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Синтезен извештај

Предговор

Веќе четириесетина години, Европската унија обезбедува глобално лидерство
во заштитата на животната средина. Во овој извештај се сублимирани
информациите што резултираа од четиридецениска реализација на добро
дефинираната и амбициозна политичка агенда на ЕУ. Во него е претставен
врвот на сознанијата достапни на ЕЕА и нејзината мрежа, Eionet.
Севкупните наоди укажуваат на успесите во намалувањето на притисоците врз
животната средина. Овие достигнувања се особено значајни ако се гледаат во
контекстот на интензивно променетата околина во европски и глобални рамки
во последниве децении. Во отсуство на силна политичка програма, огромниот
раст на економијата во овој период би довел до многу посилни импликации
врз здравјето на екосистемите и на луѓето. ЕУ покажа дека добро испланирани,
обврзувачки политики функционираат и резултираат со големи придобивки.
Во Седмата акциска програма за животната средина „Да се живее добро
во рамките на ограничувањата на нашата планета“, ЕУ креира ангажирана
визија за иднината, до 2050 година: општество со ниско ниво на јаглерод,
зелена, циркуларна економија и флексибилни екосистеми, како основа за
добросостојбата на граѓаните. Сепак, со во пресрет на иднината, овој извештај,
како и неговиот претходник, ги опишува најголемите предизвици поврзани со
неодржливите системи на производство и потрошувачка и нивните долгорочни,
често комплексни и кумулативни импликации врз екосистемите и врз здравјето
на луѓето. Покрај тоа, глобализацијата ја поврзува Европа со остатокот на светот
преку одреден број на системи коишто овозможуваат двонасочен протек на
луѓето, финансиите, материјалите и на идеите.
Ова ни носи бројни придобивки и стравувања околу последиците за животната
средина од нашата „купи-искористи-фрли“ економија, нашата неодржлива
зависност од многу природни ресурси, еколошки отпечаток кој го надминува
капацитетот на планетата, надворешни влијанија врз животната средина на
посиромашните земји и нерамномерна распределба на социо-еколошките
придобивки од економската глобализација. Остварувањето на визијата на ЕУ
до 2050 година останува далеку од јасна сама за себе. Впрочем, нам ни е тешко
да сфатиме што значи самиот поим на живот во рамките на планетарните
ограничувања.
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Предговор

Меѓутоа, она што е јасно, е дека трансформирањето на клучните системи, како
што се транспортот, енергетиката, домувањето и прехранбените системи, лежи
во срцето на долгорочните корективни мерки. Ќе треба да изнајдеме начини
истите да ги направиме фундаментално одржливи, преку нивно јаглеродно
растоварување, со што истите ќе функционираат со поголема ефикасност на
ресурсите и ќе бидат компатибилни со флексибилноста на екосистемите. Исто
така, релевантно е редизајнирањето на системите што ги контролираат овие
услужни системи и создаваат неодржливи финансиски, фискални, здравствени,
правни и образовни условености.
ЕУ го предводи патот низ политиките, како што се Седмата акциска програма за
животна средина, Пакетот за клима и енергетика до 2030 година, Стратегијата за
Европа до 2020 година и Програмата за истражувања и иновации Хоризонт 2020.
Овие и други политики споделуваат слични цели и настојуваат, на различни
начини, да одржуваат рамнотежа меѓу социјалните, економските и еколошките
детерминанти. Нивното мудро спроведување и зајакнување може да помогне
да се поместат научните и технолошките граници во Европа, да се отворат нови
работни места и да се зголеми конкурентноста, а, пак, заедничките пристапи во
решавањето на заеднички проблеми е економски потполно логично.
Како ризница на знаења, ЕЕА и нејзините партнери одговараат на овие
предизвици со дизајнирање на нова сознајна платформа што ја поврзува
поддршката на спроведувањето на политиката со зголемено разбирање на
начините на коишто може да се постигнат посистемски долгорочни цели.
Оваа платформа се потпира на иновации што настануваат со разбивање
на менталната затвореност, овозможуваат споделување и интегрирање на
информациите и обезбедуваат нови показатели, со цел да им се овозможи
на креаторите на политики да вршат споредби на економските, социјалните
и еколошките достигнувања. На крајот, но не најмалку важно, сé повеќе ќе се
користат предвидувањa и други методи, со цел да се обележи патот кон 2050
година, трасиран според соодветни информации.
Можностите и предизвиците се еднакво големи. Тие, од сите нас, бараат заеднички
цели, обврски, заложби, етика и инвестиции. Почнувајќи во 2015 година, имаме
пред себе 35 години да осигураме нашите денес родени деца да живеат на
одржлива планета до 2050 година. Ова може да се чини како далечна иднина, но
многу од одлуките што ги носиме денес ќе пресудат дали и како ќе го спроведеме
овој општествен проект. Се надевам дека содржината на SOER 2015 ќе им помогне
на сите оние кои се во потрага по докази, спознавање и мотивација.
Hans Bruyninckx,
Извршен директор
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Извршно резиме

