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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (1)

❖ Αλλαγή του κλίματος, άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη.

❖ Προβλήματα αναφορικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού
αέρα, αύξηση του τροποσφαιρικού όζοντος, καταστροφή της
στοιβάδας του όζοντος.

❖ Ρύπανση του εδάφους, υπερεκμετάλλευση, χρήση
φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων στη γεωργία.

❖ Ρύπανση των υδάτων (επιφανειακά, υπόγεια, υδροφόρος
ορίζοντας, θαλάσσια ύδατα).

❖ Απειλή της φύσης και της βιοποικιλότητας.



ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (2)

❖ Καταστροφή και εξάντληση των φυσικών πόρων και

αποθεμάτων, καταστροφή δασών και υποχώρηση των δασικών

εκτάσεων, ερημοποίηση.

❖ Καταστροφή του φυσικού τοπίου από οικιστική ανάπτυξη ή

παραγωγικές δραστηριότητες.

❖ Μη ισόρροπη κατανομή της πληθυσμιακής συγκέντρωσης και

των παραγωγικών δραστηριοτήτων στο χώρο, υπέρμετρη

αστική ανάπτυξη, ερήμωση και παραμέληση της υπαίθρου.

❖ Ισχυρές περιβαλλοντικές πιέσεις στις νησιωτικές και παράκτιες

περιοχές και τα οικοσυστήματα.



ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (3)

❖ Αύξηση του όγκου των αποβλήτων και προβλήματα που
συνδέονται με τη διαχείρισή τους.

❖ Ατυχηματική ρύπανση.

❖ Νέοι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, όπως για παράδειγμα
ακτινοβολία (από κινητά τηλέφωνα, κεραίες τηλεφωνίας,
ηλεκτρονικές συσκευές κλπ.) και χρήση γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ (1)

❖ Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι ανθρωπογενούς
προέλευσης, συνδέονται με τα πρότυπα παραγωγής και
κατανάλωσης.

❖ Προοδευτική σώρευση των επιμέρους προβλημάτων με
μακροπρόθεσμες επιδράσεις.

❖ Ο περιβαλλοντικός χώρος είναι ενιαίος, υφίσταται
αλληλεξάρτηση των οικοσυστημάτων, «η ρύπανση δεν
γνωρίζει σύνορα», πλανητικός χαρακτήρας των προβλημάτων.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ (2)

❖ Επιστημονική αβεβαιότητα.

❖ Αδυναμία πλήρους και επαρκούς ποσοτικοποίησης των

περιβαλλοντικών προβλημάτων και των αποτελεσμάτων των

μέτρων,

❖ Οι κίνδυνοι δεν μπορούν να προβλεφθούν με σαφήνεια, δεν

μπορούν να πραγματοποιηθούν συσχετίσεις.

❖ Τα μέτρα συνεπάγονται ουσιαστικό κόστος.



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

❖ Η πολιτική καλείται συχνά να επιλέξει μεταξύ
βραχυπρόθεσμων και μεσο- και μακροπρόθεσμων στόχων.

❖ Ανακύπτουν ζητήματα φιλοσοφικού χαρακτήρα. Για
παράδειγμα: Τι σημαίνει ήπια χρήση των φυσικών πόρων; Τι
σημαίνει υψηλό επίπεδο προστασίας;

❖ Η επιστημονική γνώση αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο
σε βασικό στοιχείο του σχεδιασμού και της υλοποίησης
περιβαλλοντικής πολιτικής.

❖ Απαιτείται η ανάληψη δράσης σε παγκόσμιο, σε περιφερειακό
(κοινοτικό), σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, όπως επίσης νέες
μορφές συνεργασίας και η συμμετοχή και σύμπραξη όλων.

❖ Σημαντικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει η περιβαλλοντική
διπλωματία.



ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

❖Η αρχή της αειφορίας
 καθιέρωσε ένα νέο παράδειγμα αναφορικά με την

προστασία και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων,
 διαφοροποίησε εκ θεμελίων την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική

περιβάλλοντος.

