Δρ. Λυδία Αβράμη
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ποιος αποφασίζει;
Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Εκτελεστική
εξουσία

 Το πολιτικά ανεξάρτητο όργανο που εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα
συμφέροντα της Ένωσης ως συνόλου.

 Προτείνει νομοθεσία, πολιτικές και προγράμματα δράσης
 Υλοποιεί τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
 Το μόνο θεσμικό όργανο της ΕΕ που αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ένωσης
 Τα μέλη του εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία από τους πολίτες της ΕΕ για
να εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους.

Νομοθετική
εξουσία

 Οι εκλογές γίνονται κάθε πέντε χρόνια και δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι ευρωπαίοι
πολίτες άνω των 18 ετών
Συμβούλιο:
 Αντιπροσωπεύει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ
 Συμμετέχουν οι υπουργοί των κρατών-μελών της ΕΕ για να συζητήσουν θέματα της
ΕΕ, να πάρουν αποφάσεις και να θεσπίσουν νομοθεσία.

Ποιος καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις της ΕΕ;
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:


Είναι η σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων όλων των χωρών της Ένωσης



Συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως



Καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες της Ένωσης, αλλά δεν ασκεί
νομοθετική δραστηριότητα

Από ποιον ζητείται η γνώμη; Ποιος μπορεί να φέρει αντίρρηση;
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή:


Εκπροσωπεί ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, όπως εργοδότες, συνδικάτα και ομάδες κοινωνικών
συμφερόντων

Επιτροπή των Περιφερειών:


Εκπροσωπεί τις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΧΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ Η ΕΕ;
Κατανομή αρμοδιοτήτων

Τομείς Πολιτικής
Τελωνειακή ένωση

Αποκλειστικές αρμοδιότητες

Θέσπιση των κανόνων ανταγωνισμού που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς – Πολιτική Ανταγωνισμού

Νομισματική πολιτική για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ
Μόνον η Ένωση δύναται να νομοθετεί και να εκδίδει
Διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας στο πλαίσιο της κοινής
νομικά δεσμευτικές πράξεις
αλιευτικής πολιτικής
Κοινή εμπορική πολιτική
Εσωτερική αγορά
Εναρμόνιση της έμμεσης φορολογίας για την αποφυγή στρεβλώσεων στη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς

Συντρέχουσες Αρμοδιότητες

Κοινωνική Πολιτική
Η Ένωση και τα κράτη μέλη δύνανται να νομοθετούν Οικονομική και κοινωνική συνοχή
Γεωργία και αλιεία, με την εξαίρεση της διατήρησης των βιολογικών πόρων της
και να εκδίδουν νομικά δεσμευτικές πράξεις. Τα
κράτη-μέλη ασκούν τις αρμοδιότητές τους εφόσον η θάλασσας
Περιβαλλοντική Προστασία
Ένωση δεν έχει ασκήσει τη δική της.
Προστασία Καταναλωτών
Αν εκδοθεί νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε
Διευρωπαϊκά δίκτυα
έχουν προτεραιότητα αυτοί οι νόμοι. Σε αντίθετη
Μεταφορές
περίπτωση, κάθε κράτος-μέλος μπορεί να νομοθετεί σε
Ενέργεια
εθνικό επίπεδο.
Χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Δημόσια Υγεία
Τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα
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 Απόρροια της υπερθέρμανσης του πλανήτη αποτελεί η άνοδος

της παγκόσμιας μέσης στάθμης της θάλασσας κατά μέσο όρο
3,1 χιλιοστά ετησίως.
 Οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί στην άνοδο της θερμοκρασίας και

της στάθμης της θάλασσας είναι εκείνοι που κατοικούν σε
παράκτιες και παραποτάμιες ή/και πυκνοκατοικημένες
περιοχές.
 Εξίσου ευάλωτες είναι οι ομάδες ανθρώπων χαμηλού

κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, που δεν διαθέτουν τα μέσα
για να προσαρμοστούν στις κλιματικές μεταβολές
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Οι συνολικές οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από ακραίες

