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Η ανάγκη
προσαρμογής στους

Η ανάγκηΗ ανάγκη

περιορισμούς του
ροσαρμογής στουςροσαρμογής στους

περιβάλλοντος
ριορισμούς τουριορισμούς του

Για να ζουν οι άνθρωποι με βιώσιμο τρόπο, οι 
φυσικοί πόροι της Γης πρέπει να χρησιμοποιού-
νται με ρυθμό τέτοιο ώστε να μπορούν να ανα-
νεώνονται. Όμως, η σύγχρονη καταναλωτική κοι-
νωνία ασκεί τεράστιες πιέσεις στον πλανήτη.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ευρώπης 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον πλανήτη. Εάν 
ο υπόλοιπος κόσμος ζούσε όπως οι Ευρωπαίοι, θα 
χρειάζονταν οι πόροι περισσότερων από δύο πλα-
νητών σαν τη Γη για να μπορέσουμε να επιβιώ-
σουμε όλοι.

Η οικονομική ανάπτυξη και η εξέλιξη των σύγ-
χρονων τεχνολογιών εδώ και πολλές δεκαετίες 
μας έχουν επιτρέψει να απολαμβάνουμε νέες ανέ-
σεις στην καθημερινή μας ζωή, με αποτέλεσμα 
να αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για προϊόντα και 
υπηρεσίες και, κατά συνέπεια, για ενέργεια και 
πόρους.

Πολλά από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα, όπως η υπερθέρμανση 
του πλανήτη, η ρύπανση, η εξάντληση των φυσι-
κών πόρων και η απώλεια της βιοποικιλότητας, 
οφείλονται στον τρόπο με τον οποίον παράγουμε 
και καταναλώνουμε.

1
1. Εισαγωγή

Η ανάγκη προσαρμογής 
στους περιορισμούς 
του περιβάλλοντος
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Οι επιπτώσεις των καταναλωτικών μας συνη-
θειών είναι αισθητές σε ολόκληρο τον πλα-
νήτη: η ΕΕ εξαρτάται από τις εισαγωγές ενέρ-
γειας και φυσικών πόρων, ενώ ολοένα μεγαλύ-
τερο ποσοστό των προϊόντων που καταναλώ-
νονται στην Ευρώπη παράγεται σε άλλα μέρη 
του κόσμου.

Οι μη βιώσιμοι τρόποι κατανάλωσης και παρα-
γωγής επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το 
φυσικό περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονο-
μία και τις επιχειρήσεις. Πρέπει να μάθουμε να 
ζούμε με πιο βιώσιμο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι 
καλούμαστε να επιτυγχάνουμε περισσότερα 
αποτελέσματα με λιγότερα μέσα.

Η ποιότητα της ζωής μας, η ευημερία και η 
οικονομική ανάπτυξη εξαρτώνται από την 
ικανότητά μας να μάθουμε να ζούμε βάσει 
των διαθέσιμων πόρων. Πρέπει, επομένως, να 
αλλάξουμε τον τρόπο σχεδιασμού, παραγω-
γής, χρήσης και διάθεσης των προϊόντων. Για 
να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή χρειάζεται η συμ-
μετοχή όλων μας —ατόμων, νοικοκυριών, επι-
χειρήσεων, τοπικών αρχών και εθνικών κυβερ-
νήσεων, καθώς και της παγκόσμιας κοινότη-
τας.

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο εξηγεί πώς μπο-
ρεί να επιτευχθεί η αλλαγή αυτή, πώς μπο-
ρούμε να εξασφαλίσουμε επαρκείς φυσικούς 
πόρους και καλύτερο περιβάλλον για τις μελ-
λοντικές γενιές ενεργώντας πιο έξυπνα και πιο 
καθαρά, και αξιοποιώντας όσο το δυνατόν πιο 
αποδοτικά την ενέργεια και τους πόρους.

 

Οι πολίτες της ΕΕ αντιπροσωπεύουν 
λιγότερο από το 10  % του παγκό-
σμιου πληθυσμού, αλλά καταναλώ-
νουν το ήμισυ της παγκόσμιας παρα-
γωγής κρέατος, το ένα τέταρτο του 
χαρτιού που παράγεται παγκοσμίως 
και το 15  % της παγκόσμιας ενέρ-
γειας. 
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Οι κατοικίες, τα είδη οικιακής χρήσης, τα τρόφιμα 
και τα ταξίδια ευθύνονται από κοινού για το 70 έως 
80  % του συνόλου των επιπτώσεων στο περιβάλλον, 
από τη ρύπανση και τις εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου μέχρι τις χρήσεις γης και τα απόβλητα.

2
Ως βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή νοείται η αξιοποί-
ηση των φυσικών πόρων και της ενέργειας με πιο αποδοτικό 
τρόπο, καθώς και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρό-
κειται ουσιαστικά για την παραγωγή και τη χρήση προϊό-
ντων και υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να επιβαρύνεται όσο 
το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον. Τελικός στόχος είναι 
η κάλυψη των βασικών μας αναγκών σε αγαθά και υπηρε-
σίες βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα της ζωής μας 
και αφήνοντας επαρκείς πόρους για τις μελλοντικές γενιές.

Η βιώσιμη κατανάλωση αφορά τον τρόπο ζωής μας, τις 
αγοραστικές μας συνήθειες και τον τρόπο με τον οποίο χρη-
σιμοποιούμε και διαθέτουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. 
Η βιώσιμη παραγωγή εστιάζει στη μείωση των επιπτώσεων 
που έχουν στο περιβάλλον οι παραγωγικές διαδικασίες και 
στον σχεδιασμό καλύτερων προϊόντων.

Η αποδοτική χρήση των πόρων και της ενέργειας είναι η 
πεμπτουσία της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο μέλ-
λον. Η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή μεγιστοποιούν 
τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να μετατρέπουν τις περι-
βαλλοντικές προκλήσεις σε οικονομικές ευκαιρίες εξασφαλί-
ζοντας παράλληλα καλύτερους όρους για τους καταναλωτές.

2. Τι είναι η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή;
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3Πολλά μπορούν να γίνουν ώστε να κατα-
στεί πιο βιώσιμος ο τρόπος κατανάλωσης και 
παραγωγής στην Ευρώπη, χωρίς πρόσθετα 
έξοδα, και με οφέλη για τις επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά. 

