ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Δείτε στο www.neolaia.gr, το κείμενο παρέμβαση του ερευνητή του ΕΚεΠΕΚ και
υπ. Διδάκτορα Σταύρου Μαυρογένη, σε σχέση με το επίκαιρο ζήτημα
της αιθαλομίχλης στην Αθήνα και τα πραγματικά προβλήματα
που αυτό αναδεικνύει.
http://www.neolaia.gr/2013/01/13/poios-ftaiei-gia-tin-aithalomixli/
#.UPgQOB1O4ww
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Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αντιμέτωπη με το νέφος
http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2013/01/201311563549764927.html

Κριτική σε έργα
ενεργειακής απόδοσης σε
χώρες της Ε.Ε.

Ποιός φταίει για την
αδράνεια της κλιματικής
πολιτικής στις ΗΠΑ;

http://www.bbc.co.uk/
news/world-europe21009707

http://www.guardian.co.uk/
environment/2013/jan/14/
environmental-groups-climatechange-inaction

Νέα στοιχεία για την
καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος
http://www.enn.com/enn_original_news/
article/45459

Τη δημιουργία του μεγαλύτερου καταφύγιου καρχαριών στον κόσμο ανακοίνωσαν τα Νησιά Κουκ.
http://newswatch.nationalgeographic.com/2013/01/14/worlds-largest-shark-sanctuary-protectscook-islanders-guardians/

Χιλή: Νομοθετώντας για μια βιώσιμη αλιεία
http://newswatch.nationalgeographic.com/2013/01/14/chile-becomes-first-country-to-protect-all-seamounts-from-bottomtrawling/
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Υδράργυρος: Το πρόβλημα και προς μια επερχόμενη ρύθμιση
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43897&Cr=health&Cr1=#.UPUSPiebWSp
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2702&ArticleID=9367&l=en

Τα πρώτα δείγματα νερού από υπόγεια λίμνη στην
Ανταρκτική ήρθαν στην επιφάνεια μετά από γεώτρηση Ρώσων επιστημόνων σε βάθος 3,7 χλμ

Η γεωθερμία στην «γη των
ηφαιστείων»
http://blogs.worldwatch.org/revolt/el-

http://en.rian.ru/science/20130110/178693097/
First_Samples_Obtained_from_Sub-Glacial.html

salvador-the-land-of-volcanoes-andgeothermal-energy/

http://en.rian.ru/infographics/20101225/162509015.html

Η επιστήμη στην υπηρεσία της φύσης: παρακολούθηση
φαλαινών από υποβρύχια-ρομπότ

Μεγαλύτερα κύματα.
Ευλογία ή κατάρα;
http://www.nature.com/news/climate-changemay-bring-bigger-waves-for-down-under1.12199

Οι νέες πολιτιστικές πρωτεύουσες
για το 2013
http://www.europarl.europa.eu/news/el/
headlines/content/20121213STO04624/
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/130111-robot-detect

Εκουαδόρ. Αντίσταση στο πετρέλαιο με φυσοκάλαμα;
Οι μύκητες που καθαρίζουν
πετρελαιοκηλίδες

http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/13/ecuadorian-tribe-die-fightingrainforest

http://www.scidev.net/en/agriculture-andenvironment/land-water-pollution/news/iranianfungi-show-promise-in-cleaning-up-oil-spills-.html
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων
Η 11η Συνδιάσκεψη των Μερών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (COP11)
Στις 19 Οκτωβρίου 2012 ολοκληρώθηκε στην Ινδία η 11η Συνδιάσκεψη των Μερών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα, η οποία χαρακτηρίστηκε από το σύνολο
της διεθνούς κοινότητας ως επιτυχημένη συνέχεια των ουσιαστικών βημάτων που πραγματοποιήθηκαν
δύο χρόνια πριν στη Ναγκόγια, όπου για πρώτη φορά υιοθετήθηκε μία Παγκόσμια Ατζέντα για τη Βιοποικιλότητα.
Η επιτυχία της Συνδιάσκεψης έγκειται κυρίως στη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα σε Βορρά
και Νότο σε συνάρτηση με οικονομικά ζητήματα που αφορούν στο διπλασιασμό της χρηματοδότησης
προς τα αναπτυσσόμενα κράτη σε προγράμματα και δράσεις για την περιστολή του ρυθμού της μείωσης της βιοποικιλότητας, αλλά και στην ουσιαστική προσπάθεια επίτευξης των διεθνών στόχων (Aichi
Targets) που είχαν οριστεί ήδη από το 2010. Σημαντικό βήμα αποτέλεσε, επίσης, η αποδοχή για πρώτη
φορά από την πλευρά του αναπτυσσόμενου Νότου με προεξάρχοντες την Ινδία και τα Αφρικανικά Κράτη να επενδύσουν επιπλέον οικονομικούς πόρους για την επίτευξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της
Σύμβασης.
Παρά τις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης, ωστόσο, υπήρξε μεγάλο έλλειμμα σε σχέση με τον ορισμό ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για
την Ορθόνομη (equitable) Κατανομή των Ωφελημάτων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των γενετικών πόρων. Η διαρκής πίεση κυρίως από την πλευρά των αναπτυσσόμενων κρατών για τη θέση σε
ισχύ του Πρωτοκόλλου δεν έχει καρποφορήσει, ενώ δεν έχουν προσδιοριστεί αρκετά ακανθώδη ζητήματα, όπως το ακριβές περιεχόμενο του Μηχανισμού για την Παγκόσμια Κατανομή του Οφέλους, αλλά και
ο τρόπος που ο μηχανισμός αυτός μπορεί να είναι βιώσιμος και λειτουργικός χωρίς να αντιβαίνει τους
υπάρχοντες στόχους της Σύμβασης. Είναι βέβαιο, ότι το Πρωτόκολλο δεν αποτελεί ίσως μία οριστική
λύση σε σχέση με το ζήτημα των γενετικών πόρων, αλλά ένα ουσιαστικό σημείο εκκίνησης που η επιτυχία του θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την ύπαρξη πολιτικής βούλησης από την πλευρά των κρατών να
συνεργαστούν, για να επιτύχουν την αποτελεσματική εφαρμογή του.
Αναστασία Φωτεινακοπούλου, Ερευνήτρια ΕΚεΠΕΚ και Υπ. Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

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

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Τηλέμαχος Μπούρτζης

@ekepek

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr
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