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Κυρίες και κύριοι,
Η ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στο περιβάλλον, αντιµετωπίζει στις µέρες µας
νέες προκλήσεις, που έχουν οδηγήσει σε αναµόρφωση των µέχρι σήµερα
ακολουθούµενων προσεγγίσεων. Όλο και περισσότερο γίνεται εµφανές ότι οι
νοµοθετικές παρεµβάσεις ίσως να µην είναι επαρκείς για να επιφέρουν τις
απαραίτητες αλλαγές ώστε να διασφαλιστεί η θεµιτή αειφορία. ∆ηλαδή η
ισόρροπη περιβαλλοντική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.
Μέχρι σήµερα η πολιτική αυτή έχει συσσωρεύσει περισσότερα από 600
ευρωπαϊκά νοµοθετήµατα από τα οποία πάνω από τα 150 αφορούν άµεσα τη
βιοµηχανία.
Με τη σειρά τους αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο θεσµών και διαδικασιών που
είναι δύσκολο να ενσωµατωθεί στο σύνολό του στην καθηµερινή µας
πρακτική, ενώ είναι ταυτόχρονα περιοριστικό και αλληλοεπικαλυπτόµενο.
Η γενικότερη αίσθηση είναι ότι η συνεχώς αυξανόµενη νοµοθετική
παρέµβαση, χωρίς σαφή µακροχρόνια στρατηγική κατεύθυνση και οικονοµική
και κοινωνική αξιολόγηση, δεν µπορεί να αξιοποιήσει µε τον βέλτιστο τρόπο
τους περιορισµένους οικονοµικούς και τεχνολογικούς πόρους ενώ µπορεί να
επιβαρύνει υπέρµετρα την ευρωπαϊκή µεταποίηση.
Για τον λόγο αυτό, είναι ήδη φανερό ότι οι νέες προσεγγίσεις ως προς την
άσκηση περιβαλλοντικών πολιτικών έχουν αρχίσει να λαµβάνουν
επιπροσθέτως υπόψη τα κριτήρια της οικονοµικής αποδοτικότητας και της
κοινωνικής αποδοχής.
∆εν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι πιστεύω πως οι δύο από τις
συνιστώσες που συνθέτουν την έννοια της αειφορίας, δηλαδή η οικονοµική
ανάπτυξη και η περιβαλλοντική προστασία είναι µη συµβατές.
Σε ότι αφορά τη βιοµηχανία ο ΣΕΒ δεν συµµερίστηκε αυτήν την άποψη
θεωρώντας ότι :
•

η ανάδειξη της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πρέπει να
αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της πολιτικής που
ακολουθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις και των πρακτικών τις οποίες
εφαρµόζουν.
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Στο πλαίσιο της επιλογής αυτής η ευαισθητοποίηση απέναντι στην ανάγκη
διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί βασική
υποχρέωση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
•

Μία σωστά σχεδιασµένη περιβαλλοντική πολιτική όχι µόνον δεν έχει
αρνητικές επιπτώσεις σε όρους ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης
αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µοχλός ανάπτυξης.

