ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ο Ελληνικός Γύρος του "Philip C. Jessup Competition" θα πραγματοποιηθεί στις 13 & 14 Φεβρουαρίου 2014. Ομάδες από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα λάβουν μέρος στην προσομοίωση δικαστηρίου για την υπόθεση "Malachi
Gap", η οποία εστιάζεται σε ζητήματα εφαρμογής κανόνων Γενικού Διεθνούς Δικαίου, και ιδιαίτερα,
Δικαίου της Θάλασσας.
Περισσότερες πληροφορίες: http://jessupgreece.wordpress.com/

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #42
Περίοδος: 1/2/2014-7/2/2014

Η Τυνησία εντάσσει την έννοια της κλιματικής αλλαγής στο
Σύνταγμα της, με το κράτος να υποχρεώνεται πλέον να
συμβάλλει στην προστασία του κλίματος. Η Τυνησία είναι η
τρίτη χώρα μετά τον Ισημερινό και τη Δομινικανή Δημοκρατία που προχωρεί σε αυτή τη διάταξη. Περισσότερα εδώ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα φιλοξενήσουν μια συνάντηση υψηλού επιπέδου τον Μάιο ώστε να δημιουργηθεί μια σειρά προτάσεων για την ανάληψη δράσης από την πλευρά των χωρών, των επιχειρήσεων και των οργανώσεων για τις κλιματικές διαπραγματεύσεις. Περισσότερα εδώ

Προς μία συμφωνία για τον τρόπο προστασίας
των γενετικών πόρων από τη βιοπειρατεία κινούνται τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού
Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Περισσότερα εδώ

Ανάγκη δράσης για τη σύνδεση του τομέα εξορύξεων
με τους αναπτυξιακούς στόχους . Σχεδόν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της Αφρικής βασίζεται πλέον σε εξορύξεις
πόρων, με τον τομέα αυτό να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη σε πολλές αφρικανικές χώρες
στο άμεσο μέλλον. Περισσότερα εδώ

Νότιο Σουδάν. 3,7 εκατομμύρια άνθρωποι σε έκτακτη ανάγκη επισιτιστικής επισφάλεια με το FAO να
ζητά 77 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη του πληθυσμού. Περισσότερα εδώ
Η κακή χρήση γεωργικών πρακτικών θεωρείται ως μία από
τις σημαντικότερες απειλές για τους υγροτόπους, σύμφωνα
με νέα έκθεση που ήρθε στη δημοσιότητα, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων. Υπογραμμίζεται η σημασία
ισορροπίας μεταξύ της γεωργίας και της διατήρησης, προβάλλοντας την αναγκαιότητα προστασίας των υγροτόπων
με τον ανθρώπινο παράγοντα στο επίκεντρο. Περισσότερα
εδώ
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"Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture”. Νέα έκθεση από την Παγκόσμια Τράπεζα και το
FAO για τις προοπτικές της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών έως το 2030. Μέχρι σήμερα οι παγκόσμιες
ροές αλιευμάτων τείνουν να ρέουν σε μεγάλο βαθμό
από τις αναπτυσσόμενες προς τις ανεπτυγμένες χώρες, μία τάση που πρόκειται να ενισχυθεί στο άμεσο
μέλλον.

Περισσότερα εδώ

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες , η απώλεια πάγου από το κάλυμμα πάγου της Γροιλανδίας τετραπλασιάστηκε, συμβάλλοντας στο ένα τέταρτο της παγκόσμιας ανόδου της στάθμης της θάλασσας . Επιπλέον,
τα νερά του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού που περιβάλλουν τη νότια Γροιλανδία , είναι σήμερα τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί κατά τα τελευταία 100 χρόνια. Περισσότερα εδώ

Τα 200 ναυτικά μίλια της Απονης θα αποτελούν θαλάσσιο
ρευση της αλιείας για εμποριο πρόεδρος του Παλάου για

κλειστικής Οικονομικής Ζώκαταφύγιο, με την απαγόκούς σκοπούς, διακηρύσσει
τη χώρα του.

