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Στην ανακοι΄νωση υπογραµµι΄ζεται επι΄σης ο΄τι ΄εχουν χρησιµοποιηθει΄ σε ευρει΄α κλι΄µακα καµπα΄νιες µε τα ΜΜΕ ως
µε΄σο για την αυ΄ξηση των γνω΄σεων του κοινου΄ ο΄σον αφορα΄ τα ναρκωτικα΄. Για να ει΄ναι αποτελεσµατικα΄, τα
΄ ς επικεντρωµε΄να, ενηµερωµε΄να και ρεαλιστικα΄. Ει΄ναι
µηνυ΄µατα σε αυτε΄ς τις καµπα΄νιες πρε΄πει να ει΄ναι σαφω
΄ ν τοπικου΄
υ΄ψιστης σηµασι΄ας να δρουν αυτε΄ς οι καµπα΄νιες πληροφο΄ρησης ως στοιχει΄ο υποστη΄ριξης ενεργειω
επιπε΄δου που υλοποιου΄νται µε την προοπτικη΄ της αγωγη΄ς το΄σο των νε΄ων ο΄σο και ανθρω΄πων που διαδραµατι΄ζουν
ρο΄λο κεντρικη΄ς σηµασι΄ας στο περιβα΄λλον τους. Επιπλε΄ον, πρε΄πει να τονιστει΄ ο΄τι αυτη΄ η παιδαγωγικη΄ προσε΄γγιση
προϋποθε΄τει ο΄τι η πληροφο΄ρηση που απευθυ΄νεται στους νε΄ους πρε΄πει να νοει΄ται ως διαδικασι΄α επικοινωνι΄ας και
δια΄λογος µα΄λλον παρα΄ ως καµπα΄νια. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ ει΄ναι πεπεισµε΄νη ο΄τι η ενεργο΄ς συµµετοχη΄ των νε΄ων
στις δραστηριο΄τητες πληροφο΄ρησης ει΄ναι κρι΄σιµης σηµασι΄ας για την επιτυχι΄α τους.
΄ ν αποτελει΄ καλο΄ παρα΄δειγµα συνδυασµου΄ µιας βασικη΄ς
Η ευρωπαϊκη΄ εβδοµα΄δα προ΄ληψης των ναρκωτικω
προσε΄γγισης µε µια ευρωπαϊκη΄ καµπα΄νια για την προβολη΄ του θε΄µατος της εβδοµα΄δας και την υποστη΄ριξη της
΄ σεων. Η Επιτροπη΄, στο πλαι΄σιο του κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος δρα΄σης για την
απη΄χησης των τοπικω΄ν εκδηλω
προ΄ληψη της εξα΄ρτησης απο΄ τα ναρκωτικα΄ (1996-2000), προω΄θησε και συγχρηµατοδο΄τησε τρεις ευρωπαϊκε΄ς
΄ ν σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη. Η εβδοµα΄δα του 1998 που αφορου΄σε τα νε΄α συνθετικα΄
εβδοµα΄δες προ΄ληψης ναρκωτικω
ναρκωτικα΄ και απευθυνο΄ταν στους νε΄ους, περιελα΄µβανε ΄ενα τηλεοπτικο΄ σποτ 30 δευτερολε΄πτων σε 18 γλω΄σσες,
΄ σσες, µια διαφη΄µιση στον τυ΄πο σε 12 γλω΄σσες, ΄ενα φυλλα΄διο σε 13
µια διαφη΄µιση απο΄ το ραδιο΄φωνο σε 6 γλω
γλω΄σσες και µια αφι΄σα σε 19 γλωσσικε΄ς εκδο΄σεις. Η εβδοµα΄δα εγκαινια΄στηκε µε µια διη΄µερη διεθνη΄ δια΄σκεψη
΄ ν και τη σχετικη΄ πολιτικη΄ που οργανω΄θηκε απο΄ το ∆η΄µο της Βιε΄ννης µε
σχετικα΄ µε την προ΄ληψη των ναρκωτικω
την υποστη΄ριξη της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς.