Извршно резиме

Европската животна средина – извештај за состојбата и за
перспективата 2015 (SOER 2015)
Во 2015 година, Европа се наоѓа на половина пат меѓу почетоците на политиката
за заштита на животната средина на почетокот на седумдесеттите години на
минатиот век и визијата на ЕУ за 2050 година, за „добар живот во рамките на
ограничувањата на планетата“ (1).Истакнувањето на оваа визија претставува
потврда дека економскиот просперитет и добросостојбата на Европа се
суштински поврзани со нејзината природна околина – од плодната почва, па сé
до чисти воздух и вода.
Ако погледнеме наназад во последниве 40 години, спроведувањето на
политиките за заштита на животната средина и климата донесе значајни
придобивки за функционирањето на екосистемите во Европа, како и за
здравјето и животниот стандард на нејзините граѓани. Во многу делови на
Европа, локалната средина е веројатно во еднакво добра состојба како што беше
на почетокот на индустријализацијата. Ова се должи на намаленото загадување,
заштитата на природата, како и на подоброто управување со отпадот.
Политиките за заштита на животната средина создаваат и економски можности
и со тоа придонесуваат кон Стратегијата за Европа до 2020 година, чијашто
цел е да ја претвори ЕУ во мудра, одржлива и инклузивна економија до 2020
година. На пример, обемот на индустријата за заштита на животната средина,
во којашто се произведуваат стоки и услуги за намалување на деградацијата на
животната средина и за одржување на природните ресурси, порасна за над 50%
во периодот од 2000 до 2011 година. Од финансиската криза во 2008 година, таа
се вбројува меѓу ретките економски сектори кои цветаа од аспект на приходите,
тргувањето и работните места.
Наспроти подобрувањата во состојбата на животната средина во последниве
децении, Европа денес се соочува со големи предизвици. Европскиот природен
капитал се деградира со општествено-економските активности, како што

(1)

Визијата до 2050 е поставена во Седмата акциска програма за животната средина (EU, 2013).
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се земјоделството, рибарството, транспортот, индустријата, туризамот и
неконтролираната урбанизација. Глобалните притисоци врз животната средина,
пак, растат со брзина без преседан уште од деведесеттите години на минатиот
век, стимулирани од економскиот и демографскиот раст и од менливите
прототипи на потрошувачка.
Во исто време, растечкото разбирање на карактеристиките на предизвиците во
животната средина на Европа и нивната меѓусебна зависност со економските
и социјалните системи во еден глобализиран свет, со себе донесе и поголема
увереност дека постојните сознанија и пристапи во управувањето се
несоодветни за справување со нив.
SOER 2015 е напишан во една ваква состојба. Врз основа на податоците и
информациите од бројни публикувани извори, во овој синтезен извештај се
оценува состојбата на животната средина во Европа, нејзините трендови и
перспектви во глобални рамки и се анализираат можностите за усогласување на
политиките и знаењата во контекст на визијата до 2050 година.

Животната средина на Европа денес
Акциите за постигнување на визијата до 2050 година се концентрирани во три
клучни области:
•

заштита на природниот капитал кој ги поддржува економскиот просперитет
и добросостојбата на луѓето;

•

стимулирање на ресурсно ефикасен и нискојаглероден економски и
социјален развој;

•

заштита на луѓето од здравствено-еколошки ризици.

Анализата прикажана збирно во Табела ES.1 укажува дека, покрај бројните
подобрувања што се постигнаа со политиката за заштита на животната средина,
во секоја од овие области остануваат големи предизвици.
Природниот капитал на Европа сé уште не е заштитен, зачуван и унапреден
според амбициите на Седмата акциска програма за животна средина.
Намалената загаденост значително го подобри квалитетот на воздухот и на
водата во Европа. Сепак, губењето на функциите на почвата, деградацијата
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Табела ES.1

Индикативен краток преглед на трендовите во животната
средина
5–10
годишни
трендови

20+ годишна
перспектива

Напредок
Повеќе
кон
информации
целите на
во дел …
политиката

Заштита, зачувување и унапредување на природниот капитал
Копнен и слатководен биодиверзитет

¨

3.3

Нема цел

3.4

Еколошки статус на слатководните тела



3.5

Квалитет на вода и оптовареност со нутриенти

¨

3.6

Загадување на воздухот и влијание на истото врз
екосистемите

¨

3.7

Користење на земјиште и функции на почвата

Морски и крајбрежен биодиверзитет
Влијанија на климатските промени врз
екосистемите



3.8

Нема цел

3.9

Нема цел

4.3

Ефикасност на ресурсите и нискојаглеродна економија
Ефикасност на материјални ресурси и
искористеност на мтеријалите
Управување со отпад

¨

4.4

þ/

4.5

Потрошувачка на енергија и користење на
фосилни горива

þ

4.6

Потребата за транспорт и влијанијата врз
животната средина

¨

4.7

Индустриско загадување на воздухот, почвата и
водата

¨

4.8

Користење на вода и стрес за квалитетот на
водата



4.9

þ/¨

5.4

¨

5.5

¨

5.6

Урбани системи и атмосферска дренажна
инфраструктура

Нема цел

5.7

Климатските промени и здравствено-еколошките
ризици

Нема цел

5.8

Хемикалиите и здравствено-еколошките ризици

¨/

5.9

Емисии на стакленички гасови и ублажување на
климатските промени

Заштита од еколошки ризици за здравјето
Загадувањето на водата и здравственоеколошките ризици
Загадувањето на воздухот и здравственоеколошките ризици
Загадување со бучава (особено во урбаните
средини)