Περισσότερα εδώ

Εδώ και δύο δεκαετίες, η συνηθισμένη πρακτική δείχνει τις βιομηχανικές χώρες να προχωρούν σε e-dumping στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τώρα κάνει την εμφάνιση του ένα μικρό αλλά αυξανόμενο κίνημα για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων.
Περισσότερα εδώ

Με τη χρήση νέας τεχνολογίας τα δεδομένα της θερμοκρασίας της
επιφάνειας καθίστανται πιο προσβάσιμα, παρέχοντας τη δυνατότητα
παρακολούθησης των δεδομένων σε 6.000 μετεωρολογικούς σταθμούς.
Περισσότερα εδώ

Περιβαλλοντικοί μετανάστες και
Πακιστάν. Τι ωθεί τους κατοίκους της χώρας στη μετανάστευση; Τι συμβαίνει με τις πολιτικές
προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή; Περισσότερα εδώ

“Generation Awake”. Νέα εκστρατεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
που προτρέπει τους καταναλωτές στην επαναχρησιμοποίηση ή
ανακύκλωση των απορριμμάτων. Στην Ευρώπη μόνο το 40% περίπου
των απορριμμάτων οδηγείται στην ανακύκλωση. Περισσότερα εδώ
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων

ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο
ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί μία χώρα αρκετά πλούσια σε βιοποικιλότητα, μέχρι και
σήμερα δεν έχει προβεί στη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία του φυσικού της πλούτου,
ενώ έχει αποτύχει να συμμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό με τις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από το
διεθνές, όσο και από το κοινοτικό νομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (1992), την οποία επικύρωσε με το Ν. 2204/1994. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της
Σύμβασης προβλέπεται η υποχρέωση των συμβαλλόμενων μερών «να αναπτύσσουν Εθνικές Στρατηγικές, Προγράμματα και Σχέδια Δράσης για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας ή να
αναμορφώσουν προς την κατεύθυνση αυτή ήδη υπάρχουσες πολιτικές». Το 2010 η πρόβλεψη αυτή επαναδιατυπώθηκε και αποτέλεσε έναν από τους 20 Στόχους (Aichi Targets), που υιοθετήθηκαν από την
COP 10 της Σύμβασης που έλαβε χώρα στη Ναγκόγια. Σύμφωνα με το 17 ο Στόχο, μέχρι το 2015, όλα τα
συμβαλλόμενα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν μία αποτελεσματική, συμμετοχική και αναμορφωμένη Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και ένα συναφές Σχέδιο Δράσης.
Το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα υπήρξε αποτέλεσμα μίας αρκετά χρονοβόρας και κοπιαστικής προσπάθειας που διήρκησε 14 χρόνια στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας ευρύτερης στρατηγικής
για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα. Το νέο Σχέδιο στηρίζεται στη βάση του Ν.
3937/2011 για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας και περιλαμβάνει δεκατρείς στόχους προς υλοποίηση
με χρονικό περιθώριο τα επόμενα πέντε έτη (2014-2019)1. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί, ότι για πρώτη
φορά πραγματοποιείται προσπάθεια χάραξης πολιτικής αναφορικά με αρκετά επίκαιρα και ακανθώδη
ζητήματα, όπως η πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και η διατήρησή τους, η προστασία της βιοποικιλότητας από την εισδοχή ξένων ειδών στο περιβάλλον (alien species), αλλά και η ενσωμάτωση της κοινωνικής συνιστώσας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επίσης, κομβικό σημείο αποτελεί και ο στόχος
που αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία ενός εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών,
όπου υπάρχει αρκετά μεγάλο έλλειμμα επαρκούς κανονιστικού πλαισίου. Ο στόχος αυτός είναι άρρηκτα
συνδεδεμένος με τη διατήρηση, τη διαχείριση, καθώς και την αποκατάσταση των περιοχών Natura 2000,
και θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης σε σχέση με την παροχή κοινοτικής χρηματοδότησης στις περιοχές του δικτύου.
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Οι στόχοι του νέου σχεδίου εναρμονίζονται σε μεγάλο βαθμό με το πνεύμα της Σύμβασης του
1992, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψιν και τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
όπως η εφαρμογή του Κανονισμού σε σχέση με τους γενετικούς πόρους στο τρέχον έτος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011. Το
ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο θα υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση, αλλά και οι κατάλληλες
λειτουργικές υποδομές (θεσμικές και μη), ώστε να υπάρξει ουσιαστική αποτελεσματικότητα εφαρμογής
του σχεδίου, αλλά και της ευρύτερης στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, για να επιτευχθούν επαρκώς οι
προσδοκώμενοι στόχοι εντός του προβλεπόμενου διαστήματος.
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Σε αντιστοιχία με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα.

Νατάσσα Φωτεινακοπούλου, Ερευνήτρια ΕΚεΠΕΚ, Υπ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

www.ekepek.gr
Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη

http://www.facebook.com/groups/15477795324

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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