πώς
μπορείτε να κάνετε τα χρήματά σας να σας αποφέρουν κέρδος και, παράλληλα, να συμβάλουν στην καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας.
Αν προτιμάτε απευθείας δωρεές, πολλές ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν
φορολογικές ελαφρύνσεις σε φιλανθρωπικές δωρεές.
Αν η ιδέα της δωρεάς δεν σας ελκύει, γιατί δεν νιώθετε σιγουριά για το
πού πηγαίνουν τα χρήματά σας, μπορείτε να γίνετε ανάδοχος ενός παιδιού μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Οι δωρητές ενημερώνονται τακτικά για την πορεία του παιδιού που έχουν αναλάβει και λαμβάνουν φωτογραφίες και γράμματα.
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Υπάρχουν άφθονοι κοινωφελείς σκοποί. Αναζητήστε κοινωφελή ιδρύματα που συνεισφέρουν στα εισοδήματα αγροτικών οικογενειών μέσω της
αειφόρου γεωργίας σε μακρινές χώρες όπως το Λάος ή η Νικαράγουα.
Για μια πιο προσωπική επαφή, γιατί να μη βοηθήσετε το παιδί σας να βρει
έναν συνομήλικο φίλο δι’ αλληλογραφίας από τον αναπτυσσόμενο κόσμο; Μπορείτε να διαλέξετε μια χώρα όπου μιλούν τη δική σας γλώσσα ή
να αξιοποιήσετε την ευκαιρία για να βελτιώσετε τις δεξιότητες του παιδιού
σας στην ξένη γλώσσα που μαθαίνει. Ζητήστε από τις πληροφορίες διεθνούς τηλεφωνικού καταλόγου να σας βρουν το τηλέφωνο ενός σχολείου
στη χώρα και την πόλη που σας ενδιαφέρει. Ίσως, μάλιστα, το παιδί σας
επηρεάσει και τους φίλους του ή ζητήσει από το δάσκαλό του να παροτρύνει όλη την τάξη να κάνει το ίδιο. Ένα τηλέφωνο αρκεί για μια φιλία που
μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη ζωή ή, έστω, για μια εποικοδομητική
εμπειρία. Ας γεφυρώσουμε το χάσμα.
Εναλλακτικά, μπορείτε να προσφέρετε κάτι άπαξ και χωρίς δεσμεύσεις. Αν
δεν μπορείτε να αποφασίσετε τι δώρο θέλετε για τα επόμενά σας γενέθλια ή τα Χριστούγεννα, ζητήστε ένα μελίσσι ή μια κατσίκα. Όχι, δε θα σας
τα φέρουν στην πόρτα σας! Κάποια φιλανθρωπικά προγράμματα σας δίνουν την ευκαιρία να αγοράσετε αγροτικά ζώα για οικογένειες στις αναπτυσσόμενες χώρες.

«Τα δέντρα και οι

.

μέλισσες που μας
δώσατε άλλαξαν τη
γη, τον αέρα και το
έδαφός μας.
Ολόκληρη η ζωή μας
άλλαξε!

»

Ζαχάρα Μπέκρε,
Δάσος Κάμπσο Τακούμα,
Αιθιοπία
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Αλληλένδετες πολιτικές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μετατρέποντας το όνειρο σε πραγματικότητα
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Η ΕΕ στοχεύει σε μια αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του κόσμου γύρω μας για τις επερχόμενες γενιές.
Η ΕΕ έχει ψηφίσει νόμους και έχει αναπτύξει προγράμματα ώστε
να καταστεί εφικτή η επίτευξη καθενός από τους επιμέρους
στόχους της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης —πάταξη των
διακρίσεων, προστασία του φυσικού πλούτου, αντιμετώπιση
της μετανάστευσης και της παγκόσμιας φτώχειας, παραγωγή
αγαθών με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.

