Λοµπάρντι (WWF): Η Μεσόγειος απειλείται ενώ η θαλάσσια οικονοµία
της φτάνει το 20% της παγκόσµιας αγοράς

Σηµαντικές πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν σε σχέση µε τη διαχείριση των
λυµάτων και των απορριµµάτων για την προστασία της Μεσογείου.
«Η Μεσόγειος βρίσκεται σε καθεστώς υψηλού κινδύνου», δηλώνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο Πάολο Λοµπάρντι, διευθυντής του WWF Μεσογείου, προσθέτοντας ότι «η περιοχή έχει
µετατραπεί σε ένα hot spot κλιµατικής αλλαγής».
Με δεδοµένο ότι µόνο το 6% της θάλασσας Μεσογείου προστατεύεται, ενώ σε καθεστώς απολύτου προστασίας
βρίσκεται µόλις το 1%, ο κ. Λοµπάρντι, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, σε σχέση µε τις νέες περιβαλλοντικές
προκλήσεις της περιοχής, αλλά και την ανάγκη αποτελεσµατικής εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Σηµειώνεται, σύµφωνα µε έκθεση του WWF, ότι η Μεσόγειος αντιπροσωπεύει µία αγορά της τάξης των 450
δισεκατοµµυρίων ετησίως.
Αν και αποτελεί το 1% του υδάτινου αποθέµατος του πλανήτη, η οικονοµία της φθάνει στο 20% της
παγκόσµιας θαλάσσιας οικονοµίας, η οποία και εξαρτάται απόλυτα από την περιβαλλοντική διατήρηση και
προστασία.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Λοµπάρντι, το διεθνές νοµοθετικό πλαίσιο είναι αρκετά περιεκτικό, απ΄ τη στιγµή
που καλύπτεται από τη Σύµβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της
Μεσογείου (Barcelona Convention), και τα πρωτόκολλά του.
Παρόλα αυτά, µένουν ακόµα πολλά να γίνουν σε επίπεδο εφαρµογής της νοµοθεσίας, καθώς οι πιέσεις που ασκούνται,
οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλά και οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής, καθιστούν την περιοχή ιδιαίτερα
ευάλωτη.
Ιδιαίτερα δε, σε ό,τι έχει να κάνει µε τις Μεσογειακές χώρες τις ΕΕ, ο κ. Λοµπάρντι τονίζει ότι αν και η ευρωπαϊκή
νοµοθεσία είναι αρκετά αυστηρή, και γίνονται σηµαντικά βήµατα από τα κράτη µέλη, οι χώρες καλούνται να
δηµιουργήσουν ισχυρούς µηχανισµούς συµµόρφωσης, σε ήδη υπάρχοντα νοµικά καθεστώτα, που έχουν να κάνουν
µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες σε σχέση µε τη διαχείριση των ακτών, τη θαλάσσια προστασία κ.ο.κ.
Παράλληλα, χώρες της Βορείου Αφρικής όπως το Μαρόκο και η Τυνησία, κάνουν σηµαντικά βήµατα συµµόρφωσης,
όπως σηµειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λοµπάρντι, προσθέτοντας, ότι απαιτείται πλήρης συµµόρφωση µε ένα σύγχρονο
πλαίσιο προστασίας των θαλασσίων υδάτων αλλά και της βιοποικιλότητας.
«Παραµένει µεγάλο πρόβληµα η εφαρµογή της νοµοθεσίας», αναφέρει ο κ. Λοµπάρντι, κρούοντας τον
κώδωνα του κινδύνου σε σχέση µε τις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει η περιοχή,
όπως η εντατικοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων, η ναυσιπλοΐα, οι υδατοκαλλιέργειες, καθώς και οι
έρευνες για την εκµετάλλευση υδρογονανθράκων. «∆ραστηριότητες που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται
σε πλήρη αντίθεση µε την διατήρηση του περιβάλλοντος», και «που πρέπει να σταµατήσουν άµεσα»
αναφέρει χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, σηµαντικές πρωτοβουλίες, σύµφωνα πάντα µε τον κ. Λοµπάρντι, πρέπει να αναληφθούν σε σχέση µε τη
διαχείριση των λυµάτων και των απορριµµάτων για την προστασία της Μεσογείου. «Η Μεσόγειος βρίσκεται σε
κατάσταση υψηλού κινδύνου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο διευθυντής του WWF Μεσογείου, καθώς επιπλέον «η
περιοχή έχει µετατραπεί σε ένα hot spot κλιµατικής αλλαγής», όπως τονίζει.
«Η Μεσόγειος αλλάζει. Υπερθερµαίνεται χρόνο µε το χρόνο, τόσο σε επίπεδο επιφανειακό, όσο και σε βάθος».
Ταυτόχρονα, η στάθµη της θάλασσας ανεβαίνει. Επιπλέον, σε επίπεδο κατάστασης υδάτων, σηµαντικές είναι
οι πιέσεις που ασκούνται στους υδροβιότοπους, καθώς επίσης στα ποτάµια και στις λίµνες της Μεσογείου.
Πιέσεις που προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις και στη βιοποικιλότητα της περιοχής, όπως λέει, επισηµαίνοντας
παράλληλα, τις σοβαρές επιπτώσεις από την υπεραλίευση.
«Σηµαντικές πρωτοβουλίες καλούνται να αναλάβουν οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, αλλά και η κοινωνία των πολιτών,
προκειµένου να αντιστρέψουν αυτό το αρνητικό κλίµα», δηλώνει ο διευθυντής του WWF Μεσογείου, επισηµαίνοντας
ότι «µπορούµε να βελτιώσουµε σηµαντικά την κατάσταση στην περιοχή».
Όπως λέει, «γίνονται σοβαρές προσπάθειες τόσο από την πλευρά των περιβαλλοντικών οργανώσεων, όσο και από
την πλευρά της κοινωνίας των πολιτών», ενώ ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Ατζέντα 2030 και στους στόχους για τη
βιώσιµη ανάπτυξη που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ, µε βάση την οποία δηµιουργείται ένα σοβαρό πλαίσιο, προκειµένου
«να συνδυαστεί η οικονοµική ανάπτυξη µε την περιβαλλοντική προστασία».
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