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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην πράσινη οικονομία

(2012/2035(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2011 με τίτλο «Ρίο+20: 
προς μια πράσινη οικονομία και καλύτερη διακυβέρνηση» (COM(2011)0363), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο 
«Report on the progress on equality between women and men in 2010» (Έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2010), 
(SEC(2010)0193),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο 
«Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (CΟΜ(2010) 
0491),

– έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο 
Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης που 
εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν κατά τις ειδικές συνόδους 
των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο + 5, +10 και +15 σχετικά με περαιτέρω ενέργειες και 
δράση για την υλοποίηση της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, που 
εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005 και στις 2 Μαρτίου 2010, 
αντίστοιχα, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979, σχετικά 
με την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση 2012 του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των 
Φύλων με τίτλο «Review of the Implementation in the EU of area K of the Beijing 
Platform for Action: Women and the Environment Gender Equality and Climate Change» 
(Επισκόπηση της εφαρμογής του τομέα Κ της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στην 
ΕΕ: γυναίκες και περιβάλλον – ισότητα των φύλων και κλιματική αλλαγή),

– έχοντας υπόψη την κοινή δημοσίευση του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 
περιβάλλον (UNEP), της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την 
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Ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ) και του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, τις περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες και τα μικρά 
αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη (UN-OHRLLS) της έκθεσης «Why a Green Economy 
Matters for the Least Developed Countries» (Γιατί η πράσινη οικονομία έχει σημασία για 
τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες)1, που εκπονήθηκε για την Τέταρτη Διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες τον Μάιο του 2011,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του UNEP του Σεπτεμβρίου του 2008 με τίτλο «Green Jobs: 
Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World» (Πράσινες θέσεις εργασίας: 
προς μια αξιοπρεπή εργασία σε έναν βιώσιμο κόσμο με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα)2, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της μονάδας του ΟΗΕ, UN Women, της 1ης Νοεμβρίου 2011 
με τίτλο «The Centrality of Gender Equality and the Empowerment of Women for 
Sustainable Development» (Ο κεντρικός ρόλος της ισότητας των φύλων και της 
χειραφέτησης των γυναικών στη βιώσιμη ανάπτυξη)3, που εκπονήθηκε ενόψει του 
εγγράφου αποτελεσμάτων της συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο 
ανάπτυξη (Ρίο+20) που θα πραγματοποιηθεί το 2012,

– έχοντας υπόψη την περίληψη της θέσης της ομάδας γυναικών του Ρίο+20 της 1ης 
Νοεμβρίου 20114,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο διατύπωσης θέσης της ομάδας γυναικών τον Μάρτιο του 2011 
που εκπονήθηκε για τη συνδιάσκεψη του 2012 των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο 
ανάπτυξη με τίτλο «A Gender Perspective on the ‘Green Economy’» (Η διάσταση της 
ισότητας όσον αφορά την «πράσινη οικονομία»)5

– έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της επίσημης κυβερνητικής έκθεσης (Στοκχόλμη, 
Σουηδία) του 2005 με τίτλο «Bilen, Biffen, Bostaden: Hållbara laster – smartare 
konsumtion»6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με τις γυναίκες και την 
κλιματική αλλαγή7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη συμμετοχή των 
γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων – ποιότητα και ισότητα8, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 20119, 