Έχοντας κατά συνέπεια απεγκλωβισθεί από το δίληµµα: περιβάλλον ή
ανταγωνιστικότητα η ελληνική βιοµηχανία επιδιώκει την αειφορική της
ανάπτυξη µέσα από ένα σωστά σχεδιασµένο και σύγχρονο πλαίσιο
περιβαλλοντικής πολιτικής.
Ποιες, όµως, πρέπει να είναι οι συνιστώσες µιας τέτοιας πολιτικής; Αυτή, κατά
τη γνώµη µου, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται:
1. Από περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα που θα υπηρετείται από
στόχους ποσοτικούς ή ποιοτικούς ιεραρχηµένους, ρεαλιστικούς ως προς
την επίτευξή τους, µετρήσιµους και προπάντων διαφανείς στην κοινωνία.
2. Από οικονοµική αποδοτικότητα. Θεωρούµε απαραίτητο ένα σταθερό και
προβλέψιµο πλαίσιο πολιτικής που να µεριµνά για τη διασφάλιση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µετρώντας τις επιπτώσεις των
λαµβανοµένων µέτρων σε αυτή..
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να επισηµάνω ότι τόσο η Πολιτεία όσο και η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το ότι η υπόθεση
της διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος δεν πρέπει να συνιστά
µονοµερή υποχρέωση της Ευρώπης απέναντι στην παγκόσµια κοινωνία.
Το εξήγησε εξάλλου γλαφυρά και ο κ. Επίτροπος.
Οι δε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν µπορούν να υφίστανται αυτό που
σήµερα συνηθίζουµε να χαρακτηρίζουµε σαν «environmental dumping»
από ανταγωνιστές τρίτων χωρών που είτε λειτουργούν πιο
απελευθερωµένοι είτε πολλές φορές και χωρίς καµιά - έστω και στοιχειώδη
- υποχρέωση συµµόρφωσης σε περιβαλλοντικές προδιαγραφές.
3. Από κοινωνική αποδοχή.
4. Από προαγωγή συµφωνιών σε εθελοντική βάση. Έχει διαπιστωθεί ότι η
ενθάρρυνση πρακτικών αυτορύθµισης ως εργαλείου περιβαλλοντικής
προστασίας οδηγεί τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση ενεργού ρόλου και
στην εξεύρεση λύσεων αποτελεσµατικών ως προς το κόστος και
προσαρµοσµένων σε ταχύτερη επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.
Είναι σηµαντική πιστεύω η ενθάρρυνση της περαιτέρω προώθησης του
θεσµού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε εθνικό όπου µέχρι
σήµερα δυστυχώς δεν έχουν γίνει ακόµα αρκετά.
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Στην επίτευξη του κοινού µας στόχου δηλαδή της αειφόρου ανάπτυξης, είναι
δύσκολο να προχωρήσει ο καθένας µόνος. Έννοιες όπως η διαφάνεια ως
προς τους τιθέµενους στόχους, οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, η
αποδοχή και οι πρακτικές αυτορύθµισης παραπέµπουν σε εµπλοκή όχι µόνον
των επιχειρήσεων αλλά και των λοιπών φορέων της κοινωνίας (εργαζόµενοι,
αυτοδιοίκηση, µη κυβερνητικές οργανώσεις, κ.λπ.).
Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι το κύριο χαρακτηριστικό του σύγχρονου
περιβαλλοντικού γίγνεσθαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πλέον έµφαση στη
διαβούλευση και τη συναίνεση και επιδιώκει τις συνεκτικές διαδικασίες. Με
χαρά διαπίστωσα ότι αυτό ήταν και το πνεύµα που κυριάρχησε απόψε εδώ.
Θα ήθελα πριν ολοκληρώσω την παρέµβασή µου να αναφερθώ και στο
ζήτηµα των ελέγχων.
Είναι γεγονός ότι η βιοµηχανία ήταν για αρκετές δεκαετίες η µόνη
δραστηριότητα, η οποία ελεγχόταν συστηµατικά ως προς τη συµµόρφωσή της
στην περιβαλλοντική νοµοθεσία και τις απορρέουσες προδιαγραφές.
Θέλω δε να επισηµάνω ότι η οργανωµένη µεταποιητική επιχείρηση έχει πέρα
από υποχρέωση, και συµφέρον να αναδεικνύει την περιβαλλοντική της
ευαισθησία κατά συνέπεια λειτουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις ακόµα και
καθ’ υπέρβαση των θεσµοθετηµένων.
Τούτο δε επειδή επιδιώκει όχι µόνο συνθήκες καλής γειτονίας, αλλά και ένα
καλό όνοµα απέναντι σε ένα καταναλωτικό κοινό που διακρίνεται από µία
προϊούσα περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Αυτή είναι η επιχείρηση (και ευτυχώς παραδείγµατα υπάρχουν αρκετά και
βαίνουν αυξανόµενα) που θέλει να βλέπει τα θεσµοθετηµένα όργανα
περιβαλλοντικού ελέγχου σαν αρωγούς στην προσπάθεια της και όχι σαν
µέσο εκφοβισµού. Είναι δε πάντα έτοιµη να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη
βελτίωσης και να αποκαταστήσει τις όποιες αποκλίσεις, για τις οποίες σε
αρκετές περιπτώσεις δεν είναι η ίδια υπεύθυνη.
Εκφράζει όµως παράλληλα την επιθυµία και οι αρµόδιοι φορείς να
επιδεικνύουν το ίδιο πνεύµα συνεργασίας δεδοµένου ότι ο στόχος είναι
κοινός.
Η κα Χονδρού εξέφρασε αυτό το πνεύµα και εύχοµαι αυτή η νοοτροπία της
διαβούλευσης και του φιλικού και εποικοδοµητικού ελέγχου σύντοµα να
διαπεράσει το σύνολο του δυναµικού της υπηρεσίας της και τις άλλες
ελεγκτικές υπηρεσίες.
Αυτό όµως δεν συµβαίνει πάντα. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις η
επιχείρηση γίνεται κοινωνός των όποιων ευρηµάτων που στοιχειοθετούν
περιβαλλοντική ασυνέπεια από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή ακόµα (στο
όχι και τόσο µακρινό παρελθόν) από επίσηµα δελτία τύπου των αρµοδίων
υπηρεσιών χωρίς τα ευρήµατα να της έχουν κοινοποιηθεί επίσηµα και χωρίς
να της έχει δοθεί η δυνατότητα αντιλόγου.
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Καλό θα ήταν τα προαναφερθέντα να αποτελέσουν αντικείµενο
προβληµατισµού έτσι ώστε να αποφευχθούν στο µέλλον άδικες
συµπεριφορές και πλήγµατα στην αξιοπιστία των θεσµοθετηµένων
µηχανισµών.
Σας ευχαριστώ.
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