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Τι έχει κάνει ένας πράσινος Ευρωβουλευτής
ένα χρόνο στο Ευρωκοινοβούλιο

Πράσινα λιμάνια
πρασίνισμα ναυτιλίας
Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου.

Η πράσινη στροφή της οικονομίας, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχεδίου μεταρρυθμίσεων καθώς και συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ
των σχετιζόμενων φορέων, μπορεί να προσφέρει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών όσο
και τα ναυπηγεία και γενικότερα οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με
τις ναυπηγο-επισκευές και κατασκευές πλοίων.
Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι το πρασίνισμα των πλοίων, των λιμανιών, των ναυπηγείων και της ναυτιλίας είναι τομείς που μπορούν να
συμμετάσχουν σε μια πράσινη στροφή της οικονομίας που συνδυάζει
οικονομική δραστηριότητα με καινοτομία, κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας. Υπάρχει νομοθετική υποχρέωση για πρασίνισμα των πλοίων και περιβαλλοντική
διαχείριση των λιμανιών. Η Ε.Ε. αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες για το πρασίνισμα της ναυπηγικής βιομηχανίας και τη μεταστροφή
των ναυπηγείων. Προς το παρόν η Ελλάδα είναι απούσα από αυτά.
Τα ναυπηγεία δεν μπορεί να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό με άλλες χώρες στη βάση των χαμηλών αμοιβών των εργαζομένων αλλά
μόνο στη βάση της καινοτομίας και προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών. Λύσεις υπάρχουν (π.χ. μετασκευές πλοίων και κατασκευές νέων
πλοίων που θα επιτυγχάνουν υψηλές περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιδόσεις, κατασκευές τμημάτων πράσινης τεχνολογίας στους
τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας χρηματοδοτικά εργαλεία για την
ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων των νησιών και των παράκτιων περιοχών, ακόμα και επιχορηγήσεις για καινοτομία και κατασκευή
πλωτών υπεράκτιων κατασκευών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
για καινοτομίες σε ιχθυοκαλλιέργειες ανοικτής θάλασσας και άλλα),
αλλά απαιτείται αυτές να εξειδικευτούν και παρουσιαστούν μέσα από
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελληνική ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, ώστε να τύχουν της οικονομικής και
άλλης υποστήριξης από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ε.Ε.
Δηλαδή οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και οι δυνατότητες που υπάρχουν, πρέπει να συνδυαστούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να
έχει την αποδοχή όλων των φορέων και την πολιτική στήριξη του
Ελληνικού κράτους. Ένα τέτοιο σχέδιο θα οδηγήσει σε ουσιαστική
ανάπτυξη με Ελληνική προστιθέμενη αξία και εξασφάλιση θέσεων
εργασίας και δημιουργία νέων, ενώ θα προσελκύσει εκτός των επενδύσεων και χρηματοδότηση από πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρασίνισμα της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Παρεμβάσεις, εκδηλώσεις,
ερωτήσεις, ομιλίες στο ΕΚ,
συνεντεύξεις, διαβούλευση
27-28/6/2012. Βρυξέλλες. Διοργάνωση Διημερίδας «Πράσινη Στροφή της Ναυτιλίας, των Λιμανιών, της Ακτοπλοΐας και της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας. Ακτοπλοϊκές συνδέσεις των
νησιών”. Με συμμετοχή εκπροσώπων σχετικών Διευθύνσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διευθύνσεις Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, Μεταφορών, Θαλάσσιων Μεταφορών), προγραμμάτων της
ΕΕ σχετικών με θαλάσσιες μεταφορές, ναυτιλία, ευρωπαϊκών ναυ-

πηγείων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλάσσιων Λιμανιών καθώς
και 3 μεγάλων ευρωπαϊκών λιμανιών, ερευνητικών κέντρων καθώς
και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών δικτύων που δραστηριοποιούνται
σε θέματα πρασινίσματος της ναυτιλίας. Συμμετοχή εκπροσώπων Ευρωπαϊκού Δικτύου Μικρών Νησιών καθώς και Οργανισμού Θαλάσσιων Περιφερειών της Ευρώπης. Συμμετείχε και η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη. Έλαβαν, επίσης,
μέρος 30 εκπρόσωποι ελληνικών επαγγελματικών και κοινωνικών
φορέων – εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Σύρου, Σκαραμαγκά και Περάματος, συνδικαλιστές από τον χώρο του μετάλλου, επαγγελματίες από τον χώρο των ναυπηγείων, εκπρόσωποι εργατικών κέντρων
κι επαγγελματικών επιμελητηρίων, εκπρόσωποι πανεπιστημίων, νησιωτικών αυτοδιοικήσεων αλλά και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Διαβούλευση με επαγγελματικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους
στις Βρυξέλλες και την Ελλάδα για τα θέματα πρασινίσματος ναυτιλίας, λιμανιών και ναυπηγείων.

23/1/2013. Βρυξέλλες. Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας ευρωβουλευτών για τη βιωσιμότητα του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου.
Συζήτηση με ευρωπαϊκούς φορείς, ναυπηγεία, ειδικούς

22/1/2013. Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με θέμα «Βιώσιμη ναυτιλία, ακτοπλοΐα μηδενικών εκπομπών», που διοργάνωσε ο Γερμανός Πράσινος Ευρωβουλευτής Michael Cramer. Συμμετείχαν εκπρόσωποι σκανδιναβικής ναυτιλιακής εταιρίας που σχεδιάζει
κατασκευή πλοίου που θα κινείται με ΑΠΕ και υδρογόνο και θα εκπέμπει μηδενικούς ρύπους και αέρια του θερμοκηπίου, εκπρόσωποι περιφερειακών αρχών, της Γεν. Δνσης Μεταφορών της ΕΕ, επιστήμονες.

Υποστήριξη της πράσινης έκθεσης για ανακύκλωση πλοίων με
ασφαλή, περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαδικασία σε όλο τον κόσμο. Πρωτοβουλία των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για την
ανακύκλωση των πλοίων με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες διαδικασίες. Πολλά πλοία εγκαταλείπονται σε λιμάνια ή παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπως σήμερα. Οι
Πράσινοι προτείνουν ειδικά μέτρα και κίνητρα με έκθεση και πρότασή τους (Carl Schlyter) στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρέμβαση και Νίκου Χρυσόγελου στη σχετική
συζήτηση.

Υποστήριξη της πράσινης έκθεσης για μια νέα αναθεωρημένη
ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη μείωση της ρύπανσης από θείο
στα καύσιμα.
Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε «καθαρότερα» καύσιμα για τα πλοία.
Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου υιοθέτησε, την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου νέα αναθεωρημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη μείωση της
ρύπανσης από το περιεχόμενο στα ναυτιλιακά καύσιμα θείο. Η νέα
νομοθεσία, δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία για νέες δραστηριότητες και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ναυπηγο-επισκευαστικό κλάδο, ενώ θα συμβάλει στη μείωση των περίπου 50.000 πρόωρων θανάτων οι οποίοι αποδίδονται
ετησίως στην ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν τα πλοία.