Индикативна оценка на трендот и перспективата

Нема
податок

Индикативна оценка на напредокот кон
целите на политиката

Доминираат трендови на влошување



Во голема мера не е на пат да ги
остварии клучните цели на политиката

Трендовите одразуваат мешана слика

¨

Делумно е на пат да ги остварии
клучните цели на политиката

Доминираат трендови на подобрување

þ

Во голема мера е на пат да ги остварии
клучните цели на политиката

Забелешка: Индикативните оценки што се прикажуваат овде се базирани на клучните
индикатори (достапни и користени во тематските кратки информации
за SOER), како и на експертска проценка. Соодветните рамки „Трендови и
перспектива“ во релевантните делови содржат дополнителни појаснувања.
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на земјиштето и климатските промени и понатаму предизвикуваат голема
загриженост, заканувајќи се на стоките и услугите за заштита на животната
средина како потпори на економскиот производ и добросостојбата на Европа.
Се семта дека висок процент од заштитените видови (60%) и типови на
живеалишта (77%) е со неповолен конзервациски статус, а Европа не е на
патот што ќе ја одведе до нејзината општа цел за запирање на губењето на
биолошката разновидност до 2020 година, иако се постигнуваат одредени
поконкретни цели. Според проекциите, климатските промени ќе се
интензивираат и се очекува да опстојат носечките причинители на загубата на
биодиверзитет.
Во поглед на ефикасноста на ресурсите и нискојаглеродното општество,
краткорочните трендови се поохрабрувачки. Европските емисии на стакленички
гасови се намалија за 19% од 1990 година, наспроти порастот од 45% во
економската продуктивност. Други притисоци во животната средина, исто
така, се одделуваат, во апсолутна смисла, од економскиот раст. Се намалува
употребата на фосилни горива, како што се намалуваат и емисиите на одредени
загадувачки материи од транспортот и од индустријата. Од 2007 година,
вкупното искористување на ресурси во ЕУ е намалено за 19%, се создава
помалку отпад, а стапките на рециклирање се подобруваат речиси во сите земји.
Политиките се во функција, но финансиската криза од 2008 година и
последователната економска рецесија од своја страна придонесоа кон
намалувањето на одредени притисоци, а допрва ќе се види дали сите
подобрувања ќе се одржат. Исто така, степенот на амбициозност на сегашната
политика за заштита на животната средина е, можеби, несоодветен за
остварување на долгорочните цели за заштита на животната средина во Европа.
На пример, проектираните намалувања на емисиите на стакленички гасови се
во моментов недоволни за да ја доведат ЕУ на патеката што води кон нејзината
цел за 2050 година – намалување на емисиите за 80-95%.
Што се однесува до еколошките притисоци врз здравјето, во последниве
децении се постигнати видни подобрувања во квалитетот на водата за пиење
и водата за капење и се намалени одредени опасни загадувачки материи.
Сепак, наспроти одредени подобрувања во квалитетот на воздухот, воздухот и
бучавата и понатаму предизвикуваат сериозни здравствени последици, посебно
во урбаните средини. Во 2011 година, околу 430 000 предвремени смртни
случаи во ЕУ се поврзуваа со ситните цврсти честички (PM2.5). Се проценува
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дека изложеноста на бучава во животната средина секоја година придонесува
за најмалку 10 000 предвремени смртни случаи како последица од коронарни
срцеви заболувања и удари. Растечката употреба на хемикалии, пак, особено
во малопродажните производи, се поврзува со регистрираниот пораст во
ендокрините заболувања и нарушувања кај луѓето.
Перспективата на здравствено-еколошките ризици во претстојните децении е
неизвесна, но порастот во одредени области е загрижувачки. На пример, не се
очекува дека проектираните подобрувања во квалитетот на воздухот ќе бидат
доволни да се спречи понатамошното нарушување на здравјето и на животната
средина, додека последиците од климатските промени врз здравјето се очекува
да се влошуваат.

Разбирање на системските предизвици
Европа постигнува напредок во трите приоритетни области на Седмата акциска
програма за животна средина, со намалување на одредени клучни притисоци
врз животната средина, но често овие подобрувања сé уште не се преточени
во подобрена флексибилност на екосистемите или во намалени ризици за
здравјето и за добросостојбата. Понатаму, долгорочната перспектива е често
помалку позитивна од она што се навестува со последните трендови.
Кон овие диспаритети придонесуваат различни фактори. Динамиката на
еколошките системи може да значи дека постои значително временско
заостанување пред намалените притисоци да се преточат во подобрувања во
состојбата на животната средина. Покрај тоа, голем број притисоци остануваат
значителни во апсолутна смисла наспроти неодамнешните намалувања. На
пример, фосилните горива сé уште зафаќаат три четвртини од енергенсите во
ЕУ, со што се наметнува тежок товар на екосистемите преку импликациите од
климатските промени, закиселувањето и еутрофикацијата.
Повратните спреги, меѓузависностите и условеностите во еколошките и
социо-економските системи, исто така, ги подриваат напорите за ублажување
на притисоците врз животната средина. На пример, подобрената ефикасност
во производните процеси може да ги намали трошоците на стоките и услугите,
со што се поттикнува зголемена потрошувачка (повратен ефект). Промената
во моделите на изложеност и ранливоста на луѓето поврзана, на пример, со
урбанизацијата, може да се избалансира со намалувањата во притисоците. Од
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друга страна, неодржливте системи на производство и потрошувачка, коишто
се одговорни за многу притисоци врз животната средина, обезбедуваат и
разновидни придобивки, вклучувајќи работни места и приходи. Ова може да ги
стимулирта секторите и заедниците да се противат на промената.
Можеби најтешките предизвици за управувањето со европската животна
средина произлегуваат од фактот што двигателите, трендовите и влијанијата во
животната средина сé повеќе се глобализираат. Денес, на животната средина
на Европа, како и на моделите на потрошувачка и на животниот стандард,
влијаат различни долгорочни мегатрендови. На пример, ескалирачкото
искористување на ресурсите и емисиите што го следат глобалниот економски
раст во последниве децении ги неутрализираа придобивките од успехот на
Европа во намалувањето на емисиите на стакленички гасови и на загадувањето,
како и создавањето на нови ризици. Глобализацијата на синџирите на
снабдување истовремено значи дека голем број влијанија од производството
и потрошувачката во Европа се појавуваат во други делови на светот, каде
што компаниите, потрошувачите и креаторите на политики на Европа имаат
релативно ограничено познавање, мотивација и простор да влијаат на истите.

