ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το συνέδριο με θέμα «Μέσα, Επικοινωνιακό Σύστημα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» θα πραγματοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στις 6-8 Μαΐου.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #83
Περίοδος: 25/4/2015-1/5/2015

Νεπάλ. Χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης για προσπάθειες
αρωγής, καθώς η χώρα προσπαθεί ανακάμψει από τον καταστροφικό σεισμό του περασμένου Σαββάτου. Περισσότερα εδώ

1.23 π.μ. 26 Απριλίου 1986. Η διπλή έκρηξη στον πυρηνικό αντιδραστήρα νούμερο 4 προκάλεσε το μεγαλύτερο δυστύχημα στην ιστορία της βιομηχανίας πυρηνικής ενέργειας, το οποίο οδήγησε στον θάνατο
δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το ατύχημα του Τσερνομπίλ ήταν το πρώτο που έφτασε στον αριθμό 7 της
κλίμακας καταστροφής από πυρηνικά ατυχήματα. Ακόμα και μετά από 29 χρόνια, δεν μπορεί να ελεγχθεί πλήρως η έκλυση ραδιενέργειας, παρά την κατασκευή νέου κελύφους. Περισσότερα εδώ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει κατά 70 εκατ. ευρώ τη συνεισφορά της για να διασφαλισθεί η πλήρης αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο Τσερνομπίλ της Ουκρανίας.
Περισσότερα εδώ

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα έχουν πολλαπλασιαστεί στη Βόρεια Θάλασσα, με
τους οικολόγους να ανησυχούν για την
απειλή που αυτά δύναται να αποτελέσουν για τις αποικίες θαλασσοπουλιών
που τώρα ευδοκιμούν στα ρηχά νερά της
θάλασσας. Περισσότερα εδώ
Εκατομμύρια κτηνοτρόφοι θα επωφεληθούν από ένα νέο κόμβο στο διαδίκτυο που ξεκίνησε από τα Ηνωμένα Έθνη, συμβάλλοντας στις διεθνείς συζητήσεις πολιτικής και στην ανταλλαγή πολύτιμων πληροφορίων. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει στου κτηνοτρόφους να συζητήσουν γεωργικές καινοτομίες και να
βρουν κοινές λύσεις στις παρόμοιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Περισσότερα εδώ
Η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική, σχεδιάζουν
να εμβαθύνουν τους δεσμούς για την προστασία του περιβάλλοντος
και τη διαχείριση των αποβλήτων. Η ομάδα των BRICS επεξεργάζεται
σχέδια για την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περισσότερα εδώ
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Ελλάδα. Η 7η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Με βάση την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που
προσφέρουν οι θάλασσες σε όλο τον πλανήτη. Τον πρωτότυπο αυτό υπολογισμό έκανε μελέτη του διεθνούς τμήματος της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF με σκοπό να αναδείξει την ανάγκη προστασίας
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Σύμφωνα με αυτή, ο πλούτος των ελληνικών θαλασσών «αξίζει» 24
τρισ. δολάρια. Περισσότερα εδώ
Η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη πτώση των επιπέδων ευτυΠερισσότερα εδώ
χίας στα χρόνια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, σύμφωνα
με τη
σχετική έκθεση. Οι απώλειες, όμως, δεν αποδίδονται μόνο στην οικονομία αλλά και στην κατάρρευση των κοινωνικών θεσμών. Η έκθεση
αποτελεί μια πρωτοβουλία που εγκαινιάστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη
το 2012. Βασίζεται στην ιδέα ότι «η ευημερία και η ευτυχία είναι κρίσιμοι δείκτες της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των εθνών,
και θα πρέπει να αποτελούν βασικούς στόχους των πολιτικών τους».
Περισσότερα εδώ

Τεχνητός ύφαλος, δημιουργείται στα νερά της Πιερίας. Πρόκειται για τον πρώτο στην περιοχή, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες και πλέον θα παρακολουθείται από επιστήμονες για τα επόμενα τρία
χρόνια. Περισσότερα εδώ

Έκθεση από την Αυστραλιανή Ακαδημία Επιστημών προειδοποιεί ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα συμβάλλουν στην εξάπλωση ασθενειών και θα διαταράξουν την ισορροπία τροφίμων και νερού. Περισσότερα εδώ

