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Οι Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) , οι οποίες ορίζονται ως οι εταιρίες 
που απασχολούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους, αντιπροσωπεύουν σηµαντικότατο 
ποσοστό της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Όπως και οι µεγάλες εταιρίες, οι ΜΜΕ µπορούν να 
έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτό δεν οφείλεται κατ’ ανάγκην στην πίεση 
που ασκούν µεµονωµένες επιχειρήσεις, αλλά στο συνδυασµένο συνολικό αντίκτυπο 
ολόκληρων τοµέων (µολονότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
µεµονωµένων ΜΜΕ µπορεί να είναι πολύ σηµαντικές σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο). 
Μολονότι οι ενδείξεις των επιµέρους επιπτώσεών τους στο περιβάλλον είναι µικρές, από τις 
διεξαγόµενες έρευνες γίνεται ευρέως αποδεκτό ότι οι ΜΜΕ αποτελούν µια ιδιαίτερα 
προβληµατική οµάδα σε ό,τι αφορά τη συµµόρφωσή της µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

Στη σχετική βιβλιογραφία διαπιστώνεται µια γενικότερη συναίνεση ως προς τον ιδιαίτερα 
περίπλοκο και απαιτητικό χαρακτήρα, για τις εταιρίες και τις δηµόσιες αρχές, του 
εγχείρηµατος λεπτοµερούς προσδιορισµού της συµβολής των ΜΜΕ στη ρύπανση (π.χ. 
ατµοσφαιρική ρύπανση), εκφραζόµενη σε περιβαλλοντικό φορτίο διαφόρων τύπων ρύπων 
(π.χ. CO2, SOx, NOx, κλπ.) σε κάθε κράτος µέλος. Πράγµατι, σε πολλές περιπτώσεις δεν 
υπάρχουν σχετικά δεδοµένα. Ωστόσο, το συχνά αναφερόµενο κατά προσέγγιση ποσοστό της 
κατά 70% συµµετοχής στη βιοµηχανική ρύπανση στην Ευρώπη δείχνει να είναι βάσιµο, ενώ 
ορισµένες µελέτες επιχειρούν να φιλοτεχνήσουν αναλυτικότερες εικόνες ιδιαίτερων 
περιβαλλοντικών προβληµάτων που προκαλούνται από τις ΜΜΕ σε συγκεκριµένες χώρες. 
Λόγου χάρη, σε βρετανική έκθεση υπολογίζεται ότι οι ΜΜΕ ευθύνονται για το 60% των 
συνολικών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από επιχειρήσεις στο ΗΒ και συµπεραίνεται 
ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και περιορισµού 
των εκποµπών στις ΜΜΕ. Επίσης, εκτιµήσεις από τις Κάτω Χώρες και το Ηνωµένο Βασίλειο 
υποδηλώνουν ότι τα εµπορικά και βιοµηχανικά απόβλητα των ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν, κατά 
µέσο όρο, το 50% του συνόλου. Οι µελέτες αυτές υποστηρίζουν την άποψη ότι οι ΜΜΕ 
µπορούν να ασκήσουν σηµαντικές πιέσεις στο περιβάλλον. 

Σε πολυάριθµες περιφερειακές και εθνικές µελέτες συµπεραίνεται ότι η πλειονότητα των 
ΜΜΕ ελάχιστα συνειδητοποιεί τον αντίκτυπο που έχει στο περιβάλλον και δεν γνωρίζει πώς 
να τον διαχειριστεί. Από πρόσφατη και καλά τεκµηριωµένη µελέτη της ΝetRegs στο ΗΒ, 
προκύπτει ότι µόνο το 7% των επιχειρήσεων στο ΗΒ θεωρούσαν ότι οι δραστηριότητές τους 
µπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον, όταν όµως τους υπεβλήθη κατάλογος των 
δραστηριοτήτων, το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 41%.  

Οι περισσότερες ΜΜΕ συµµορφώνονται πρόχειρα και σπασµωδικά, δεδοµένου ότι δεν 
γνωρίζουν πάντοτε αρκετά δεδοµένα της σχετικής νοµοθεσίας, προκειµένου να 
συµµορφωθούν κατά τρόπο αποτελεσµατικό. Από έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο 
∆ιευθυντών (Institute of Directors IoD, HB) προκύπτει ότι τα µέλη που δραστηριοποιούνται 
σε τοµείς όπως οι κατασκευές, η εξόρυξη, οι µεταφορές ή η µεταποίηση, τοµείς που 
στοχεύονται ιδιαίτερα από την περιβαλλοντική νοµοθεσία, επέδειξαν σχετικώς χαµηλά 
επίπεδα συνειδητοποίησης: 59% των µελών στον τοµέα της µεταποίησης «δεν ήξεραν πολλά» 
ή ακόµη λιγότερα στον τοµέα των κατασκευών, της εξόρυξης ή των µεταφορών, το 
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 52%. Από την ίδια µελέτη προέκυψε ότι µόνο το 26% των 
επιχειρήσεων της µεταποίησης γνώριζαν «πολλά» ή «αρκετά» για το REACH.  