Редефинирање на политиката и на знаењата за транзиција
кон зелена економија
Извештајот на ЕЕА – Европската животна средина – состојба и перспектива
2010 (SOER 2010) обрна внимание на ургентната потреба за преминување на
многу поинтегрален пристап во разрешувањето на долготрајните, системски
еколошки проблеми. Во него, транзицијата кон зелена економија беше
идентификувана како една од промените што се потребни за да се обезбеди
долгорочна сигурност на Европа и на нејзиното соседство. Анализата прикажана
во Табелата ES.1 дава ограничена потврда за напредокот во ефектуирањето на
оваа фундаментална промена.
Анализата упатува дека политиките за заштита на животната средина и
економските остварувања и остварувањата од технолошки овозможената
ефикасност заедно нема да бидат доволни да се постигне визијата до
2050 година. Наместо тоа, да се живее добро во рамките на еколошките
ограничувања ќе биде условено со фундаментални преобразби во системите
на производство и потрошувачка, коишто ја чинат коренитата причина на
притисоците врз животната средина и врз климата. Со својата природа, таквите
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преобразби ќе доведат до длабоки промени во доминантните институции,
практики, технологии, политики, начини на живот и на размислување.
Редефинирањето на постојните пристапи во политиката може да даде
суштински придонес кон таквите преобразби. Во сферата на политиката за
животната средина и климата, напредувањето кон долгорочните преобразби
може да се забрза со четири воспоставени и комплементарни пристапи,
доколку се земат заедно и се спроведуваат кохерентно. Тоа се: ублажување на
познатите влијанија врз здравјето на луѓето и на екосистемите со паралелно
создавање на социо-економски можности преку технолошки иновации
базирани на ефикасност на ресурсите; приспособување на очекуваните
климатски и други еколошки промени со зголемување на флексибилноста,
на пример во градовите; избегнување на потенцијално сериозни штети за
здравјето и добросостојбата на луѓето и на екосистемите од животната средина,
со преземање на претпазливи и превентивни акции, базирани на навремени
предупредувања од науката; и обновување на флексибилноста во екосистемите
и во општеството со унапредување на природните ресурси, придонесување кон
економскиот развој и надминување на социјалните диспаритети.
Успешноста на Европа во придвижувањето кон зелена економија ќе зависи
делумно од погодувањето на вистинскиот баланс меѓу овие четири пристапи.
Преструктурирањето на европските системи за производство и потрошувачка
би се забрзало со политички пакети, коишто вклучуваат општи и посебни цели
како потврда на односите меѓу ефикасноста на ресурсите, флексибилноста на
екосистемите и добросостојбата на луѓето. Во овој контекст, пристапите на
управување што ги ангажираат граѓаните, невладините организации, фирмите и
градовите, би понудиле дополнителни потстреци.
Постојат серија други можности за насочување на потребните транзиции кон
одржливи системи на производство и потрошувачка:
•

Спроведување, интегрирање и усогласување на политиката за
животна средина и за клима. Основата за краткорочните и долгорочните
подобрувања во животната средина на Европа, здравјето на луѓето и во
економскиот просперитет, се потпира на целосното спроведување на
политиките и подоброто интегрирање на заштитата на животната средина
во секторските политики со најголемо учество во притисоците и влијанијата
врз животната средина. Такви области се енергетиката, земјоделството,
транспортот, индустријата, туризмот, рибарството и регионалниот развој.
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•

Инвестирање за иднината. Производно-потрошувачките системи
коишто ги задоволуваат основните општествени потреби, како што се
храната, енергијата, домувањето и мобилноста, се потпираат на скапа и
долготрајна инфраструктура, што значи дека изборот при инвестирањето
може да има долгорочни импликации. Според тоа, од суштинска важност
е да се избегнуваат инвестиции со коишто општеството се затвора во
постојните технологии и со тоа се ограничуваат опциите за иновации или се
попречуваат инвестиции заради замени.

•

Поддржување или зголемување на сегментарни иновации. Брзината
на иновирањето и ширењето на идеите игра централна улога во водењето
на системските преобразби. Покрај новите технологии, иновациите можат
да се појават во различни форми, вклучувајќи финансиски алатки, како
што се зелени обврзници и исплати за екосистемски услуги; пристапи на
интегрирано управување со ресурсите; и социјални иновации, како што е
„проконсумизмот“ (кованка од производство и потрошувачка, заб.прев.),
каде што се спојува улогата на потрошувачите и производителите, во
развивањето и обезбедувањето на услуги поврзани, на пример, со енергија,
храна и мобилност.

•

Унапредување на базата на знаења. Постои јаз меѓу постојните,
воспоставени мониторинг податоци и индикатори и знаењето што е
потребно за поддршка на преобразбата. Надминувањето на јазот бара
вложување во подобро запознавање на системската наука, информирање со
предвидувања за понатаму, системски ризици и односите помеѓу промената
на животната средина и добросостојбата на луѓето.

Заедничката временска рамка, утврдена за Седмата акциска програма за
животна средина на ЕУ, Повеќегодишната финансиска рамка на ЕУ 20142020 година, Стратегијата за Европа до 2020 година и Рамковната програма
за истражувања и иновации (Хоризонт 2020), нуди единствена можност
за искористување на синергиите меѓу политичките, инвестициските и
истражувачките активности во поддршка на транзицијата кон зелена економија.
Финансиската криза не ја намали заинтересираноста на европските граѓани за
еколошките проблеми. Впрочем, европските граѓани цврсто веруваат дека треба
да се направи повеќе, на сите нивоа, за да се заштити животната средина и дека
националниот напредок треба да се мери со примена на еколошки, социјални и
економски критериуми.
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Извршно резиме

Во својата Седма акциска програма за животна средина, ЕУ предвидува дека
денешните деца ќе поминат половина од својот живот во нискојаглеродно
општество, што ќе се потпира на циркуларна економија и флексибилни
екосистеми. Остварувањето на оваа определба може да ја доведе Европа на
фронталната граница на науката и технологијата, но потребни се посилно
чувство за итност и похрабри акции. Овој извештај нуди придонес кон
постигнувањето на овие визии и цели, заснован на знаења.
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Променливиот контекст на европската политика за заштита на животната средина

Променливиот контекст на
европската политика за заштита на
животната средина
„Во 2050 година, ќе живееме добро, во рамките на еколошките ограничувања
на планетата. Нашиот просперитет и нашата здрава животна средина
произлегуваат од иновативна, циркуларна економија во која што ништо не се
фрла залудно, а со природните ресурси се управува на одржлив начин, додека
биодиверзитетот се заштитува, вреднува и се обновува на начини со коишто
се зголемува флексибилноста на нашето општество. Нашиот нискојаглероден
раст веќе долго е одделен од искористувањето на ресурсите, со што се одредува
брзината на остварување на безбедно и одржливо глобално општество“.
Извор:

1.1

Седма акциска програма за животна средина (EU, 2013).