Η Καλιφόρνια θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από το 2030 στο πλαίσιο ενός σχεδίου που ανακοινώθηκε, σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το
2006. Περισσότερα εδώ

Τα δασικά οικοσυστήματα της Ζάμπια συμβάλλουν
1.300 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 6,3 % του
ΑΕΠ, στην εθνική οικονομία, τονίζοντας περαιτέρω
τον κρίσιμο ρόλο που τα δάση μπορούν να διαδραματίσουν στην παγκόσμια μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, σύμφωνα με το νέα μελέτη του
UNEP. Περισσότερα εδώ
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Η είδηση της εβδομάδας

Η Νέα Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρήση των ΓΤΟ

Η εισαγωγή 17 Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών για καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δέκα από αυτούς εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά, ενώ για 7 καλλιέργειες ανανεώθηκε η άδεια εισαγωγής. Η πρόταση αυτή αποτελεί άμεση απόρροια της έγκρισης από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Οδηγίας 2015/412, η οποία αφορά στους ΓΤΟ προς καλλιέργεια, καθώς και τη
δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη ως προς τον περιορισμό ή την απαγόρευσή της στην επικράτειά τους. Οι 17
ΓΤΟ θα προστεθούν στους υπόλοιπους 58 που επιτρέπονται αυτή τη στιγμή προς διάθεση στην ευρωπαϊκή αγορά.
Πρόκειται για 7 ποικιλίες βαμβακιού, 28 ποικιλίες καλαμποκιού, 3 ποικιλίες ελαιοκράμβης, 7 ποικιλίες σόγιας, 1
ποικιλία ζαχαρότευτλου και 2 είδη μικροοργανισμών. Οι ποικιλίες έχουν αναπτυχθεί από εταιρείες, όπως η Monsanto, η BASF και η Bayer. Μεταξύ αυτών και το καλαμπόκι ΝΚ-603 της Monsanto, του οποίου η χρήση εγκρίθηκε
για πρώτη φορά το 2004, ωστόσο σχετική έρευνα επιβεβαίωσε ενδεχόμενη τοξικότητα ως προς την υγεία των ζώων. Παρά ταύτα, η καλλιέργειά του εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα σε δοκιμαστικό στάδιο στην Ευρώπη.
Οι ψήφοι που έδωσαν τα κράτη-μέλη στη απόφαση έγκρισης κινήθηκαν στην κατεύθυνση «δεν απαντώ» (“no opinion” votes”), και δεν επετεύχθη πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή ενέκρινε τις εκκρεμούσες αποφάσεις, σημειώνοντας πως όλοι οι ΓΤΟ, οι οποίοι εγκρίθηκαν έχουν αποδεχθεί ασφαλείς πριν τη διάθεσή τους στην ΕΕ. Η συγκεκριμένη άδεια αφορά μόνο στην εισαγωγή και όχι στην καλλιέργεια σε
ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ επιτρέπει τη χρήση των νέων ποικιλιών σε ανθρώπινα τρόφιμα και ζωοτροφές. Παρά το
γεγονός ότι η συγκεκριμένη πρόταση δίνει τη δυνατότητα στα κράτη να θέσουν περιορισμούς ή και απαγόρευση
ως προς τη χρήση των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων ή ζωοτροφών στην ουσία τους στερεί το δικαίωμα να
επικαλεστούν λόγους ασφαλείας ως προς τη δημόσια υγεία, αλλά και το περιβάλλον, δημιουργώντας έτσι πολλά
ερωτηματικά ως προς την επαρκή αντιμετώπιση των ενδεχόμενων επιπτώσεων.
Από την άλλη πλευρά περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως η Greenpeace, υποστηρίζουν ότι με την απόφαση
αυτή φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος για την έγκριση δεκάδων νέων ποικιλιών, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φαίνεται πως απογοητεύει μια σημαντική μερίδα πολιτών σχετικά με την ελαστικότητα των αποφάσεων της πάνω σε
ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα.

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη-Αναστασία Φωτεινακοπούλου

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη

www.ekepek.gr

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης

http://www.facebook.com/groups/15477795324
E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr

@ekepek
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