ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

9.1 Εισαγωγή
Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία
εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον
και επιδρά στην ποιότητα της ζωής µας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να
διαµορφώσει τέτοιες πολιτικές συνθήκες ώστε να αναγνωριστεί η πολυπλοκότητα του
θέµατος αυτού καθώς και να προάγει αποτελεσµατικές λύσεις τόσο σε πανευρωπαϊκό
όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Στο κείµενο που ακολουθεί υπάρχει περιγραφή και
ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν σχετικά µε το περιβάλλον. Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι ο αριθµός των ατόµων που απάντησαν στο συγκεκριµένο
ερωτηµατολόγιο είναι 594, ενώ το ερωτηµατολόγιο δόθηκε στο διαδίκτυο από τον
Μάιο έως τον Ιούνιο του έτους 2003. Οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό
να καταλήξουµε σε ορθά συµπεράσµατα περιέχονται στην πέµπτη ενότητα του
Παραρτήµατος που φέρει τον τίτλο: «Το Περιβάλλον» (Παράρτηµα: Κεφάλαιο 4ο Το
Περιβάλλον).

146

9.2 Αποτελέσµατα- Συµπεράσµατα
Οι Ευρωπαίοι πολίτες γενικά εκτιµούν ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος στην
χώρα την οποία διαµένουν είναι καλή σε ποσοστό 33,7% ενώ σε ποσοστό 37,7%
θεωρούν ότι δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Τα ποσοστά αυτά φαίνονται και στο
κυκλικό διάγραµµα που ακολουθεί, όπου παρουσιάζεται η γνώµη των πολιτών όσον
αφορά την συγκεκριµένη ερώτηση.
Γράφηµα 9.1: Η ποιότητα του περιβάλλοντος της κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σήµερα
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Με σκοπό να δούµε αν οι αρνητικές απαντήσεις είναι πράγµατι λιγότερες από
τις θετικές, υπολογίσαµε τον δείκτη Ι, ο οποίος µας δείχνει πόσο µεγαλύτερο ή
µικρότερο είναι το ποσοστό των θετικών απαντήσεων σε σχέση µε αυτό των
αρνητικών. Η τιµή του δείκτη αυτού είναι 1,08, δηλαδή µεγαλύτερη της µονάδας,
γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι θετικές απαντήσεις είναι πράγµατι
περισσότερες από τις αρνητικές. ∆ηλαδή, το ποσοστό των Ευρωπαίων που
πιστεύουν ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος στην χώρα τους είναι καλή είναι
µεγαλύτερο από το ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι είναι κακή.
Σχετικά όµως µε την κατάσταση του περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
µόνο το 28,3% των πολιτών πιστεύει ότι η κατάσταση είναι καλή ενώ το 23,4%
πιστεύει ότι είναι κακή. Ακόµη, ο δείκτης Ι έχει τιµή 1,07, γεγονός που δείχνει ότι και
πάλι το ποσοστό των θετικών απαντήσεων είναι µεγαλύτερο από αυτό των
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αρνητικών. Το διάγραµµα που ακολουθεί περιέχει τα ποσοστά αυτών που απάντησαν
στην συγκεκριµένη ερώτηση.
Γράφηµα 9.2: Η ποιότητα του περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήµερα
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Στην περίπτωση όµως του περιβάλλοντος του πλανήτη σήµερα µόνο το
4,7% πιστεύει ότι η κατάσταση είναι καλή ενώ 72,7% πιστεύει ότι η κατάσταση
είναι κακή ή πολύ κακή. ∆ηλαδή, οι επτά στους δέκα πολίτες θεωρούν την
κατάσταση του περιβάλλοντος κακή σε παγκόσµια κλίµακα, ενώ η τιµή του δείκτη Ι
είναι 0,29, που είναι πολύ µικρότερη της µονάδας. Αυτό µας επιβεβαιώνει ότι το
ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων είναι πράγµατι πολύ µεγαλύτερο από αυτό των
θετικών. Στο διάγραµµα που ακολουθεί φαίνονται τα ποσοστά των απαντήσεων.
Γράφηµα 9.3: Η ποιότητα του περιβάλλοντος της γης σήµερα
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Στην ερώτηση όµως σχετικά µε το πως η ποιότητα του περιβάλλοντος έχει
αλλάξει τα τελευταία δέκα χρόνια, βλέπουµε ότι το 45,3% των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι τα πράγµατα είναι καλύτερα στην χώρα την οποία
διαµένει, ενώ το 37% θεωρεί ότι τα πράγµατα είναι χειρότερα. Από το διάγραµµα που
ακολουθεί µπορούµε να δούµε ότι η γνώµη των πολιτών σχετικά µε το θέµα αυτό
διαφέρει σηµαντικά ανά χώρα.
Γράφηµα 9.4: Η ποιότητα του περιβάλλοντος τα τελευταία δέκα χρόνια ανά χώρα