Αναγνωρίζοντας ότι επείγει να στραφούμε 
άμεσα προς περισσότερο βιώσιμες οικονομίες 
και βιώσιμους τρόπους ζωής, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη της λαμβάνουν σχε-
τικά μέτρα. Τον Ιούλιο του 2008, η Ευρωπαϊ -
κή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης για 
τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη 
βιώσιμη βιομηχανική πολιτική.

Το εν λόγω σχέδιο δράσης αποσκοπεί στη βελ-
τίωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδό-
σεων των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους, στην προώθηση και στην 
τόνωση της ζήτησης για καλύτερα προϊόντα 
και τεχνολογίες παραγωγής, και στη στήριξη 
των καταναλωτών ώστε να κάνουν καλύτερες 
επιλογές. Το σχέδιο δράσης ενθαρρύνει επί-
σης την κοινοτική βιομηχανία να αξιοποιεί τις 
ευκαιρίες που παρουσιάζονται για καινοτομία 

προκειμένου να διατηρήσει η ΕΕ τις κορυφαίες 
περιβαλλοντικές επιδόσεις της.

Το σχέδιο δράσης βασίζεται σε υφιστάμενες 
προσεγγίσεις, όπως η νομοθεσία για τον σχεδι-
ασμό προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια, 
τα συστήματα επισήμανσης, τα συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα κίνητρα 
για την αγορά φιλικών προς το περιβάλλον 
προϊόντων από τους πολίτες και τις δημόσιες 
αρχές, τις οποίες συμπληρώνει προβλέποντας 
παράλληλα νέες δράσεις όπου υπάρχουν κενά, 
με στόχο τον ολοκληρωμένο συντονισμό όλων 
των προσεγγίσεων. Το σχέδιο δράσης αναζητά 
επίσης τρόπους για την προώθηση της βιώσι-
μης παραγωγής και κατανάλωσης σε διεθνές 
επίπεδο. 

Τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ για τη βιώσιμη 
κατανάλωση και παραγωγή εστιάζουν σε τέσ-
σερις βασικούς στόχους: καλύτερα προϊόντα, 
εξυπνότερη κατανάλωση, πιο λιτή και πιο 
καθαρή παραγωγή και υποστήριξη των προ-
σπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο.

3. Τι μέτρα λαμβάνει η ΕΕ;

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/environment-action-plan/index_en.htm
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4

 4. Το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση 

   και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική

Πολλά από τα προϊόντα που αγοράζουμε και 
χρησιμοποιούμε καθημερινά έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον, από τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους 
μέχρι την ενέργεια που απαιτείται για τη λει-
τουργία τους και τα απόβλητα που δημιουρ-
γούνται όταν παλιώσουν.

Εάν η σύγχρονη κοινωνία επιθυμεί να είναι 
βιώσιμη μακροπρόθεσμα, τότε τα λιγότερο 
επιβλαβή για το περιβάλλον προϊόντα πρέπει 
να αποτελέσουν το κοινώς αποδεκτό πρότυπο.

Σχεδιασμός προϊόντων με 
γνώμονα την αποδοτική χρήση 
της ενέργειας και των πόρων 
Το πρώτο σημαντικό βήμα είναι η σταδιακή 
απόσυρση των προϊόντων που χρειάζονται 
υπερβολική ενέργεια και φυσικούς πόρους, 
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή που εκλύ-
ουν επιβλαβείς ουσίες στην ατμόσφαιρα. Το 
επόμενο βήμα είναι να προωθήσουμε προϊόντα 
που είναι αποδοτικά ως προς την κατανάλωση 
ενέργειας και πόρων και επιδεικνύουν καλές 
περιβαλλοντικές επιδόσεις. Αυτό σημαίνει 
ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το στάδιο του 

σχεδιασμού. Εκτιμάται ότι το 80  % όλων των 
επιπτώσεων των προϊόντων στο περιβάλλον 
καθορίζεται σε αυτό ακριβώς το στάδιο.

Το 2005 η ΕΕ εξέδωσε νομοθεσία με την οποία 
ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να εστιάζουν 
στην κατανάλωση ενέργειας και σε άλλες περι-
βαλλοντικές πτυχές κατά το στάδιο της επινό-
ησης και του σχεδιασμού των προϊόντων. 

Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό των 
προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια προ-
βλέπει τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τα προϊ-
όντα βάσει των οποίων καθορίζονται απαι-
τήσεις όσον αφορά τις επιδόσεις ενός ευρέος 
φάσματος προϊόντων καθημερινής χρήσης που 
καταναλώνουν πολλή ενέργεια, όπως λέβη-
τες, θερμοσίφωνες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
ή τηλεοράσεις. Τα προϊόντα που δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις αυτές δεν πρέπει να διατίθενται 
στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αν και πρωταρχικός σκοπός της είναι η μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας, η οδηγία καθιστά 
υποχρεωτική τη συνεκτίμηση ολόκληρου του 
κύκλου ζωής των προϊόντων. Με τον τρόπο 
αυτό λαμβάνονται υπόψη διάφορα θέματα που 

Καλύτερα προϊόνταΚαλύτερα προϊόνταΚαλύτερα προϊόντα
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Η ύπαρξη συνεκτικών και αξιόπιστων μεθόδων και 
δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την αξιολό-
γηση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
προϊόντων και την παρακολούθηση της πραγματο-

ποιηθείσας προόδου από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και τις επιχειρήσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει επί του παρόντος ποιοτικές μεθόδους αξιολόγη-
σης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους. Οι μέθοδοι αυτές θα συμπεριληφθούν σε εγχειρίδιο το οποίο θα απευθύνε-
ται στη βιομηχανία και το εμπόριο. 

άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, 
όπως τα υλικά που χρησιμοποιούνται, η κατα-
νάλωση νερού, οι εκπομπές, τα απόβλητα και η 
δυνατότητα ανακύκλωσης. 

Το σχέδιο δράσης επεκτείνει το πεδίο εφαρμο-
γής της οδηγίας ώστε να συμπεριληφθούν τα 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Πρόκει-
ται για προϊόντα που δεν καταναλώνουν ενέρ-
γεια κατά τη χρήση τους, αλλά που έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην κατανάλωσή της, όπως οι 
συσκευές που χρησιμοποιούν νερό ή τα παρά-
θυρα. Οι βρύσες εξοικονόμησης ενέργειας και 
οι κεφαλές ντους μπορούν, για παράδειγμα, να 
περιορίζουν την κατανάλωση νερού, με αποτέ-
λεσμα να μειώνονται οι απαιτήσεις σε ενέργεια 
για να ζεσταθεί το νερό και να εξοικονομούνται 
κατ’ αυτό τον τρόπο χρήματα αλλά και πόροι. 
Στο πλαίσιο της διευρυμένης οδηγίας, μπορούν 
να θεσπιστούν επίσης ελάχιστα πρότυπα για τα 
προαναφερθέντα προϊόντα.