Европската политика за животна средина има за
цел остварување на добар живот во границите на
нашата планета

Горната визија е во срцето на Седмата акциска програма за животната
средина, усвоена од страна на Европската унија (ЕУ) во 2013 година (EU, 2013).
Но, вистинската амбиција во ниту еден случај не е ограничена само на
оваа програма, а маса понови политички документи својата срж имаат
комплементарни или слични амбиции во (2).
Оваа визија веќе не е, ако некогаш воопшто била, само визија за животната
средина. Таа е неразделна од својот поширок социјален и економски контекст.
Неодржливото искористување на природните ресурси не само што ја
поткопува флексибилноста на екосистемите, туку има и директни и индиректни
импликации за здравјето и за животниот стандард. Сегашните модели на
потрошувачка и производство го унапредуваат квалитетот на нашиот живот,
а истовремено, иако парадоксално, го изложуваат на ризик.

(2)

Видете, на пример, Патоказна карта на Европската унија кон ресурсно ефикасна Европа
(2011), Енергетска патоказна карта 2050 (2011), Патоказна карта кон конкурентна
нискојаглеродна економија во 2050 година (2011), Патоказна карта кон единствена
европска транспортна област (документ како Бела книга во 2011 година), Стратегија за
биодиверзитет (2012), како и неколку други европски или национални документи.
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Притисоците врз животната средина што се поврзуваат со овие модели вршат
реално и растечко влијание на нашата економија и на нашата добросостојба.
На пример, се проценува дека трошоците за нарушувањата на здравјето и на
животната средина предизвикани од загадувачките материи што ги испуштаат
европските индустриски капацитети се поголеми од 100 милијарди евра
годишно (EEA, 2014t). Овие трошоци не се само економски; тие, исто така, се
јавуваат и како намален животен век на европските граѓани.
Покрај тоа, постојат индикации дека нашите економии се приближуваат до
еколошките граници во коишто се поставени и дека веќе доживуваме некои од
ефектите на физичката и еколошката ограниченост на ресурсите. Ова е видливо
од сé посериозните последици од екстремните временски појави и од климатските
промени, како и од недостатокот на вода и сушите, уништувањето на живеалишта,
загубата на биодиверзитет и деградацијата на земјиштето и почвата.
Во перспектива, демографските и економските основни проекции укажуваат
на континуиран раст на населението и досега незабележан пораст во бројот на
потрошувачи од средната класа ширум светот. Денес, помалку од 2 милијарди од
светското население од 7 милијарди спаѓа во групата потрошувачи од средната
класа. До 2050 година, бројот на луѓе на планетата се очекува да достигне
9 милијарди, од кои над 5 милијарди ќе припаѓаат на средната класа (Kharas,
2010). Овој раст веројатно ќе биде проследен со интензивирање на глобалната
конкуренција за ресурсите и со растечки побарувања од екосистемите.
Ваквите движења го покренуваат прашањето – дали еколошките ограничувања
на нашата планета можат да го издржат економскиот раст на којшто се потпираат
нашите модели на потрошувачка и производство? Веќе денес зголемената
конкуренција предизвикува загриженост околу пристапот до клучните ресурси, а
цените на основните категории на ресурси се мошне нестабилни во последниве
години, со пресврт во долгорочно надолните трендови.
Овие трендови ја истакнуваат важноста на врската меѓу економската одржливост
и состојбата на животната средина. Ние мораме да обезбедиме животната
средина да може да се користи за задоволување на материјалните потреби
и истовремено да овозможи здрав простор за живот. Јасно е дека утрешната
ефикасност на економијата ќе зависи од вградувањето на еколошките проблеми
во основата на нашите економски и социјални политики (3), наместо на
заштитата на природата да гледаме како на „додадена вредност“.

(3)

20

Изразени, на пример, во говорот за „Нов екологизам“ ( ‘New environmentalism’) од
поранешниот Еврокомесар Јанез Поточник, на 20 јуни 2013 година (EC, 2013e)
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Продлабочувањето на таквата интеграција меѓу еколошките, економските и
социјалните политики е во сржта на Договорот за Европската унија, чијашто цел
е да служи „да се работи за одржлив развој на Европа базиран на рамномерен
економски раст и ценовна стабилност, високо конкурентна социјално-пазарна
економија насочена кон целосна вработеност и социјален напредок и високо
ниво на заштита и унапредување на квалитетот на животната средина“ (член 3,
Договор за Европската унија).
Овој извештај – Европската животна средина: состојба и перспектива 2015 –
настојува да обезбеди информации за постигнување напредок кон оваа
интеграција. Тој дава сеопфатен преглед на состојбата на животната средина во
Европа, трендовите во неа и перспективата за истата, во момент што може да се
опише како точка на половина пат: сега сме во позиција да погледнеме околу
40 години наназад на политиката на ЕУ за животната средина, а 2050 година
(годината во којашто сакаме да живееме добро во рамките на ограничувањата
на планетата) е оддалечена нешто помалку од 40 години.