                                               
1 http://unctad.org/en/Docs/unep_unctad_un-ohrlls_en.pdf
2 http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs-report.asp
3 http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/11/Rio+20-UN-Women-Contribution-to-the-Outcome-
Document.pdf
4 http://www.womenrio20.org/Women’s_MG_Rio+20_Summary.pdf
5 http://www.wecf.eu/download/2011/March/greeneconomyMARCH6docx.pdf
6 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/59/80/4edc363a.pdf
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0145
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0070
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0069
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 για τη διαμόρφωση κοινής 
θέσης της ΕΕ ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(Ρίο+20)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2012),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον όρο πράσινη οικονομία νοείται μια βιώσιμη οικονομία, η 
οποία συνεπάγεται κοινωνική και οικολογική αειφορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική αειφορία αφορά ένα κοινωνικό σύστημα που διέπεται από ισότητα και 
κοινωνική δικαιοσύνη ανεξάρτητα από φύλο, εθνικότητα, χρώμα του δέρματος, θρησκεία, 
γενετήσιο προσανατολισμό, αναπηρία ή πολιτικές πεποιθήσεις·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος και η περιορισμένη βιοποικιλότητα 
απειλούν τις συνθήκες διαβίωσης, την ευημερία και την ευμάρεια γυναικών και ανδρών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία του οικοσυστήματός μας συνιστά επομένως θεμέλιο 
της πράσινης οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή γενιά δεν μπορεί να 
αγνοήσει την ευθύνη της να επιλύσει τα τρέχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα για τις 
επόμενες γενιές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του διαφορετικού ρόλου των δύο φύλων, η επιρροή των 
γυναικών στο περιβάλλον δεν είναι η ίδια με εκείνη των ανδρών και η πρόσβασή τους 
στους πόρους και στα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης και προσαρμογής είναι 
περιορισμένη λόγω των διακρίσεων που υφίστανται·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την αλλαγή του κλίματος και την καταστροφή του 
περιβάλλοντος δριμύτερα πλήττονται οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες έσχατης ένδειας, 
το 70% των οποίων είναι γυναίκες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία είναι απαραίτητη 
προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, να αυξηθεί η κοινωνική 
δικαιοσύνη και να δημιουργηθεί μια κοινωνία όπου οι γυναίκες και οι άνδρες θα έχουν 
ίσα δικαιώματα και δυνατότητες·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες σαφώς υποεκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις 
για το περιβάλλον και στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό, όπως και στην απόφαση 
υπέρ μιας πράσινης οικονομίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρότυπα κατανάλωσης και διαβίωσης επηρεάζουν σημαντικά 
το περιβάλλον και το κλίμα· λαμβάνοντας  υπόψη ότι τα πρότυπα κατανάλωσης των 
πλούσιων χωρών, για παράδειγμα όσον αφορά τα τρόφιμα και τα μέσα μεταφοράς, 
μακροπρόθεσμα δεν είναι βιώσιμα, ιδιαίτερα δεδομένου ότι όλες οι γυναίκες και όλοι οι 
άνδρες στον πλανήτη έχουν δικαίωμα σε καλές συνθήκες διαβίωσης και ευημερία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε γενικές γραμμές τα καταναλωτικά πρότυπα γυναικών και 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0430.
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ανδρών είναι διαφορετικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες καταναλώνουν λιγότερο 
σε σύγκριση με τους άνδρες, ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική τους θέση, αλλά 
επιδεικνύουν ακόμη μεγαλύτερη διάθεση να δράσουν για την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω των καταναλωτικών τους επιλογών, όπως είναι η μείωση της 
κατανάλωσης κρέατος, η μικρότερη χρήση του αυτοκινήτου και η αποδοτικότερη χρήση
της ενέργειας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν διαθέτουν την ίδια εξουσία με τους άνδρες ούτε 
την ίδια πρόσβαση στα δίκτυα μεταφορών, γεγονός που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην 
ισχύουσα διάρθρωση των εξουσιών μεταξύ των δύο φύλων· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη 
ότι, προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες χρήσης των μέσων μεταφοράς για τις 
γυναίκες, θα πρέπει σήμερα να μεριμνήσουμε για ένα σύστημα δημόσιων μεταφορών που 
θα λειτουργεί καλύτερα, για περισσότερους ποδηλατοδρόμους και πεζόδρομους, καθώς 
και για ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες μεταφορών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαμόρφωση, τη 
λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση της πράσινης οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη τις 
θετικές εμπειρίες όπου η συμμετοχή των γυναικών είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
πρόληψη καταστροφών, αυξημένη βιοποικιλότητα, μεγαλύτερη επισιτιστική ασφάλεια, 
περιορισμό της ερημοποίησης και προστασία των δασών·

Γενικές παρατηρήσεις

1. τονίζει την ανάγκη μετάβασης προς μια πράσινη οικονομία όπου η προστασία του 
περιβάλλοντος θα συνοδεύεται από κοινωνική αειφορία καθώς και μεγαλύτερη ισότητα 
και κοινωνική δικαιοσύνη·

2. διαπιστώνει ότι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία της πράσινης οικονομίας είναι το 
περιβάλλον, η κατανάλωση, τα τρόφιμα, η ανάπτυξη, οι μεταφορές, η ενέργεια και ο 
τομέας της ευημερίας·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα θεσμικά 
όργανα και τις επιτροπές της ΕΕ με τίτλο «Ρίο+20: προς μια πράσινη οικονομία και 
καλύτερη διακυβέρνηση» δεν διαθέτει καμία διάσταση φύλου·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν δεδομένα κατανεμημένα ανά 
ηλικία και ανά φύλο κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 
στρατηγικών, προγραμμάτων και σχεδίων προϋπολογισμού στον τομέα του 
περιβάλλοντος και του κλίματος· δηλώνει ότι, χωρίς τη χρήση στατιστικών στοιχείων,
περιορίζονται οι δυνατότητες λήψης των κατάλληλων μέτρων για μεγαλύτερη ισότητα· 

5. καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με το φύλο και την πράσινη 
οικονομία·

6. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει στις ενημερωτικές της εκστρατείες για μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση ως προς τη σημασία της μετάβασης προς μια πράσινη οικονομία·

Βιώσιμη κατανάλωση



PR\900055EL.doc 7/14 PE487.914v01-00

EL

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν την ισότητα ως στόχο σε όλες τις 
πολιτικές που αφορούν το περιβάλλον και σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων 
οικονομικής φύσεως· θεωρεί ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί σε διαβούλευση 
με την κοινωνία των πολιτών·

