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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ WWF ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Θέµα: Επείγουσα έκκληση για ‘πράσινη’ διέξοδο από την οικονοµική κρίση 

Οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων συναντώνται στην Άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου στις 23 Μαΐου. Η οικονοµική κρίση που εκτυλίσσεται στη Ευρώπη µετατρέπεται 
ραγδαία σε µια δίδυµη κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Το WWF καλεί τους Ευρωπαίους 
ηγέτες, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να δεσµευθούν για πολιτικές οικονοµικής µεταρρύθµισης και µέτρα που στηρίζουν 
την αειφόρο ανάπτυξη και δίνουν στις οικονοµίες της Ευρώπης διέξοδο από την ύφεση.

Η κρίση δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως αποκλειστικά δηµοσιονοµική. Αντανακλά ένα 
στρεβλό οικονοµικό πρότυπο, το οποίο βασίζεται σε ένα υπερβολικά µοχλευµένο τραπεζικό 
σύστηµα και στην κακή διαχείριση της εθνικής οικονοµίας αλλά και των φυσικών πόρων. Είναι 
ένα σύστηµα που στηρίζεται στη συνεχή µεγέθυνση, την υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων  
και την υπερκατανάλωση και έχει δηµιουργήσει ένα διαρκώς αυξανόµενο οικολογικό έλλειµµα. 
Οι πολιτικές που εφαρµόζονται τώρα µεγαλώνουν αυτό το οικολογικό έλλειµµα, διογκώνοντας 
το µακροπρόθεσµο κόστος περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Έτσι, τίθεται εν αµφιβόλω η 
δέσµευση της Ευρώπης για αποδοτική διαχείριση των φυσικών πόρων, οικολογική καινοτοµία 
και βιωσιµότητα.

Οι πολιτικές διαρθρωτικής προσαρµογής, οι οποίες αποτελούν το πακέτο λιτότητας που έχει 
επιβληθεί στην Ελλάδα ήδη προκαλούν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. Όµως η 
οικονοµική κρίση δεν περιορίζεται πλέον στην Ελλάδα. Η οπισθοδρόµηση στις πολιτικές για το 
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη τώρα επηρεάζει και άλλα κράτη της ΕΕ, όπως η 
Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία.

Τα εθνικά πλαίσια περιβαλλοντικής εκτίµησης και αδειοδότησης είναι τα πιο ευάλωτα. Αυτή η 
περιβαλλοντική οπισθοδρόµηση θα επέτρεπε την αδειοδότηση µεγάλων κατασκευαστικών 
επενδύσεων εντός προστατευόµενων περιοχών, δίχως κανένα σεβασµό για τη νοµοθεσία 
προστασίας της φύσης. Έτσι, διακυβεύεται το σηµαντικό πλαίσιο περιβαλλοντικής εκτίµησης 
έργων και δραστηριοτήτων και προστασίας της φύσης, το οποίο ισχύει στην ΕΕ εδώ και τρεις 
δεκαετίες. 

Καθώς η παλίρροια της κοινής γνώµης στην Ευρώπη στρέφεται ξεκάθαρα κατά της λιτότητας, η 
προοπτική µιας αντανακλαστικής και απερίσκεπτης επιστροφής στο πρότερο µη βιώσιµο 
πρότυπο µεγέθυνσης πρέπει να αποφευχθεί. Μια τέτοια επιστροφή απλά θα πυροδοτήσει τις 
βαθύτερες αιτίες της επόµενης οικονοµικής κατάρρευσης, όπως η διόγκωση των τιµών βασικών 
προϊόντων και η εξωτερίκευση του κόστους της κλιµατικής αλλαγής και της απώλειας 
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οικοσυστηµάτων. Θα αποτελούσε λοιπόν ιστορικό λάθος για τους Ευρωπαίους ηγέτες η 
αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης κατά τρόπο που υποβαθµίζει το ίδιο το µέλλον της 
Ευρώπης. Πολλές αναλύσεις καταδεικνύουν ότι η οικονοµία χαµηλής έντασης άνθρακα που 
ευνοεί επενδύσεις στο φυσικό κεφάλαιο και προσεκτική χρήση των πόρων δηµιουργεί 
περισσότερες θέσεις εργασίας, συγκρινόµενη µε τις οικονοµίες εντατικής εκµετάλλευσης των 
πόρων.

Το WWF καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να δεσµευθούν για: 

1. Αρχές της πράσινης οικονοµίας, όπως η εσωτερίκευση του περιβαλλοντικού κόστους και η 
ανάπτυξη δεικτών περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευηµερίας, ως βάση για τη διαµόρφωση 
πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων∙ 

2. Πολιτικές για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, οι οποίες υποστηρίζουν και δεν 
καταστρέφουν τη βιοποικιλότητα∙

3. Ένταξη δεικτών αειφορίας στα πακέτα οικονοµικής στήριξης που διαµορφώνονται για 
οικονοµικά προβληµατικές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία∙

4. Τέλος στις περιβαλλοντικά καταστροφικές επιδοτήσεις και αναπροσανατολισµό αυτών των 
πόρων προς την αειφορία και προς επενδύσεις µε υψηλό δείκτη βιωσιµότητας ∙

5. Περικοπή στις επενδύσεις σε υποδοµές υψηλής έντασης άνθρακα ∙ 
6. Επαναβεβαίωση της σηµασίας ενός ισχυρού συστήµατος περιβαλλοντικής αδειοδότησης, το 
οποίο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων και επενδύσεων ∙ 

7. Ισχυροποίηση του  το Ευρωπαϊκού Συστήµατος Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπών, 
αυξάνοντας το ποσοστό µείωσης εκποµπών από 20% σε 30% για το 2020 (σε σύγκριση µε 
το έτος βάσης 1990), και υιοθέτηση µιας οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα που θα 
εξασφαλίζει την επίτευξη του στόχου εξοικονόµησης ενέργειας κατά 20% στην τελική 
κατανάλωση ∙

8. Αναπροσανατολισµό του Προϋπολογισµού της ΕΕ µακριά από µη βιώσιµες πολιτικές και 
επενδύσεις σε υποδοµές υψηλής έντασης άνθρακα, προς την κατεύθυνση ‘πράσινων’ 
πολιτικών, όπως τα µέτρα αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης, οι µεταφορές χωρίς εκποµπές 
άνθρακα και το χρηµατοδοτικό  εργαλείο LIFE+.

Το WWF καλεί επειγόντως τους Ευρωπαίους ηγέτες να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για 
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και πακέτα τόνωσης της οικονοµίας, τα οποία θέτουν πολύ 
µεγαλύτερη έµφαση στα περιβαλλοντικά θεµέλια της µακροπρόθεσµης ευηµερίας για όλους. Το 
WWF καλεί την Ευρώπη να αντιµετωπίσει την οικονοµική κρίση ως ευκαιρία για γενναία 
στροφή προς µια πορεία αειφορίας. 

Με εκτίµηση,             

Δηµήτρης Καραβέλλας

Διευθυντής, WWF Ελλάς 