Από τις µελέτες προκύπτει ότι τα εκ µέρους των ΜΜΕ χαµηλά επίπεδα περιβαλλοντικής 
συµµόρφωσης οφείλονται στην έλλειψη συνειδητοποίησης σχετικά µε τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των ίδιων των δραστηριοτήτων τους, στην άγνοια της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας, στην έλλειψη ικανότητας αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
οι ίδιες προκαλούν και, ορισµένες φορές, στην υπερβολική διοικητική και οικονοµική 
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επιβάρυνση που συνεπάγεται η συµµόρφωση. Η συµµόρφωση κωλύεται επιπλέον από την 
αντίληψη ότι η περιβαλλοντική προστασία κοστίζει πολλά και ωφελεί ελάχιστα τις 
επιχειρήσεις. 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής της ΕΕ επεξεργάστηκε µια αξιολόγηση 
των επιπτώσεων, µε τη φιλοδοξία να αποτελέσει τη βάση της ανάπτυξης προγράµµατος 
συνδροµής στις ΜΜΕ για τη συµµόρφωσή τους στην περιβαλλοντική νοµοθεσία (COM 
(2007) XXX τελικό). Οι κυριότερες πτυχές του προγράµµατος εξετάστηκαν επίσης σε 
συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, σε διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 2005, 
και στη συνέχεια σε επακόλουθες ad hoc συνεδριάσεις, το 2006. 

Η εκτίµηση των επιπτώσεων υποδηλώνει την προβληµατικότητα της τρέχουσας κατάστασης, 
κυρίως για τρεις λόγους. 

(1) Μη συνειδητοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικείων δραστηριοτήτων 
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που τις επηρεάζει, οι ΜΜΕ συνιστούν µια δυνητική 
απειλή για το περιβάλλον και υποσκάπτουν την αποδοτικότητα πολλών κοινοτικών 
µέτρων περιβαλλοντικής προστασίας. 

(2) Η µη συµµόρφωση µε τους περιβαλλοντικούς κανόνες συνιστά έναν άµεσο και 
σοβαρό κίνδυνο για όλους τους υπαλλήλους των ΜΜΕ. 

(3) Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής διαχείρισης συνεπάγεται δυνητικά οικονοµικά και/ή 
χρηµατοδοτικά οφέλη για τις ΜΜΕ (από την άνοδο της οικολογικής αποδοτικότητας 
(οικο-αποδοτικότητας) και της οικολογικής καινοτοµίας (οικο-καινοτοµίας), µια 
ευκαιρία την οποία πολλές ΜΜΕ ενδεχοµένως αγνοούν. 

Πρέπει να ληφθούν µέτρα, ειδάλλως θα συνεχιστεί η έλλειψη συνεπούς πολιτικής για τις 
ΜΜΕ και το περιβάλλον, και η τρέχουσα κατάσταση δεν θα βελτιωθεί.  

Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών συνδροµής στις ΜΜΕ στην 
αντιµετώπιση των οικείων περιβαλλοντικών προβληµάτων, ιδίως µέσω συστηµάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, οικολογικής επισήµανσης (οικο-επισήµανσης), καθαρών 
τεχνολογιών και χρηµατοδοτικής στήριξης. Επίσης, πολλές πρωτοβουλίες βρίσκονται ήδη σε 
εξέλιξη σε εθνικό επίπεδο, µε στόχο την συνδροµή στις ΜΜΕ στην πορεία συµµόρφωσής 
τους µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους. 
Σε µελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Επιτροπής µε θέµα την εκτίµηση του 
αντικτύπου (αξιολόγηση επιπτώσεων), προσδιορίστηκαν 92 τέτοιες πρωτοβουλίες σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, σε 15 κράτη µέλη της ΕΕ. 