καιρικές συνθήκες και κλιματικές μεταβολές στην Ευρώπη κατά την
περίοδο 1980-2016 ανήλθαν σε πάνω από 450 δισ. ευρώ.
Την ίδια περίοδο ακραία καιρικά φαινόμενα όπως καύσωνες,

παρατεταμένες ξηρασίες αλλά και δασικές πυρκαγιές προκάλεσαν
απώλειες 89.873 ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη.
Το μεγαλύτερο μερίδιο των οικονομικών επιπτώσεων προκλήθηκαν

από πλημμύρες(περίπου 40%), ακολουθούμενες από
τις καταιγίδες (25%), τις ξηρασίες (περίπου 10%) και τα κύματα
καύσωνα (περίπου 5%).
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WWF και Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Πρόβλεψη για τις
κλιματικές συνθήκες στην Ελλάδα (2020-2050)
 Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λαμίας και Λάρισας θα

υπόκεινται σε 20 περισσότερες ημέρες καύσωνα
 Στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο η συνολική βροχόπτωση θα

μειωθεί, αλλά θα αυξηθούν κατά 10-20% οι ακραίες
βροχοπτώσεις.
 Αυξάνεται ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και δασικές

πυρκαγιές
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ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ;
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

1η περίοδος (1952-1971): Με το βλέμμα στραμμένο στην Κοινή Αγορά

Δυναμική ερμηνεία άρθρων 235-100 – έκδοση των πρώτων περιβαλλοντικών
οδηγιών
2η περίοδος (1972-1986): Η Περιβαλλοντική «Επανάσταση»
Σύνοδο Κορυφής των Παρισίων (1972): Απόφαση για ανάληψη κοινοτικής δράσης
στο τομέα του περιβάλλοντος.
1ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (1973-1976)
2ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (1977-1981)
3ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (1983-1986)
3η περίοδος (1987-1992): Επίσημη αναγνώριση της κοινοτικής αρμοδιότητας
Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1987): Προσθήκη του νέου Κεφαλαίου VII για το
περιβάλλον, επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας στη ψηφοφορία των
περιβαλλοντικών προτάσεων της Επιτροπής.

4ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (1987-1992)

4η Περίοδος (1992-2001): Προς την ολοκλήρωση της κοινοτικής πολιτικής
περιβάλλοντος
Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992): Επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας, προσθήκη
της αρχής της προφύλαξης, διεύρυνση των στόχων της κοινοτικής περιβαλλοντικής
πολιτικής.
5ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (1993-2000)
Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997): Αναγνωρίζεται η «βιώσιμη ανάπτυξη» ως ένας
από τους στόχους της Κοινότητας.
5η Περίοδος (2002-2012): Εδραίωση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής
πολιτικής
6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (2002-2012)
Συνθήκη της Λισσαβόνας (2009): Νέο κεφάλαιο XXI για την ενέργεια, προσθήκη
της κλιματικής αλλαγής στους στόχους της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής.
Επικύρωση Πρωτοκόλλου Κιότο για την κλιματική αλλαγή (2008-2012)
6η Περίοδος (2013-2020): Ο δρόμος προς την Πράσινη Ανάπτυξη
7ο Πρόγραμμα Δράσης (2013-2020): Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας
Συμφωνία των Παρισίων (COP21) για την κλιματική αλλαγή (2015)

 Οι ιδρυτικές Συνθήκες δεν έκαναν καμία αναφορά σχετικά με την

προστασία του περιβάλλοντος και δεν έδωσαν στα κοινοτικά όργανα καμία
αρμοδιότητα για συνεργασία.

Στόχος των πρώτων περιβαλλοντικών μέτρων:
 εξάλειψη των εμποδίων για την άσκηση ελεύθερου εμπορίου
 εναρμόνιση των εθνικών περιβαλλοντικών ρυθμίσεων.