8. διαπιστώνει ότι οι προσπάθειες ικανοποίησης του δίκαιου αιτήματος του ατόμου για 
κατοικία, τροφή, μέσα διαβίωσης, ενέργεια και εργασία πρέπει πάντοτε να συνάδουν με 
την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος, καθώς 
και με χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη κατά τρόπο που θα συνάδει με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, θα επιφέρει μεγαλύτερη ισότητα και θα εγγυάται τη δίκαιη 
κατανομή αυτών βάσει των αρχών της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης· 

9. τονίζει τη σημασία διασφάλισης της δυνατότητας για τα παιδιά και τα εγγόνια μας να 
ζήσουν σε συνθήκες ευημερίας και επομένως τη σημασία του να καλύπτει η οικονομική 
ανάπτυξη τις σημερινές ανάγκες χωρίς να διακυβεύει τις ανάγκες των μελλοντικών 
γενεών·

10. υπογραμμίζει ότι το ΑΕΠ συνιστά μέτρο του όγκου παραγωγής και όχι της 
περιβαλλοντικής αειφορίας, της αποδοτικότητας των ενεργειακών πόρων, της κοινωνικής 
ολοκλήρωσης ή της γενικότερης κοινωνικής εξέλιξης· ζητεί δε να θεσπιστούν νέοι σαφείς 
και μετρήσιμοι δείκτες που θα λαμβάνουν υπόψη την αλλαγή του κλίματος, τη 
βιοποικιλότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη·

11. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα οικονομικής πολιτικής προς μια πράσινη οικονομία 
που αφενός θα λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και αφετέρου θα 
παρέχουν κίνητρα για πράσινες καινοτομίες και βιώσιμα συστήματα υποδομών·

12. θεωρεί ότι πολύ περισσότεροι πόροι της ΕΕ θα πρέπει να διατίθενται για τη διασφάλιση 
πράσινων δημόσιων αγαθών·

13. τάσσεται υπέρ της κατάργησης των επιδοτήσεων της ΕΕ προς επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που βλάπτουν το περιβάλλον· 

Αειφόρες μεταφορές

14. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν αειφόρα δίκτυα μεταφορών 
που θα λαμβάνουν εξίσου υπόψη τις συναφείς ανάγκες γυναικών και ανδρών και θα 
επιβαρύνουν ελάχιστα το περιβάλλον· 

15. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη μείωση της επιβάρυνσης των ενεργειακών 
πόρων και του περιβάλλοντος από τον τομέα των μεταφορών και να αυξήσουν την 
ισότητα μεριμνώντας για καλύτερη πρόσβαση στα συστήματα πληροφορικής και για 
πολεοδομικό σχεδιασμό κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια ιεραρχία των μέσων μεταφοράς 
που θα ορίζει με σαφήνεια ποια μέσα μεταφοράς θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα για 
την επίτευξη των συνολικών στόχων στον τομέα του περιβάλλοντος και των μεταφορών·

17. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίζουν τις τοπικές δημόσιες μεταφορές ενισχύοντας με αυτόν 
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τον τρόπο την καθημερινότητα των γυναικών και τη δυνατότητά τους να μετακινούνται·

18. τονίζει ότι οι επενδύσεις σε αειφόρα δίκτυα μεταφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
ότι οι γυναίκες αντιλαμβάνονται διαφορετικά την έννοια του δημόσιου χώρου από ό,τι οι 
άνδρες και ότι αυτή η αντίληψη βασίζεται σε διαφορετικές εκτιμήσεις κινδύνου, γεγονός 
που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αίσθηση ασφάλειας στο 
δίκτυο μεταφορών, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες·

Ο τομέας της ευημερίας και οι πράσινες θέσεις εργασίας

19. διαπιστώνει ότι οι πράσινες θέσεις εργασίας, για παράδειγμα στη γεωργία, την ενέργεια, 
τις κατασκευές και τη διαχείριση αποβλήτων, είναι εξαιρετικά σημαντικές σε μια πράσινη 
οικονομία· 

20. διαπιστώνει ότι δεν είναι μόνο οι πράσινες θέσεις εργασίας σημαντικές σε μια πράσινη 
οικονομία, αλλά όλες οι θέσεις εργασίας που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
σημειώνει ότι μπορεί να πρόκειται για θέσεις εργασίας παροχής υπηρεσιών στον ιδιωτικό 
τομέα, αλλά και στον τομέα της ευημερίας όπως η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες 
φροντίδας·

21. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ίση εκπροσώπηση των γυναικών στη 
διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων και εντός του τομέα πράσινων θέσεων εργασίας. 
σημειώνει ότι, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτοβούλως, θα πρέπει να 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, όπως η ποσόστωση, για την ενίσχυση της δημοκρατίας·

22. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν μεθόδους ενθάρρυνσης των 
γυναικών να επιλέγουν κατάρτιση και επαγγέλματα στους τομείς του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών και της ενέργειας· 

23. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν μεθόδους ενθάρρυνσης των 
γυναικών να επιλέγουν κατάρτιση και επαγγέλματα με περιορισμένες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον στον τομέα της ευημερίας·

24. διαπιστώνει ότι, προκειμένου να μπορέσουν οι γυναίκες να συμμετέχουν στην πράσινη 
οικονομία με τους ίδιους όρους όπως και οι άνδρες, θα πρέπει να διευρυνθούν οι 
υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και φροντίδας ηλικιωμένων, ώστε τόσο οι γυναίκες όσο και 
οι άνδρες να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν την εργασία με την οικογένεια, με 
παράλληλη διασφάλιση των γενετήσιων και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των 
γυναικών·

Βιώσιμη πολιτική στις διεθνείς σχέσεις

25. θεωρεί αναμενόμενο ότι μια μετάβαση σε ευρύτερους και πιο βιώσιμους οικονομικούς 
δείκτες και στο πλαίσιο της πολιτικής για την ανάπτυξη θα έχει ως αποτέλεσμα την 
ανάδειξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν δείκτες αξιολόγησης των 
επιπτώσεων ανά φύλο των έργων και προγραμμάτων, καθώς και να προωθήσουν μια 
προοπτική του φύλου και της ισότητας των φύλων στις περιβαλλοντικές στρατηγικές 
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προς μια πράσινη οικονομία·

27. καλεί την Επιτροπή να λάβει ιδιαίτερα υπόψη ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι 
καίριας σημασίας για τα κορίτσια και τις γυναίκες σε πολλά μέρη του κόσμου, καθώς 
συχνά είναι δική τους ευθύνη να μεταφέρουν το νερό στο σπίτι· σημειώνει ότι είναι 
εξίσου σημαντική η διασφάλιση της ενημέρωσης των γυναικών των εγχώριων πληθυσμών 
σχετικά με το τοπικό τους οικοσύστημα·

28. καλεί την Επιτροπή να λάβει ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι 
εξαρτώνται από τη χρήση της βιομάζας ως πηγής ενέργειας. σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι
παιδιά και γυναίκες αποκτούν προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το γεγονός ότι 
συλλέγουν, επεξεργάζονται και χειρίζονται τη βιομάζα. δηλώνει ότι, κατά συνέπεια, 
χρειάζονται επενδύσεις σε πιο αποδοτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

29. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα πρόγραμμα για τη μεταφορά σύγχρονης 
τεχνολογίας και γνώσης που μπορούν να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες και 
περιφέρειες να προσαρμοστούν στις περιβαλλοντικές αλλαγές·

30. υπογραμμίζει ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε πόρους, 
για παράδειγμα σε μικροπιστώσεις, δάνεια, πληροφορίες και τεχνολογία, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση στρατηγικών για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής·

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στο 
Κοινοβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.



PE487.914v01-00 10/14 PR\900055EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σκεπτικό της παρούσας έκθεσης η πράσινη οικονομία εξισώνεται με μια βιώσιμη 
οικονομία, η οποία με τη σειρά της περιλαμβάνει μια οικονομία κοινωνικής και οικολογικής 
αειφορίας. Αυτό φυσικά σημαίνει επίσης ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Μια πράσινη 
ή βιώσιμη οικονομία είναι ένα σύστημα στο οποίο διατηρείται η παραγωγική ικανότητα του 
οικοσυστήματος (φέρουσα ικανότητα του πλανήτη), ενώ παράλληλα διαμορφώνεται μια 
κοινωνία στην οποία καλύπτονται οι θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες για όλους. Η 
οικονομική ανάπτυξη σε μια πράσινη οικονομία πραγματοποιείται συνεπώς εντός του 
πλαισίου των αντοχών της φύσης και της διασφάλισης δίκαιης κατανομής των φυσικών 
πόρων μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και μεταξύ των γενεών.

Η πράσινη οικονομία συνεπάγεται ότι πάνω από όλα τίθενται οι ανάγκες του πλανήτη και του 
ανθρώπου και ο στόχος της δημιουργίας μιας αειφόρου κοινωνίας ενεργειακά αποδοτικής, 
υγιούς, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, 
εθνικότητα, χρώμα του δέρματος, γενετήσιο προσανατολισμό, αναπηρία ή πεποιθήσεις.

Υπάρχει μεγάλη ανισορροπία μεταξύ γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων στην πολιτική και την οικονομία. Μια ανισορροπία μεταξύ των φύλων 
υπονομεύει τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων, δεδομένου ότι η 
δημοκρατία βασίζεται στην αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του πληθυσμού. Η ισότιμη 
συμμετοχή στην πολιτική και στην πράσινη οικονομία είναι απαραίτητη ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη εξίσου τα συμφέροντα των γυναικών όπως λαμβάνονται υπόψη σήμερα 
τα συμφέροντα των ανδρών. Για την αντιμετώπιση αυτής της ανισορροπίας, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ακόμη και την επιβολή ποσόστωσης, που 
απαιτούνται για την εξισορρόπηση της εκπροσώπησης των φύλων στην πολιτική και στην 
πράσινη οικονομία.