Έτσι, είναι φανερό ότι οι Ευρωπαίοι πιστεύουν πως το περιβάλλον είναι σε
καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν δέκα χρόνια πριν. Βλέπουµε όµως ότι δεν είναι
τόσο αισιόδοξοι για το µέλλον, καθώς µόνο το 16,3% πιστεύει ότι σε 10 έως 25
χρόνια η κατάσταση του περιβάλλοντος θα βελτιωθεί, ενώ το 73,4% θεωρεί ότι η
κατάσταση θα χειροτερεύει.
Ακόµη, το 81,1% των πολιτών θεωρεί ότι η αλλαγή κλίµατος και η
αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη είναι ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό
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πρόβληµα, ενώ το 68,18% πιστεύει ότι η µείωση των φυσικών πόρων αποτελεί
πρόβληµα. Η µείωση της στρατοσφαιρικής οζονόσφαιρας θεωρείται από το 72,1%
των πολιτών σηµαντικό θέµα και η ερήµωση από το 73,7% αυτών. Επίσης, θέµατα
σχετικά µε την ποιότητα του εδάφους (διάβρωση, µόλυνση κλπ.) αποτελούν
σηµαντικό πρόβληµα για το 71,7% των Ευρωπαίων ενώ η µόλυνση του αέρα είναι
σηµαντική για το 82% και η µόλυνση των υδάτων είναι σηµαντική για το 86,5% των
πολιτών. Επιπροσθέτως, τα στερεά απόβλητα (απορρίµµατα, απόβλητα) είναι
σηµαντικό θέµα για το 70,2% και τα τοξικά, χηµικά και πυρηνικά απόβλητα για το
76,1%. Η αστική ανάπτυξη και το κυκλοφοριακό πρόβληµα των πόλεων
προβληµατίζουν το 74,6% των πολιτών, ενώ η απώλεια πρασίνου και φυσικών
περιοχών το 82,2% αυτών. Τέλος, η εξαφάνιση φυτών και ζώων αποτελεί σηµαντικό
θέµα για το 79,3% των Ευρωπαίων και τα ασφαλή τρόφιµα (γενετικά τροποποιηµένα
τρόφιµα, οι συγκοµιδές χωρίς φυτοφάρµακα, κ.λ.π.) για το 71%.
Υπολογίζοντας τον δείκτη Ι για καθένα από τα παραπάνω ερωτήµατα,
καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα για τους Ευρωπαίους
θεωρείται η µόλυνση των υδάτων ενώ λιγότερο σηµαντική είναι η µόλυνση του αέρα
και η απουσία χώρων πρασίνου στα µεγάλα αστικά κέντρα.
Στην ερώτηση που σχετίζεται µε το πόσο καλά καθένας από ορισµένους
φορείς εργάζεται για να βελτιώσει το περιβάλλον, βλέπουµε ότι τα αποτελέσµατα δεν
είναι πολύ ενθαρρυντικά. Όπως φαίνεται και από το ραβδόγραµµα που ακολουθεί, η
µόνη περίπτωση που το ποσοστό των θετικών απαντήσεων ξεπερνά αυτό των
αρνητικών είναι η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η τιµή του δείκτη Ι
είναι 1,71. Ακόµη, το ποσοστό των θετικών απαντήσεων για τους ∆ιεθνείς
Οργανισµούς είναι περίπου ίσο µε αυτό των αρνητικών απαντήσεων, αφού η τιµή του
δείκτη Ι είναι 0,99.
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Γράφηµα 9.5: Η συµβολή διαφόρων οργανισµών στην βελτίωση του περιβάλλοντος
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Είναι λοιπόν φανερό ότι όλοι οι υπόλοιποι φορείς που αναφέρονται
παραπάνω, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ∆ιεθνών Οργανισµών, δεν
προσφέρουν σηµαντικό έργο στην βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Έτσι,
προτάθηκαν ορισµένες λύσεις µε σκοπό να γίνει το περιβάλλον που ζούµε καλύτερο.
Οι λύσεις που προτάθηκαν καθώς και η σηµαντικότητα αυτών, όσον αφορά την
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, παρουσιάζονται στο διάγραµµα που
ακολουθεί.
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Γράφηµα 9.6: Οι προτάσεις για στην βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος
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Από το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι η λύση που σχετίζεται µε την
αύξηση συνειδητοποίησης και επέκταση της βασικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα
θεωρείται σηµαντική από το 92% του πληθυσµού, ενώ η λύση που σχετίζεται µε την
χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών, έστω και αν αυτές κοστίζουν περισσότερο,
υποστηρίζεται από το 86% του πληθυσµού.
Η δηµιουργία ενός συστήµατος των «πράσινων φόρων», έτσι ώστε οι
καταναλωτές να πληρώνουν το πλήρες περιβαλλοντικό κόστος των προϊόντων που
καταναλώνουν και χρησιµοποιούν υποστηρίζεται από το 72% του πληθυσµού.
Ακόµη, η φορολόγηση των ορυκτών καυσίµων, όπως η βενζίνη και ο άνθρακας,
θεωρείται σηµαντική για το 65% του πληθυσµού. Οι ισχυρότεροι εθνικοί κανονισµοί
θεωρούνται σηµαντικοί από το 83% των Ευρωπαίων ενώ οι ισχυρότεροι κανονισµοί
στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνται σηµαντικοί από το 83% των πολιτών. Τέλος, οι
αποτελεσµατικότερες διεθνείς συµφωνίες µεταξύ των εθνών υποστηρίζονται από το
89% του πληθυσµού. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το µεγαλύτερο
ποσοστό θετικών απαντήσεων σε σχέση µε αυτό των αρνητικών ανήκει στην πρώτη
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κατά σειρά λύση, που αναφέρεται στην δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και
την επέκταση της βασικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς ο δείκτης Ι παίρνει
την τιµή 11,4.
Σε κάθε όµως περίπτωση, το 58% των πολιτών θεωρεί ότι ακόµη κι αν δεν
είναι τέλειες, οι διεθνείς συµφωνίες και συνθήκες είναι ο µόνος τρόπος να
αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα συνολικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Σε
αντίθεση µε την άποψη αυτή, το 42% των πολιτών πιστεύει ότι οι εθνικές
κυβερνήσεις πρέπει να είναι αυτές που συχνότερα θα αποφασίζουν τι είναι
καλύτερο για τη χώρα τους, ανεξάρτητα από τις διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες
και συµφωνίες. Έτσι, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία των πολιτών
θεωρεί ότι θα πρέπει οι λύσεις στα περιβαλλοντικά θέµατα να δοθούν σε παγκόσµιο
και όχι σε εγχώριο επίπεδο.
Η Σύνοδος Κορυφής όµως στο Γιοχάνεσµπουργκ το Σεπτέµβριο του 2000 για
θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης, όπως και κάθε άλλη σύνοδος τέτοιας µορφής,
θεωρείται ότι είναι η µοναδική λύση για την επίτευξη διεθνών συµφωνιών οι οποίες
θα έχουν πραγµατικά αποτελέσµατα µόνο από το 9% του πληθυσµού. Ακόµη, ένα
ποσοστό της τάξης του 14% θεωρεί ότι αυτές οι συνδιασκέψεις είναι χάσιµο χρόνου
και χρήµατος από τους πολιτικούς ηγέτες, χωρίς πραγµατικά χρήσιµα αποτελέσµατα.
Το 77% όµως των Ευρωπαίων υποστηρίζει ότι η επίτευξη τέτοιων διεθνών
συµφωνιών είναι σηµαντική αλλά οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην
αποδοτική εφαρµογή τους.
Βλέπουµε λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι το πρόβληµα του
περιβάλλοντος απαιτεί εφαρµογή των ήδη υπαρχόντων µεθόδων επίλυσής του. Το
ίδιο όµως παρατηρούµε και στην περίπτωση της ανακύκλωσης, που θεωρείται ένας
από τους βέλτιστους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Στην
περίπτωση αυτή βλέπουµε ότι το 64% των πολιτών θεωρεί ότι ορισµένες χώρες
ανακυκλώνουν τα απορρίµµατά τους ενώ ορισµένες άλλες δεν εφαρµόζουν την
συγκεκριµένη µέθοδο. Ακόµη, το 26% πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει
κάνει πολλά πράγµατα ακόµη και έτσι θα πρέπει να αυξηθεί δραµατικά η
ανακύκλωση προϊόντων. Η άποψη όµως ότι οι Ευρωπαίοι ανακυκλώνουν όσο το
δυνατόν περισσότερο υποστηρίζεται µόνο από το 4% των πολιτών. Έτσι,
καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι τελικά, σύµφωνα µε τους Ευρωπαίους, η
ανακύκλωση δεν γίνεται στο βαθµό που θα έπρεπε ώστε να έχουµε τα επιθυµητά
αποτελέσµατα.
153