Δυναμική ερμηνεία των άρθρων 235 και 100
 νομική βάση για τις πρώτες περιβαλλοντικές οδηγίες (Οδηγίες 67/548,

70/220 και 72/306)
 παρεπόμενες του πρωταρχικού στόχου της Κοινότητας, δηλαδή της

οικοδόμησης της κοινής αγοράς.
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Οκτώβριος 1972: Δήλωση των κρατών-μελών στη σύνοδο κορυφής των
Παρισίων για την ανάγκη διαμόρφωσης μιας κοινοτικής περιβαλλοντικής
πολιτικής.
Γιατί;
 Οικολογικές καταστροφές έφεραν στο προσκήνιο τις αρνητικές συνέπειες

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.
 Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της επιστημονικής κοινότητας για

τις περιβαλλοντικές συνέπειες της οικονομικής ανάπτυξης.
Καταλυτικό ρόλο, όμως, στη εξέλιξη αυτή διαδραμάτησαν...
 Πρώτη Διάσκεψη των Η.Ε. για το Περιβάλλον στη Στοκχόλμη το 1972.
 Ο φόβος του οικολογικού προστατευτισμού, δηλαδή της χρήσης εθνικών

περιβαλλοντικών κανόνων ως μη δασμολογικών εμποδίων, που δημιούργησε
την ανάγκη εναρμόνισης των περιβαλλοντικών προτύπων εντός της
15
Κοινότητας.

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1987): Προσθήκη του νέου Κεφαλαίου VII για το
περιβάλλον, επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας στη ψηφοφορία των
περιβαλλοντικών προτάσεων της Επιτροπής.
Γιατί η ΕΕΠ μερίμνησε για την ισχυροποίηση της δράσης της Κοινότητας στα
περιβαλλοντικά θέματα;
1.

Τα εμπόδια στην ελεύθερη αγορά δεν προέρχονται μόνον από τις δασμολογικές
και φορολογικές ρυθμίσεις, αλλά και από τις διαφορετικές εθνικές
περιβαλλοντικές πολιτικές.

2.

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενθάρρυναν σε μεγάλο βαθμό την
επίσημη αναγνώριση της κοινοτικής αρμοδιότητας στον περιβαλλοντικό τομέα,
εκτιμώντας ότι, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, θα αυξήσουν την πολιτική επιρροή τους
στο κοινοτικό σύστημα.

3.

Η διεθνοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και το αυξανόμενο
ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας - ευκαιρία για να ισχυροποιήσει η ΕΕ την
παρουσία της στη διαμόρφωση της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής.
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 Σύνδεση των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων και των οικονομικών

στόχων αντί να αποδυναμώνεται, με την πάροδο του χρόνου ολοένα και
ισχυροποιείται.
 Στο 4ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (1987-1992) διερευνάται, για

πρώτη φορά, η ανάγκη χρήσης αγορακεντρικών μηχανισμών.

Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992):


Ειδική πλειοψηφία ως κανόνας λήψης αποφάσεων



Η προστασία του περιβάλλοντος στους πολιτικούς στόχους της ΕΕ



Στους στόχους συμπεριλαμβάνεται και «η προώθηση, σε διεθνές επίπεδο,
μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων
περιβαλλοντικών προβλημάτων»

Συνθήκη Άμστερνταμ (1997):


Ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου



Διαδικασία συναπόφασης - Συμβούλιο και Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτες

5ο πρόγραμμα δράσης «Στόχος η Αειφορία» : το μόνο βιώσιμο κοινωνικόοικονομικό μοντέλο



Βιώσιμη Ανάπτυξη: «η συνεχής οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που δεν
οδηγεί σε καταστροφή του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων από τους
οποίους εξαρτώνται οι ανθρώπινες δραστηριότητες και η περαιτέρω
ανάπτυξη»



Ανάπτυξη κοινοτικής στρατηγικής στον τομέα της κλιματικής αλλαγής



1997 - Πρωτόκολλο του Κιότο για την Κλιματική αλλαγή:
Επικυρώθηκε το 2002 - Περίοδος εφαρμογής 2008-2012

 Αξιολόγηση του 5ου Προγράμματος δράσης για το περιβάλλον & έκθεση

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για την κατάσταση του
περιβάλλοντος το 1999 συνθέτουν μια αμφίσημη εικόνα της αποδοτικότητας
της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής.