© Corbis

Διαβάζοντας τις επιμέρους ενότητες αυτού του φυλλαδίου, μπορεί κανείς να εντοπίσει τα τέσσερα μέσα με τα οποία μπορούν
τα ιδανικά να γίνουν πραγματικότητα: εκπαίδευση, έρευνα, συνεργασία στην κινητοποίηση των πολιτών και στην αποδοτική
λειτουργία των προγραμμάτων, και θεσμοθέτηση της υποχρέωσης του ρυπαίνοντα να πληρώνει. Η αλλαγή του τρόπου με τον
οποίο οι άνθρωποι αγοράζουν και παράγουν είναι αναγκαία.
Ένας τρόπος για να στραφούμε προς περιβαλλοντικά φιλικότερες συνήθειες είναι η επιλογή φορολογικών κινήτρων. Αν η τιμή
ενός προϊόντος συμπεριλαμβάνει και το πραγματικό περιβαλλοντικό του κόστος, οι καταναλωτές θα παροτρυνθούν να κάνουν τη σωστή επιλογή.
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Εκπαίδευση–ανταλλαγή γνώσεων
Στην καρδιά όλων των πολιτικών, των προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών που έχουν περιγραφεί μέχρι τώρα, βρίσκεται η διαπίστωση ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη βοήθεια ενός εκπαιδευμένου κοινού. Η εκπαίδευση εφοδιάζει τους ανθρώπους με τα αναγκαία μέσα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και με τις δεξιότητες που είναι
απαραίτητες για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης.
Όταν σκεφτόμαστε την εκπαίδευση μάς έρχονται στο νου τα σχολικά μας
χρόνια. Ωστόσο, το ζήτημα είναι πολύ μεγαλύτερο και καλύπτει τη συμμετοχή σε όλα τα αντικείμενα και επίπεδα της γνώσης. Τεχνικές γνώσεις που
ανταλλάσσονται για να μας κρατήσουν ανταγωνιστικούς, επιστημονικές
γνώσεις για να παραμείνουμε υγιείς, τεχνολογία πληροφορικής που φθάνει σε απομακρυσμένες κοινότητες φέρνοντάς τες σε επαφή με ανθρώπους και αντιλήψεις από όλη την Ευρώπη, μαθητές που εκπαιδεύονται μέχρι το πανεπιστημιακό επίπεδο, διά βίου μάθηση, επιχειρήσεις που εκπαιδεύονται σε περιβαλλοντικά αειφόρες επιλογές —όλα αυτά σχετίζονται
με την ανταλλαγή γνώσεων.
Αειφορία είναι η χρήση των πόρων μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέψουμε στις μελλοντικές γενιές να επωφεληθούν από αυτούς. Εκτός από
τους φυσικούς πόρους, υπάρχουν και οι ανθρώπινοι —οι άνθρωποι της
Ευρώπης. Η εκπαίδευση είναι ένας τρόπος μείωσης των ανισοτήτων, τόσο
μεταξύ ανδρών και γυναικών όσο και ανάμεσα στις μειονότητες και τους
υπόλοιπους πολίτες. Η μάθηση είναι μια ισόβια διαδικασία. Η εποχή που η
μάθηση και η εκπαίδευση σταματούσαν μετά το λύκειο είναι πια παρελθόν. Σήμερα δίνεται μεγάλη έμφαση στην ενθάρρυνση των ανθρώπων να
ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής
τους.
Τι γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση;
Τον Φεβρουάριο του 2001 η ΕΕ παρουσίασε το πρόγραμμα «Εκπαίδευση
και κατάρτιση 2010». Οι υπουργοί παιδείας κατέληξαν σε τρεις σαφείς στόχους για την εξασφάλιση της ανάπτυξης του εργασιακού δυναμικού, στο
οποίο στηρίζεται το μέλλον μας. Οι στόχοι αυτοί είναι οι εξής: άνοιγμα της
εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, δηλαδή στον κόσμο της εργασίας και στον
κόσμο πέρα από την ΕΕ, βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών μας
συστημάτων και διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση.