Εκτός από τη θέσπιση ελάχιστων απαιτή-
σεων, η αναθεωρημένη οδηγία για τον οικο-
λογικό σχεδιασμό προβλέπει επίσης εθελού-
σια συγκριτική αξιολόγηση των περιβαλλοντι-
κών επιδόσεων. Για παράδειγμα, εάν κάποιοι 
λέβητες νερού καταναλώνουν λιγότερη ενέρ-
γεια από ό,τι άλλα παρόμοια προϊόντα, τότε 
οι λέβητες αυτοί πρέπει να αποτελούν σημείο 
αναφοράς για ολόκληρο τον κλάδο. Οι απαιτή-
σεις και τα κριτήρια αναφοράς θα αναθεωρού-
νται τακτικά ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πρό-
οδος της τεχνολογίας.

Το 2012 η Επιτροπή θα επανεξετάσει την απο-
τελεσματικότητα της διευρυμένης οδηγίας για 
τον οικολογικό σχεδιασμό και θα κρίνει εάν 
πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα προϊόντα. Ταυ-
τόχρονα θα αναθεωρηθεί και το σχέδιο δράσης. 

http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/
index_en.htm

Συνοχή δεδομένων 
και μεθόδων
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Πιο έξυπνη
κατανάλωση:

Πιο έξυπνηΠιο έξυπνη
βιώσιμες αγορές

κατανάλωση:κατανάλωση:
Οι καταναλωτές μπορούν να συμβάλλουν ουσια-
στικά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω 
των επιλογών που κάνουν όταν αγοράζουν προϊ-
όντα. Η αγορά πράσινων προϊόντων είναι ευκο-
λότερη από όσο φαίνεται. Υπάρχουν διάφορα 
συστήματα επισήμανσης που διευκολύνουν 
τους καταναλωτές παρέχοντάς τους αναλυτικές 
πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
διαφόρων προϊόντων. Ενώ η νομοθεσία της ΕΕ, 
όπως η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, 
διασφαλίζει τη βελτίωση των προϊόντων από 
τεχνικής άποψης, η επισήμανση παρέχει σημα-
ντικές πληροφορίες στους καταναλωτές ώστε να 
προβαίνουν σε συνειδητοποιημένες επιλογές.

Αναζητήστε τις ετικέτες 

Η οδηγία της ΕΕ για την ένδειξη της κατανά-
λωσης ενέργειας υποχρεώνει ήδη τους κατα-
σκευαστές και τους εμπόρους λιανικής πώλη-
σης να τοποθετούν στα προϊόντα τους ετικέτες 
ώστε οι καταναλωτές να ενημερώνονται για 
την ενέργεια που καταναλώνουν οι διάφορες 
οικιακές συσκευές, όπως τα πλυντήρια ρούχων 
ή τα πλυντήρια πιάτων. 

Το σχέδιο δράσης επεκτείνει την επισήμανση 
αυτή σε περισσότερα προϊόντα, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται τα προϊόντα που λει-
τουργούν με ενέργεια και τα συνδεόμενα με την 
ενέργεια προϊόντα. Η επέκταση αυτή έχει σημα-
ντικά οφέλη. Οι ετικέτες που παρέχουν πληρο-
φορίες για τη μονωτική ικανότητα των παραθύ-
ρων μπορούν, π.χ., να βοηθήσουν τους κατανα-
λωτές όχι μόνο να διαλέξουν καλύτερα παρά-
θυρα όταν ανακαινίζουν τα σπίτια τους, αλλά 
και να εξοικονομήσουν χρήματα, καθώς θα μει-
ωθούν οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας.

Άλλος εύκολος τρόπος για να επιλέγουν οι κατα-
ναλωτές —είτε πρόκειται για δημόσιους φορείς 
είτε για ιδιώτες— τα πλέον φιλικά προς το περι-
βάλλον προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
είναι να αναζητούν το οικολογικό σήμα της ΕΕ 
με το χαρακτηριστικό λογότυπο-λουλούδι. Για 
τη χορήγηση του σήματος αυτού λαμβάνονται 
υπόψη οι βασικές επιπτώσεις κάθε προϊόντος 
στο περιβάλλον, καθώς και οι περιβαλλοντικές 
του επιδόσεις. Μόνο τα προϊόντα με τις λιγό-
τερες επιπτώσεις στο περιβάλλον —περίπου το 
10-20  % των προϊόντων— πληρούν τα κριτήρια 
για τη χορήγηση του οικολογικού σήματος της 
ΕΕ. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ καλύπτει επί 
του παρόντος προϊόντα καθαρισμού, συσκευές, 
προϊόντα χαρτιού, είδη ένδυσης, προϊόντα οικι-
ακής χρήσης και κηπουρικής, λιπαντικά και 
υπηρεσίες όπως τα τουριστικά καταλύματα.

Το σχέδιο δράσης ενισχύει το οικολογικό σήμα 
της ΕΕ, διευρύνοντας τον αριθμό των καλυπτό-
μενων προϊόντων και υπηρεσιών και εστιάζο-
ντας σε εκείνα που έχουν τις σημαντικότερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις περισσότε-
ρες δυνατότητες βελτίωσης. Στο ευρύτερο αυτό 
πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνεται και η δυνα-
τότητα ανάπτυξης κριτηρίων για τρόφιμα και 
ποτά. Το αναθεωρημένο οικολογικό σήμα της 
ΕΕ θα συμβάλει επίσης 
στη μείωση της γραφειο-
κρατίας και στην απλού-
στευση των κριτηρίων τα 
οποία πρέπει να πληρούν 
οι επιχειρήσεις που υπο-
βάλλουν αιτήσεις για να 
τους χορηγηθεί το σήμα.

http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/index_en.htm

Πιο έξυπνη κατανάλωση: 
βιώσιμες αγορές

4
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Πράσινες αγορές και πωλήσεις

Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τις καταναλωτι-
κές μας συνήθειες, πρέπει να μάθουμε πού και 
πώς θα αγοράζουμε φιλικά προς το περιβάλ-
λον προϊόντα. Ως σημαντικοί διαμεσολαβη-
τές μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών, οι 
έμποροι λιανικής πώλησης διαθέτουν τερά-
στιες δυνατότητες ευαισθητοποίησης και επη-
ρεασμού της αγοραστικής συμπεριφοράς των 
πολιτών, τοποθετώντας περισσότερο βιώσιμα 
προϊόντα στα ράφια. 