 Σημαντική πρόοδος ιδίως σε ότι αφορά:

α) τη βελτίωση της νομοθεσίας
β) την καθιέρωση νέων και βελτιωμένων μέσων για την προστασία του
περιβάλλοντος και
γ) την ενεργό συμμετοχή της Κοινότητας στην οικοδόμηση διεθνούς
συνεργασίας στον τομέα του περιβάλλοντος.
 Ελλιπής πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου

περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας σε
άλλες πολιτικές.

 Το περιβαλλοντικό δίκαιο παρέμεινε την περίοδο 1993-2000 στις πρώτες

θέσεις με τους υψηλότερους αριθμούς παραβάσεων από τα κράτη-μέλη.

 Ο απολογισμός αυτός αποτέλεσε τη βάση για την έναρξη διαβουλεύσεων το 1999 με

πρωτοβουλία της Επιτροπής για την κατάρτιση του 6ου προγράμματος δράσης για
το περιβάλλον (2002-2012)
 Νέο συνεργατικό πρότυπο => win-win solutions – βελτίωση εφαρμογής
 Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο μεταξύ όλων
των εμπλεκομένων φορέων (επιχειρήσεις/βιομηχανία και περιβαλλοντικές ΜΚΟ),
καθώς και εκπροσώπων των κρατών που βρίσκονταν σε διαδικασία προσχώρησης.

Συνθήκη της Λισσαβόνας (2009)
1. Νέο κεφάλαιο XXI για την ενέργεια
Στόχοι ενεργειακής πολιτικής:
 εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς μέσω του ενεργειακού
εφοδιασμού
 ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας
 ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας
2. Προσθήκη της κλιματικής αλλαγής στους στόχους της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής
πολιτικής
 Δεν μεταβάλλει αρμοδιότητες, αλλά παρέχει μια πιο ισχυρή εντολή προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την
κλιματική αλλαγή.
Διεθνές Επίπεδο: 2002- Επικύρωση Πρωτοκόλλου Κιότο για την κλιματική αλλαγή
(2008-2012)

7ο Πρόγραμμα Δράσης (2013-2020): Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη
μας

Στηρίζεται σε στρατηγικές πρωτοβουλίες:
 Χάρτη πορείας για την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων
 Στρατηγική του 2020 για τη βιολογική ποικιλότητα
 Χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050
Εννέα προτεραιότητες:
 προστασία της φύσης
 μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων
 βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση με αποδοτική χρήση πόρων και χαμηλές
εκπομπές άνθρακα
 ο αγώνας κατά των περιβαλλοντογενών απειλών για την υγεία.
 καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 ενσωμάτωση στις άλλες πολιτικές

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:
 7 Πολυετή Προγράμματα Δράσης: Θέτουν στόχους και προτεραιότητες
 Οριζόντιες στρατηγικές π.χ. Ευρώπη 2020 «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς

αποκλεισμούς ανάπτυξη»
 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 Διαβούλευση όλων των εμπλεκόμενων μερών (επιχειρήσεις, κοινωνία

των πολιτών)
 Περίπου 120 κανονιστικά μέτρα (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις)
 Οικονομικά εργαλεία

Σε διεθνές επίπεδο:
 Έχει επικυρώσει 48 Διεθνείς και Περιφερειακές Περιβαλλοντικές

Συμβάσεις

Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
 Το 2011 η ΕΕ δεσμεύθηκε να σταματήσει την απώλεια της βιοποικιλότητας και
την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων μέχρι το 2020.
 Από το 1992, το LIFE αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο
για την προστασία της βιοποικιλότητας στην ΕΕ.
Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
 Πρωτόκολλο του Κιότο (2008-2012), Στόχοι 20 20 20, Συμφωνία Παρισίων
(2016) με ορίζοντα το 2030
Ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση
 Ουσίες όπως το διοξείδιο του θείου (SO2), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το
βενζόλιο (C6H6) και ο μόλυβδος (Pb) μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με τα
επίπεδα του 1970.
 Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, Οδικές μεταφορές, Βιομηχανικές εκπομπές
Προστασία και διαχείριση των υδάτων
 Οδηγία πλαίσιο (2000) για τα ύδατα & διεθνείς συμφωνίες για τη ρύπανση, την
ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων.