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Η επίτευξη των τριών αυτών στόχων περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων. Για
παράδειγμα, το άνοιγμα της εκπαίδευσης προς ένα ευρύτερο τμήμα της
κοινωνίας υπογραμμίζει τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και στοχεύει
στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ εργασίας και έρευνας.
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Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης περιλαμβάνει την προώθηση
ευέλικτων προγραμμάτων εκμάθησης, ώστε να διευκολυνθούν όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους χωρίς να εγκαταλείψουν την
εργασία τους. Υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων στον σημερινό κόσμο,
πρέπει να αναθεωρήσουμε τη σημασία του όρου «βασικές δεξιότητες».
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Η πρόσβαση στην εκπαίδευση, για όλες τις ηλικίες, απαιτεί αλλαγή στη
δομή των συστημάτων, θέτοντας ερωτήματα όπως: «Πόσο εύκολη είναι η
μετάβαση από ένα επίπεδο σπουδών σε ένα άλλο;», «Βοηθούν όλα τα εκπαιδευτικά μονοπάτια τον εκπαιδευόμενο να συνεχίσει την κατάρτισή του
ή τον πιέζουν να επιλέξει να φύγει;». Επίσης, μας βοηθά να αντιληφθούμε
ότι η εκπαίδευση είναι στα χέρια της κοινωνίας και βοηθά στην οικοδόμηση της κοινωνίας που θέλουμε.
Έρευνα
Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι μας είναι πώς θα διατηρήσουμε
ανέπαφο τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, με τις αξίες και το βιοτικό του επίπεδο, ενώπιον του ανταγωνισμού χωρίς να εκμεταλλευθούμε και χωρίς να
καταστρέψουμε τον κόσμο γύρω μας.
Αν και ο καθένας από εμάς έχει το ρόλο του σε αυτή την προσπάθεια, κάποια προβλήματα, όπως η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας,
η εξασφάλιση τροφής για τον παγκόσμιο πληθυσμό, η παροχή καθαρού
νερού σε όλους και η βελτίωση των επικοινωνιών, παρουσιάζουν ξεχωριστές δυσκολίες και η αντιμετώπισή τους είναι χρέος της επιστημονικής
κοινότητας.
Τι γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση;
Ενώ οι επιστήμονες αναζητούν λύσεις στο θεμελιώδες πρόβλημα της
ανεύρεσης πηγών καθαρής ανανεώσιμης ενέργειας και καθώς η Ευρώπη
αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της μετανάστευσης,
της ανεργίας και του γηράσκοντος πληθυσμού, η ΕΕ επιστρατεύει όλα τα
διαθέσιμα μέσα για να εξασφαλίσει το μέλλον μας.
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Έχουν δεσμευτεί 50 δισ. EUR για έρευνα και ανάπτυξη βάσει του έβδομου
προγράμματος-πλαισίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2013 και στοχεύει
στα εξής:
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 κατάκτηση ηγετικής θέσης σε καίριους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς·
 τόνωση της δημιουργικότητας και της υπεροχής στην ευρωπαϊκή
έρευνα·
 ανάπτυξη και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ευρω
παϊκής έρευνας·
 ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη.

Α λληλένδετες πολιτικές

Η ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της έρευνας και η δικτυακή επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων είναι ένας ακόμη στόχος. Η ανάπτυξη ενός
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας βρίσκεται καθ’ οδόν, για να εξασφαλιστεί
η αποτελεσματική διακίνηση των ιδεών και των αποτελεσμάτων της έρευνας σε όλη την ΕΕ. Οι επιστήμονες πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν σε
όλη την Ένωση ελεύθερα, έχοντας πρόσβαση στα καλύτερα δίκτυα επικοινωνιών. Τα ερευνητικά ιδρύματα, που πρόκειται να δημιουργηθούν, θα
βοηθήσουν τους επιστήμονες να διευρύνουν τα όρια της γνώσης, αξιοποιώντας συνεργασίες μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Η ΕΕ ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη δικτυακής συνεργασίας και συνεργατικής ομαδικής μάθησης μεταξύ πανεπιστημίων και κολεγίων στην Ένωση και σε άλλες χώρες.
