Χάρτης Πορείας 2050
Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην παρουσίαση ενός «χάρτη πορείας»
με σκοπό τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας σε βιώσιμη οικονομία
μέχρι το έτος 2050.
Στον χάρτη πορείας προς μια Ευρώπη με αποδοτική χρήση των πόρων περιγράφεται
ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε ανάπτυξη με αποδοτική χρήση των
πόρων, και προτείνονται μέτρα για μετασχηματισμό της παραγωγής και της
κατανάλωσης με κίνητρα για οικολογική καινοτομία, οικοσχεδιασμό, οικοσήμανση
όπως και κίνητρα για τους καταναλωτές ώστε να σπρωχθούν σε προϊόντα με
αποδοτική χρήση των πόρων.
Περισσότερες πληροφορίες για τον «χάρτη πορείας» για το 2050 μπορείτε να
διαβάσετε από την ιστοσελίδα της Ε.Ε. http://ec.europa.eu/environment/index_fr.htm

Με λιγότερα ζούμε καλύτερα!
‘Με λιγότερα ζούμε καλύτερα’ είναι το νέο σύνθημα της Γενικής Διεύθυνσης για το
Περιβάλλον στέλνοντας ξεκάθαρη προειδοποίηση ότι οι φυσικοί μας πόροι δεν είναι
ανεξάντλητοι και ότι τα σύγχρονα πρότυπα υπερκατανάλωσης θα έχουν σύντομα
ορατές επιπτώσεις στην ευημερία και την ποιότητα της ζωής μας.
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι όλοι και ο καθένας ξεχωριστά συμβάλλουμε στην
καταπόνηση του παγκόσμιου κλίματος και είναι στο χέρι μας να περιορίσουμε την
καταστρεπτική κατάχρηση των φυσικών μας πόρων. Η επίτευξη αυτού του στόχου
δεν είναι ανέφικτη. Τα αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων αποδεικνύουν ότι οι
εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού που στοχεύουν στην αλλαγή νοοτροπίας του
καταναλωτή μπορούν να αποφέρουν αποτελέσματα:
9 Ολοένα και περισσότερα σκουπίδια καταλήγουν στην ανακύκλωση.
9 Η ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα έχει αυξηθεί.
9 Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώνονται.
Το κλίμα αλλάζει, μαζί αλλάζουμε και εμείς! Αλλάζουμε τρόπο ζωής, αλλάζουμε τις
κακές μας συνήθειες. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας απέναντι στον περιβάλλον,
συμβάλουμε άμεσα στην βελτίωση της κατάστασης του πλανήτη και της ποιότητας
της ζωής μας!

Το κείμενο αυτό ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του έργου ‘Το κλίμα αλλάζει και μας νοιάζει’ που υλοποιείται
από την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας με την υποστήριξη της Ε.Ε.