❖Υφίσταται μια συνεχής εξελικτική διαδικασία της
πολιτικής
 στα πλαίσια της αμφίδρομης σχέσης της με την διαδικασία

της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και
 μέσα από την «ενηλικίωση» και «ωρίμανση» της.



ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

❖Μεταστροφή της αντίληψης για την ανάπτυξη από
την οικονομική μεγέθυνση στην αειφόρο ανάπτυξη,
όπου το περιβάλλον αποτελεί βασική συνιστώσα.

❖Στοιχειοθετείται στη βάση αειφόρων προτύπων,
που ανταποκρίνονται σε μια συνολική και σφαιρική
αντίληψη του αναπτυξιακού φαινομένου και
επιτάσσουν,
 μια ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των

περιβαλλοντικών πόρων,
 και τη μεταβολή των προτύπων παραγωγής και

κατανάλωσης.



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

❖Περισσότερη και βαθύτερη ολοκλήρωση δημιουργεί

ανάγκη για επιμέρους προαγωγή της πολιτικής, ενώ

περισσότερη και βαθύτερη πολιτική συνεπάγεται

προαγωγή της ολοκλήρωσης.

❖Η ανάπτυξη της πολιτικής ασκεί σημαντικές

εκσυγχρονιστικές επιδράσεις και πιέσεις στους

εταίρους.

❖Πρόοδος σε θεσμούς, πολιτικές και δράσεις σε βάθος

χρόνου.



«ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ» & «ΩΡΙΜΑΝΣΗ» 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

❖Η διαδικασία αφορά στην:
 εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων
 πραγματοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων σε όλο το

φάσμα, από το σχεδιασμό ως την υλοποίηση της πολιτικής.

❖Τα συστατικά στοιχεία του συστήματος, θεσμοί,

όργανα, μηχανισμοί, πολιτικές κλπ. αναπτύσσουν

σημαντική δυναμική.



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

❖ Τα επιμέρους στοιχεία της διακυβέρνησης δεν αφορούν μόνο

σε τρόπους και διαδικασίες, αλλά είναι δυνατό να καθορίσουν

περιεχόμενα πολιτικής.

❖ Δυσχέρειες εξοικείωσης, αδυναμίες των εμπλεκομένων και

μια συχνά φοβική και αμυντική αντιμετώπιση των νέων

στοιχείων δεν δημιούργησαν πρόσφορες συνθήκες για

θεαματικά αποτελέσματα. Αναμένεται αλλαγή.

❖ Σημαντικά για το μέλλον: μείγμα top-down και bottom up

προσεγγίσεων, «πάντρεμα» δημοκρατικής συμμετοχής και

συμπερίληψης και σύνθεσης συμφερόντων, με ενίσχυση του

τεχνοκρατικού στοιχείου στη λήψη αποφάσεων, η χρήση

«νέων», «ήπιων» μέσων και εργαλείων.



«ΓΕΝΝΗΣΗ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

❖Σύνθεση, σκοποί, φύση και χαρακτήρας των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στάθηκαν εμπόδιο στην

εξαρχής υιοθέτηση μιας κοινής πολιτικής.

❖Η πολιτική κλήθηκε να αναζητήσει λύσεις

 μόνο όταν τα περιβαλλοντικά προβλήματα γνώρισαν

ιδιαίτερη όξυνση,

 μέσα από την προοδευτική συνειδητοποίηση των

προβλημάτων και της ανάγκης για την ανάληψη δράσης σε

κοινοτικό επίπεδο.



ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

❖Εξελίχθηκε και ενισχύθηκε σταδιακά, κυρίως μέσα
από:

 τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών και στόχων με την

κατάρτιση προγραμμάτων δράσης,

 μια ιδιαίτερα έντονη και εκτεταμένη παραγωγή κανόνων

δικαίου,

 τη συμπλήρωση των ιδρυτικών συνθηκών, σε επίπεδο

πρωτογενούς δικαίου,

 ένα σώμα διεθνών ρυθμίσεων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.



ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

❖Παράλληλα αναπτύχθηκαν

 ένα θεσμικό-οργανωτικό πλαίσιο περιβαλλοντικής

διαχείρισης,

 ένα σύνολο συστηματοποιημένων τυπικών, αλλά και

άτυπων διαδικασιών, στις οποίες μετέχουν διάφοροι

δρώντες.



ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

❖Συνθήκη της Ε.Ε.:
 Αναφορά της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του

περιβάλλοντος μεταξύ των γενικών στόχων (προοίμιο και
άρθρο 2).

❖Συνθήκη των Ε.Κ.:

 Προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς επίσης ενός
υψηλού επίπεδου προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας
του περιβάλλοντος μεταξύ των στόχων (άρθρο 2).

 Ορισμός πολιτικής περιβάλλοντος (άρθρο 3).

 Ένταξη της περιβαλλοντικής προστασίας στον καθορισμό
και την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων
(άρθρο 6).

 Συμπερίληψη τίτλου XIΧ, Περιβάλλον (άρθρα 174-176).



ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

❖Η συμβολή των υπερεθνικών οργάνων στη
διαμόρφωση και προώθηση της πολιτικής ήταν
σημαντική:

 Επιτροπή και Κοινοβούλιο ανέπτυξαν μια ιδιαίτερα

φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση.

 Το ΔΕΚ υποστήριξε με μια ευνοϊκή και φιλοευρωπαϊκή

νομολογία την ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου.

❖Το Συμβούλιο αντιμετώπισε την ανάπτυξη της
πολιτικής με διστακτικότητα και επιφυλακτικότητα.



ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (1)

❖Η νέα αντίληψη για την αειφόρο ανάπτυξη
προωθείται μέσα από το 5ο και το 6ο Πρόγραμμα
Δράσης για το Περιβάλλον.

❖Επιζητείται μια συνολική και ολοκληρωμένη
προσέγγιση για την ορθολογική διαχείριση και την
προστασία του περιβάλλοντος.

❖Διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, πεδία
παρέμβασης και τομείς προτεραιότητας, οι ομάδες-
στόχοι κλπ. διαφοροποιούνται ουσιαστικά σε σχέση
με τα αντίστοιχα των προηγούμενων Προγραμμάτων.



ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (2)

❖Σημαντικές αρχές, όπως της πρόληψης και της
ευθύνης, αναδεικνύονται σε βασικές συνιστώσες της
πολιτικής.

❖Συνυπολογισμός των δυνάμεων και των μηχανισμών
της αγοράς κατά το σχεδιασμό και την άσκηση
πολιτικής, ποικιλομορφία των μέσων.

❖Αρθρωμένες διαδικασίες με σαφή και οριοθετημένα
χαρακτηριστικά, διάρκεια και ελεγκτικούς
μηχανισμούς.

❖Η συμμετοχή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της
πολιτικής.



Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

❖Η αειφορία συνάδει με τη νέα συμμετοχική
διακυβέρνηση και προσιδιάζει στην ανάγκη μιας
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

❖Η επιτυχία της πολιτικής προϋποθέτει τη σύμπραξη
των πολιτών, επιχειρηματιών, καταναλωτών κλπ.

❖Εξασφαλίζεται περισσότερη διαφάνεια, ευρεία
συναίνεση νομιμοποίηση των αποφάσεων,
αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.

❖Κρίσιμη η πρόσβαση σε περιβαλλοντικές
πληροφορίες, και η βελτίωση της ποιότητας και της
αξιοπιστίας τους.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (1)

❖Περιβαλλοντική διαχείριση:

 Αρχή της πρόληψης.

 Αρχή της καταπολέμησης της ρύπανσης κατά

προτεραιότητα στην πηγή.

 Αρχή της συνολικής και ολοκληρωμένης θεώρησης και

προστασίας.

❖Διαμόρφωση περιβαλλοντικών standards:

 Αρχή της ήπιας χρήσης των φυσικών πόρων.

 Αρχή της επιδίωξης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας.