Αποδοτική Χρήση των Πόρων και Διαχείριση των αποβλήτων
 Το 2011, το 37% των αποβλήτων απορριπτόταν σε χωματερές, το 23%
αποτεφρωνόταν και λιγότερο από 40% υφίστατο ανάκτηση, ανακύκλωση ή
επαναχρησιμοποίηση.
 Οδηγίες για διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση, ραδιενεργά απόβλητα,
επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων (χώροι υγειονομικής ταφής).
Ενεργειακή Απόδοση - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 Στόχοι βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και αύξηση της
παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.
 Οικολογική σήμανση και επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας.
Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
 Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, Θαλάσσιες Προστατευόμενες
Περιοχές, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

Α) Κανονιστική προσέγγιση (Command and Control)
 Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση του αιτίου που προκαλεί περιβαλλοντική

υποβάθμιση μέσω του περιορισμού ή της απαγόρευσης ενός υλικού, μιας
δραστηριότητας κλπ.

 Θέτει τα ΠΡΕΠΕΙ και τα ΜΗΝ

Ευρωπαϊκή νομοθεσία - περίπου 120 κανονιστικά μέτρα (οδηγίες, κανονισμοί,
αποφάσεις)
Β) Οικονομικά εργαλεία πολιτικής
 Αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις για την

ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση της χρήσης τεχνολογιών, πρώτων υλών, πρακτικών που
συνδέονται με την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

 Μηχανισμός μεταβολής των τιμών και του κόστους -οφέλους

Κύρια οικονομικά εργαλεία:
 Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων – εμπορεύσιμα δικαιώματα εκπομπών άνθρακα
 Περιβαλλοντικοί φόροι
 Επιδοτήσεις
26
 Φοροαπαλλαγές

Λόγοι υιοθέτησης οικονομικής προσέγγισης:

Α) ∆υσκολίες αποτελεσματικής εφαρμογής των κανονιστικών πολιτικών λόγω
αδυναμιών του κρατικών μηχανισμών ελέγχου και επιβολής
Β) Μειωμένη ευελιξία των κανονιστικών πολιτικών ως προς το σχεδιασμό, την
εφαρμογή και την αναπροσαρμογή τους.
Γ) Εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»

28

Πηγή: Eurostat
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Διεθνές πλαίσιο συνεργασίας:
Σύμβαση - Πλαίσιο των Η.Ε. για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) (1992):
σταθεροποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα επίπεδα του 1990 μέχρι
το 2000, σε εθελοντική βάση.
Πρωτόκολλο του Κιότο (1997): συλλογικός στόχος μείωσης των εκπομπών έξι
αερίων του θερμοκηπίου κατά 5 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, μεταξύ 20082012

Χρήση των λεγόμενων «μηχανισμών ευέλικτης εφαρμογής» (flexibility
mechanisms)
 Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (Emissions Trading Scheme)




Δεσμευτικοί στόχοι ΜΟΝΟ για τα ανεπτυγμένα κράτη (όχι Κίνα, Ινδία κλπ)



ΗΠΑ: Το 2001 αρνήθηκαν να το επικυρώσουν



Τέθηκε σε ισχύ το 2005: Επικύρωση από Ρωσία - Καθοριστικός ρόλος της ΕΕ
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 Έγκριση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Κλιματική Αλλαγή το

2000, και
 Δημιουργία του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων
Θερμοκηπίου (EU Emissions Trading System) το 2005.
Υιοθετήθηκαν μέχρι το 2012 περίπου 100 κανονιστικά μέτρα σε πέντε
κατηγορίες/ τομείς πολιτικής:
1. οριζόντια θέματα (ΣΕΔΕ, ευέλικτοι μηχανισμοί και μηχανισμός
παρακολούθησης εκπομπών)
2. ενέργεια (παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας)
3. μεταφορές
4. βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων)
5. αγροτική παραγωγή και δασοκομία
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-