Επιδίωξη της αλλαγής μέσω της οικονομίας
Η παρότρυνση των ανθρώπων να αγοράζουν προϊόντα που κατασκευάζονται με υπευθυνότητα και να επενδύουν λιγότερο σε περιβαλλοντικά
επιζήμιες παραγωγικές διαδικασίες μπορεί να γίνει με επιβολή πράσινων
φόρων. Αυτός είναι ένας τρόπος επιδίωξης της αλλαγής μέσω της οικονομίας. Με τις σημερινές συνθήκες, όταν αγοράζουμε κάτι, η τιμή δεν αντανακλά το πραγματικό κόστος του προϊόντος με όρους επιβάρυνσης του
περιβάλλοντος. Μπορούμε, όμως, να χρησιμοποιήσουμε την αγορά προς
όφελος του περιβάλλοντος.
Η χρήση των δυνάμεων της αγοράς υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής. Όμως, και ο ρόλος της δημόσιας
χρηματοδότησης δεν είναι αμελητέος, και είναι στόχος της στρατηγικής
όλα τα χρήματα που παρέχονται από την ΕΕ να αξιοποιούνται με τον βέλτιστο τρόπο για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
Τι γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση;
Η σταδιακή μετατόπιση των φόρων από την εργασία προς την καταπολέμηση της μόλυνσης, την ενέργεια και τους πόρους μπορεί να ενισχύσει
την απασχόληση, την «οικοκαινοτομία» και την προστασία του περιβάλλοντος. Η προσαρμογή των τιμών, ώστε να αντανακλούν το πραγματικό
κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας παρεχόμενης υπηρεσίας, συμβάλλει στην έξυπνη οικονομική ανάπτυξη.
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Η ΕΕ σκέφτεται δημιουργικά και συνεργάζεται με εθνικές κυβερνήσεις για
την ανάπτυξη «πράσινων φόρων». Όπως η έμφαση για την αγροτική χρηματοδότηση μετατοπίστηκε από την παραγωγή στη διαχείριση, με τους
αγρότες να χρηματοδοτούνται για τη φροντίδα της γης τους, με τον ίδιο
τρόπο το βάρος της φορολόγησης μπορεί να μετατοπιστεί από την εργασία στην κατανάλωση.
Στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας, οι χώρες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν ειδικές φοροαπαλλαγές σε
εταιρείες με αντάλλαγμα ελαττωμένες εκπομπές επιβλαβών ρυπαντών
και αερίων. Η οδηγία επιβάλλει επίσης φόρους σε ενεργειακούς πόρους,
όπως η ηλεκτρική ενέργεια, και σε καύσιμα, όπως ο άνθρακας. Έτσι, ο χρήστης εστιάζει στην απόδοση, καταναλώνοντας λιγότερο για να ελαττώσει
τους φόρους του. Εταιρείες που έχουν επενδύσει στην αποδοτική χρήση
της ενέργειας λαμβάνουν φορολογικές αποζημιώσεις, πράγμα που αποτελεί πρόσθετο κίνητρο.
Η φορολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης αντί των εισοδημάτων και
η πώληση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου αποτελούν βασικά όπλα στη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Και τα δύο βασίζονται
στην ίδια ιδέα: ο ρυπαίνων πληρώνει.
Η ιδέα «ο ρυπαίνων πληρώνει» αποδίδει σε δύο επίπεδα. Η σπάταλη ή περιβαλλοντικά επιζήμια συμπεριφορά ποινικοποιείται, γεγονός που ενθαρρύνει την αναζήτηση εναλλακτικών, ενώ παράλληλα αποφέρει χρήματα
από την παραγόμενη μόλυνση. Τα έσοδα αυτά μπορούν να προωθηθούν
και πάλι στην έρευνα ή στη χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων.
Οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν την ιδέα της φορολόγησης της μόλυνσης με
διάφορους τρόπους: η Δανία και η Φινλανδία φορολογούν τα ελαστικά
αυτοκινήτων, η Δανία, η Ισλανδία και η Ιταλία τις πλαστικές σακούλες και
η Γαλλία το χαρτί και το χαρτόνι.
Ενώ τα κράτη βρίσκουν τρόπους για να περιορίσουν τη ρύπανση, αλλά
και να αυξήσουν τα έσοδά τους από αυτήν, οι επιχειρήσεις και οι οργανώσεις επιδιώκουν αειφόρες πρακτικές. Εδώ η ιδέα «ο ρυπαίνων πληρώνει»
απογειώνεται, καθώς οι εταιρείες, υπό την πίεση των καταναλωτών και της
νομοθεσίας, αναγκάζονται να γίνουν πιο «πράσινες». Μερικές πρωτοπορούν αλλάζοντας οικειοθελώς τον τρόπο λειτουργίας τους.
Η επιχειρηματική κοινότητα αντιμετωπίζει όλο και πιο σοβαρά το κόστος
των εκπομπών της. Φράσεις όπως «αντιστάθμιση εκπομπών άνθρακα» και
«συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα» ακούγονται ήδη
σε συζητήσεις. Η χρηματική επιβάρυνση των εκπομπών άνθρακα σημαί-
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νει ότι τα αέρια θερμοκηπίου αντιμετωπίζονται όπως κάθε άλλο εμπόρευμα. Πληρώνεις ένα χρηματικό ποσό και αγοράζεις το δικαίωμα να παράγεις συγκεκριμένη ποσότητα αερίων.
Τα χρήματα προέρχονται απευθείας από την ΕΕ μέσω χρηματοδότησης
από προγράμματα όπως το LIFE+, το οποίο ολοκληρώνεται το 2013. Με
προϋπολογισμό 2 δισ. EUR, το πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες σε όλη την ΕΕ και ορισμένες γειτονικές χώρες. Ομαδοποιεί διάφορα προγράμματα κάτω από ένα κοινό πλαίσιο κανόνων.
Η λήψη αποφάσεων γίνεται πιο αποτελεσματική και η όλη διαδικασία πιο
διαφανής. Το 20–25 % των χρημάτων θα δαπανηθούν στην ενημέρωση
του κοινού πάνω σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης.
Με τόσο υψηλούς προϋπολογισμούς, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση που προέρχεται από την ΕΕ προωθεί πραγματικά την αειφόρο ανάπτυξη. Οι χώρες της ΕΕ και η Επιτροπή θα συντονίζουν διάφορες πολιτικές,
όπως πολιτικές συνοχής και γεωργίας, αγροτικής ανάπτυξης, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους.
Έως το 2008 η Επιτροπή θα εφαρμόσει ένα σχέδιο για την αναμόρφωση
των επιδοτήσεων που έχουν αξιοσημείωτα αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στοχεύοντας στη σταδιακή απόσυρσή τους. Τομείς, όπως η γεωργία, θα επωφεληθούν από χρηματοδοτήσεις με σκοπό την αναγέννηση των αγροτικών κοινοτήτων, ενώ παράλληλα θα προστατεύονται τα
καλλιεργούμενα εδάφη.
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Ενημέρωση και κινητοποίηση
Το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας είναι μέρος της εκστρατείας της
ΕΕ για την ενημέρωση με όλα τα διαθέσιμα μέσα σχετικά με την αειφόρο
ανάπτυξη. Ένας από τους στόχους της Επιτροπής είναι να πει τι χρειάζεται
να γίνει, να εξηγήσει ποιες ενέργειες κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις και να παρακινήσει τους ανθρώπους να εργαστούν προς την
κατεύθυνση που θα ωφελήσει όλους μας.