 Αρχή της προφύλαξης.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (2)

❖Συγκέντρωση αρμοδιοτήτων:

 Αρχή της ανάληψης δράσης στο κατάλληλο επίπεδο.

 Αρχή της επικουρικότητας.

❖Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής προστασίας σε

άλλους τομείς πολιτικής:

 Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

 Αρχή της ενσωμάτωσης.



ΜΕΣΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (1)

❖Κυρίαρχη η προσέγγιση command and control:

 ρυθμιστική παρέμβασης στη βάση κανονιστικών

διατάξεων, που θέτουν συγκεκριμένα όρια και

συγκεκριμένες απαγορεύσεις,

 επιδίωξη της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής και

τήρησης του κοινοτικού δικαίου στα κράτη-μέλη, από τις

εθνικές κεντρικές και τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις

και τους εμπλεκόμενους.

❖Οδηγία vs κανονισμός, η οδηγία πλαίσιο, η

συρρύθμιση.



ΜΕΣΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (2)

❖Εισαγωγή «νέων» εργαλείων περιβαλλοντικής

πολιτικής

 Το νέο παράδειγμα συνδυάστηκε με την άρθρωση μιας

νέας, λιγότερο ιεραρχικής διακυβέρνησης στην ΕΕ, με

ήπιες και ευφυείς προσεγγίσεις, ευελιξία, νέες μορφές

ρύθμισης, επιδιώξη αποτελεσματικότητας.

 Η στροφή προς τα «νέα» εργαλεία προσδιορίζεται, από τη

νέα διακυβέρνηση και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της,

ενώ, αυτά προσδιορίζουν, επίσης, το χαρακτήρα και την

ποιότητα της.

 Συμπληρωματική σχέση παλαιών και νέων εργαλείων.



ΜΕΣΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (3)

❖ Νομοθετικά μέσα και έλεγχος εφαρμογής.

❖ Μέσα θεσμικού χαρακτήρα (αυτοδεσμευτικές συμφωνίες,
οικολογικό σήμα, σύστημα οικολογιστικού ελέγχου κλπ.)

❖ Οικονομικά μέσα (παροχή κινήτρων, φορολογικά μέτρα,
αστική ευθύνη κλπ.).

❖ Οριζόντια μέσα στήριξης (προαγωγή της έρευνας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης, ανάπτυξη μεθόδων, δεικτών,
κριτηρίων, δημιουργία βάσεων δεδομένων, πληροφόρηση και
ενημέρωση, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση,
βελτίωση της χωροταξίας, πιστοποίηση, περιβαλλοντική
εκτίμηση, ΕΟΠ κλπ.).

❖ Μέσα χρηματοδοτικής στήριξης (Πρόγραμμα LIFE,
Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής, δάνεια ΕΤΕ).



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

❖ 6 Προγράμματα Δράσης από το 1972.

❖ Προγραμματικά κείμενα-πλαίσια, παρέχουν στόχους και
κατευθύνσεις, στη βάση αρχών, στρατηγικών και μέσων. Δεν
έχουν δεσμευτική ισχύ.

❖ Προσέγγιση

 top down (φιλοσοφία, αρχές, στοχοθεσία)

 bottom up (δημοκρατική συμμετοχή και σύμπραξη).

❖ Προγραμματική διάσταση της αειφορίας στην πολιτική:

 Πέμπτο Πρόγραμμα: «Προς μια βιώσιμη ανάπτυξη».

 Έκτο Πρόγραμμα: «Το περιβάλλον κατά το έτος 2010: το
δικό μας μέλλον, η δική μας επιλογή».



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΡΟΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΡΟΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΕΚΡΟΕΣ
Εισροές: Δεδομένα συστήματος, στόχοι πολιτικής,

υφισταμένη κατάσταση, διαθέσιμα μέσα κλπ.

Επεξεργασία: Στη βάση φιλοσοφίας, στόχων, αρχών,

επιδιώξεων δρώντων, συγκυριακών παραγόντων κλπ.

Εκροές: Σύνδεση στόχων, μέσων και στρατηγικών,

παράθεση κατηγοριών μέτρων.