Ωστόσο, η Επιτροπή καλείται να εξακολουθήσει να διαδραµατίζει συµπληρωµατικό ρόλο 
έναντι των τοπικών και εθνικών πρωτοβουλιών, δεδοµένου ότι πολλά κράτη µέλη δεν έχουν 
δροµολογήσει, ακόµη, ειδικές πρωτοβουλίες για τις ΜΜΕ τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε 
εθνικό επίπεδο. Σε πολλές περιπτώσεις, η στήριξη που είναι διαθέσιµη για τις ΜΜΕ δε 
σχετίζεται κατ’ ανάγκην µε την περιβαλλοντική συµµόρφωση, ούτε αφορά κατ’ 
αποκλειστικότητα τις ΜΜΕ. Επιπλέον, φαίνεται ότι ορισµένα κράτη µέλη δεν επιδιώκουν 
ενεργά να επωφεληθούν από την αποκτώµενη πείρα σε άλλα κράτη µέλη, ούτε να 
συνεργαστούν µε αυτά, µε αποτέλεσµα τον κατακερµατισµό των πρωτοβουλιών σε όλόκληρη 
την ΕΕ, χωρίς την ύπαρξη συνεκτικού ιστού. Το εν λόγω πρόγραµµα – το πρόγραµµα 
συνδροµής στις ΜΜΕ για την συµµόρφωσή τους µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία – θα 
εξασφαλίσει τόσο το απαιτούµενο πλαίσιο όσο και την αναγκαία χρηµατοδότηση. Αυτό 
αναµένεται να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις στα κράτη µέλη και να αποφέρει 
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ευρύτερα κοινοτικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. Θα βελτιώσει τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζοντας ισότιµους όρους ανταγωνισµού, µε τη 
συνεπή και εναρµονισµένη εφαρµογή των περιβαλλοντικών προτύπων σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Περαιτέρω οφέλη θα µπορούσαν να αποτελέσουν η µεγαλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στην 
αγορά, η µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα – µέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, της 
καλύτερης κατανόησης των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και της εισαγωγής αποδοτικών – 
από πλευράς κόστους – συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Το γεγονός ότι η µεγάλη πλειονότητα των εθνικών περιβαλλοντικών νοµοθεσιών αντλεί τις 
διατάξεις της από την νοµοθεσία της ΕΕ συνιστά πρόσθετο λόγο για την ανάληψη 
πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων (εκτίµησης του αντικτύπου) εξετάστηκαν 
δεκαέξι εναλλακτικές επιλογές πολιτικής, ταξινοµηµένες σε τέσσερεις κύριες δέσµες: 

– συντονισµός των πρωτοβουλιών συµµόρφωσης εκ µέρους των κρατών µελών, 

– αύξηση της αποδοτικότητας των υφιστάµενων µέτρων πολιτικής που 
απευθύνονται στις ΜΜΕ 

– αναβάθµιση της επικοινωνίας και της συνειδητοποίησης/ευαισθητοποίησης,  

– βελτίωση της χρηµατοδοτικής στήριξης των ΜΜΕ για αειφόρο παραγωγή. 

Από τις δεκαέξι επιλογές πολιτικής, ορισµένες δεν προσφέρονταν για περαιτέρω εξέταση. 
Τακτικές επιθεωρήσεις από τις αρµόδιες εκτελεστικές αρχές αποτελούν ένα αναγκαίο αλλά 
ανεπαρκές µέσο. Οι εκ µέρους των κρατών µελών προαγωγή δράσεων µέσω του καθορισµού 
στόχων συµµόρφωσης ή της δροµολόγησης περισσότερων επιθεωρήσεων των ΜΜΕ δεν θα 
καλύψει τους στόχους στον ίδιο βαθµό που θα τον κάλυπταν άλλες επιλογές που εξετάζονται 
στην εκτίµηση του αντικτύπου (αξιολόγηση των επιπτώσεων) και, ως εκ τούτου, δεν 
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα. 

Σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία, είναι προτιµότερη η πολύπλευρη προσέγγιση, λόγω 
του εξαιρετικά ευρέως φάσµατος χαρακτηριστικών των ΜΜΕ σε σύγκριση µε τις µεγάλες 
εταιρίες. Μόνο µε σειρά συµπληρωµατικών µέτρων που αντιµετωπίζουν το σύνολο των 
αιτίων χαµηλής συµµόρφωσης θα επέλθουν βελτιώσεις. Μεταξύ των µέτρων αυτών θα 
µπορούσαν να περιλαµβάνονται η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση, η επιτόπια 
αξιολόγηση και ο επιτόπιος προσδιορισµός των προβληµάτων, η στοχοθετηµένη προσφυγή 
σε συµβουλευτικές υπηρεσίες, η ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών και η 
ελάφρυνση της διοικητικής επιβάρυνσης. 

Το πρόγραµµα συνδροµής στις ΜΜΕ για τη συµµόρφωσή τους µε την περιβαλλοντική 
νοµοθεσία αποβλέπει στην προώθηση της συµµόρφωσης και της κατάλληλης εφαρµογής της 
υφιστάµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και όχι στην παραχώρηση εξαιρέσεων ή 
προνοµίων στις ΜΜΕ. Θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά έναντι των υφιστάµενων 
κανονιστικών ρυθµίσεων και γενικών πρωτοβουλιών πολιτικής και δεν θα δηµιουργήσει 
πρόσθετη νοµοθετική επιβάρυνση. Ως εκ τούτου, συµβαδίζει µε τις αρχές της βελτίωσης της 
νοµοθεσίας. Το πρόγραµµα χρησιµοποιεί την προσέγγιση της βελτίωσης της νοµοθεσίας µε 
στόχο την ελαχιστοποίηση της διοικητικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται για τις ΜΜΕ η 
συµµόρφωση. Η Επιτροπή είναι αποφασισµένη να συνεργαστεί στενά µε τα κράτη µέλη, µε 
στόχο τον προσδιορισµό και την τροποποίηση τµηµάτων της νοµοθεσίας της ΕΕ τα οποία 
δυσκολεύουν αναίτια την κατανόηση ή την εφαρµογή ορισµένων πολιτικών, ούτως ώστε να 
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διευκολυνθεί η συµµόρφωση των ΜΜΕ. Πρόκειται για µια αποδοτική – από πλευράς 
κόστους – προσέγγιση, δεδοµένου ότι αξιοποιεί τα βέλτιστα εργαλεία και µέσα πολιτικής, 
βελτιώνοντάς τα όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο, ενώ προάγει νέες δυνατότητες 
χρηµατοδότησης για τις ΜΜΕ, καθώς και τη συνεργασία µε τα ήδη δραστηριοποιούµενα 
δίκτυα και οργανώσεις στήριξης των επιχειρήσεων. 

Προκειµένου να αυξηθεί η γνώση και η διαθεσιµότητα δεδοµένων, σχετικών µε τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ, ένα από τα βασικότερα 
τµήµατα του προγράµµατος είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών µεταξύ 
των κρατών µελών, καθώς και η τακτική παρακολούθηση των µέτρων, ούτως ώστε να 
συγκεντρώνονται στοιχεία για τα αποτελέσµατά τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι το πρόγραµµα θα έχει σηµαντικά περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά 
θετικά αποτελέσµατα. 

Πέραν τούτου όµως, το πρόγραµµα θα βελτιώσει τις µεσοπρόθεσµες περιβαλλοντικές 
επιδόσεις των ΜΜΕ, αυξάνοντας τη συνειδητοποίηση και κατανόηση, ιδίως των οικονοµικών 
οφελών και της µείωσης του κόστους που συνεπάγεται η βελτίωση της οικο-αποδοτικότητας. 
Μεταξύ των αναµενόµενων περιβαλλοντικών οφελών περιλαµβάνεται η αύξηση της 
ανακύκλωσης των παραπροϊόντων και των αποβλήτων, η µείωση της χρήσης ενέργειας και 
πόρων και η ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων. 

Η εκτίµηση του αντίκτυπου προσδιόρισε πολλά οικονοµικά οφέλη από τη συµµόρφωση µε 
την περιβαλλοντική νοµοθεσία και τη βελτίωση της διαχείρισης των περιβαλλοντικών 
κινδύνων και επιπτώσεων. Τα προφανέστερα είναι οι µειώσεις του κόστους µέσω της 
εφαρµογής συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (περιορισµός της χρήσης ενέργειας και 
υλικών), τα οποία, επίσης, προσδιορίζουν τις διαδικασίες που χρήζουν βελτιώσεων και η 
δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών µέσω των πράσινων δηµόσιων προµηθειών και 
της ενθάρρυνσης του καινοτόµου σκέπτεσθαι. Πολλά οφέλη προέρχονται από τη βελτίωση 
της εικόνας της εκάστοτε εταιρίας, όπως είναι η βελτίωση των σχέσεων µε τους πελάτες 
µέσω της οικο-επισήµανσης και της βελτίωσης της πρόσβασης σε κεφάλαια από επενδυτές 
που λαµβάνουν δεόντως υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ένα άλλο σηµαντικό 
όφελος έγκειται στο γεγονός ότι οι εταιρίες που είναι σε θέση να επιδείξουν κατάλληλη 
διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων θα βαθµολογηθούν καλύτερα από 
τους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, γεγονός που θα βελτιώσει την πρόσβασή τους στα 
κεφάλαια. 

Όλα τα µέτρα που καθορίζονται στο πρόγραµµα στηρίζουν τις ΜΜΕ, δεδοµένου ότι η 
συµµετοχή είναι εθελοντική και δεν συνιστούν διοικητική επιβάρυνση όσον αφορά νέες 
νοµικές απαιτήσεις. Το πρόγραµµα αποβλέπει στη διατήρηση των διοικητικών δαπανών σε 
χαµηλά επίπεδα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η συµµόρφωση. 

Πέραν τούτου, οι εταιρίες µπορούν να προσδοκούν ορισµένα κοινωνικά οφέλη. Η βελτίωση 
της πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και η συνειδητοποίηση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων θα βελτιώσει την οργάνωση των εταιριών και θα 
αυξήσει τα κίνητρα και τη στράτευση του προσωπικού για την επίτευξη κοινών στόχων, 
εφόσον η εκάστοτε εταιρία συµµετάσχει σε πιστοποιηµένο σύστηµα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, όπως είναι το σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της ΕΕ (EMAS). 
Ένα σηµαντικό πρόσθετο όφελος έγκειται στο γεγονός ότι όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κατανόησης εκ µέρους των διευθυνόντων και των 
υπαλλήλων, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η αµοιβαία εµπιστοσύνη και κατανόηση µεταξύ των 
ΜΜΕ και των ρυθµιστικών παραγόντων που τους αφορούν (δηµοσίων αρχών). Το γεγονός 
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αυτό θα επιτρέψει τη διεξαγωγή εποικοδοµητικού διαλόγου σε τοπικό επίπεδο σχετικά µε την 
απλούστευση της τυχόν υπερβολικής διοικητικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ. 

Το πρόγραµµα συνδροµής στις ΜΜΕ για τη συµµόρφωσή τους στην περιβαλλοντική 
νοµοθεσία θα προτείνει δράσεις οι οποίες θα ενισχύσουν τη σχετική µε τις ΜΜΕ συνιστώσα 
των υφιστάµενων πολιτικών και πρωτοβουλιών και θα ενσωµατώσει στοιχεία σχετικά µε την 
εκπαίδευση και τη δηµιουργία ικανοτήτων, ούτως ώστε να αυξηθεί ο βαθµός κατανόησης και 
συνοχής του προγράµµατος. Μολονότι πρωταρχικός σκοπός του είναι η επίτευξη της 
περιβαλλοντικής συµµόρφωσης, το πρόγραµµα έχει τη δυνατότητα βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των ΜΜΕ πέραν της απλής συµµόρφωσης. 

Οι επιλογές πολιτικής που προωθούνται στο πλαίσιο της εκτίµησης του αντίκτυπου 
αποτελούν το θεµέλιο των συγκεκριµένων µέτρων που προτείνονται στο πρόγραµµα, τα 
οποία έχουν ταξινοµηθεί γύρω από τους ακόλουθους άξονες: 

– Βελτίωση της νοµοθεσίας όσον αφορά το σχεδιασµό και την εφαρµογή 
πολιτικών για τη διευκόλυνση της συµµόρφωσης εκ µέρους των ΜΜΕ, η 
ελαχιστοποίηση της διοικητικής επιβάρυνσης για την ελεύθερη πρόσβαση σε 
πόρους για τη βελτίωση της συµµόρφωσης· 

– Μεγαλύτερη πρόσβαση σε εξατοµικευµένα συστήµατα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, ούτως ώστε να ενσωµατωθεί ο περιβαλλοντικός προβληµατισµός 
στις κύριες δραστηριότητες των ΜΜΕ κατά τρόπο συνεκτικό και αποδοτικό από 
πλευράς κόστους· 

– Εστιασµένη χρηµατοδοτική στήριξη και πολυετές χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, 
µε στόχο την προαγωγή και τη στήριξη µέτρων περιβαλλοντικής συµµόρφωσης 
και βιώσιµης παραγωγής στις ΜΜΕ· 

– ∆ηµιουργία τοπικής περιβαλλοντικής τεχνογνωσίας για την επίλυση του 
προβλήµατος της έλλειψης τεχνογνωσίας· 

– Βελτίωση της επικοινωνίας και περισσότερο στοχοθετηµένες πληροφορίες για 
την κάλυψη των κενών πληροφόρησης και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα. 