Τι γίνεται σήμερα;
Η ευρωπαϊκή εκστρατεία για αειφόρους πόλεις συγκροτήθηκε από ένα
σύνολο τοπικών κυβερνήσεων που έχουν στόχο τη δημιουργία επιτυχημένων, δημιουργικών και αειφόρων πόλεων, στις οποίες ο καθένας έχει κάποιο αξιόλογο ρόλο. Για την επιτυχία του οράματος υπέγραψαν τις δεσμεύσεις του Aalborg. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι θα ενταχθούν σύντομα οι χώρες των οποίων οι τοπικές κυβερνήσεις δεν συμμετέχουν ακόμη στην
εκστρατεία.
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Οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την εξασφάλιση ότι όλοι
θα έχουν δίκαιη πρόσβαση στον φυσικό πλούτο. Αυτό σημαίνει, μεταξύ
άλλων, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και του νερού και τη δημιουργία πάρκων και κήπων. Άλλη δέσμευση είναι η βελτίωση των μεταφορών και η ελάττωση της συμφόρησης, αυξάνοντας τις επιλογές μετακίνησης των πολιτών. Η υγεία και η κοινωνική ισότητα επίσης ανήκουν στη
λίστα.
Η εκστρατεία προωθεί τη συνεργασία φορέων όλων των επιπέδων από
όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, ο Δήμος Βαρκελόνης μπορεί να συνεργαστεί με την Ένωση Πόλεων της Βαλτικής, ανταλλάσσοντας πληροφορίες
για να βρεθούν λύσεις, ώστε η αειφόρος ανάπτυξη να γίνει πραγ
ματικότητα.
Μια ακόμη ευκαιρία για δράση προτάθηκε από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1992 στο Ρίο. Η Aτζέντα 21 προτείνει ένα πλήρες σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων
της αειφόρου ανάπτυξης. Χώρες από όλη την Ευρώπη έχουν συμμετάσχει,
και η ΕΕ ελπίζει πως και άλλες θα υιοθετήσουν την Ατζέντα 21, θα αποδεχθούν τις δεσμεύσεις του Aalborg και θα συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή
εκστρατεία για αειφόρες πόλεις.
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Αναγνωρίζοντας ότι για να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι το μήνυμα πρέπει
να διαδοθεί, η «αυξημένη προσπάθεια επικοινωνίας» ενέπνευσε τη δημιουργία ενός βραβείου για τις καλύτερες ιδέες στο πεδίο του οικονομικού εκσυγχρονισμού, το RegioStars. Απονέμεται από την Επιτροπή από το 2006
και είναι απλά ένα βραβείο που δημιουργήθηκε από την ΕΕ για να κινητοποιήσει τους ανθρώπους και να τονίσει τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.
Οι ημερίδες ανοιχτών θυρών, όπως η ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων, είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο η ΕΕ προσεγγίζει τους πολίτες της και τους μεταφέρει το μήνυμα της αειφορίας. Στις
εκδηλώσεις συγκεντρώνονται χιλιάδες άνθρωποι που εκπροσωπούν αναπτυξιακά προγράμματα σε όλη την Ευρώπη.
Ωστόσο, μόνο ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού της Ευρώπης έχει πρόσβαση στην ίδια την ΕΕ. Η προσέγγιση όλων των πολιτών και η ενημέρωσή τους είναι ο στόχος της στρατηγικής i2010 — Μια ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, που εισήχθη τον Ιούνιο του 2005. Η πρωτοβουλία αποτελείται από νόμους
σχεδιασμένους να εξασφαλίζουν την ένταξη όλων σε μια κοινωνία που
βασίζεται στην ευρεία χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινω
νιών (ΤΠΕ). Γρήγορες συνδέσεις που φέρνουν την ψηφιακή τεχνολογία σε
όλα τα σπίτια, ελάττωση της διαδικτυακής απάτης, ανάπτυξη και προώθηση συστημάτων συνεργασίας με άλλες χώρες, αυτά και άλλα περιλαμβάνονται σε αυτή την πρωτοβουλία της ΕΕ.