Οι έμποροι λιανικής πώλησης αντιλαμβάνο-
νται ολοένα και περισσότερο ότι η βιωσιμό-
τητα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την 
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία των επιχειρήσεών τους. Ωστόσο, ο 
κλάδος της λιανικής πώλησης και η αλυσίδα 
εφοδιασμού του πρέπει να καταβάλουν μεγα-
λύτερες προσπάθειες για την προώθηση περισ-
σότερο βιώσιμων προϊόντων και για την καλύ-
τερη πληροφόρηση των καταναλωτών. Μπο-
ρούν, π.χ., να δεσμευτούν για την προσφορά 
περισσότερο βιώσιμων προϊόντων ξυλείας, την 
προώθηση της αγοράς λαμπτήρων εξοικονό-
μησης ενέργειας και τη μείωση του δικού τους 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

Για να επιτευχθούν τα προαναφερθέντα, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει ένα 
φόρουμ λιανικού εμπορίου, στο οποίο συμ-
μετέχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπως 
παραγωγοί, οργανώσεις καταναλωτών και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις. 

Στόχος είναι να δεσμευτούν οι μεγάλοι μεμο-
νωμένοι έμποροι λιανικής πώλησης να αναλά-
βουν φιλόδοξες και συγκεκριμένες περιβαλλο-
ντικές δράσεις, οι οποίες θα παρακολουθούνται 
τακτικά. Η Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήMM  
σκοπεύει επίσης να στη-
ρίξει τη λήψη μέτρων 
για την ευαισθητοποί-
ηση των καταναλωτών 
και τη συνδρομή του 
αγοραστικού κοινού στην 
πραγματοποίηση πιο βιώ-
σιμων επιλογών.

http://ec.europa.eu/
environment/industry/
retail/index_en.htm

Εκτός από το έργο του 
φόρουμ λιανικού εμπορίου 
για την προαγωγή βιώσιμων 
αγορών, αναπτύχθηκαν διάφορα εργαλεία για 
την πληροφόρηση των νέων και των ενηλί-
κων γύρω από διάφορα θέματα όπως, μεταξύ 
άλλων, η βιώσιμη κατανάλωση. Σε αυτά περι-
λαμβάνονται το «ευρωπαϊκό ημερολόγιο» το 
οποίο απευθύνεται σε νέους σπουδαστές και 
διανέμεται σε σχολεία της ΕΕ, και ένα επιγραμ-
μικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό εργαλείο 
που, από τον Νοέμβριο του 2009, θα περιέχει 
μια ενότητα για τη βιώσιμη κατανάλωση.

http://www.dolceta.eu

http://ec.europa.eu/consumers/
empowerment/cons_education_en.htm#diary
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Συνετή δαπάνη δημόσιων 
πόρων

Οι δημόσιες αρχές της Ευρώπης είναι κατα-
ναλωτές που ασκούν μεγάλη επιρροή. Κάθε 
χρόνο δαπανούν σε αγαθά και υπηρεσίες το 
16  % του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ήτοι 2  000 δισεκα-
τομμύρια ευρώ περίπου. Ενσωματώνοντας 
την περιβαλλοντική μέριμνα στις προσκλή-
σεις υποβολής προσφορών, οι δημόσιες αρχές 
μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια, νερό 
και πόρους και να μειώσουν τα απόβλητα και 
τη ρύπανση, επιτυγχάνοντας παράλληλα την 
πλέον συμφέρουσα ανάθεση των συμβάσεών 
τους. Αυτές οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις, 
όπως αποκαλούνται, μπορούν να συμβάλουν 
καθοριστικά στην προώθηση νέων προϊόντων, 
πράσινων τεχνολογιών και καινοτομιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να 
καταστούν πράσινες μέχρι το 2010 οι μισές 
διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών σε όλα 
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο στόχος αυτός συν-
δέεται με μια διαδικασία θέσπισης κοινών κρι-
τηρίων για δέκα ομάδες προϊόντων και υπη-
ρεσιών προτεραιότητας. Η Επιτροπή παρέχει 
εκπαιδευτικά εργαλεία και καθοδήγηση προ-
κειμένου να βοηθήσει τις δημόσιες αρχές να 
εφαρμόσουν τα προαναφερθέντα κριτήρια, τα 
οποία έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη και ενδιαφερόμενους. 

Από πρόσφατη μελέτη προκύπτει ότι η σύναψη 
πράσινων δημόσιων συμβάσεων στους δέκα 
τομείς προτεραιότητας μπορεί να επιφέρει 
μέση μείωση των εκπομπών CO

2
 της τάξης του 

25  % και μείωση του συνολικού κόστους των 
δημόσιων προμηθειών κατά 1  %. Από την ίδια 
μελέτη προκύπτει επίσης ότι στα επτά κράτη 

1. Κατασκευές
2. Τρόφιμα και υπηρεσίες τροφοδοσίας
3. Μεταφορές
4. Ηλεκτρική ενέργεια
5. Εξοπλισμός ΤΠ γραφείου
6. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
7. Φωτοαντιγραφικό χαρτί και χαρτί για γραφική 
χρήση
8. Έπιπλα
9. Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού
10. Προϊόντα και υπηρεσίες κηπουρικής

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 

Οι δέκα ομάδες 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 
προτεραιότητας 
στο πλαίσιο των 
πράσινων δημόσιων 
συμβάσεων
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μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις (Αυστρία, 
Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω 
Χώρες, Σουηδία και Φινλανδία) η περιβαλλο-
ντική μέριμνα συμπεριελήφθη, κατά μέσο όρο, 
στο 45  % της συνολικής αξίας των συμβάσεων 
και στο 55  % του συνολικού αριθμού των συμ-
βάσεων προμηθειών.