Επιπλε΄ον το κοινοτικο΄ προ΄γραµµα δρα΄σης για την προ΄ληψη της εξα΄ρτησης απο΄ τα ναρκωτικα΄ (1996-2000)
΄ ν µεταξυ΄ των νε΄ων σχετικα΄
χρηµατοδοτει΄ σχε΄δια σε δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη για τη δια΄δοση κατα΄λληλων πληροφοριω
µε τα συνθετικα΄ ναρκωτικα΄. Αυτα΄ τα σχε΄δια παρη΄γαγαν πολλα΄ διαφορετικα΄ ει΄δη υλικου΄ εκπαι΄δευσης και
΄ ν προϊο΄ντων και ιστοχω΄ρων. Επιπλε΄ον
πληροφο΄ρησης µε τη µορφη΄ φυλλαδι΄ων, εγχειριδι΄ων, οπτικοακουστικω
αυτα΄ τα σχε΄δια οργανω΄θηκαν σε ευρωπαϊκα΄ δι΄κτυα για την ανταλλαγη΄ µοντε΄λων καλη΄ς πρακτικη΄ς και την
ανα΄πτυξη κοινη΄ς δρα΄σης µε ευρωπαϊκη΄ προστιθε΄µενη αξι΄α.
Αφετε΄ρου, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ κρι΄νει ο΄τι δεν ει΄ναι σκο΄πιµο να προωθηθου΄ν καµπα΄νιες µε΄σων ενηµε΄ρωσης που
δεν λαµβα΄νουν υπο΄ψη τις ανα΄γκες και τις εξελι΄ξεις σε τοπικο΄, περιφερειακο΄ και εθνικο΄ επι΄πεδο καθο΄σον αυτο΄
ει΄ναι αντι΄θετο προς την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας και δεν αποτελει΄ αποτελεσµατικη΄ χρη΄ση του δηµο΄σιου
χρη΄µατος. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ ΄εχει αναλα΄βει την υποχρε΄ωση να συνεχι΄σει τις προσπα΄θειε΄ς της για την
προ΄ληψη της εξα΄ρτησης απο΄ τα ναρκωτικα΄ και την προω΄θηση υγιω΄ν τρο΄πων ζωη΄ς µεταξυ΄ των νε΄ων.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2365/99
υποβολη΄: Anders Wijkman (PPE-DE) προς την Επιτροπη΄
(13 ∆εκεµβρι΄ου 1999)

Θε΄µα: Οι εκποµπε΄ς του διοξειδι΄ου του α΄νθρακα και το κλι΄µα
Οι κλιµατολογικε΄ς αλλαγε΄ς θεωρου΄νται απο΄ πολλου΄ς το µεγαλυ΄τερο οικολογικο΄ προ΄βληµα που αντιµετωπι΄ζει η
΄ν
ανθρωπο΄τητα. Για το λο΄γο αυτο΄ απαιτει΄ται η α΄µεση λη΄ψη µε΄τρων στους τοµει΄ς της ενε΄ργειας και των µεταφορω
ω΄στε να τεθου΄ν υπο΄ ΄ελεγχο τα αε΄ρια που προκαλου΄ν το φαινο΄µενο του θερµοκηπι΄ου. Στην τελευται΄α ΄εκθεση της
Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας για το Περιβα΄λλον στην Κοπεγχα΄γη εκφρα΄ζεται η µεγα΄λη ανησυχι΄α σε ο΄,τι αφορα΄ τις
΄ ν. Ποια΄ µε΄τρα προτι΄θεται να λα΄βει η Επιτροπη΄ στο πλαι΄σιο της
εκποµπε΄ς CO2, ιδιαι΄τερα στον τοµε΄α των µεταφορω
΄ ν για να διασφαλι΄σει τη σηµαντικη΄ µει΄ωση των
αρµοδιο΄τητα΄ς της στους τοµει΄ς της ενε΄ργειας και των µεταφορω
΄ ν CO2;
εκποµπω
Απα΄ντηση της Κ. Wallström εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(14 Φεβρουαρι΄ου 2000)
΄ ν προβληµατισµω
΄ ν σε
Οι κλιµατικε΄ς µεταβολε΄ς αποτελου΄ν τοµε΄α κλειδι΄ για τη συµπερι΄ληψη των περιβαλλοντικω
ο΄λες τις τοµεακε΄ς πολιτικε΄ς. Αυτο΄ αναφε΄ρονταν στην ΄εκθεση (1) της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την ολοκλη΄ρωση, που
΄ ν και
απευθυ΄νονταν προς το Συµβου΄λιο του Ελσι΄νκι, αλλα΄ και στις εκθε΄σεις του Συµβουλι΄ου Μεταφορω
Περιβα΄λλοντος (2) του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου στο Ελσι΄νκι.