5ο και 6ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

❖Στόχο των προγραμμάτων αποτελεί:

 ο μετασχηματισμός του αναπτυξιακού μοντέλου στην

Κοινότητα και

 ο επανακαθορισμός των σχέσεων μεταξύ των

αναπτυξιακών συντελεστών

 για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων

και την ορθολογική διαχείριση των περιβαλλοντικών

πόρων στη βάση μιας αειφόρου προσέγγισης.



5ο και 6ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

❖Βασικές αρχές:

 Μια συνολική και ενεργητική προσέγγιση.

 Βούληση ανατροπής των τάσεων και πρακτικών που

ζημιώνουν το περιβάλλον.

 Προώθηση αλλαγής συμπεριφορών στην κοινωνία και την

οικονομία.

 Συστράτευση όλων στη βάση μιας κοινής και

διαφοροποιημένης ευθύνης.

 Συνδυασμένη προσέγγιση νέων και παραδοσιακών μέσων

και εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής.



6ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (1)

❖Αξιοποιεί την εμπειρία του 5ου, καλύπτει κενά και
αδυναμίες, δεν διαφοροποιείται βασικά σε επίπεδο
στοχοθέτησης, αλλά κυρίως σε επίπεδο στρατηγικών
επίτευξης των στόχων.

❖Πέντε άξονες λήψης στρατηγικών μέτρων:

 Βελτίωση της υλοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας.

 Ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στις άλλες πολιτικές.

 Συνεργασία με τις δυνάμεις της αγοράς.

 Εμπλοκή και τροποποίηση της συμπεριφοράς των πολιτών.

 Συνυπολογισμός του περιβάλλοντος στις αποφάσεις που
αφορούν τη χωροταξική διαρρύθμιση και διαχείριση.



6ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (2)

❖Τέσσερεις πρωταρχικοί τομείς δράσεις:

 Κλιματικές μεταβολές.

 Βιοποικιλότητα.

 Περιβάλλον και υγεία.

 Βιώσιμη διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων.

❖Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών σε όλους

τους τομείς των εξωτερικών σχέσεων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

❖Τα υφιστάμενα πρότυπα παραγωγής και
κατανάλωσης εμποδίζουν την επίτευξη ενός καθαρού
και ασφαλούς φυσικού περιβάλλοντος και
αντιβαίνουν στη διαχείριση των φυσικών πόρων
σύμφωνα με μια αειφόρο αναπτυξιακή αντίληψη.

❖Οι προβλέψεις με βάση την παρούσα κατάσταση και
τις τάσεις που διαμορφώνονται σε σχέση με τη
ζήτηση είναι δυσοίωνες.

❖Το μέλλον της Ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος
είναι συνυφασμένο με την ενίσχυση της
περιβαλλοντικής συνείδησης.



ΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

❖Ήπιες μορφές παρέμβασης και δράσης που
επιδιώκουν την επίτευξη πολλαπλασιαστικών
αποτελεσμάτων και συνεργειών, χωρίς να απαιτούν
μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

❖Έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και
κατάρτιση.

❖Επαρκής και ουσιαστική ενημέρωση και
πληροφόρηση.

❖Ευρύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή της
κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση αποφάσεων
και την επιδίωξη περιβαλλοντικών στόχων.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1)

• Αποτυχίες, αναδιπλώσεις, αναπροσαρμογές και βελτιώσεις της

πολιτικής συνυπάρχουν στη διάρκεια του χρόνου και πρέπει να

αντιμετωπίζονται ως συστημικά στοιχεία. Στη βάση μιας

συνολικής αποτίμησης, συνάγεται, ωστόσο, γενικά, μια θετική

πορεία.

