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Δύσπηστοη οη Εσρωπαίοη ότη ζα επητεστζούλ οη στότοη γηα τελ αλτηκετώπησε
τες θιηκατηθής αιιαγής



Πώς ε επηκόρυωσε θαη πηστοποίεσε γλώσεωλ σε δετήκατα περηβάιιολτος
βοεζούλ σε αστή τελ θατεύζσλσε

Η πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ ηεο ΕΕ πηζηεχνπλ φηη νη θπβεξλήζεηο ηνπο δελ ζα θαηαθέξνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ νπνία νη Επξσπαίνη ζεσξνχλ ηε ζεκαληηθφηεξε
πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ε αλζξσπφηεηα απηφ ηνλ αηψλα, ζχκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε πνπ
δεκνζηεχζεθε απφ ηελ Επξσπατθή Σξάπεδα Επελδχζεσλ.
Απφ ηνπο 27.700 αλζξψπνπο πνπ εξσηήζεθαλ ζηηο 27 ρψξεο ηεο ΕΕ, ην 58% απάληεζε φηη πηζηεχεη
πσο ε ρψξα ηνπ ζα απνηχρεη λα κεηψζεη δξαζηηθά ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα σο ην 2050.
Σελ ίδηα ψξα ην 70% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ζηεξίδεη ηε ιήςε πην απζηεξψλ κέηξσλ πνπ
πξνυπνζέηνπλ αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε έθιπζε
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.
Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, ην 87%, ζπκθψλεζε «εληειψο» ή «ελ κέξεη» κε ηελ
πξφηαζε λα αληηθαηαζηαζνχλ νη πηήζεηο κηθξψλ απνζηάζεσλ κε ηαμίδηα κε ηξαίλν, ελψ ην 69%
ηάρζεθε ππέξ ηεο πηνζέηεζεο θφξνπ ζηα πην ξππνγφλα πξντφληα.
ην κεηαμχ ην 81% ησλ πνιηηψλ ηεο ΕΕ ζπκθσλεί φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή είλαη ε ζεκαληηθφηεξε
πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ε αλζξσπφηεηα απηφ ηνλ αηψλα, ελψ ην 75% απάληεζε φηη αλεζπρεί
πεξηζζφηεξν γηα ηελ θιηκαηηθή θξίζε απ’ φζν νη θπβεξλήζεηο.
Οη θιηκαηηθνί ζηφρνη ηεο ΕΕ είλαη κεηαμχ ησλ πην θηιφδνμσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη κεγαιχηεξεο
νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ θαζψο έρεη δεζκεπζεί λα πεηχρεη ηελ νπδεηεξφηεηα ηνπ άλζξαθα σο ην 2050
θαη λα κεηψζεη δξαζηηθά απφ απηή ηε δεθαεηία ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη πιένλ ζαθήο ε αλάγθε εμνηθείσζεο, επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ
εξγαδφκελσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε δεηήκαηα Πεξηβάιινληνο.
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Γη’ απηφ θαη ε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα πνπ πινπνηεί ε Οκνζπνλδία πιιφγσλ Εξγαδνκέλσλ
Σερληθψλ Επηρεηξήζεσλ Ειιάδνο (ΟΕΣΕΕ) κε ζέκα: «Καηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο» (mis 5003077), ζεκεηψλεη κεγάιε επηηπρία
κε ηε ζπκκεηνρή ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ θαη λα πηζηνπνηεζνχλ ζε
αληηθείκελα πνπ θηλνχληαη ζηνπο άμνλεο δχν βαζηθψλ ζεκαηηθψλ:
α) Σήξεζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζε Έξγα θαη Δξαζηεξηφηεηεο θαη
β) χγρξνλα πζηήκαηα Δηαρείξηζεο ηεξεψλ θαη Τγξψλ Απνβιήησλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζην www.osetee.gr θαη ζην https://024.osetee.gr/ .
Γηα τελ Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε
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ΑΝΔΡΕΑ ΣΟΪΜΕΝΙΔΗ

*

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΡΙΣΩΣΑΚΗ

Το έργο σλοποιείηαι με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης (Εσρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) ζηο
πλαίζιο ηοσ Επιτειρηζιακού Προγράμμαηος «Ανηαγωνιζηικόηηηα Επιτειρημαηικόηηηα και Καινοηομία 2014-2020»
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