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΄ ν µεταβολω
΄ ν απαιτει΄ µια ευρυ΄τερα ολοκληρωµε΄νη προσε΄γΗ διατοµεακη΄ φυ΄ση του προβλη΄µατος των κλιµατικω
γιση. Έτσι, ο Επι΄τροπος ο αρµο΄διος για το Περιβα΄λλον ανη΄γγειλε τον Οκτω΄βριο 1999 τη δροµολο΄γηση ενο΄ς
ευρωπαϊκου΄ προγρα΄µµατος για τις κλιµατικε΄ς µεταβολε΄ς (ECCP) το οποι΄ο ση΄µερα βρι΄σκεται υπο΄ κατα΄ρτιση. Η
ενε΄ργεια και οι µεταφορε΄ς θα πρε΄πει να παι΄ξουν ενεργο΄ ρο΄λο στα πλαι΄σια του ECCP. Η Επιτροπη΄ εκπονει΄ τω΄ρα
µια ανακοι΄νωση ο΄που προτει΄νει µε΄τρα για κλι΄µα, ο΄πως ζητου΄νταν απο΄ το Συµβου΄λιο Περιβα΄λλοντος στις
12 Οκτωβρι΄ου 1999.
Σε ο΄,τι αφορα΄ τις µεταφορε΄ς, η Επιτροπη΄ η΄δη υπε΄βαλε στο παρελθο΄ν προτα΄σεις οι οποι΄ες αν ει΄χαν γι΄νει δεκτε΄ς θα
ει΄χαν ευνοϊκε΄ς επιπτω΄σεις επι΄ του κλι΄µατος, ο΄πως για παρα΄δειγµα το προταθε΄ν πακε΄το για την αναζωογο΄νηση των
΄ ν µεταφορω
΄ ν που επι΄ του παρο΄ντος βρι΄σκεται υπο΄ εξε΄ταση στο Συµβου΄λιο. Ωστο΄σο, αν θε΄λουµε
σιδηροδροµικω
να πετυ΄χουµε τον στο΄χο του Κυο΄το η δρα΄ση που θα αναληφθει΄ πρε΄πει να υπερακοντι΄ζει τα εν λο΄γω µε΄τρα.
Τα τρε΄χοντα µε΄τρα για το διοξει΄διο του α΄νθρακα (CO2) στις εκποµπε΄ς των αυτοκινη΄των (ελευ΄θερες συµφωνι΄ες µε
την αυτοκινητοβιοµηχανι΄α και µε΄τρα για παρακολου΄θηση και επιση΄µανση) θα πρε΄πει να συµπληρωθου΄ν µε
φορολογικα΄ κι΄νητρα ω΄στε να γι΄νει δυνατη΄ η επι΄τευξη του στο΄χου εκποµπη΄ς του CO2 στα 120 γραµµα΄ρια ανα΄
χιλιο΄µετρο (g/km) µε΄χρι το 2005-2010. Η Επιτροπη΄ σκε΄πτεται τω΄ρα να διαστει΄λει την ΄εννοια του περιβαλλοντικα΄
φιλικου΄ αυτοκινη΄του (ΕΕV) ω΄στε να λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι εκποµπε΄ς CO2 και να συµπεριληφθου΄ν και τα βαρε΄α
΄ σιµων καυσι΄µων και να εκπονηθου΄ν
οχη΄µατα. Πρε΄πει ακο΄µη να εξεταστει΄ προσεκτικο΄τερα το θε΄µα των ανανεω
κοινε΄ς προδιαγραφε΄ς και µηχανισµοι΄ διανοµη΄ς σε ο΄λη την Κοινο΄τητα, επι΄σης δε να ληφθου΄ν µε΄τρα προ΄ληψης
ανεπιθυµη΄των δρα΄σεων σε α΄λλους τοµει΄ς, ο΄πως λχ στην ποιο΄τητα της ατµο΄σφαιρας. Τα λαµβανο΄µενα µε΄τρα στις
αεροµεταφορε΄ς, ο΄πως προβλε΄πονται στην ανακοι΄νωση για τις αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς και το περιβα΄λλον (3), θα
πρε΄πει να συµπεριε΄χουν περιβαλλοντικα΄ τε΄λη για τις πτη΄σεις και ενδεχοµε΄νως ελευ΄θερες συµφωνι΄ες µε τη
βιοµηχανι΄α. Η φορολογικη΄ επιβα΄ρυνση του αεροπορικου΄ καυσι΄µου, ευκται΄α κατ αρχη΄ν, θα πρε΄πει να περιµε΄νει
στην πρα΄ξη τη διαµο΄ρφωση του κατα΄λληλου νοµικου΄ πλαισι΄ου σε διεθνε΄ς επι΄πεδο για να µπορε΄σει να γι΄νει
πραγµατικο΄τητα.