Προσφάτως, θεσπίστηκε μάλιστα νέα νομοθε-
σία με την οποία ενσωματώθηκαν σε ορισμέ-
νους τομείς υποχρεωτικά κριτήρια πράσινων 
δημόσιων συμβάσεων. Ο κανονισμός Energy 
Star προβλέπει ελάχιστα πρότυπα ενεργει-
ακής αποδοτικότητας για την αγορά εξο-

πλισμού ΤΠ από κεντρικές κυβερνήσεις και 
θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η οδηγία για τις προ-
μήθειες καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών 
οχημάτων υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές και 
τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψη τους το 
κόστος της κατανάλωσης ενέργειας, των εκπο-
μπών CO

2
 και των εκπομπών ρύπων καθ’ όλη 

τη διάρκεια ζωής των συναφών προϊόντων. 
Όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα, η Επιτροπή προτείνει στην αναθεώ-
ρηση της οδηγίας για την ένδειξη κατανάλω-
σης ενέργειας τον καθορισμό υποχρεωτικού 
ποσοστού σύναψης πράσινων δημόσιων συμ-
βάσεων για τις δημόσιες αρχές. 

Αρκετά κράτη μέλη της 
ΕΕ παρέχουν ήδη κίνητρα 
στους καταναλωτές και στις 
επιχειρήσεις προκειμένου 
να αγοράζουν/παράγουν πε -

ρισσότερο πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες. Όμως, τα 
κριτήρια που καλούνται να πληρούν ενδέχεται να διαφέ-
ρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων χωρών.

Βάσει του σχεδίου δράσης, ορισμένα προϊόντα προτε-
ραιότητας θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκρι-
μένο επίπεδο ενεργειακών ή περιβαλλοντικών επιδό-
σεων, ώστε να είναι επιλέξιμα για πρωτοβουλίες παρο-
χής κινήτρων και για αγορά από τις δημόσιες αρχές των 
κρατών μελών και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το επίπεδο αυτό θα καθορίζεται βάσει κάποιας εκ των 
κατηγοριών επισήμανσης, όταν προβλέπεται υποχρεω-
τική επισήμανση για συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων. Η 
παροχή και η μορφή των κινήτρων επαφίεται στα κράτη 
μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επίσης το ενδε-
χόμενο παροχής φορολογικών ελαφρύνσεων σε κατανα-
λωτές που αγοράζουν πράσινα προϊόντα. 

Κίνητρα για 
πράσινες αγορές
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Από τον φαύλο κύκλο 
στον «ενάρετο κύκλο»

Αν και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
αυξάνεται διαρκώς, οι περισσότεροι άνθρω-
ποι δυσκολεύονται να συνδέσουν τις προσω-
πικές τους καταναλωτικές συνήθειες με μεγά-
λης κλίμακας προβλήματα, όπως η αλλαγή του 
κλίματος. 

Ωστόσο, οι τιμές της αγοράς δεν αντικατο-
πτρίζουν το πλήρες κόστος της παραγωγής 
και της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών. 
Δεν λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα προβλή-
ματα που προκαλεί στο περιβάλλον η κατα-
νάλωση και η παραγωγή, όπως τις επιπτώσεις 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
αλλαγή του κλίματος, την απώλεια της βιο-
ποικιλότητας λόγω της υπερεκμετάλλευσης 
των φυσικών πόρων και τα προβλήματα υγείας 
που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εξαιτίας της 
ρύπανσης. 

Συνήθως οι καταναλωτές δεν επιλέγουν τα 
προϊόντα με τις καλύτερες επιδόσεις καθ’ όλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους λόγω του 

συχνά υψηλότερου αρχικού κόστους και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, λόγω άγνοιας για τις 
μελλοντικές επιπτώσεις και τα μεταγενέστερα 
οφέλη.

Η χαμηλή ζήτηση δεν ενθαρρύνει τις εταιρείες 
να επενδύσουν στον σχεδιασμό προϊόντων που 
περιορίζει τις δυσμενείς επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον σε συνδυασμό με την παραγωγή, 
τη χρήση και τη διάθεσή τους. Οι νέες τεχνο-
λογίες παραμένουν αναξιοποίητες, ενώ δεν 
διατίθενται συνήθως στην αγορά καλύτερα —
από περιβαλλοντικής σκοπιάς— προϊόντα και 
υπηρεσίες.

Η μετατροπή αυτού του φαύλου κύκλου σε 
«ενάρετο κύκλο» αποτελεί σημαντική πρό-
κληση. Για να στεφθεί με επιτυχία, πρέπει να 
βελτιωθούν οι συνολικές περιβαλλοντικές επι-
δόσεις των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής τους, να προωθηθεί και να 
τονωθεί η ζήτηση για καλύτερα προϊόντα και 
τεχνολογίες παραγωγής και να βοηθηθούν οι 
καταναλωτές, ώστε να κάνουν καλύτερες επι-
λογές μέσω πιο συνεκτικής και απλουστευμέ-
νης επισήμανσης.

kg006508EL_2.indd   16 12/07/10   08:27



17

Κύκλος ζωής προϊόντων

Εξόρυξη 
φυσικών πόρων

Επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση, 

ανάκτηση

Σχεδιασμός

Κατασκευή

Διανομή

Χρήση

Συλλογή
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Χάρη στις πολιτικές της ΕΕ, η βιομηχανική 
παραγωγή είναι πλέον καθαρότερη και ενθαρρύ-
νεται η εφαρμογή αποδοτικότερων διαδικασιών, 
με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική μεί-
ωση της ρύπανσης και των αποβλήτων και υψη-
λότερο ποσοστό ανακύκλωσης. Πρέπει, όμως, να 
γίνουν πολλά ακόμη για την αύξηση της αποδο-
τικότητας των υλικών και τη γενίκευση της χρή-
σης των πλέον καινοτόμων τεχνολογιών.

Η βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων 
περιορίζει την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες, 
ενθαρρύνει τη βέλτιστη χρήση και ανακύκλωση 
των πόρων και μπορεί να μειώσει σημαντικά τις 
λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η παραγωγικότητα 
των πόρων —η παραγόμενη οικονομική αξία 
ανά χρησιμοποιούμενο πόρο— βελτιώνεται 
στην ΕΕ κατά 2,2  % ετησίως, ως επί το πλεί-
στον λόγω της βελτίωσης της αποδοτικότητας 
και της αυξανόμενης σημασίας των υπηρε-
σιών στην οικονομία. Στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης αναπτύσσονται και άλλα μέσα για την 
παρακολούθηση και τη συγκριτική αξιολό-
γηση της αποδοτικότητας των πόρων. 