Σε συνδυασµό όµως µε την ανακύκλωση, οι Ευρωπαίοι πολίτες υποστηρίζουν
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει και µία συγκεκριµένη ενεργειακή
πολιτική. Οι Ευρωπαίοι, σε ποσοστό 81%, θεωρούν σηµαντικότερο άξονα της
ενεργειακής πολιτικής την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας και
ασφάλειας που σχετίζεται µε την χρήση ενέργειας και την παραγωγή. Επιπροσθέτως,
το 13% των πολιτών θεωρεί ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας για την καθιέρωσή
της είναι η εξασφάλιση επαρκών και συνεχών πηγών ενέργειας ενώ µόνο το 4%
επιθυµεί να εδραιωθεί µία ενεργειακή πολιτική µε βασικό άξονα την χαµηλή τιµή της
ενέργειας για τους καταναλωτές.
Εκτός όµως από την ανακύκλωση και την ενέργεια, ένα άλλο θέµα που
σχετίζεται µε το περιβάλλον και προκύπτει από την µελέτη διαφόρων ειδικών είναι η
ενδεχόµενη «κρίση ύδατος» τόσο στη Μεσόγειο όσο και σε άλλες περιοχές του
πλανήτη στο βραχυπρόθεσµο µέλλον. Η κρίση αυτή αναφέρεται τόσο σε προβλήµατα
ποιότητας όσο και σε προβλήµατα ποσότητας του νερού. Από τις απαντήσεις
βλέπουµε ότι το 67% των πολιτών πιστεύει ότι πιθανώς να υπάρξει µία κρίση στο
µέλλον, ενώ το 19% πιστεύει ότι είναι δυνατό κάτι τέτοιο να συµβεί πλην όµως δεν
είναι πιθανό ενδεχόµενο. Ακόµη, µόνο το 3% ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο δεν είναι
καθόλου πιθανό να συµβεί, εκτός αν συµβεί κάποια άλλη µεγάλη καταστροφή ενώ
σηµαντικό είναι και το ποσοστό αυτών που απάντησαν πως δεν γνωρίζουν καθώς
αγγίζει το 10%. Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται συνοπτικά στο κυκλικό
διάγραµµα που ακολουθεί.
Γράφηµα 9.7: Η κρίση ύδατος
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Με σκοπό όµως την ορθή και έγκαιρη αντιµετώπιση των διαφόρων
προβληµάτων που σχετίζονται µε το νερό, το 62% πιστεύει ότι καθώς η διαχείριση
ύδατος είναι ένα πολιτικό ζήτηµα, όλοι οι συµµέτοχοι από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
µέχρι τους πολιτικούς, συµπεριλαµβανοµένων και των πολιτών, πρέπει να
αναµιχθούν στην διαχείριση αυτή. Το 32% όµως πιστεύει ότι η ποιότητα του νερού
και η ποσότητα αυτού είναι τεχνικά ζητήµατα και πρέπει να αφεθούν στους
εµπειρογνώµονες και τους επιστήµονες για να αναπτύξουν αυτοί τις καλύτερες
λύσεις.
Παρατηρούµε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι σε
θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον. Αυτό φαίνεται και από το ακόλουθο κυκλικό
διάγραµµα, όπου παρατηρούµε ότι το 34% των πολιτών θεωρεί ότι τα τελευταία
χρόνια έχει κάνει πολλές συγκεκριµένες αλλαγές στην καθηµερινή ζωή του,
προκειµένου αυτή να είναι περισσότερο «πράσινη», ενώ το 57% θεωρεί ότι έχει κάνει
αρκετές αλλαγές στον τοµέα αυτό.
Γράφηµα 9.8: Οι αλλαγές στην καθηµερινή ζωή των πολιτών, ώστε αυτή να γίνει
περισσότερο «πράσινη»
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Στην ερώτηση όµως που σχετίζεται µε την συµµετοχή των πολιτών σε NGO
περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα αποτελέσµατα είναι διαφορετικά καθώς µόνο το
20% των πολιτών είναι µέλος κάποιας περιβαλλοντικής οργάνωσης, ενώ το 11% των
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Ευρωπαίων είχε υπάρξει µέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης τα τελευταία χρόνια και
το 69% δεν ήταν ποτέ µέλος αντίστοιχης οργάνωσης.
Ακόµη, µόνο το 19% των πολιτών συµµετέχει πάντα µε πολλές διαφορετικές
ενέργειες στις περιβαλλοντικές «πολιτικές», όπως η συµµετοχή σε µια διαδήλωση, η
επαφή ενός πολιτικού, η υπογραφή µιας αίτησης, και άλλες παρόµοιες ενέργειες, ενώ
το 49% συµµετέχει περιστασιακά αλλά όχι τακτικά.
Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως αναφέραµε και
παραπάνω, είναι ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον, χωρίς
όµως να συµµετέχουν ενεργά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 28% των πολιτών είναι
διατεθειµένο να προσφέρει περισσότερο από το 5% του εισοδήµατός του µε σκοπό να
υπάρξει µία πραγµατική βελτίωση στο περιβάλλον. Ακόµη, το 50% των Ευρωπαίων
δηλώνει ότι θα µπορούσε να προσφέρει το 1 έως 5% του εισοδήµατός του για το
περιβάλλον, ενώ το 10% θα επιθυµούσε να δώσει λιγότερα από το 1% των
εισοδηµάτων του για το σκοπό αυτό. Τέλος, µόνο το 6% των πολιτών δεν επιθυµεί να
δαπανήσει χρήµατα για το περιβάλλον, όπως φαίνεται και από το διάγραµµα που
ακολουθεί.
Γράφηµα 9.9: Το ποσοστό του εισοδήµατος που επιθυµούν οι πολίτες να προσφέρουν
για το περιβάλλον
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9.3 Συνοπτικά συµπεράσµατα
Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω αποτελέσµατα καταλήξαµε στα εξής
συµπεράσµατα:
•