1.2

Во изминативе 40 години, политиките за заштита
на животната средина во ЕУ имаа забележлив успех

Од седумдесеттите години на минатиот век е донесен широк опсег на законска
регулатива за животната средина. Корпусот на правото на ЕУ за животната
средина – познат и како acquis за животната средина – се состои од околу
500 директиви, регулативи и одлуки.
Во истиот период, нивото на заштита на животната средина се подобри видно
во повеќето делови на Европа. Емисиите на одделни загадувачки материи
во воздухот, водата и почвата се, генерално, значително намалени. Овие
подобрувања, до значителен степен, се резултат на сеопфатната законска
регулатива за заштита на животната средина донесена ширум Европа и
произведуваат низа непосредни, како и повеќе посредни еколошки, економски
и социјални придобивки.
Политиките за заштита на животната средина, во одредена мера, придонесуваат
во напредокот кон одржлива зелена економија, т.е. економија во којашто
политиките и иновациите овозможуваат општеството да ги искористува
ресурсите ефикасно, со што ќе се унапредува добросостојбата на луѓето на
инклузивен начин и ќе се одржуваат природните системи со кои опстојуваме.
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Политиките на ЕУ стимулираат иновации и инвестиции во еколошки производи
и услуги, со што се создаваат работни места и можности за извоз (ЕU, 2013).
Покрај тоа, интегрирањето на целите на животната средина во секторските
политики, како што се политиките со коишто се регулираат земјоделството,
транспортот и енергијата, обезбедува финансиски стимулации за заштита на
животната средина.
Политиките и законодавството на Европската унија за воздух постигнаа
навистина реални придобивки, како за здравјето на луѓето така и за животната
средина. Во исто време, понудија и економски можности, на пример во секторот
за чиста технологија. Проценките изнесени во предлогот на Европската
комисија за Политички пакет за чист воздух покажуваат дека големите
производни компании во ЕУ веќе заработуваат до 40% од нивните приходи од
своите портфолија за заштита на животната средина, а се очекува овој процент
да се зголемува (EC, 2013a).
Овој општ напредок во квалитетот на животната средина е документиран во
четирите претходни извештаи за Европската животна средина: состојба и
перспектива (SOER) објавени во 1995, 1999, 2005 и во 2010 година. Во сите овие
извештаи се заклучува дека „политиката за заштита на животната средина
има остварено големи подобрувања […] но, во сферата на животната средина
остануваат големи предизвици“.
Непосредната состојба се подобрува во големи делови на Европа, во повеќе
области на животната средина. За многумина од нас, нашата локална околина
денес веројатно не е во еднаква состојба како пред индустријализацијата на
нашите општества. Но, во неколку случаи, локалните трендови во животната
средина и понатаму се причина за загриженост, често поради неспроведување
на договорените политики.
Во исто време, осиромашувањето на природниот капитал продолжува да го
загрозува добриот еколошки статус и флексибилноста на екосистемите (овде со
значење на способност на животната средина да се приспособи кон нарушувањата
или да ги толерира истите без да западне во квалитативно поинаква состојба).
Загубата на биодиверзитет, климатските промени или хемиските оптоварувања
создаваат дополнителни ризици и несигурност. Со други зборови, намалувањата
на одредени притисоци врз животната средина не секогаш резултираа со
позитивна перспектива на животната средина во поширока смисла.
Најновите оценки на основните трендови и на напредокот во последниве
10 години повторно ги потврдуваат овие мешани трендови (EEA, 2012b).
Поглавјата 3, 4 и 5 на овој извештај обезбедуваат ажурни тематски оценки на овие
и на други еколошки предизвици и повторно ја потврдуваат оваа општа слика.
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1.3

Се развива нашето познавање на системската
природа на бројни еколошки предизвици

Во последниве години, како резултат на продлабоченото осознавање на
проблемите во животната средина, се развиваат политики за заштита на
животната средина и за климатските промени. Со ваквото сознание, како што се
заклучува во овој и во претходните извештаи од серијата Европската животна
средина: состојба и перспектива (SOER), се потврдува дека еколошките проблеми
со кои се соочуваме денес не се разликуваат многу од оние од пред една
деценија.
Иницијативите на политиките за заштита на животната средина, усвоени во
последно време, продолжуваат да ги обработуваат климатските промени,
загубата на биодиверзитетот, неодржливото искористување на природниот
капитал и еколошките притисоци врз здравјето. Иако овие прашања остануваат
важни, се зголемува и вниманието за врските меѓу нив, како и нивната
интеракција со општествените трендови. Овие меѓусебни врски го усложнуваат
дефинирањето на проблемите и реакцијата на истите (Табела 1.1).

Табела 1.1

Еволуција на еколошките проблеми

Карактеризација
на типот на
проблемот

Конкретен

Дифузен

Системски

Клучни
карактеристики

Причинскопоследичен след;
големи (точкести)
извори; често
локални

Кумулативни
причини;
повеќе извори;
често регионални

Системски причини;
меѓусебно поврзани
извори; често
глобални

Во центарот на
вниманието во

1970/1980-те години
(па до денес)

1980/1990-те години
(па до денес)

1990/2000-те години
(па до денес)

Вклучува прашања
како што се

Штети во шумите
од кисели дождови;
урбани отпадни
води

Емисии од
транспортот;
еутрофикација

Климатски
промени; загуба на
биодиверзитет

Доминантна
реакција на
политиката

Насочени политики
и еднопроблемски
инструменти

Интегрирање
на политиката и
подигање на свеста
на јавноста

Доследни политички
пакети и други
системски пристапи

Извор:

EEA, 2010d.
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Генерално, конкретните еколошки проблеми, често со локални ефекти,
во минатото се третирале преку насочени политики и еднопроблемски
инструменти. Ваков е случајот со проблемите како што се отстранувањето на
отпадот или заштитата на видовите. Но, од деведесеттите години на минатиот
век, препознаенавањето на дифузните притисоци од различни извори
доведе до зголемена посветеност на интеграцијата на еколошките проблеми
во секторските политики, како што се транспортната или земјоделската, со
различни резултати.
Како што се посочува погоре и се илустрира низ целиот извештај, таквите
политики придонесуваат кон намалување на дел од притисоците врз
животната средина. Сепак, тие се веројатно понеуспешни во запирањето на
загубата на биодиверзитет поради уништување и прекумерно искористување
на живеалиштата, елиминацијата на ризиците за здравјето на луѓето како
резултат на комбинација на хемикалии што се воведуваат во нашата околина
или во запирањето на климатските промени. Со други зборови, се бориме со
долгорочни, системски еколошки предизвици.
Оваа дивергентна појава е предодредена од неколку фактори и комплексни
интеракции. Во случајот на еколошки проблеми со релативно конкретни
причинско-последични односи, притисоците врз животната средина и
непосредната штета можат да се намалат со подиректно поставена политика.
За покомплексните еколошки проблеми, деградацијата на животната средина е
предизвикана од повеќе причини, што го отежнува дефинирањето на реакциите
на политиката. Современата политика за заштита на животната средина треба
да ги третира двата типа на проблеми.
До одреден степен, ова растечко разбирање на еколошките предизвици е веќе
отсликано во новиот пристап кон развивањето на доследни „политички пакети“,
коишто се базираат на тристепена реакција:
(1) Поставување на општи стандарди за квалитет поврзани со состојбата на
животната средина што го води севкупниот развој на доследни политички
пристапи во меѓународни рамки,
(2) Поставување на соодветни севкупни цели поврзани со притисоците врз
животната средина (со често вклучување на преглед според земја или
економски сектор или на едното и на другото),
(3) Дефинирање на конкретни политики кои се однесуваат на точките на
притисок, двигателите, секторите или стандардите.
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Овој пристап може да се илустрира со политиките на ЕУ за климатски промени:
амбициите на политиката во целина, во голема мера, се раководат од
меѓународно договорената цел за задржување на глобалното затоплување под
2°C во споредба со прединдустриските нивоа. Во рамките на Европската унија,
ова се преточува во вкупни цели за намалување на емисиите на стакленички
гасови (пр.: намалување на емисиите, на ниво на ЕУ, за 20% до 2020 година и за
40% до 2030 година, споредено со нивоата од 1990 година). Ова, од своја страна,
се поврзува со серија поконкретни политики, вклучувајќи директиви за тргување
со емисии, обновлива енергија, енергетска ефикасност и други.
Тематската стратегија за загаденоста на воздухот ја води тековната политика на
ЕУ за квалитет на воздухот. Овде, законодавството на ЕУ следи двоен пристап на
истовремено спроведување на стандарди за квалитет на воздухот и контролни
мерки за ублажување на самиот извор. Овие контролни мерки за ублажување
на самиот извор вклучуваат обврзувачки национални гранични вредности за
емисиите на најважните загадувачки материи. Покрај тоа, постои и законска
регулатива за конкретни извори, која се однесува на индустриските емисии,
емисиите од возилата, стандардите за квалитет на горивата и други извори на
загадување на воздухот.
Трет пример е неодамнешниот Пакет за циркуларна економија предложен
од Европската комисија (EC, 2014d). Пакетот ја расчленува општата цел
за постигнување на општество без отпад во група на повеќе конкретни
краткорочни цели. Постигнувањето на овие цели е условено со нивното целосно
земање предвид и интегрирање во поконкретни политики (кои се почесто за
посебни сектори).

1.4

Целите на политиката за заштита на животната
средина се краткорочни, среднорочни и долгорочни

Обновувањето на флексибилноста на екосистемите и унапредувањето
на човековата добросостојба често траат значително подолго отколку
постигнувањето на намалувањата во притисоците врз животната средина или
достигнувањата во ресурсната ефикасност. Последното често се постигнува за
една деценија или побрзо, додека првото вообичаено бара неколку децении
истрајно залагање (EEA, 2012b). Овие различни временски димензии поставуваат
предизвик пред креаторите на политики.
Во секој случај, различните временски димензии можат да се интегрираат
во успешна сеопфатна стратегија, со оглед на тоа што остварувањето на
долгорочните визии зависи од постигнувањето на краткорочните цели. Како
резултат на тоа, Европската унија и многу европски земји сé повеќе изготвуваат

Европската животна средина | Cостојба и перспектива 2015

25

Синтезен извештај | Дел 1 Поставување на сцената

политики за животната средина и за климата, кои ги разработуваат овие
различни временски димензии (Слика 1.1). Тие вклучуваат:
•

конкретни политики за животната средина, со сопствени временски
распореди и рокови за спроведување, известување и ревидирање, кои
често вклучуваат повеќе краткорочни цели;

•

тематски политики за животната средина и секторски политики подготвени
во контекстот на подеталните политики, кои вклучуваат поконкретни
среднорочни цели до 2020 или до 2030 година;

•

долгорочни визии и цели, главно со одредница за општествена транзиција
до 2050 година.

Слика 1.1

Долгорочна транзиција/прелиминарни цели поврзани со
политиката за животна средина

Одржливост на
животната средина

· Цели на ЕУ за отпад
· Рамковна директива за води
· Риболов под максимално
одржливите улови (МОУ)
· Милениумски развојни
цели (МРЦ)
2015 год

· Цели на Европа за 2020 година
· Запирање на загубата на
биодиверзитетот
· Цели на ЕУ за клима
· Цели за квалитет на
воздух
· Цели на ЕУ за отпад
2020/2030 год

2050 година
· Визија 2050 во
7-та АПЖС
· Намалување на
стакленичките гасови
за 80-95%
· План за води
· Без влијанија (воздух)
· Без зафаќање на нето
земјиште
· Цели на одржлив
развој (ЦОР)

Време
2015 год
Тематски политики, навременост и рокови
2020/2030 год Сеопфатни политики (Европа 2020,7-ма Акциска програма за животна средина)
или конкретна цел
2050 год
Долгорочни визии и цели со перспектива на општествена транзиција
Извор:
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Во овој контекст, Седмата акциска програма за животна средина игра посебна
улога и нуди доследна рамка за политиките за животна средина преку
обединување на кратките, средните и долгите рокови. Овие политики се
широко поставени на пшринципот на превентивно дејствување, принципот
на елиминација на загадувањето на изворот и принципот на претпазливост.
Како што е наведено погоре, програмата дополнително ја конкретизира
амбициозната визија за 2050 година и одредува девет приоритетни цели за
приближување кон оваа визија (Рамка 1.1).

