ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.climatemigration.eu/ και ενημερωθείτε
για το ερευνητικό πρόγραμμα COST Action IS1101 Climate change and migration:
knowledge, law and policy, and theory όπου συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης
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Μετρήσεις από τους δορυφόρους της NASA δείχνουν
ότι τμήματα της άγονης περιοχής της Μ. Ανατολής
έχασαν σημαντικά αποθέματα γλυκού νερού κατά την
τελευταία δεκαετία.
http://www.nasa.gov/home/hqnews/2013/feb/HQ_13049_Middle_East_Groundwater.html

Τα καυσαέρια των πλοίων στις θαλάσσιες οδούς, σε ηλεκτρονικούς χάρτες της NASA
http://climate.nasa.gov/news/860

Τελεσίγραφο του Προέδρου
Ομπάμα στο Κογκρέσο για την
κλιματική αλλαγή

Η ανακύκλωση των μπαταριών μολύβδου ως επικίνδυνα απόβλητα στις ΗΠΑ και το διασυνοριακό εμπόριο
http://www.nytimes.com/2013/02/09/world/americas/us-use-ofmexican-battery-recyclers-is-faulted.html?_r=0

http://www.trust.org/alertnet/news/obama

Οι επιπτώσεις της ρύπανσης του αζώτου

-gives-congress-a-climate-changeultimatum/

http://www.theecologist.org/News/news_analysis/1804679/
wildflowers_at_risk_from_safe_levels_of_pollution.html

Ζωικό λίπος τροφοδοτεί το κυνήγι της φάλαινας…
http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2013/feb/11/whale-oil-fuel-ships

Η οργάνωση Sea Shepherd στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για να άρει την σχετική
με τα πλοία της απόφαση, μη παρεμπόδισης φαλαινοθηρίας στις νότιες θάλασσες

Πιστοποιημένα Βιώσιμα
Θαλασσινά
http://www.enn.com/top_stories/
article/45584

http://ens-newswire.com/2013/02/11/sea-shepherdtakes-whale-war-to-u-s-supreme-court/

Παγκόσμια Επιτροπή Ωκεανών: Ένα νέο ανεξάρτητο όργανο δημιουργείται
με στόχο να κάνει την προστασία του περιβάλλοντος πρώτη προτεραιότητα στην πολιτική των ανοικτών θαλασσών
http://green.blogs.nytimes.com/2013/02/11/group-seeks-to-jump-start-oceanprotections/
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Το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 20142020 θα δοθεί σε δαπάνες για σχετικές με το κλίμα δράσεις
http://ens-newswire.com/2013/02/08/climate-gets-20-percent-of-sevenyear-european-budget/

Αναπτυξιακή πολιτική: σύμπνοια επιστημονικής
γνώσης και Κοινωνίας των Πολιτών
Υπογραφή διακρατικής συμφωνίας για
το TAP (Trans Adriatic Pipeline)

http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/
news/policymakers-urged-to-include-local-knowledge-inaid-projects.html

http://www.economist.gr/index.php?
option=com_content&view=article&id=13735:taptrans-adriatic-pipeline&catid=6&Itemid=78

Cryosat.Νέες ανησυχητικές μετρήσεις από την ESA για τον πάγο
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/CryoSat/
CryoSat_reveals_major_loss_of_Arctic_sea_ice

Η παρακολούθηση της στοιβάδας του όζοντος από τους δορυφόρους της
ESA δείχνει βελτίωση της κατάστασης της
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/
Is_the_ozone_layer_on_the_road_to_recovery

Για την Ινδία η πρόσβαση στην ενέργεια
θα αποτελεί ένα νέο Αναπτυξιακό Στόχο
Χιλιετίας (ΑΣΧ) μετά το 2015

Το γεωθερμικό δυναμικό της
Αιθιοπίας

http://www.scidev.net/en/climate-change-andenergy/news/energy-access-as-millenniumdevelopment-goal.html

http://www.guardian.co.uk/globaldevelopment/2013/feb/13/ethiopiageothermal-energy-potential

Πιθανές εξορυκτικές δραστηριότητες σε εθνικό
πάρκο στο Περού
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/feb/11/gascompany-manu-park-amazon

2

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Γνώμες Νέων Επιστημόνων

Προστασία των υδάτων και Κοινή Γεωργική Πολιτική

Με τη γεωργία να καταναλώνει το 25% του νερού που αποσπάται από το φυσικό περιβάλλον σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ποσοστό που ανέρχεται σε 80% για τον ευρωπαϊκό νότο, καθίσταται σαφές ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την προστασία των υδάτων στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι η ρύπανση από νιτρικά που προκαλείται από
τα αγροτικά λιπάσματα είναι το πιο μακροπρόθεσμο πρόβλημα ρύπανσης για τα ευρωπαϊκά επιφανειακά ύδατα.
Η επικείμενη αναθεώρηση της ΚΓΠ θα πρέπει να οδηγήσει στο «πρασίνισμα» των δύο πυλώνων
της (άμεσες ενισχύσεις και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης), διασφαλίζοντας την προστασία φυσικών πόρων
ζωτικής σημασίας, όπως το νερό. Στην Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής [COM (2011) 628 τελικό] αναφέρεται η ενσωμάτωση της Οδηγίας-Πλαισίου για τα Ύδατα στο πλαίσιο εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, που αποτελεί μία από τις αρχές στις οποίες θα βασίζονται οι άμεσες ενισχύσεις προς τους
αγρότες.
Ωστόσο, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που πλήττει ιδιαιτέρως τον ευρωπαϊκό Νότο, βασικό
μέλημα της ΚΓΠ παραμένει η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο διεθνές πεδίο, γεγονός που ενδέχεται να αποβεί εις βάρος των φιλοπεριβαλλοντικών μέτρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η
άμβλυνση ορισμένων περιβαλλοντικών κριτηρίων για την παροχή των άμεσων ενισχύσεων, κατά την παρουσίαση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεταξύ των απωλειών συγκαταλέγεται η ενσωμάτωση της Οδηγίας-Πλαισίου για τα Ύδατα, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαγράφει τη σχετική
πρόταση της Επιτροπής, μεταθέτοντας στο μέλλον την ανάληψη δράσης στον εν λόγω τομέα. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η Ελλάδα ήταν υπέρ της εξαίρεσης των διατάξεων της Οδηγίας-Πλαισίου από τη νέα ΚΓΠ.
Τέλος, η μικρή συμμετοχή του δεύτερου πυλώνα μπορεί να οδηγήσει σε διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, βάσει της οποίας οι αγρότες λαμβάνουν κοινοτικές επιδοτήσεις, παρά το γεγονός ότι προβαίνουν σε μη βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των υδάτων.
Οι εφαρμοζόμενες γεωργικές πρακτικές έχουν επιβαρύνει σημαντικά τον υδροφόρο ορίζοντα. Η
παροχή κινήτρων, μέσω της αναθεώρησης της ΚΓΠ, για προστασία των υδάτινων πόρων, σε συνδυασμό
με την ευρύτερη προώθηση πολιτικών όπως η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων στην
άρδευση και η τιμολόγηση του ύδατος κρίνεται αναγκαία.
Αντώνια Φωτοπούλου Μ.Α., Διεθνολόγος,
Συντονίστρια Παραγωγής στον επιστημονικό ιστότοπο www.blod.gr
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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