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Συμμετοχή Europe Direct Καλαμάτας στα «Ναυαρίνια 2015»

Τ

ο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct
Καλαμάτας (16-20 Οκτωβρίου 2015) συμμετείχε στα
«Ναυαρίνια» σημαντική επετειακή γιορτή της περιοχής της Ν.Δ.
Μεσσηνίας που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πύλου Νέστορος.
Συγκεκριμένα, συμμετείχε σε ημερίδα που οργανώθηκε από την
«Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής» με θέμα: Βιοτουρισμός στη
Μεσσηνιακή Γη, Ναυαρίνο- Διεθνές Εφαλτήριο Έμπνευσης και
Ανάπτυξης. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου
2015 στο ερευνητικό Κέντρο Πύλου-Νέστορος «Δημόκριτος», στο
πλαίσιο των «Ναυαρινίων». Η Πρόεδρος και Ιδρύτρια της Διεθνούς
Οργάνωσης Βιοπολιτικής παρουσίασε τις δράσεις της οργάνωσης
ενώ επισήμανε την αναγκαιότητα ανάπτυξης προτάσεων και
στρατηγικών για την ενίσχυση του βιοτουριστικού κλάδου και την
διάδοση των τοπικών προϊόντων της μεσσηνιακής γης. Αξιοσημείωτη
ήταν η παρουσία έγκριτων εισηγητών, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον είχαν
και οι εισηγήσεις τους. Αναπτύχθηκαν θέματα όπως: βιοτουρισμός –
ιστορικές και οικονομικές προοπτικές, οι οικονομικές προοπτικές της
περιφερειακής οικονομίας, νέοι τρόποι προώθησης του πολιτιστικού
αποθέματος της περιοχής κ.α.
Στο πλαίσιο της Ημερίδας έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων
του Κέντρου από τον κ. Γιώργο Καραμπάτο, Εκτελεστικό Δ/ντή του
Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» φορέα υποδοχής
του Κέντρου και την κ. Βασιλική Βασιλαδιώτη μέλος της Ομάδας
Εργασίας. Επισημάνθηκαν οι τρόποι αξιοποίησης του για την
δημιουργία συνεργειών και δικτύων οι πολιτικές της Ε.Ε. σε θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος, προβολής & προώθησης του
πολιτιστικού αποθέματος κ.α.
Η παρουσία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας στα «Ναυαρίνια» και η συμμετοχή του σε αυτή τη
σημαντική Ημερίδα συνέβαλλε στην επιτυχία τους και έτυχε ιδιαίτερα
επαινετικών σχολίων από το σύνολο των παρισταμένων.
Επίσης, διενεμήθη και έντυπο υλικό και εκδόσεις της Ε.Ε. μέρος του
οποίου παρέμεινε στον χώρο προς διάθεση σε κάθε ενδιαφερόμενο
της περιοχής Πύλου-Νέστορος.

Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία 2016

Τ

ον Μάιο του 2014, χιλιάδες νέοι από όλη την Ευρώπη συζήτησαν για το μέλλον της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας, στο Στρασβούργο και έπειτα κατέθεσαν τις
προτάσεις τους στις επιτροπές του ΕΚ. Το 2016, η Ευρωπαϊκή
Εκδήλωση Νεολαίας, γνωστή και ως ΕΥΕ, επιστρέφει. Οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν και το πρώτο σχέδιο προγράμματος
έχει δημοσιευτεί.
«Μαζί μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή», είναι το μότο της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία, όπου 7.000 νέοι, ηλικίας
16 με 30 ετών, από όλη την Ευρώπη, θα συναντηθούν στις 20 και
21 Μαΐου, για να συζητήσουν το μέλλον της Ευρώπης.
Όπως και στο προηγούμενο ΕΥΕ, γίνονται δεκτές μόνο ομαδικές
εγγραφές και θα γίνονται δεκτές μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη
χωρητικότητα των 7000 συμμετεχόντων ή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Στο πρόγραμμα υπάρχουν ήδη περισσότερες από 50 δραστηριότητες. ενώ πολλές είναι και οι εκδηλώσεις που σχεδιάζουν και οι
συνδιοργάνωσες της Εκδήλωσης. Οι συμμετέχοντες, θα μπορούν
να δηλώσουν συμμέτοχη στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις
από τον Μάρτιο 2016.
Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία 2016 επικεντρώνεται
σε πέντε θέματα
• Πόλεμος και Ειρήνη: προοπτικές για έναν ειρηνικό κόσμο
• Απάθεια ή Συμμετοχή: ατζέντα για μια ζωντανή δημοκρατία
• Αποκλεισμός ή Πρόσβασης: τέλος στην ανεργία των νέων
• ΣτασιμότηταήΚαινοτομία: η αυριανός εργασιακός κόσμος
• Κατάρρευση ή Επιτυχία: νέοι δρόμοι για μια Βιώσιμη Ευρώπη
Η αντιπρόεδρος του ΕΚ MaireadMcGuinness(ΕΛΚ, Ιρλανδία), δήλωσε σεμήνυμά τηςπροςτους νέουςΕυρωπαίους ότι» θα είναι
μαζική Εκδήλωση. Πρόκειται να έρθουν χιλιάδες νέοι στο Στρασβούργο και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό».
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Έξι πράγματα που μπορεί να θέλετε να μάθετε για τους ΓΤΟ

χρήση γενετικά τροποποιημένων
οργανισμών αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα. Η ΕΕ, έχει πολύ αυστηρούς
κανόνες για την καλλιέργεια και την
εμπορική χρήση τους. Από τον Απρίλιο του 2015, τα κράτη μέλη μπορούν
να αποφασίσουν αν θα επιτρέπουν την
καλλιέργειά ΓΤΟ στην επικράτεια τους.

1. Τί είναι οι ΓΤΟ;
ΓΤΟ σημαίνει «γενετικά τροποποιημένοι
οργανισμοί». Είναι οι οργανισμοί, των
οποίων το γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί με τεχνητό τρόπο, προκειμένου να
δώσει μια νέα ιδιότητα (πχ. αντίσταση του
φυτού σε μια ασθένεια, στα έντομα, στην
ξηρασία ή αύξηση της παραγωγής στις
καλλιέργειες).
2. Ποιές καλλιέργειες αφορούν οι ΓΤΟ;
Το καλαμπόκι, το βαμβάκι, η σόγια, η ελαιοκράμβη και τα ζαχαρότευτλα.
3.Έχουν εγκριθεί οι ΓΤΟ στην ΕΕ;
Τόσο για την καλλιέργεια όσο και για την
εμπορία εισαγόμενων ΓΤΟ για τρόφιμα
και ζωοτροφές, είναι αναγκαία η έκδοση
άδειας, που περιλαμβάνει επιστημονική

αξιολόγηση των κινδύνων.
4.Καταναλώνουν ήδη, οι ευρωπαίοι πολίτες ΓΤΟ;
Οι περισσότεροι ΓΤΟ, που έχουν εγκριθεί
στην ΕΕ είναι για την εκτροφή ζώων αλλά
μπορεί να εμπεριέχονται και σε μερικά
τρόφιμα που εισάγονται.

Το σύστημα σήμανσης των τροφίμων, της
ΕΕ υποχρεώνει τις εταιρείες να αναφέρουν
εάν τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που παράγουν περιέχουν γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (όταν αποτελούν τουλάχιστον το 0,9% της τροφής).
5. Ποιός εγκρίνει τους ΓΤΟ στην ΕΕ;
Εξαρτάται αν αφορά έγκριση για καλλιέρ-