Νέες λύσεις για νέες προκλήσεις 

Η πράσινη τεχνολογία (δηλαδή οι φιλικές 
προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτι-
κές τεχνολογίες) συμβάλλει καθοριστικά στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην απο-

δοτικότερη χρήση των πόρων στην Ευρώπη. Οι 
συναφείς δραστηριότητες υλοποιούνται μέσω 
του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τις περιβαλ-
λοντικές τεχνολογίες (ETAP). Οι οικολογικές 
βιομηχανίες είναι ένας από τους ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενους τομείς της οικονομίας της ΕΕ 
και ένα πεδίο στο οποίο η Ευρώπη κατέχει την 
πρώτη θέση παγκοσμίως. Η Ευρώπη αντιπρο-
σωπεύει περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας 
αγοράς οικολογικών τεχνολογιών, με αξία 
που εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 2  200 δισεκα-
τομμύρια ευρώ μέχρι το 2020. 

Οι βιομηχανίες αυτές παρέχουν λύσεις για τη 
μέτρηση, την πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικών ζημιών στο νερό, στον ατμο-
σφαιρικό αέρα και στο έδαφος, καθώς και για 
προβλήματα που σχετίζονται με τα απόβλητα, 
την ηχορρύπανση και τις ζημίες που προκαλού-
νται στα οικοσυστήματα. Στα ανωτέρω περι-
λαμβάνονται δραστηριότητες όπως η διαχείριση 
αποβλήτων και λυμάτων, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η παροχή συμβουλών σε σχέση με το 
περιβάλλον, η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και οι βιώσιμες κατασκευές.

Ένας τρόπος μέτρησης των επιπέδων καινοτο-
μίας είναι ο έλεγχος του αριθμού των χορηγη-
θέντων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τα διπλώ-
ματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται στην ΕΕ 
για καινοτομίες στον τομέα της οικολογίας 
παρουσιάζουν αύξηση, ενώ τα κράτη μέλη με 
τις καλύτερες επιδόσεις στον συγκεκριμένο 

Πιο λιτή και πιο καθαρή παραγωγή Πιο λιτή και πιοΠιο λιτή και πιο καθαρή παραγωγήΠιο λιτή και πιο καθαρή παραγωγή

καθαρή παραγωγή
Πιο λιτή και πιοΠιο λιτή και πιοΠιο λιτή και πιο καθαρή παραγωγήΠιο λιτή και πιο καθαρή παραγωγήΠιο λιτή και πιο καθαρή παραγωγήΠιο λιτή και πιο καθαρή παραγωγή

4

kg006508EL_2.indd   19 12/07/10   08:27



20

τομέα χορηγούν 3,5 διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
ανά 1 δισεκατομμύριο ευρώ του ΑΕγχΠ. Ανα-
μένεται η ανάπτυξη μέσων για την παρακο-
λούθηση των επιδόσεων και την προώθηση της 
υιοθέτησης της οικολογικής καινοτομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο μιας ευρύτε-
ρης πολιτικής της ΕΕ για την καινοτομία. Στα 
μέσα αυτά θα περιλαμβάνονται δείκτες που θα 
βασίζονται στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στα-
τιστικά εργαλεία και ετήσιες έρευνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί επί του παρό-
ντος μελέτη για τον προσδιορισμό των βασι-
κών παραγόντων που δυσχεραίνουν την επέ-
κταση των οικολογικών βιομηχανιών, με 
έμφαση στον διοικητικό φόρτο και στους 
φραγμούς στους οποίους προσκρούει η χρημα-
τοδότηση της καινοτομίας. Απώτερος στόχος 
είναι η προώθηση των οικολογικών βιομηχα-
νιών μέσω της διαμόρφωσης ενός φιλικού για 
τις επιχειρήσεις ρυθμιστικού περιβάλλοντος 
και μέσω της διερεύνησης των δυνατοτήτων 
που προσφέρουν άλλοι τομείς, όπως οι τεχνο-
λογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

http://ec.europa.eu/environment/etap/index_
en.html

Πιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων 
των νέων τεχνολογιών 

Οι δυνατότητες των οικολογικών καινοτομιών 
όσον αφορά την επίλυση περιβαλλοντικών 
προβλημάτων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό 
αναξιοποίητες. Αυτό οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην απουσία αξιόπιστης πληροφόρησης 
σχετικά με τις επιδόσεις. 

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία πανευ-
ρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης περιβαλ-
λοντικών τεχνολογιών με σκοπό την πιστοποί-
ηση από τρίτους των περιβαλλοντικών επιδό-
σεων των νέων τεχνολογιών. Το σύστημα αυτό 
θα είναι προαιρετικό και εν μέρει αυτοχρη-
ματοδοτούμενο και θα αξιοποιεί τα θεσμικά 
όργανα και την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέ-
τουν ήδη τα κράτη μέλη.

Το σύστημα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις που δεν διαθέτουν τους πόρους ή 
τη δυνατότητα να τεκμηριώνουν τις επιδόσεις 
των νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών για να 
προσελκύουν νέους επενδυτές και πελάτες.

Στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος, η πιστο-
ποίηση θα χορηγείται κατόπιν υποβολής σχε-
τικών αιτήσεων από φορείς ανάπτυξης τεχνο-
λογίας, ενώ τα αποτελέσματα —με τη μορφή 
δήλωσης πιστοποίησης— θα είναι διαθέσιμα 
στο ευρύ κοινό. 

Πλήρης αξιοποίηση 
του πράσινου δυναμικού 
της βιομηχανίας 
Οι επιχειρήσεις μπορούν να βελ-
τιώσουν την αποδοτικότητά τους, 
μεταξύ άλλων μέσω συστημά-
των περιβαλλοντικής διαχείρι-
σης, όπως το σύστημα οικολογι-
κής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) της ΕΕ. Πρόκειται για εθελο-
ντικό σύστημα, το οποίο συμβάλλει στη βελ-
τιστοποίηση της παραγωγής και των εργασια-
κών διαδικασιών, καθώς και στην αποτελεσμα-
τικότερη χρήση των πόρων.
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Το εν λόγω σύστημα παρέχει σημαντικά 
οφέλη σε όσους δεσμεύονται να προστατεύ-
ουν το περιβάλλον και βελτιώνουν διαρκώς 
τον τρόπο εργασίας τους. Οι επιχειρήσεις μπο-
ρούν να περικόψουν τις δαπάνες τους μειώνο-
ντας την κατανάλωση πόρων, όπως η ενέργεια 
και το νερό, και περιορίζοντας στο ελάχιστο 
δυνατό τη χρήση υλικών και τα συναφή από-
βλητα. Όσοι συμμετέχουν ήδη στο σύστημα 
αυτό έχουν μειώσει σημαντικά τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου μέσω αλλαγών στα 
συστήματα παραγωγής και στις εργασιακές 
διαδικασίες τους.