Βιώσιμη κατανάλωση

Το υφιστάμενο οικονομικό σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι φυσικοί πόροι 
είναι πεπερασμένοι. Η συνεχής ανάπτυξη θεωρείται αυτονόητη. Αργά ή γρήγορα όμως θα 
οδηγήσει σε μια κατάρρευση, καθώς κάθε είδος ή υπηρεσία που παράγεται ή καταναλώνεται 
απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερη χρήση διαφόρων ειδών φυσικών πόρων (υδάτινοι πόροι, 
ενέργεια, μέταλλα, μεταξύ άλλων).  Η παραγωγή και η κατανάλωση παράγουν απόβλητα και 
ρύπανση που αργά ή γρήγορα καταλήγουν στο οικοσύστημά μας. Η ικανότητα του 
οικοσυστήματος να εξουδετερώνει και να διαχειρίζεται τα απόβλητα και να προσαρμόζεται 
σε μεταβαλλόμενες συνθήκες έχει ένα απόλυτο όριο. Πέρα από αυτό το όριο μπορεί να 
σταματήσουν σημαντικές λειτουργίες του οικοσυστήματος. Πρόκειται για λειτουργίες 
θεμελιώδεις για την ύπαρξη και την ευημερία μας. Προκειμένου να αποτραπεί ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο, απαιτείται τροποποίηση του οικονομικού συστήματος με χρήση των φυσικών 
πόρων σε ρυθμούς που θα επιτρέπουν την ανάκτηση και την ανανέωση αυτών. Απαιτείται μια 
μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία.

Μια πράσινη οικονομία όμως προϋποθέτει βιώσιμη διαχείριση με ανθρώπινους πόρους και 
κοινωνική αειφορία. Αυτό για παράδειγμα σημαίνει καλύτερη ισορροπία μεταξύ φτωχών και 
πλουσίων, μεταξύ γυναικών και ανδρών. Σήμερα ο αντίκτυπός μας στους φυσικούς πόρους 
του πλανήτη – το αποκαλούμενο οικολογικό αποτύπωμα – είναι σημαντικά μεγαλύτερο στις 
πλούσιες χώρες από ό,τι στις φτωχές. Εάν όλοι οι άνθρωποι είχαν τον ίδιο τρόπο ζωής με 
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αυτόν των συμπολιτών μας στη Σουηδία για παράδειγμα, θα χρειάζονταν τρεις πλανήτες γη 
για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε πρώτες ύλες. Αυτή η ανισορροπία δεν έχει λογική.

Αυτό το οικονομικό σύστημα επιφέρει διάφορα είδη κρίσης: χρηματοοικονομική κρίση, 
κατάρρευση του οικοσυστήματος, αλλαγή του κλίματος μεταξύ άλλων, γεγονός που με τη 
σειρά του οδηγεί σε υποβάθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λιγότερη 
ευημερία. Όταν η κοινωνία πλήττεται από κρίση, συχνά γίνονται περικοπές στον τομέα της 
κοινωνικής πρόνοιας με αποτέλεσμα χειρότερες υπηρεσίες παιδείας, υγείας, κοινωνικής 
μέριμνας, χαμηλότερες συντάξεις και στεγαστικές ελλείψεις. Από αυτές τις περικοπές 
πλήττονται περισσότεροι οι φτωχοί οι οποίοι δεν μπορούν να αντισταθμίσουν αυτές τις 
απώλειες με αποταμίευση, ιδιωτική ασφάλιση και τα συναφή. Το 70% του 1,3 
δισεκατομμυρίου ανθρώπων που ζουν με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα είναι γυναίκες. 
Η κρίση επιφέρει συνεπώς ολοένα και μεγαλύτερη ανισότητα.

Εντούτοις, πρέπει να επισημάνουμε ότι η ανάπτυξη των φτωχών χωρών με αύξηση της 
κατανάλωσης και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης είναι σημαντική για την επίτευξη 
καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων χωρών και πληθυσμιακών ομάδων του κόσμου. 
Δεν θα πρέπει να περιοριστεί η ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών. Μια πράσινη οικονομία 
επομένως δεν είναι βιώσιμη εάν δεν εξεταστεί σοβαρά υπόψη το ζήτημα της κατανομής του 
πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι γυναίκες και οι άνδρες καταναλώνουν με διαφορετικό τρόπο λόγω των διαφορετικών 
ρόλων των δύο φύλων και η συνεισφορά τους στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι 
διαφορετική. Οι άνδρες για παράδειγμα καταναλώνουν περισσότερο κρέας και 
χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο το αυτοκίνητο. Οι διαφορετικές καταναλωτικές 
συμπεριφορές γυναικών και ανδρών συνδιαμορφώνουν την ταυτότητα του ατόμου και 
συνιστούν ενίσχυση της ταυτότητας φύλου. Η κατανάλωση συχνά εξισώνεται με την ευτυχία, 
την πρόοδο και την ικανοποίηση, αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο μια επιβράβευση για τον 
καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτικές επιλογές κάθε άλλο παρά λογικές είναι. Οι 
συμπεριφορές διαμορφώνονται κυρίως με άξονα μια επιθυμία και μια ανάγκη ανταπόκρισης 
σε συγκεκριμένα στοιχεία ταυτότητας, που συχνά συνδέεται στενά με τη σεξουαλικότητα και 
τα χαρακτηριστικά του φύλου. 