΄ σιµων ενεργειω
΄ ν, µια προ΄ταση οδηγι΄ας για την αναδια΄ρθρωση του
Υπα΄ρχει κα΄ποια προ΄ταση για την ανα΄πτυξη βιω
΄ ν προϊο΄ντων. Πε΄ρα ο΄µως απο΄ αυτο΄, βασικη΄ς σηµασι΄ας ει΄ναι να
κοινοτικου΄ πλαισι΄ου φορολο΄γησης ενεργειακω
εµπεδωθει΄ στενη΄ συνεργασι΄α σε στρατηγικου΄ς στο΄χους ανα΄µεσα στους κλα΄δους ενε΄ργειας και περιβα΄λλοντος.
Χρεια΄ζεται η κοινοτικη΄ στρατηγικη΄ να επικεντρωθει΄ ο΄λο περισσο΄τερο στη διατη΄ρηση και αποτελεσµατικο΄τερη
΄ σιµων ενεργειω
΄ ν και νε΄ων τεχνολογιω΄ν, στην
χρησιµοποι΄ηση της ενε΄ργειας, στην προω΄θηση και ανα΄πτυξη ανανεω
αποσυ΄νδεση της ενεργειακη΄ς ανα΄πτυξης απο΄ την αυ΄ξηση της εθνικη΄ς παραγωγη΄ς και τη µει΄ωση, ενδεχοµε΄νως δε
και την κατα΄ργηση, των επιδοτη΄σεων και α΄λλων ενισχυ΄σεων που παρε΄χονται στο κυ΄κλωµα των ορυκτω΄ν καυσι΄µων.
Πρε΄πει λοιπο΄ν να υιοθετηθου΄ν µε΄τρα µε ουσιαστικου΄ς εθνικου΄ς στο΄χους και ρητε΄ς προθεσµι΄ες το΄σο στο ζη΄τηµα
΄ ν. Για την επι΄τευξη του στο΄χου που ζητει΄
της ενεργειακη΄ς απο΄δοσης ο΄σο και σε αυτο΄ των ανανεωσι΄µων ενεργειω
΄ σιµων ενεργειω΄ν µε΄χρι το 12 % ΄εως το ΄ετος 2010,
τον διπλασιασµο΄ του σηµερινου΄ µεριδι΄ου κατανα΄λωσης ανανεω
΄ σιµες πηγε΄ς στα µεγα΄λα ηλεκτρικα΄
σηµαντικα΄ στοιχει΄α ει΄ναι αφενο΄ς η προ΄σβαση του ηλεκτρισµου΄ απο΄ ανανεω
δι΄κτυα, ο΄πως γρα΄φονταν στην τελευται΄α προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, και αφετε΄ρου η εκκι΄νηση της σχετικη΄ς
εκστρατει΄ας. Πρε΄πει να ληφθου΄ν µε΄τρα για να προωθηθει΄ η διει΄σδυση στην αγορα΄ της συµπαραγωγη΄ς και ΄ετσι
να επιτευχθει΄ ο στο΄χος για τον διπλασιασµο΄ του σηµερινου΄ επιπε΄δου στο 18 Οκτωβρι΄ου 2010. Απαιτου΄νται
΄εντονες προσπα΄θειες απο΄ την πλευρα΄ της ζη΄τησης κατα΄ το 2000 προς την κατευ΄θυνση της ενεργειακη΄ς
΄ ν ενε΄ργειας και των προδιαγραφω
΄ ν µι΄νιµουµ ενεργειακη΄ς απο΄δοσης, στα πλαι΄σια ενο΄ς
επιση΄µανσης, των υπηρεσιω
σχεδι΄ου δρα΄σεως ΄ενεργειακη΄ απο΄δοση.
(1)
(2)
(3)

Ανακοινωθε΄ν Τυ΄που αριθ. 13573/99.
Ανακοινωθε΄ν Τυ΄που αριθ. 13572/99.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2370/99
υποβολη΄: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) προς την Επιτροπη΄
(16 ∆εκεµβρι΄ου 1999)

Θε΄µα: 20 ΄ετη προστασι΄ας των πτηνω΄ν στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση
Η κοινοτικη΄ οδηγι΄α περι΄ προστασι΄ας των πτηνω΄ν και η Συ΄µβασης της Βο΄ννης «συµφωνι΄α για τη διατη΄ρηση των
΄ ν ζω΄ων που µεταναστευ΄ουν»αποτελου΄ν ορο΄σηµα ο΄σον αφορα΄ το δι΄καιο για την προστασι΄α της φυ΄σης.
α΄γριων ειδω
Μετα΄ 20 ΄ετη ει΄ναι καιρο΄ς, να προβου΄µε σε ΄εναν απολογισµο΄:
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