Η Επιτροπή έχει αναθεωρήσει το σύστημα 
προκειμένου να το καταστήσει περισσότερο 
ελκυστικό για τις επιχειρήσεις, ιδίως δε τις 
μικρομεσαίες, μειώνοντας τις δαπάνες και τον 
διοικητικό φόρτο εργασίας.

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_
en.htm

Στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν 
τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
αντιπροσωπεύοντας το 99  % του συνόλου των 
επιχειρήσεων και απασχολώντας περισσότερους 
από 100 εκατομμύρια εργαζόμενους. Ωστόσο, 
πολλές ΜΜΕ δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προ-
σφέρει η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση, για 
λόγους όπως, μεταξύ άλλων, η απουσία πληρο-
φόρησης, οι ανεπαρκείς γνώσεις και η έλλειψη 
οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή έχει υπόψη της τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις και 
αναλαμβάνει διάφορες δράσεις για να τις βοη-
θήσει. Παρέχει στήριξη σε ΜΜΕ μέσω διαφό-
ρων πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος υποβοήθησης της περιβαλλοντι-
κής συμμόρφωσης (ECAP). Το πρόγραμμα αυτό 
αποσκοπεί στη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των ΜΜΕ βοηθώντας τες να εφαρ-
μόζουν εύχρηστα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, να εμπλουτίζουν την κατά τόπους 
διαθέσιμη περιβαλλοντική εμπειρογνωμοσύνη 
και παρέχοντάς τους στοχευμένη χρηματοδό-
τηση και πληροφόρηση. Οι φορείς στήριξης 
των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου 
Enterprise Europe Network της Επιτροπής, απο-
τελούν βασικούς εταίρους για την υλοποίηση 
του προγράμματος και ενθαρρύνουν ενεργά τις 
ΜΜΕ να υιοθετούν λύσεις φιλικές προς το περι-
βάλλον και ενεργειακά αποδοτικές. Μεταξύ των 
δράσεων που αναπτύσσονται για την υλοποί-
ηση των ανωτέρω συγκαταλέγονται η ανάπτυξη 
περιεχομένου για εκπαιδευτικά προγράμματα 
και η παροχή ειδικά προσαρμοσμένης τεχνο-
γνωσίας για την εξοικονόμηση ενέργειας και 
την περιβαλλοντική συμμόρφωση. Τα ανωτέρω 
συμπληρώνουν τη στήριξη που παρέχεται στις 
ΜΜΕ μέσω του προγράμματος της ΕΕ για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, το οποίο 
στηρίζει δραστηριότητες οικοκαινοτομίας, παρέ-
χει καλύτερη πρόσβαση στη συναφή χρηματοδό-
τηση και ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

http://ec.europa.eu/environment/sme/ 

http://www.enterprise-europe-network.
ec.europa.eu/index_en.htm
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Υποστήριξη δράσεων
σε παγκόσμιο
ριξη δράσεωνριξη δράσεων

επίπεδο
γκόσμιογκόσμιο

Προαγωγή ορθών πρακτικών 
σε παγκόσμιο επίπεδο

Οι εισαγόμενες στην Ευρώπη ποσότητες κατα-
ναλωτικών αγαθών και υλικών για τη βιομη-
χανία έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι δυσμενείς επιπτώ-
σεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς των 
Ευρωπαίων στο περιβάλλον γίνονται αισθητές 
όχι μόνο στη γηραιά ήπειρο αλλά και σε πολ-
λές χώρες του κόσμου οι οποίες παράγουν τα 
αγαθά που χρησιμοποιεί η Ευρώπη. Συχνά, τα 
αγαθά αυτά παράγονται σε αναπτυσσόμενες 
χώρες οι οποίες δεν είναι σε θέση να αντιμετω-
πίσουν αποτελεσματικά τις αυξανόμενες πιέ-
σεις στο περιβάλλον.

Πολλές από αυτές τις παραγωγούς χώρες ανα-
πτύσσονται τόσο από οικονομικής όσο και από 
δημογραφικής άποψης. Όμως, όσο αυξάνεται 
η ευημερία τους τόσο αυξάνεται ταυτόχρονα 
η παγκόσμια ζήτηση για πόρους και ενέργεια. 
Οι πολιτικές βιώσιμης κατανάλωσης και παρα-
γωγής προσφέρουν αποδοτικές ως προς τους 

πόρους εναλλακτικές λύσεις για μακροπρό-
θεσμη ανάπτυξη. Για την υλοποίησή τους, η 
ΕΕ συνεργάζεται στενά με άλλες χώρες για τη 
μετάβαση —σε διεθνές επίπεδο— προς απο-
δοτικές ως προς τους πόρους οικονομίες με 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές.

Για τον λόγο αυτό, συμμετέχει ενεργά στη δια-
δικασία του Μαρακές η οποία βοηθά χώρες και 
περιφέρειες σε ολόκληρο τον κόσμο να ανα-
πτύξουν προγράμματα και πολιτικές βιώσιμης 
κατανάλωσης και παραγωγής. Η ΕΕ εκπροσω-
πεί επίσης την περιφέρεια της Ευρώπης στη 
συμβουλευτική επιτροπή της διαδικασίας του 
Μαρακές, η οποία παρέχει καθοδήγηση για 
την εκπόνηση δεκαετούς πλαισίου προγραμ-
μάτων με στόχο τη σύνδεση όλων αυτών των 
πρωτοβουλιών. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για 
τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και 
τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική συνεισφέρει 
καθοριστικά τόσο στη διαδικασία του Μαρα-
κές όσο και στο δεκαετές πλαίσιο προγραμμά-
των, ως περιφερειακό σχέδιο δράσης.

Υποστήριξη δράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο
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Στροφή προς τη βιωσιμότητα 

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη ανάπτυξης μιας 
καθαρότερης και ενεργειακά αποδοτικότερης 
βιομηχανίας στην Ασία, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ξεκίνησε το πρόγραμμα SWITCH-Asia, 
το οποίο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις και προωθεί τη χρήση φιλικών προς το 
περιβάλλον τεχνολογιών και πρακτικών, καθώς 
και την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων 
δίνοντας βαρύτητα σε λιγότερο επιβλαβή προϊ -
όντα και υπηρεσίες. Το προαναφερθέν πρό-
γραμμα συμβάλλει στην καταπολέμηση της 
φτώχειας άμεσα, μέσω της αύξησης της απα-
σχόλησης και των εισοδημάτων (αυξάνοντας 
την παραγωγή και τονώνοντας την ανταγω-
νιστικότητα), αλλά και έμμεσα, βελτιώνοντας 
τις συνθήκες διαβίωσης (μέσω της μείωσης της 
ρύπανσης των υδάτων και του ατμοσφαιρι-
κού αέρα αλλά και μέσω του περιορισμού της 
ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει επίσης τη διε-
ξαγωγή συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σε 
εθνικό επίπεδο για την ανταλλαγή εμπειριών 

και βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της 
βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής. 

