Παρεμβάσεις της Υποσργού ΠΕΚΑ στο Άτσπο Σσμβούλιο Υποσργών Περιβάλλοντος
Τν κέιινλ ησλ επξσπατθψλ πδάησλ, θαζψο θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη εηδηθφηεξα ν νδηθφο ράξηεο πξνο κία
νηθνλνκία ρακεινχ άλζξαθα κέρξη ην 2050 απνηέιεζαλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζην άηππν Σπκβνχιην
Πεξηβάιινληνο ηεο Οπγγξηθήο Πξνεδξίαο, ζην νπνίν ζπκκεηείρε ε Υπνπξγφο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Τίλα Μπηξκπίιε, ζηε Βνπδαπέζηε, ζηηο 25 θαη 26 Μαξηίνπ 2011.
Ωο πξνο ην κέιινλ ησλ Υδάησλ ζηελ Δπξψπε θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ήηαλ ην, πξνγξακκαηηδφκελν γηα ην
2012, Σρέδην ηηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Υδαηηθψλ Πφξσλ ηεο Δπξψπεο (Blueprint to
Safeguard Europe’s Water Resources), ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ νπνίνπ παξνπζίαζε ν Δπίηξνπνο πεξηβάιινληνο
Janez Potočnik. Βαζηδφκελν ζηε κέρξη ηψξα απνθηεζείζα εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Σρεδίσλ Γηαρείξηζεο
ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο ην ελ ιφγσ Σρέδην θηινδνμεί λα ζεξαπεχζεη ηηο αδπλακίεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαη λα
νδεγήζεη ζε κηα αθφκα πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, γεθπξψλνληαο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο πνιηηηθέο
λεξνχ κε ηηο πνιηηηθέο ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο.
Η Υπνπξγφο ΠΔΚΑ ηνπνζεηήζεθε ζηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηα θξάηε- κέιε θαη ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ Σρεδίνπ θαη κε εηδηθφηεξεο παξεκβάζεηο ηεο αλαθέξζεθε:






ζηελ αλαγθαηφηεηα θαιχηεξεο ελαξκφληζεο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο κε ηηο Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο
ησλ Υδαηηθψλ Πφξσλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Υδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο. Η αλαγθαηφηεηα απηή είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, ζηηο νπνίεο νη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπληζηνχλ
ηνλ κεγαιχηεξν θαηαλαισηή λεξνχ (πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ αθνξά
ζηελ άξδεπζε) αιιά θαη ζεκαληηθφ παξάγνληα ξχπαλζεο, ηδίσο κε ηε κνξθή ηεο ληηξνξξχπαλζεο.
Δπεζήκαλε φηη ρξεηάδεηαη αλαζεψξεζε ησλ ππιψλσλ ηεο ΚΑΠ ζηελ θαηεχζπλζε κηαο πεξηζζφηεξν
“πξάζηλεο” αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη αλέθεξε ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα
νπζηαζηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Νεξά θαη
ηηο ζπγαηξηθέο Οδεγίεο, κε πξνζπάζεηεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πνπ πεξηνξίδνληαη ζε εζεινληηθέο
ζπκθσλίεο.
ζηε ζεκαζία πνπ απνθηά ε ζπλεηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ γεληθφηεξα θαη
ησλ πδαηηθψλ πφξσλ εηδηθφηεξα. Δπεζήκαλε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε
ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, ηηο νπνίεο ε ρψξα καο, κεηά ηελ πξφζθαηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε,
ζθνπεχεη λα αμηνπνηήζεη κέζσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ. Αλαθέξζεθε επίζεο ζηα
πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ησλ δηαξξνψλ ζε δίθηπα χδξεπζεο θαη ζηελ θαη νίθνλ εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη
ηφληζε ηηο πνιχ κεγάιεο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη πξέπεη κε θαηάιιειε δέζκε κέηξσλ λα
αμηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο εμνηθνλφκεζεο αξδεπηηθνχ λεξνχ.
ζηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ θαη ζπλεξγαζηψλ ηφζν κεηαμχ ησλ ΚΜ φζν θαη κε
ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ νη πνιηηηθέο λεξνχ. Δλεκέξσζε ην
Σπκβνχιην γηα ηελ θχξσζε εθ κέξνπο ηεο ρψξαο καο ηεο Σχκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα
δηεζλή πδαηνξεχκαηα θαη θάιεζε θαη ηηο άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ λα πξνβνχλ ζε αλάινγεο ελέξγεηεο.
Αλαθέξζεθε ζην ηζηνξηθφ ησλ ζπλεξγαζηψλ ηεο Διιάδαο καο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, νη νπνίεο
απνθηνχλ κηα λέα δπλακηθή κε ηηο πξφζθαηεο ζπκθσλίεο πνπ ππεγξάθεζαλ κε ηελ Τνπξθία θαη ηε
Βνπιγαξία. Βαζηθφ ζηνηρείν ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε
θαη αλάιεςε επζχλεο γηα ηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο ζε θαηάληε ρψξεο, ηφζν απφ ηελ ξχπαλζε φζν θαη
απφ αθξαία πδξνινγηθά θαηλφκελα. Παξά ηα εγγελή ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο πξνβιήκαηα,
εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζή ηεο φηη είλαη δπλαηή ε πξνψζεζή ηνπο θαη αλαθέξζεθε ζην επηηπρεκέλν
παξάδεηγκα ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο Πξέζπεο.

Τέινο, ζην πιαίζην ηεο θαηά γεληθή νκνινγία αλάγθεο νινθιεξσκέλσλ πξνζεγγίζεσλ, ε θπξία Μπηξκπίιε ηφληζε
ηε ζεκαζία ηεο δηαζχλδεζεο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο κε ζέκαηα δεκφζηαο
πγείαο. Με αθνξκή ηα πεξηζηαηηθά ξχπαλζεο ππνγείσλ πδάησλ κε εμαζζελέο ρξψκην, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη
ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, εμέθξαζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο γηα ηελ επάξθεηα ηνπ πθηζηάκελνπ ζε επίπεδν
ΔΔ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην πφζηκν λεξφ θαη θάιεζε ηελ ΔΔ λα αλαιάβεη πξσηνβνπιία γηα ηηο αλαγθαίεο
αλαζεσξήζεηο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ αλαζεσξήζεσλ απηψλ, ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε
πηζαλφηεηα ζέζπηζεο λέσλ θαη απζηεξφηεξσλ παξακεηξηθψλ ηηκψλ αιιά θαη ε πηνζέηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ
κέηξσλ κε ηε κνξθή ησλ Σρεδίσλ Αζθάιεηαο Νεξνχ, ε Διιάδα έρεη ήδε αλαπηχμεη πξσηνβνπιίεο, κε ηε
δηνξγάλσζε ηεο δηεζλνχο δηάζθεςεο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011 ζηελ Αζήλα. Η θπξία Μπηξκπίιε θάιεζε ηα
αξκφδηα φξγαλα ηεο ΔΔ λα αμηνπνηήζνπλ ηα ζεκαληηθά πνξίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη δήισζε ηελ πξνζπκία
ηεο ρψξαο καο λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζπάζεηα.

Σηε βαζηθή εξψηεζε πνπ έζεζε ε Πξνεδξία γηα ηελ πηζαλφηεηα πηνζέηεζεο κηαο επέθηαζεο ηνπ Πξσηνθφιινπ
ηνπ Κηφην γηα έλα ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πέξα ηνπ 2012, ππήξμε ε δηαπίζησζε φηη νη πηζαλφηεηεο
επίηεπμεο κηαο λνκηθά δεζκεπηηθήο ζπκθσλίαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα θξάηε κε κεγάιεο εθπνκπέο αεξίσλ
θαηλνκέλνπ ζεξκνθεπίνπ, δειαδή ηηο ΗΠΑ, Κίλα, Ιλδία, Βξαδηιία, Ιαπσλία είλαη κηθξέο.