Η

γεια ή για εμπορική χρήση. Για καλλιέργεια
η έγκριση δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
ωστόσο τα κράτη μέλη έχουν τον τελικό
λόγο. Μέχρι τον Απρίλιο του 2015, με την
νέα ευρωπαϊκή οδηγία, οι χώρες μπορούν
να αποφασίσουν αν θα απαγορεύσουν την
καλλιέργεια τους στην επικράτειά τους,
οποιαδήποτε στιγμή. Για την εμπορική
τους χρήση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
πρότεινε την ίδια προσέγγιση με την
καλλιέργεια: να έχουν οι χώρες την τελευταία λέξη.
6. Τι θα γίνει με την εμπορική χρήση
των ΓΤΟ στην ΕΕ, τώρα που επιτροπές
Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων, απέρριψαν την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
Αν η ολομέλεια στο τέλος Οκτωβρίου,
απορρίψει και εκείνη την πρόταση, τότε
εξακολουθούν να ισχύουν οι σημερινοί
κανόνες: τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν με πλειοψηφία την απαγόρευση
ή την έγκριση της εμπορικής χρήσης ενός
ΓΤΟ σε ολόκληρη την ΕΕ. Αν δεν υπάρχει
πλειοψηφία, τότε αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΕΕ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο ενόψει της Διάσκεψης για το κλίμα στο Παρίσι

Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στον σωστό δρόμο με την
επίτευξη και την υπερκάλυψη του στόχου της για το 2020
όσον αφορά τη μείωση κατά 20 % των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).
Η έκθεση με τίτλο «Trends and projections in Europe 2015»
(Τάσεις και προβλέψεις στην Ευρώπη το 2015) αποκαλύπτει ότι
οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη μειώθηκαν
κατά 23 % μεταξύ 1990 και 2014 και έφθασαν στα χαμηλότερα
επίπεδα που έχουν καταγραφεί.
Οι τελευταίες προβλέψεις των κρατών μελών δείχνουν ότι η ΕΕ
έχει στόχο τη μείωση κατά 24 % έως το 2020 με τα μέτρα που
ισχύουν σήμερα, και κατά 25 % με πρόσθετα μέτρα που προγραμματίζονται ήδη στα κράτη μέλη. Η ΕΕ εργάζεται ήδη για την
επίτευξη του στόχου της για το 2030 όσον αφορά το κλίμα και
την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του στόχου για μείωση των
εκπομπών κατά τουλάχιστον 40 %, ως τη συμβολή της ΕΕ στη νέα
παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή στη διάσκεψη του
Παρισιού τον Δεκέμβριο.

Οι τελευταίες προβλέψεις από τα κράτη μέλη[1] δείχνουν ότι η ΕΕ
κατευθύνεται προς μείωση κατά 24 % έως το 2020, με τα μέτρα
που ισχύουν σήμερα, και προς μείωση κατά 25 % με πρόσθετα
μέτρα που προγραμματίζονται ήδη στα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου,
η ΕΕ είναι επίσης στον σωστό δρόμο προς την επίτευξη του στόχου
του πρωτοκόλλου του Κιότο για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης,
από το 2013 έως το 2020.
Πρόοδος στην επίτευξη του στόχου για το 2030 όσον αφορά
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
Οι μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προβλέπεται να συνεχιστούν και μετά το 2020 αλλά με βραδύτερο ρυθμό.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, οι σχεδιαζόμενες μειώσεις εκτιμάται ότι θα μειώσουν τις εκπομπές έως
το 2030 κατά ποσοστό μεταξύ 27 % (με τα ισχύοντα μέτρα) και 30
% (με πρόσθετα μέτρα που προγραμματίζονται ήδη από τα κράτη
μέλη) κάτω από τα επίπεδα του 1990. Συνεπώς, θα χρειαστεί να
τεθούν σε εφαρμογή νέες πολιτικές για την επίτευξη του στόχου
μείωσης κατά 40 % έως το 2030.

Στον σωστό δρόμο προς την επίτευξη του στόχου για το 2020
όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
Η έκθεση του ΕΟΠ καταδεικνύει ότι, σύμφωνα με κατά προσέγγιση εκτιμήσεις για το 2014, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
μειώθηκαν κατά 4 % το 2014 σε σύγκριση με το 2013. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ασυνήθιστα ζεστό έτος, γεγονός που μείωσε
την ενεργειακή ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι οι εγχώριες εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ το 2014 ήταν κατά 23 % χαμηλότερες των επιπέδων του 1990.
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