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Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
στην Καλαμάτα
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Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2015

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται
κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια
εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση
του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.
Το θέμα του φετινού εορτασμού (2015) είναι «Αειφόρος
κατανάλωση και παραγωγή» και το επίσημο σύνθημα «Επτά
δισεκατομμύρια όνειρα. Ένας πλανήτης. Κατανάλωσε με
προσοχή».
Ως αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση νοείται η χρήση
αγαθών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στην κάλυψη
των φυσικών αναγκών και συμβάλλουν σε καλύτερη
ποιότητα ζωής, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η μείωση
της χρήσης των φυσικών πόρων, των τοξικών υλικών και
της παραγωγής αποβλήτων και ρύπων, έτσι ώστε να μην
τεθεί σε κίνδυνο η δυνατότητα ικανοποίησης των αναγκών
των μελλοντικών γενεών.
Το 1992, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την
Κλιματική Αλλαγή είχε σα στόχο να περιορίσει την αύξηση
της θερμοκρασίας του πλανήτη, όμως ήδη το 1995
είχε γίνει σαφές ότι δεν θα επαρκούσε. Έτσι, ξεκίνησαν
διαπραγματεύσεις με σκοπό να ενισχυθεί η αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και το 1997 υιοθετήθηκε το
πρωτόκολλο του Κιότο.
Μετά την ατελέσφορη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη για
το κλίμα το 2009, υιοθετήθηκε το 2012, “η τροποποίησης
της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κότο”, που όριζε τη
δεύτερη “δεσμευτική περίοδο” από το 2013 μέχρι το 2020
και είχε εξίσου φιλόδοξους στόχους με την πρώτη περίοδο.
Δύο χρόνια μετά ΜΚΟ, ειδικοί και κυβερνήσεις συναντήθηκαν
στη Λίμα, στο Περού για να προετοιμάσουν το κείμενο που
θα διαδεχτεί το πρωτόκολλο του Κιότο. Η νέα Συμφωνία
αναμένεται να ολοκληρωθεί στη Διάσκεψη του ΟΗΕ στο
Παρίσι το Δεκέμβριο του 2015. Το ΕΚ συμμετείχε στο
συνέδριο στη Λίμα με αντιπροσωπεία 12 βουλευτών.

Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
Περιβάλλον
Πράσινη Εβδομάδα 2015

Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στην Καλαμάτα
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ε αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, που διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας συνδιοργάνωσε την Κυριακή 7 Ιουνίου
2015, με φορείς της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής, περιβαλλοντικές δράσεις: καθαρισμό του βυθού του λιμένα Καλαμάτας
και καθαρισμό της ακτής από το ύψος του «Πανελληνίου» έως τον
ανατολικό λιμενοβραχίονα (προλιμένα) Καλαμάτας.
Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών
για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και η ενεργοποίηση
της περιβαλλοντικής τους συνείδησης. Για το σκοπό αυτό προσκλήθηκαν όλοι οι κάτοικοι της Καλαμάτας να μετάσχουν ενεργά σε αυτή την
εθελοντική περιβαλλοντική δράση.
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Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον
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πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
τομέα του περιβάλλοντος
βασίζεται στο άρθρο 174
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η πολιτική αυτή
αποσκοπεί στη διατήρηση,
την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος καθώς και
στην προστασία της υγείας
του ανθρώπου. Ιδιαίτερη
σημασία αποδίδεται επίσης
στη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των
φυσικών πόρων. Τέλος,
πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συμβάλλει στην
προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των
περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Η πολιτική περιβάλλοντος στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης
και της προληπτικής δράσης, της ανάληψης διορθωτικών ενεργειών στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, το οποίο θεσπίστηκε το 2002, όριζε τις προτεραιότητες και τους στόχους της
ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής. Επικεντρωνόταν στους
παρακάτω τομείς στους οποίους θα πρέπει να αναληφθεί δράση
κατά προτεραιότητα:
• την αλλαγή του κλίματος,
• τη βιοποικιλότητα,
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Πράσινη Εβδομάδα 2015

ράσινη Εβδομάδα 2015: η μείωση της βιοποικιλότητας
στο επίκεντρο της συζήτησης. Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ορισμένα πτηνά και θαλάσσιοι οργανισμοί απειλούνται με εξαφάνιση.
Το 15% περίπου των πτηνών στην ΕΕ απειλούνται με εξαφάνιση, καθώς και το 7,5% όλων των θαλάσσιων ειδών ψαριών που
διαβιούν σε ευρωπαϊκά ύδατα, σύμφωνα με νέες εκθέσεις που
δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Πράσινη Εβδομάδα 2015, το μεγαλύτερο συνέδριο της Ευρώπης που ασχολείται
ειδικά με την περιβαλλοντική πολιτική και αρχίζει τις εργασίες
του σήμερα, θα εξετάσει τους λόγους στους οποίους οφείλονται
οι τάσεις αυτές καθώς και τρόπους για την ανάσχεση της μείωσης
της βιοποικιλότητας.
Παρά ορισμένες επιτυχίες όσον αφορά τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, ορισμένοι πληθυσμοί ψαριών ήδη μειώνονται εξαιτίας
της υπεραλίευσης, της μεταβολής της χρήσης γης, της ρύπανσης,
της ανάπτυξης υποδομών και της κλιματικής αλλαγής.
Όμως, η στοχοθετημένη δράση διατήρησης που ξεκίνησε με τις
πρωτοβουλίες της ΕΕ έχει οδηγήσει σε επιτυχία: 20 είδη που κάποτε ήταν απειλούμενα να κατατάσσονται σήμερα στην κατηγορία
των ειδών που προκαλούν τις λιγότερες ανησυχίες, όπως ο αργυροπελεκάνος, η ευρασιατική τουρλίδα, ο τσίφτης, και το κιρκινέζι.

•
•
•

το περιβάλλον
την υγεία και
τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από επτά θεματικές στρατηγικές
που αφορούν τους ακόλουθους τομείς:
• την ατμοσφαιρική ρύπανση,
• τα απόβλητα,
• το θαλάσσιο περιβάλλον,
• τα εδάφη,
• τα φυτοφάρμακα,
• τους φυσικούς πόρους και
• το αστικό περιβάλλον
Μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα ετών, η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική δράση εξελίχθηκε από μια διορθωτική προσέγγιση για
μια σειρά συγκεκριμένων προβλημάτων σε μια πολιτική με πιο
εγκάρσιο, προληπτικό και συνεκτικό χαρακτήρα.
Η έννοια της «αειφόρου ανάπτυξης» συμπεριλήφθηκε στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συνθήκη του Άμστερνταμ και
η ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος στις άλλες
κοινοτικές πολιτικές ενισχύθηκε, ιδίως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, των μεταφορών και της ενέργειας.
Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν αυστηρότερα
των εναρμονισθέντων πρότυπα διευκολύνθηκε, με την προϋπόθεση ότι τα πρότυπα συνάδουν προς τις διατάξεις της συνθήκης
και ανακοινώνονται στην Επιτροπή.
Οι περισσότερες κοινοτικές πράξεις στον τομέα του περιβάλλοντος θεσπίζονται με τη διαδικασία της συναπόφασης, εξαιρουμένων ορισμένων τομέων, όπως οι φορολογικές ή οι χωροταξικές
διατάξεις, ή των τομέων που επηρεάζουν ουσιαστικά τις επιλογές
ενός κράτους μέλους για θέματα ενέργειας.

Τι κάνει η ΕΕ για την προστασία της βιοποικιλότητας;
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα θεσπίζονται μέτρα για την ανάσχεση και την αναστροφή έως το 2020
της απώλειας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων. Η Επιτροπή διενεργεί επί του παρόντος ενδιάμεση
αξιολόγηση της στρατηγικής, με την οποία θα εντοπιστούν πιθανοί
τομείς που επιδέχονται βελτίωση.
Η Επιτροπή πραγματοποιεί επίσης έλεγχο καταλληλότητας της
νομοθεσίας για τη φύση. Κατά τη διάρκεια της Πράσινης Εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν ορισμένες ειδικές συνεδριάσεις στις
οποίες θα συζητηθούν και θα εξεταστούν αυτά και άλλα ζητήματα. Παράλληλα, έως τις 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή διαβούλευση σχετικά με τη νομοθεσία για τη φύση - τις
οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους.
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