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (κτήρια – ενεργειακό
πιστοποιητικό, ηλεκτρικές συσκευές – σήμανση για την κατανάλωση
ενέργειας Α+++)

-

Αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

-

Τα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές
εκπομπών CO2.
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 Θέσπιση ανώτατου ορίου εκπομπών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διενέργεια

δημοπρασιών ως κύριο μέσο κατανομής δικαιωμάτων στους υπόχρεους (“cap
and trade”).

 Πιλοτική περίοδος (2005-2007).Το 2008 αποφασίστηκε η μεταρρύθμισή του

[τρίτη περίοδος εφαρμογής (2013-2020)].

 11.500 εγκαταστάσεις από 31 χώρες (28 κράτη μέλη της ΕΕ, Ισλανδία,

Λιχτενστάιν και Νορβηγία) με κατά μέσο όρο 1,9 δις τόνους ισοδύναμο CO2
/έτος

 περίπου το 41% του συνόλου των εκπομπών στις χώρες αυτές
 Για να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά: 20€/ τόνο άνθρακα
 Οικονομική κρίση:
 Αδιάθετες άδειες – Υπερπροσφορά & χαμηλή ζήτηση

 Σημαντικές στρεβλώσεις στην τιμή άνθρακα. Το 2015 αντιστοιχεί σε 8€ /

τόνο άνθρακα

 Αντικίνητρο για την υιοθέτηση μέτρων /τεχνολογιών φιλικών προς το

περιβάλλον
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Αποκλίσεις (+ / - ) από τους εθνικούς στόχους του Κιότο
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Τον Μάρτιο του 2007 ανέλαβε μονομερή δέσμευση με ορίζοντα το 2020
όσον αφορά:
 Τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20 %

έως το 2020, σε σχέση με το 1990,

 Την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη

συνολική ενεργειακή κατανάλωση σε 20% (όπως η βιομάζα, η αιολική, η
υδροηλεκτρική και η ηλιακή ενέργεια).

 Τον περιορισμό της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση

με τα προβλεπόμενα επίπεδα μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης.

 Οικονομικοί και αναπτυξιακοί λόγοι …
 Ενεργειακή Ασφάλεια: Θα περιοριστεί η εξάρτηση της ΕΕ από τις

εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συνεπώς, θα ελαττωθεί η
έκθεση της οικονομίας της ΕΕ στις αυξανόμενες και ασταθείς ενεργειακές
τιμές.

 Μέσο προώθησης της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη

(δημιουργία 1 εκατ. θέσεων εργασίας μέχρι το 2020)
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ΠΗΓΗ: EUROSTAT
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 Παγκόσμια Συμφωνία (Δεκέμβριος 2015): Στόχος η συγκράτηση

της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη «αρκετά κάτω» από
τους 2°C

 Ιστορική Συμφωνία – 195 κράτη


Επικυρώθηκε από ΗΠΑ και Κίνα



Στις 4 Νοεμβρίου 2016 τέθηκε σε ισχύ



Ιούνιο 2017: Απόφαση Προέδρου Τράμπ για απόσυρση των ΗΠΑ

Στόχοι της ΕΕ:
 μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%

τουλάχιστον σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990

 άντληση του 27% τουλάχιστον της συνολικής ενεργειακής

κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27% τουλάχιστον
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 Το 2014 απασχολούνται 4.2 εκατ. πολίτες
 Το 2000-2014, οι θέσεις απασχόλησης αυξάνονται ταχύτερα (49%) σε σχέση
με το ρυθμό της συνολικής αύξησης της απασχόλησης (6%)
 Καταγράφει τζίρο 710 δις € (5.1% του ΑΕΠ της ΕΕ-28)

Εξέλιξη των κύριων δεικτών της συνολικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής
οικονομίας, ΕΕ-28 (2000-2014)
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