• Η πολιτική θα συνεχίσει να επιφέρει περιορισμένες επιτυχίες και

περιορισμένης σημασίας επιπτώσεις, όσο αειφόρα πρότυπα δεν

κυριαρχούν. Μόνο ο ενστερνισμός του στόχου από τις κοινωνίες

και η μετουσίωση της αρχής της αειφορίας σε πολιτικές, νομικές

και οικονομικές κατηγορίες θα ήταν σε θέση να επιφέρουν

πραγματικά αποτελέσματα. Παρά τη ρητορική, αυτό δεν είναι

ορατό στο άμεσο μέλλον.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2)

❖ Η ευρωπαϊκή πολιτική περιβάλλοντος θα συνεχίσει στα επόμενα
χρόνια να αναπτύσσεται στο πλαίσιο του παραδείγματος της
αειφορίας.

❖ Η πολιτική απαιτεί ένα μακρύ χρονικό ορίζοντα.

❖ Ζητούμενο, πάντως, είναι όχι μόνο η ικανοποιητική διευθέτηση
των περιβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά και ο σύντομος χρόνος
στον οποίο αυτή θα συντελεσθεί.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (1)

❖Αμφίδρομη σχέση μεταξύ πολιτικής και

διακυβέρνησης.

❖Ανάγκη ισορροπίας μεταξύ τους, στη βάση σαφώς

διακριτών, αλλά και συμπληρωματικών ρόλων:

 Η πολιτική οφείλει να διαμορφώσει το πλαίσιο, τους

στόχους προς επίτευξη, καθώς και τις γενικές ή/και ειδικές

κατευθύνσεις.

 Η διακυβέρνηση να οργανώσει το σύστημα, να

διαμεσολαβήσει τις προσπάθειες και να παρέχει το

εργαλειακό μέρος για την πραγμάτωση της πολιτικής και

τη βέλτιστη εκπλήρωση των στόχων.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (2)

❖ Οι επιλογές για την ολοκλήρωση και τη μελλοντική ΕΕ θα
εξαρτήσουν το μέλλον των πολιτικών, το εύρος, την ποιότητα
των σχέσεων, το χαρακτήρα και τις διαδικασίες ανάπτυξης
της πολιτικής, τη διακυβέρνηση.

❖ Μια κρίσιμη μάζα (ενωσιακό κεκτημένο) έχει ήδη επιτευχθεί.

❖ Ζητούμενο συνιστά η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού
περιβάλλοντος και των κατάλληλων προϋποθέσεων για την
ανάπτυξη της πολιτικής και η επιδίωξη προωθημένων λύσεων
σε υψηλό επίπεδο.

❖ Πολιτική και διακυβέρνηση καλούνται να αξιοποιήσουν τα
θετικά στοιχεία του συστήματος, να αναζητήσουν τρόπους και
δυνατότητες για να ενισχύσουν τις τάσεις ανάπτυξης της εν
λόγω πολιτικής και τη δυναμική που προκύπτει, να
επιδιώξουν την επίτευξη συντονισμού και συνεργειών μεταξύ
των επιμέρους στοιχείων.



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (1)

Σχεδιασμός πολιτικής

 Υιοθέτηση προωθημένων, αλλά ρεαλιστικών και
εφαρμόσιμων συγκεκριμένων και εξειδικευμένων στόχων.

 Ανάπτυξη συμμετοχικού σχεδιασμού και δημοκρατικού
προγραμματισμού.

 Συμπερίληψη αδυναμιών και προβλημάτων στη διαδικασία
σχεδιασμού και αξιοποίηση της εμπειρίας.

 Ανάπτυξη στρατηγικών και θεματικών προσεγγίσεων στο
πλαίσιο ενός συνολικού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

 Επιλογή κατάλληλων στρατηγικών, μέτρων και
παρεμβάσεων, μέσων και εργαλείων.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (2)

Εφαρμογή της πολιτικής

 Ανάπτυξη μηχανισμών και εργαλείων παρακολούθησης
εφαρμογής της νομοθεσίας.

 Ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης κρατών-μελών και
φορέων για εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας.

 Ανάπτυξη μέσων και εργαλείων για καλύτερη και
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής, ενίσχυση
της χρήσης «νέων» εργαλείων και ήπιων προσεγγίσεων,
προώθηση καλών πρακτικών, μηχανισμών benchmarking
κ.λπ.