Τα καταναλωτικά είδη που προτιμούν οι άνδρες είναι συχνά υψηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης και προηγμένης τεχνολογίας. Όσον αφορά τις γυναίκες, αντιθέτως, στην 
κορυφή των καταναλωτικών τους συνηθειών είναι τα είδη ένδυσης. Επιπλέον, οι διαφορές 
στην καταναλωτική συμπεριφορά των δύο φύλων οφείλονται εν μέρει και στις διαφορές στα 
εισοδήματά τους. Σε γενικές γραμμές οι άνδρες έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα από ό,τι οι 
γυναίκες, με αποτέλεσμα να μπορούν να καταναλώνουν περισσότερο. Όσο αυξάνεται το 
εισόδημα και ο βαθμός ευημερίας του ατόμου, συχνά δαπανά χρήματα προκειμένου να 
εξοικονομήσει χρόνο, καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Πολλές φορές αυτό επιβαρύνει το 
περιβάλλον. Στη στάθμιση των διαφόρων επιλογών επομένως ο χρόνος πάντα υπολογίζεται 
βάσει του κόστους και δεδομένου ότι το κόστος της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος δεν θίγει 
άμεσα το άτομο, η επιλογή συχνά επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος.

Υπάρχει η άποψη ότι οι γυναίκες έχουν από τη φύση τους μια συμπεριφορά πιο φιλική προς 
το περιβάλλον από ό,τι οι άνδρες. Η αποδοχή αυτού του επιχειρήματος όσον αφορά τις 



PE487.914v01-00 12/14 PR\900055EL.doc

EL

διαφορετικές καταναλωτικές συμπεριφορές των δύο φύλων θα δημιουργούσε πρόβλημα, 
καθώς έτσι υπονομεύονται οι δυνατότητες εξεύρεσης λύσης. 

Όταν κάνουμε λόγο για πράσινη και βιώσιμη οικονομία, αυτονόητα στον ορισμό εντάσσεται 
και η διασφάλιση μεγαλύτερης ισότητας. Η ισότητα εμπίπτει στην έννοια της κοινωνικής 
αειφορίας. Ένα εγγενές συστημικό σφάλμα της σημερινής οικονομίας είναι ότι κάποια είδη 
και υπηρεσίες δεν εκτιμώνται καθόλου. Πρόκειται για καθήκοντα που συχνά εκτελούν οι 
γυναίκες. Για παράδειγμα η φροντίδα των παιδιών, το μαγείρεμα, η καλλιέργεια της γης, η 
μεταφορά του νερού, κλπ. Αυτές οι εργασίες καταλήγουν να είναι «αόρατες» στην οικονομία. 
Αφετέρου, οι γυναίκες επανεπενδύουν στην τοπική κοινωνία το μεγαλύτερο μέρος των 
εσόδων τους από μισθωτή εργασία. Ο ρόλος των γυναικών είναι συνεπώς σημαντικός και θα 
πρέπει να καταστεί πιο ορατός. Για αυτόν τον λόγο απαιτείται οικογενειακός 
προγραμματισμός, καλύτερες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και επιμερισμός των ρόλων των 
γονέων, ώστε και οι γυναίκες να έχουν ελεύθερο χρόνο και να συμμετέχουν στον κοινωνικό 
βίο. 

Πολλές γυναίκες σήμερα είναι παγιδευμένες σε πατριαρχικά συστήματα όπου οι γυναίκες 
έχουν πολύ λιγότερα δικαιώματα από ό,τι οι άνδρες. Για παράδειγμα δεν μπορούν να 
κατέχουν γη, να παίρνουν δάνεια, να έχουν δικαίωμα επί των φυσικών πόρων, να 
συμμετέχουν στην εκπαίδευση, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ιατρικής 
περίθαλψης ή σε διάφορες τεχνολογικές δυνατότητες. Είναι ένα σύστημα που υπονομεύει 
κάθε δυνατότητα να βγουν οι γυναίκες από αυτήν την κατάσταση.

Βιώσιμες μεταφορές

Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών που θα λαμβάνει εξίσου υπόψη 
τις μεταφορικές ανάγκες γυναικών και ανδρών και το οποίο παράλληλα θα σέβεται το 
περιβάλλον. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τον αντίκτυπο του κλάδου των 
μεταφορών στο περιβάλλον και στους ενεργειακούς πόρους και να αυξήσουν την ισότητα 
μεριμνώντας για καλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογίες πληροφορικής και για πολεοδομικό 
σχεδιασμό κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης. Εάν χάρη στην πληροφορική καθίσταται εφικτή 
η επικοινωνία χωρίς μετακίνηση του ατόμου, χάρη στον πολεοδομικό σχεδιασμό αυξάνεται η 
πυκνότητα των οικισμών και η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος είναι πιο συνετή, με 
αποτέλεσμα κοινωνίες με πιο αποδοτικές μεταφορές και εξοικονόμηση ενέργειας. 
Περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούν να μετακινούνται με τα πόδια ή με το ποδήλατο, κάτι 
που ευνοεί τις επιλογές των γυναικών, αλλά και όλων των ατόμων με χαμηλά εισοδήματα.

Για πολύ καιρό πολλοί συμφωνούσαν στη θεωρία ότι χρειαζόμαστε ένα πιο βιώσιμο σύστημα 
μεταφορών. Στην πράξη όμως έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Είναι πια καιρός να θεσπιστεί 
μια ιεραρχία στις μεταφορές που θα καθιστά σαφές ποια μέσα μεταφοράς πρέπει να έχουν 
προτεραιότητα προκειμένου να επιτευχθούν οι συνολικοί στόχοι για το περιβάλλον και τις 
μεταφορές. Η ιεραρχία στις μεταφορές βασίζεται στην αρχή ότι όταν ο άνθρωπος καλείται να 
λύσει ένα πρόβλημα στον τομέα των μεταφορών ή των επικοινωνιών προσπαθεί πάντοτε να 
επιλέξει την καλύτερη δυνατή λύση με την εξής σειρά: 1) Πληροφορική και ευρυζωνικές 
επικοινωνίες, 2) πολεοδομικός σχεδιασμός κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης, 3) περπάτημα 
και ποδηλασία, 4) δημόσια μέσα μεταφοράς: κατά προτίμηση λεωφορείο, τροχιόδρομο και 
σιδηρόδρομο που χρησιμοποιούν καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έπειτα 
δημόσια μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, 5) θαλάσσιες μεταφορές, 6) 
οδικές μεταφορές.
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Ένα από σημαντικότερα βήματα στην πορεία προς μια πράσινη οικονομία είναι η σταθερή 
ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών δημόσιων μέσων μεταφοράς, ενισχύοντας έτσι την 
καθημερινότητα των γυναικών και τη δυνατότητά τους να μετακινούνται. Οι ισχυρές 
δημόσιες συγκοινωνίες δίνουν τη δυνατότητα και στους άνδρες να χρησιμοποιούν συχνότερα 
οικολογικά βιώσιμα μέσα μεταφοράς, και αυτό είναι θετικό καθώς οι άνδρες είναι που 
περισσότερο πρέπει να αλλάξουν τα πρότυπα συμπεριφοράς τους και τη συνήθειά τους να 
χρησιμοποιούν τόσο πολύ το αυτοκίνητο όσο το χρησιμοποιούν σήμερα. Σε αυτή την 
προσπάθεια θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι διαφορετικά αντιλαμβάνονται οι γυναίκες 
και οι άνδρες την έννοια του δημόσιου χώρου και η αντίληψη αυτή βασίζεται σε διαφορετικές 
εκτιμήσεις κινδύνου. Επομένως, θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν επισφαλή περιβάλλοντα 
στο σύστημα μεταφοράς, όπως σκοτεινές σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις, ώστε να αυξηθεί 
ιδιαίτερα το αίσθημα ασφάλειας των γυναικών.

Ο τομέας της ευημερίας και οι πράσινες θέσεις εργασίας 

Σήμερα η αγορά εργασίας δεν διασφαλίζει ισότιμους όρους για τις γυναίκες και τους άνδρες. 
Υπάρχει ο κίνδυνος να υποεκπροσωπούνται στο μέλλον οι γυναίκες στις νέες πράσινες θέσεις 
εργασίας. Απαιτούνται επομένως μέτρα ώστε να έχουν πρόσβαση οι γυναίκες σε πράσινες 
θέσεις εργασίας για παράδειγμα στους τομείς των μεταφορών, των οικοδομικών κατασκευών 
και της μεταποίησης. Σε όλες τις χώρες θα πρέπει να υποστηρίζεται ισότιμα και για τα δύο 
φύλα η κατάρτιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για πράσινες θέσεις εργασίας.

Ο όρος ‘πράσινες θέσεις εργασίας’ περιλαμβάνει τόσο διοικητικές εργασίες όσο και εργασίες 
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ή έχουν ελάχιστο 
αντίκτυπο σε αυτό. Πρόκειται για ένα περιβάλλον στο οποίο σήμερα απασχολούνται 
περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα 
για την αύξηση της συμμετοχής των ανδρών σε αυτούς τους τομείς. Μπορεί να πρόκειται για 
εργασίες γραφείου ή διοικητικές θέσεις, αλλά συχνά πρόκειται για θέσεις εργασίας στην 
εκπαίδευση και στις υπηρεσίες φροντίδας.

Η κατάρτιση έχει πολύ σημαντικό ρόλο ως θεμέλιο της κοινωνικής εξέλιξης. Είναι πολύ 
σημαντικό επομένως να προσαρμόζεται η εκπαίδευση στην εξέλιξη της κοινωνίας. Η 
κατάρτιση της σημερινής και των επόμενων γενεών ως προς το τι συνιστά βιώσιμη κοινωνία 
είναι καθοριστικό στοιχείο για την επίτευξη βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης. Πρέπει να 
δοθεί εξίσου έμφαση στην εξειδικευμένη γνώση και στις αξίες όπως η δημοκρατία, η 
ισότητα, ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός της φύσης.

Βιώσιμη πολιτική στις διεθνείς σχέσεις

Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έχουν μεγάλες δυνατότητες να τα καταφέρουν, ακόμη και 
να ηγηθούν της πορείας προς μια πράσινη οικονομία. Αυτό οφείλεται στο ότι ήδη σήμερα 
έχουν χαμηλότερη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και έναν τρόπο ζωής που δεν 
επιβαρύνει το περιβάλλον και το κλίμα τόσο όσο ο τρόπος ζωής των πλούσιων χωρών. Η 
μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία προϋποθέτει πολιτικές μεταρρυθμίσεις και μέσα 
ελέγχου, μηχανισμούς χρηματοδότησης και κανόνες εμπορικών συναλλαγών. Είναι θετικό ότι 
ήδη πολλοί φορείς λήψης αποφάσεων σε πολλές από αυτές τις χώρες λαμβάνουν αποφάσεις 
στη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη της πράσινης οικονομίας. Πολλές χώρες χαμηλής 
και μεσαίας εισοδηματικής στάθμης αποκτούν ολοένα και συχνότερα συστήματα φορολογίας 
που προβλέπουν μεγαλύτερη φορολόγηση για εταιρείες και προϊόντα που επιβαρύνουν το 
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περιβάλλον. Δυστυχώς μεγάλο μέρος των ξένων επενδύσεων διοχετεύεται σε δραστηριότητες 
επιβλαβείς για το περιβάλλον, όπως η εξόρυξη πετρελαίου, αερίου και μετάλλων και σε πολύ 
μικρό βαθμό στη μεταποιητική βιομηχανία και σε βιώσιμα έργα υποδομών που είναι 
απαραίτητα για την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Επομένως, ένα σημαντικό βήμα είναι η 
διοχέτευση των επενδύσεων σε έργα που θα είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη, δηλαδή που θα 
συνάδουν με την ανάπτυξη προς μια πράσινη οικονομία. Στο σημείο αυτό η ΕΕ έχει 
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει κατευθύνοντας την αναπτυξιακή της πολιτική προς την 
επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.

Στην προσπάθεια μετάβασης προς την πράσινη οικονομία θα πρέπει να παρέχεται σε αυτές 
τις χώρες η δυνατότητα κάλυψης των τεχνολογικών αναγκών που προκύπτουν από την 
εξέλιξη προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και φιλική προς το 
περιβάλλον. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για τεχνολογία που διευκολύνει τις εργασίες στη 
γεωργία, στη δασοπονία, στην κτηνοτροφία, στον ενεργειακό εφοδιασμό, στη διαχείριση 
αποβλήτων και στις μεταφορές. Η παρουσία των γυναικών είναι πολύ περιορισμένη στους 
περισσότερους από αυτούς τους τομείς. Η διευκόλυνση των εργασιών σε αυτούς τους τομείς 
θα βελτιώσει επομένως τη θέση των γυναικών, εξασφαλίζοντάς τους ελεύθερο χρόνο για τη 
δική τους ευχαρίστηση και συμμετοχή στον κοινωνικό βίο.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνολογίας και η πρόσβαση 
σε αυτή, θεμελιώδους σημασίας είναι οι καινοτομίες και η πρόσβαση στην ενημέρωση. Η
ανάπτυξη, η οικειοποίηση και η προσαρμογή στην πράσινη τεχνολογία για ιδία χρήση και 
κατ’ επέκταση ακόμη και για εξαγωγή στις ανεπτυγμένες χώρες προϋποθέτει διεθνή 
συνεργασία, έρευνα και ανάπτυξη. Γι’ αυτό είναι επίσης σημαντικό να περιοριστεί ο χρόνος 
ισχύος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να επιτρέπεται μια πιο ελεύθερη χρήση των ήδη 
διαθέσιμων τεχνολογιών και καινοτομιών.