Είτε προσκαλώντας τον κόσμο στις εγκαταστάσεις της, είτε προσφέροντας
βραβεία για καινοτόμες ιδέες στον τομέα της οικονομίας που εστιάζουν
στην αειφορία, είτε εξασφαλίζοντας την άρτια ενημέρωση των πολιτών της
Ευρώπης για τους βέλτιστους τρόπους δράσης, η ΕΕ περνά το μήνυμα.
Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ένα τέτοιο
παράδειγμα είναι ο όμιλος EU-Corporate Leaders Group on Climate
Change. Αυτός ο όμιλος, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία ορισμένων
διευθυντών εταιρειών, επιδιώκει συνεργασία με την ΕΕ για τη μετάβαση
σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η οποία, παράλληλα, θα
έχει προοπτικές ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Σκοπεύει να το πετύχει αυτό προσδιορίζοντας τις αναγκαίες συνθήκες για την ικανοποιητική
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών και αναζητώντας επιχειρηματικές
ευκαιρίες σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
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Εφαρμογή και
παρακολούθηση
Έλεγχος της προόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

9

Οι αρχές της ειλικρίνειας, της συμμετοχής, της υπευθυνότητας,
της αποτελεσματικότητας και της συνοχής βρίσκονται στην
καρδιά του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζει η ΕΕ τις πολιτικές
της. Σε αυτές έρχεται να προστεθεί ένα ακόμη συστατικό, ζωτικό για την επιτυχία της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης:
η παρακολούθηση.
Με τέτοιο εύρος προγραμμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων
που λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη και με τη δράση που έχουν
αναλάβει άνθρωποι από όλους τους χώρους (πολίτες, επιχειρηματική κοινότητα, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις, καθώς και η ίδια η ΕΕ) είναι σημαντικότερο από ποτέ να βρούμε τι
αποδίδει και τι όχι.
Τι κάνει η ΕΕ
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Τα ζητήματα που ανακύπτουν στα πλαίσια της στρατηγικής αειφόρου
ανάπτυξης δεν συζητούνται πλέον μόνο από τους υπεύθυνους περιβαλλοντικής πολιτικής. Τώρα πια το όλο θέμα βρίσκεται στην καρδιά της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ με επικεφαλής κυβερνήσεων να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης για να βεβαιωθούν ότι η στρατηγική εξελίσσεται όπως αναμένεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει
τακτικά την εφαρμογή των πολιτικών. Κάθε δύο χρόνια, με έναρξη το φθινόπωρο του 2007, εκδίδει μια έκθεση προόδου που δείχνει με ξεκάθαρο
και σαφή τρόπο τι λειτουργεί και τι όχι, καθώς και πώς θα συμβαδίζει
η στρατηγική με τις νέες εξελίξεις και θα παραμένει αποτελεσματική. Αυτή

0 7 7

Ε φαρμογή και παρακολούθηση

είναι η βάση των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, όπου αποφασίζεται η μετέπειτα πορεία.
Η έκθεση προόδου της Επιτροπής εξετάζει την απόδοση των πολιτικών
και την πρόοδο της κάθε χώρας, ενώ προτείνει ιδέες για τα επόμενα βήματα. Μια από τις πηγές πληροφόρησης της Επιτροπής είναι τα δεδομένα
που συλλέγονται από τη Eurostat, η οποία παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο που συντελείται στην αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης.
Το πρώτο βήμα στην παρακολούθηση της προόδου είναι ο σαφής προσδιορισμός των δεικτών που πρόκειται να μετρηθούν και η εξασφάλιση ότι
οι τιμές που θα προκύψουν θα είναι κατάλληλες για να γίνει η σύγκριση
μεταξύ των χωρών σε διάφορες χρονικές στιγμές —σύγκριση μεταξύ
ομοίων.
Για να γίνει αυτό δυνατό, η Eurostat ανέπτυξε ένα σύνολο δεικτών, οι οποίοι υπολογίζονται τακτικά. Την έκθεση της Eurostat για το 2007 πάνω στους
δείκτες αειφόρου ανάπτυξης μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα: ec.europa.
eu/sustainable/.
Οι δείκτες μπορούν να μετρηθούν με σαφήνεια σε όλη την Ένωση και δείχνουν τι συμβαίνει στην κάθε περιοχή. Για παράδειγμα, το θέμα της δημόσιας υγείας έχει ως κύριο δείκτη τα έτη υγιούς ζωής, ανάλογα με το φύλο.
Μετρώντας αυτό τον παράγοντα σε όλη την ΕΕ μπορούμε να διαπιστώσουμε ποια είναι η σημερινή μας κατάσταση και, χάρη στην τακτική συλλογή δεδομένων, πού υπάρχει βελτίωση ή επιδείνωση. Αλλά τα έτη υγιούς
ζωής των ανδρών και των γυναικών είναι ένας πολύ γενικός δείκτης. Υπάρχει μια σειρά από άλλους που περιγράφουν με περισσότερη λεπτομέρεια
πιο σύνθετα θέματα, όπως τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας, του καπνίσματος, της έκθεσης σε ρυπαντές και της παραγωγής τοξικών χημικών ουσιών. Με τη συμβολή των χωρών της ΕΕ, θα αναπτυχθούν οι υπάρχοντες
δείκτες και θα δημιουργηθούν νέοι.
Οι πληροφορίες της Eurostat ανανεώνονται τακτικά και μπορείτε να τις
βρείτε στο Διαδίκτυο, αν έχετε πρόσβαση σε αυτό, για να αποκτήσετε μια
εικόνα της προόδου της αειφόρου ανάπτυξης στην ΕΕ.
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι επίσης σημαντικός, καθώς
καλείται να εκφράζει άποψη, να συνεργάζεται με το Συμβούλιο και την
Επιτροπή και να επικοινωνεί με τα εθνικά κοινοβούλια. Η Επιτροπή των
Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή συνεισφέρουν επίσης.
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Τι κάνουν οι χώρες στην ΕΕ
Τα κράτη μέλη της ΕΕ ορίζουν αντιπροσώπους οι οποίοι συνέρχονται τακτικά στα πλαίσια της ομάδας συντονιστών για την αειφόρο ανάπτυξη
υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συζητήσουν για την
πρόοδο της στρατηγικής. Κάθε δύο έτη παραθέτουν τα δεδομένα για την
πρόοδο των εθνικών στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με την αναθεωρημένη στρατηγική της ΕΕ. Έτσι εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι της κάθε χώρας και οι στόχοι της ΕΕ ως σύνολο
αλληλοϋποστηρίζονται.
Ένας άλλος εξειδικευμένος φορέας είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο για την αειφόρο ανάπτυξη (ESDN), ένα ανεπίσημο δίκτυο που αποτελείται από διοικητικά στελέχη του δημόσιου φορέα και άλλους εμπειρογνώμονες και
ασχολείται με τις στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη.
Οι χώρες, επίσης, επιτρέπουν σε άλλες χώρες να μελετήσουν τις στρατηγικές τους για την αειφόρο ανάπτυξη και να δουν πώς αυτές αποδίδουν
στην πράξη. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στις χώρες να μάθουν, παρατηρώντας
η μία τις επιτυχίες της άλλης. Έως το 2011 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα
αποφασίσει πότε θα ξεκινήσει η επόμενη πλήρης αναθεώρηση της
στρατηγικής.
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