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί στην Κίνα, στην Ινδία και 
στη Νότια Αφρική.

Άλλες προσπάθειες αποσκοπούν στην ανά-
πτυξη και στη διάδοση τεχνολογιών χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και φιλικών προς το 
περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών. Η ΕΕ 
συνεχίζει να καταβάλλει προσπάθειες στον 
τομέα της εμπορικής πολιτικής και του διαλόγου 
με τη βιομηχανία με στόχο την κατάργηση των 
δασμών που επιβάλλονται στα εν λόγω προϊ -
όντα και υπηρεσίες. Η θέσπιση διεθνών προτύ-
πων για το περιβάλλον και την ενεργειακή από-
δοση συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη 
αγορών για περισσότερο βιώσιμα προϊόντα, ενώ 
προσφέρει νέες ευκαιρίες σε επιχειρήσεις που 
καινοτομούν στον τομέα της οικολογίας.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/
regional-cooperation/environment/switch_en.htm 

http://esa.un.org/marrakechprocess/

Η Διεθνής Επιτροπή για τη Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων 
είναι ένας επιστημονικός φορέας ο οποίος συστάθηκε το 
2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα 
των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον με σκοπό την 
ανεξάρτητη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων της χρήσης πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής και την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τους τρόπους περιορισμού τους. Η εν λόγω 
επιτροπή παρέχει συμβουλές σε κυβερνήσεις και φορείς και αποτελεί σημαντική βάση 
γνώσεων για τη χάραξη πολιτικών βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής. Στόχος της 
είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο και κατ’ επέκταση 
η αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Χάραξη πολιτικής 
βάσει των 
επιστημονικών 
δεδομένων

kg006508EL_2.indd   24 12/07/10   08:27



Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά
Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

2010 – 25 σ. – 21 cm x 21 cm

ISBN 978-92-79-15737-0

Επιλέγετε προϊόντα χωρίς πολλές συσκευασίες και αγο-
ράζετε ανταλλακτικά, ώστε να χρησιμοποιείτε τις ίδιες 
συσκευασίες, όποτε είναι αυτό δυνατό. Με αυτό τον τρόπο 
συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλή-
των και της ενεργειακής κατανάλωσης.

Εξοικονομείτε ενέργεια. Σβήνετε τα φώτα, απενεργοποιείτε 
τις συσκευές και βγάζετε τους φορτιστές από την πρίζα όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.

Σκεφτείτε προτού αγοράσετε. Όταν πετάτε τρόφιμα στα σκουπίδια, σπαταλάτε ενέργεια, πόρους 
και χρήματα. Αγοράζετε μόνο ό,τι χρειάζεστε και ελέγχετε την ημερομηνία λήξης των προϊόντων.

Ελέγχετε τις ετικέτες. Μόνο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που είναι ιδιαίτερα φιλικές προς το περι-
βάλλον, από βαφές μέχρι κατασκηνώσεις (κάμπινγκ), φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ με το χαρα-
κτηριστικό λογότυπο-λουλούδι. Προτού αγοράσετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, συμβου-
λευτείτε την ετικέτα ΕΕ με την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας που σας πληροφορεί για την ενεργει-
ακή κατανάλωση των συσκευών.

Κάνετε οικολογικές διακοπές. Ολοένα και περισσότεροι ταξιδιωτικοί πράκτορες προσφέρουν περισ-
σότερο βιώσιμες λύσεις, είτε μειώνοντας τον αντίκτυπο των τουριστικών καταλυμάτων ή του ταξιδιού 
είτε παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να συμβάλετε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Επιλέγετε εποχικά προϊόντα. Αγοράζετε και καταναλώνετε εποχικά φρούτα και λαχανικά, προερ-
χόμενα από ντόπιους παραγωγούς. Έτσι, συμβάλλετε στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας και 
των πόρων που απαιτούνται για τη μεταφορά των αγαθών σε μακρινές αποστάσεις ή για την εντα-
τική παραγωγή τους σε θερμοκήπια.

Τρώτε λιγότερο κρέας. Η παραγωγή κρέατος προϋποθέτει την κατανάλωση πολύ περισσότερων 
πόρων, ενώ έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση με άλλες πηγές τροφίμων. 
Επομένως, ο περιορισμός της κατανάλωσης κρέατος μπορεί να επιφέρει καθοριστική αλλαγή.

Χρησιμοποιείτε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Οι περισσότερες χώρες διαθέτουν πλέον εταιρείες 
παραγωγής ενέργειας που μπορούν να προμηθεύσουν την κατοικία ή το γραφείο σας με ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Αν θέλετε, μπορείτε μάλιστα να παράγετε μόνοι σας ενέργεια 
εγκαθιστώντας στο σπίτι σας ανεμογεννήτρια, ηλιακούς συλλέκτες ή φωτοβολταϊκά συστήματα. 
Πολλές τοπικές αρχές προσφέρουν οικονομικά κίνητρα που ευνοούν την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας σε μικρή κλίμακα. 

Αφήστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιείτε άλλους τρόπους μετακίνησης. Χρησιμοποιώντας τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς ή το ποδήλατο ή περπατώντας, συμβάλλετε στη μείωση της κυκλοφορια-
κής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν οι οδικές μεταφορές. 

Καταναλώνετε το νερό με σύνεση. Μην αφήνετε τη βρύση να τρέχει όταν βουρτσίζετε τα δόντια 
σας, καθώς έτσι χάνεται πολύτιμο πόσιμο νερό.

Δέκα τρόποι 
για να μειώσετε 
το περιβαλλοντικό 
σας αποτύπωμα

kg006508EL_2.indd   cov3 12/07/10   08:27



4

K
H

-8
1

-0
8

-1
8

2
-E

L
-C

ISBN 978-92-79-15737-0

kg006508EL_2.indd   cov4 12/07/10   08:27