Όπσο επεζήκαλε ε Υπνπξγφο, ε επέθηαζε ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην γηα κία δεχηεξε πεξίνδν πέξαλ ηνπ 2012,
ζα ιεηηνπξγήζεη θπξίσο σο εγγχεζε γηα ηα αλαπηπζζφκελα θξάηε φηη ηα αλαπηπγκέλα ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα
βξνπλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη λα
πξνζππνγξάςνπλ κία παγθφζκηα λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκθσλία. Γηα ην ιφγν απηφ ε πηνζέηεζε κίαο κεηαβαηηθήο
πεξηφδνπ αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη νθέιε.
Ωζηφζν ζεκείσζε ε θ. Μπηξπίιε νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, φπσο ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ε παξνρή ηερλνγλσζίαο, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή
ελίζρπζε ήδε έρνπλ ζπκθσλεζεί ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηφζν ζην Καλθνχλ φζν θαη ζηελ
Κνπεγράγε απφ φια ηα θξάηε θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Η Υπνπξγφο ηφληζε πσο ην ζχζηεκα απνγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ εθπνκπψλ απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ
Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην θαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηεο αγνξάο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Άιισζηε,
ε αλαγθαηφηεηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απνγξαθήο θαη ειέγρνπ ζεσξείηαη απφ φινπο βαζηθή
πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νξζή ιεηηνπξγία ησλ ηνκεαθψλ δεζκεχζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν.
Η απνδνρή κίαο δεχηεξεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ δεζκεχζεσλ κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζε επηιεγκέλα ηκήκαηα
ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, ζε ελαξκφληζε άιισζηε θαη κε ηηο απνθάζεηο ζην Καλθνχλ θαη φζεο ιεθζνχλ ζην
Νηέξκπαλ. Άιια ζηνηρεία κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε ηζρχ ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, εθφζνλ πιεξνχληαη θάπνηεο
πξνυπνζέζεηο φπσο έγηλε θαη γηα ηελ ηζρχ γηα ην ζχλνιν ηεο πξψηεο δεζκεπηηθήο πεξηφδνπ.
Όκσο, κία δεχηεξε κεηαβαηηθή πεξίνδνο δεζκεχζεσλ κε κεησκέλε ζπκκεηνρή ζα ζέζεη ζε ακθηζβήηεζε ηε
βησζηκφηεηα κηαο εληζρπκέλεο αγνξάο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σχκθσλα κε ην ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ
εθπνκπψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε δήηεζε γηα δηθαηψκαηα ζα πεξηνξηζηεί ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ νη νπνίεο
ζα θιεζνχλ λα επσκηζηνχλ έλα βαξχ θνξηίν, αιιάδνληαο ηηο ηζνξξνπίεο ζηηο δηεζλείο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ.
Η θπξία Μπηξκπίιε ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα εχξεζεο ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηεο ζηξέβισζεο απηήο,
ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο πηζαλέο παξακέηξνπο θαη αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. Θα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ κέηξα φπσο νη κεραληζκνί έληαμεο ζπκκεηνρήο άλζξαθα, νη
δηαθνξεηηθνί θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ απφ ηνπο επέιηθηνπο κεραληζκνχο ηνπ Πξσηνθφιινπ
ηνπ Κηφην, θαζψο θαη νη λένη κεραληζκνί αγνξάο, φπσο νη παγθφζκηεο θιαδηθέο ζπκθσλίεο.
Σην πεξηζψξην ηνπ άηππνπ Σπκβνπιίνπ έγηλε ζπλάληεζε ησλ Υπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο ησλ θξαηψλ- κειψλ ζηελ
νπνία ζπλππέγξαςαλ ηε δήισζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζηφρνπ πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ απφ ην 20% ζην 30% κέρξη ην 2020 θαη αληαιιάρζεθαλ απφςεηο γηα ηα πεξαηηέξσ βήκαηα ηεο
πξσηνβνπιίαο, αιιά θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ελζσκάησζεο δξάζεσλ ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ).