Το ποσοστό των Ευρωπαίων που πιστεύει ότι η ποιότητα του
περιβάλλοντος στην χώρα του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλή
είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι είναι κακή.

•

Οι επτά στους δέκα πολίτες θεωρούν ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος
του πλανήτη είναι κακή.

•

Τα τελευταία δέκα έτη η κατάσταση του περιβάλλοντος έχει βελτιωθεί,
σύµφωνα µε το 45,1% των πολιτών, ενώ έχει χειροτερεύσει σύµφωνα µε
το 37% των Ευρωπαίων.

•

Το 73,45 των πολιτών πιστεύει ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος του
πλανήτη θα χειροτερεύσει τα 10 έως 25 επόµενα χρόνια.

•

Τα τρία κατά σειρά σηµαντικότερα προβλήµατα του περιβάλλοντος είναι
η µόλυνση των υδάτων, η µόλυνση του αέρα και η απουσία πρασίνου στα
µεγάλα αστικά κέντρα.

•

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ο φορέα που εργάζεται περισσότερο για
την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς το ποσοστό των
ατόµων που πιστεύει ότι εργάζεται αρκετά είναι πού µεγαλύτερο από
αυτό των ατόµων που πιστεύει ότι δεν εργάζεται όσο θα έπρεπε.

•

Η λύση στα περιβαλλοντικά προβλήµατα, σύµφωνα µε το 92% των
Ευρωπαίων, πρέπει να δοθεί µέσω της δηµιουργίας περιβαλλοντικής
συνείδησης και της επέκτασης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλα
τα επίπεδα.

•

Οι λύσεις πρέπει να δοθούν σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω διεθνών
συµφωνιών και συνθηκών, σύµφωνα µε το 58% των πολιτών, ενώ οι
προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην αποδοτική εφαρµογή των
διαφόρων συνθηκών ,όπως πιστεύει το 77% του πληθυσµού.

•

Το 64% των πολιτών πιστεύει ότι η ανακύκλωση γίνεται από ορισµένες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν γίνεται από άλλες.
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•

Ο σηµαντικότερος άξονας της ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να είναι η
προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας,
που σχετίζεται µε την χρήση ενέργειας και την παραγωγή.

•

Το 67% των πολιτών πιστεύει ότι είναι πιθανό να αντιµετωπίσουµε
«κρίση ύδατος» στο προσεχές µέλλον, ενώ 62% θεωρεί ότι η διαχείριση
των υδάτινων πόρων είναι πολιτικό ζήτηµα και πρέπει να υπάρχει
συµµετοχή όλων των πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων φορέων µε σκοπό
να αντιµετωπιστεί ορθά το ζήτηµα αυτό.

•

Το 91% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει
αλλαγές µε σκοπό να γίνει η ζωή του πιο πράσινη, αλλά µόνο το 31% είναι
ή ήταν µέλος κάποιας περιβαλλοντικής οργάνωσης.

•

Το 68% των πολιτών συµµετέχει, τακτικά ή περιστασιακά, µε διάφορες
ενέργειες σε περιβαλλοντικές «πολιτικές», ενώ το 50% των πολιτών είναι
διατεθειµένο να δαπανήσει από 1 έως 5% του εισοδήµατός του, µε σκοπό
να βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος.
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