 Χρήση κυρώσεων σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων
της νομοθεσίας, ως ύστατη λύση.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (3)

Περιβαλλοντική διακυβέρνηση

 Βελτίωση συντονισμού των δράσεων, ενίσχυση
περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές πολιτικές.

 Ανάπτυξη οργανωτικού περιβάλλοντος της πολιτικής και
βελτίωση διαδικασιών, ενίσχυση διοικητικών δομών και
διαρθρώσεων.

 Ενίσχυση υποστήριξης των κρατών-μελών και φορέων για
συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την άσκηση/εφαρμογή
της πολιτικής.

 Ανάπτυξη, ενίσχυση και βελτίωση των μεθόδων και
εργαλείων της πολιτικής, βελτίωση της ποσότητας,
ποιότητας και αξιοπιστίας της περιβαλλοντικής
πληροφορίας, ανάπτυξη γνωσιακού υπόβαθρου.

 Εξωτερική διάσταση.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (4)

Γενικότερο πλαίσιο

 Ενίσχυση προσπαθειών μετάβασης σε μια «πράσινη
οικονομία», παροχή κινήτρων ενίσχυσης των «πράσινων»
επενδύσεων, δημιουργία ευνοϊκού θεσμικού-οργανωτικού
περιβάλλοντος.

 Ενίσχυση τεχνολογικών αλλαγών για την επίτευξη
περιβαλλοντικών στόχων.

 Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, επιδίωξη
διάχυσης των αποτελεσμάτων στην παραγωγή και στην
κοινωνία.

 Ανάπτυξη/ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης στην
κοινωνία, ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης.



7° ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2050

❖ «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»

❖ Το 2050 ζούμε καλά, εντός των οικολογικών ορίων του
πλανήτη.

❖ Η ευμάρεια και το υγιεινό περιβάλλον μας απορρέουν από μια
καινοτόμο, κυκλική οικονομία, όπου τίποτε δεν σπαταλιέται
και όπου οι τρόποι διαχείρισης των φυσικών πόρων ενισχύουν
την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας.

❖ Η οικονομική μας μεγέθυνση με χαμηλά επίπεδα
ανθρακούχων εκπομπών έχει προ πολλού αποσυνδεθεί από τη
χρήση των πόρων, στην πορεία προς μια παγκόσμια αειφόρο
οικονομία.



7° ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΒΑΣΕΙΣ

❖ Αναγνωρίζει τις επιτυχίες και λαμβάνει υπόψη αδυναμίες των
προηγούμενων προγραμμάτων.

❖ Βασίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», τη δέσμη μέτρων
της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, το χάρτη πορείας για τη
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων
εκπομπών το 2050, τη στρατηγική της ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 , το χάρτη πορείας για
μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη και την
πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας».

❖ Αποβλέπει, επίσης, στην ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών
ζητημάτων στις άλλες πολιτικές δράση στην ΕΕ και την
ενισχυμένη δράση σε παγκόσμια κλίμακα και συνεργασία με
τις γειτονικές χώρες για την αντιμετώπιση των κοινών
προκλήσεων.



7° ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (1)

❖ Προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου
της ΕΕ.

❖ Μετατροπή της ΕΕ σε μια πράσινη και ανταγωνιστική
οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και
αποδοτικής χρήσης των πόρων.

❖ Προστασία των πολιτών της ΕΕ από περιβαλλοντικές πιέσεις
και κινδύνους για την υγεία και την ευημερία.

❖ Μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
της ΕΕ.

❖ Βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την
περιβαλλοντική πολιτική.



7° ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2)

❖ Διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την
κλιματική πολιτική και διαμόρφωση σωστών τιμών.

❖ Βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης
και της συνοχής των πολιτικών.

❖ Ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της ΕΕ.

❖ Αύξηση της αποτελεσματικότητας της ΕΕ όσον αφορά την
αντιμετώπιση των περιφερειακών και παγκόσμιων
περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.



7° ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ


