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Στο διάστηµα 22-24 Απριλίου τ.έ., πραγµατοποιήθηκε, στις Συρακούσες της Ιταλίας, η Σύνοδος 

των Υπουργών Περιβάλλοντος των χωρών της οµάδος G8. Στη Σύνοδο προήδρευε η ιταλίδα Υπ. 

Περιβάλλοντος κα Stefania Prestigiacomo, ενώ στις διαβουλεύσεις συµµετείχαν, επίσης, οι 

Υπουργοί Περιβάλλοντος δώδεκα χωρών, εκπρόσωποι επτά διεθνών οργανισµών, µεγάλων 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας, αυτοκινητοβιοµηχανιών και 

πετρελαιοβιοµηχανιών, Μ.Κ.Ο., καθώς και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 

Η εν θέµατι Σύνοδος κινήθηκε γύρω από τρεις άξονες, ήτοι των τεχνολογιών χαµηλής 

περιεκτικότητας σε άνθρακα, των δράσεων κατά της κλιµατικής αλλαγής και της βιοποικιλότητας. 

 

Αναφορικά µε τις τεχνολογίες χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, η συζήτηση επικεντρώθηκε 

στις προοπτικές και τις προκλήσεις ανάπτυξής τους κατά την παρούσα χρηµατοπιστωτική κρίση. 

Οι κκ Υπουργοί κατέληξαν στο ότι χρειάζεται να δοθούν, µέσω των δηµόσιων δαπανών και 

επενδύσεων, κίνητρα για αποδοτικότερη παραγωγή και χρήση της ενέργειας, για έρευνα και 

ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών, καθώς και διευκόλυνση της πρόσβασης των οικονοµικά 

ασθενέστερων σε αυτές τις τεχνολογίες. 

Επαναβεβαιώθηκε, επίσης, η ανάγκη επείγουσας αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής µε την 

επίτευξη συµφωνίας, το ∆εκέµβριο, στην Κοπεγχάγη, για τη µετά το 2012 εποχή, καθώς και η 

ανάγκη προώθησης των διαπραγµατεύσεων, µε την αποσαφήνιση εκ µέρους των ανεπτυγµένων 

χωρών των µεσο-µακροπρόθεσµων δεσµεύσεων και της οικονοµικής τους στήριξης για την 

προσαρµογή των αναπτυσσόµενων χωρών, ενώ οι αναπτυσσόµενες χώρες από τη δική τους πλευρά, 

θα πρέπει να προσδιορίσουν τη συνεισφορά τους στις παγκόσµιες προσπάθειες άµβλυνσης της 

κλιµατικής αλλαγής. 

 

Όσον αφορά τον τελευταίο άξονα, οι κκ Υπουργοί, υπέγραψαν κείµενο, το οποίο ονοµάστηκε 

«Χάρτα των Συρακουσών» που αποτελεί σηµαντικό σηµείο αναφοράς για τη σχέση µεταξύ 

βιοποικιλότητας και κλιµατικής αλλαγής. Από το κείµενο θα απορρέει η δέσµευση για τον 

καθορισµό νέων κοινών στρατηγικών για τη µετά το 2010 εποχή. Η Χάρτα, το κείµενο της οποίας, 

στην αγγλική γλώσσα, επισυνάπτεται, περιλαµβάνει τις εξής θεµατικές ενότητες: 

˗ Βιοποικιλότητα και Κλίµα. 

˗ Βιοποικιλότητα, Οικονοµία και Επιχειρήσεις. 

˗ ∆ιαχείριση Βιοποικιλότητας και Υπηρεσίες Οικοσυστηµάτων. 

˗ Επιστήµη, Έρευνα και Πολιτική. 



Μετά το πέρας της Συνόδου, η κα Stefania Prestigiacomo δήλωσε ότι «αυτή η συνάντηση του G8 

φιλοδοξεί να θέσει τα θεµέλια για τη µεγάλη συνάντηση της Κοπεγχάγης, όπου θα συναντηθούν οι 

εκπρόσωποι των µεγαλυτέρων βιοµηχανικών χωρών του κόσµου για να συζητήσουν το θέµα της 

κλιµατικής αλλαγής». 
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