Рамка 1.1 Седма акциска програма за животната средина на
Европската унија
Потребно е паралелно да се спроведуваат три тематски цели, со оглед на тоа
што акциите што ќе се преземаат за една цел често ќе придонесуваат кон
постигнувањето на другите:
1. да се заштити, зачува и да се унапреди природниот капитал на Унијата,
2. Унијата да се трансформира во ресурсно ефикасна, зелена и конкурентна
нискојаглеродна економија,
3. граѓаните на Унијата да се заштитат од притисоци и ризици поврзани со
животната средина за здравјето и за добросостојбата.
Постигнувањето на наведените тематски цели бара олеснувачка рамка за
поддршка на ефективна акција, па според тоа истите се дополнети со четири
сродни приоритетни цели:
4. придобивките од законодавството за животна средина на Унијата да
достигнат максимум со подобрување на спроведувањето,
5. да се подобри базата на знаења и докази за политиката за животната
средина на Унијата,
6. да се обезбедат инвестиции за политиката за животна средина и клима и да
се разрешат еколошките екстерналии,
7. да се подобри интеграцијата на животната средина и доследноста на
политиката.
Уште две приоритетни цели се наменети за надминување на локални,
регионални и глобални предизвици:
8. да се зголеми одржливоста на градовите на Унијата
9. да се зголеми ефективноста на Унијата во надминувањето на
меѓународните предизвици поврзани со животната средина и климата.
Извор:

Седма акциска програма за животната средина (EU, 2013).
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Стратегијата на ЕУ – Европа 2020 претставува пример за среднорочна стратегија.
Таа се однесува на меѓусебната зависност на политиката за животна средина,
економската и социјалната политика. Во неа е поставена комбинираната цел
за остварување на мудра, одржлива и инклузивна економија. Една од петте
експлицитни главни цели што треба да се постигне до крајот на деценијава се
концентрира на климатските промени и на енергетската одржливост (Рамка 1.2).
Патоказната карта кон ресурсно ефикасна Европа е подиницијатива
на Стратегијата Европа 2020. Во неа е експлицитно опишано нашето
искористување на ресурсите и се предложени начини за одделување на
економскиот раст од искористувањето на ресурсите и влијанието на тоа врз
животната средина. Но, нејзиниот досегашен акцент е на зголемување на
продуктивноста на ресурсите, а не на постигнување на апсолутно одделување
на искористувањето на ресурсите или обезбедувањето на еколошка
флексибилност.

Рамка 1.2 Пет главни цели на Стратегијата Европа 2020
Европа 2020 е стратегија на Европската унија за тековниот раст. Во неа
е подвлечена трикратната цел на остварувањето на мудра, одржлива и
инклузивна економија, со вклучување на пет дополнителни конкретни цели за
целата ЕУ.
1. Вработување: да се вработат 75% од 20–64 годишните граѓани.
2. Истражување и развој (И+Р): 3% од БДП на ЕУ да се вложи во И+Р.
3. Климатски промени и енергетска одржливост: емисиите на стакленички
гасови за 20% помали отколку во 1990 година (или 30%, ако условите се
соодветни); 20% од енергијата од обновливи енергенси; 20% зголемување
на енергетската ефикасност.
4. Образование: намалување на стапките на предвремено напуштање на
училиштето под 10%, и најмалку 40% од 30–34 годишните граѓани да
завршат образование од трет степен.
5. Борба со сиромаштијата и социјалната исклученост: најмалку 20 милиони
помалку луѓе во состојба на или под ризик од сиромаштија и социјална
исклученост.
Извор:
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1.5

SOER 2015 дава оценка на состојбата и перспективата
за животната средина во Европа

Овој извештај има за цел да обезбеди, за креаторите на политики и за јавноста,
сеопфатна оценка на нашиот напреок кон постигнувањето на одржливост на
животната средина, генерално и посебно на одделните цели на политиката.
Оваа оценка се заснова на објективни, сигурни и споредливи информации за
животната средина и се надоврзува на базата на докази и знаења што постои
во Европската агенција за животна средина (EEA) и во Европската мрежа за
информирање за животната средина и набљудување (Eionet).
Имајќи го ова предвид, овој извештај обезбедува информации генерално за
европската политика за животна средина и посебно за нејзиното спроведување
во периодот до 2020 година. Во него е отсликана европската животна средина
во глобален контекст, а содржи и тематски поглавја во коишто се накратко
опишани состојбата на животната средина, трендовите во неа и перспективата
на истата во Европа.
Анализата што е претставена овде се надоврзува на серија кратки информации
за клучни прашања, коишто ја дополнуваат. Тоа се 11 кратки информации
за глобалните мегатрендови и нивната релевантност за европската животна
средина, 25 тематски кратки информации за конкретни теми поврзани со
животната средина во европски рамки и 9 кратки информации коишто
нудат споредба на напредокот во европските земји врз основа на заеднички
индикатори. 39 национални кратки извештаи даваат збирен опис на состојбата
на животната средина во тие европски земји, а три регионални кратки извештаи
обезбедуваат сличен преглед за Арктичкиот регион, регионите на Средоземно
Море и Црно Море, каде што Европа ја дели одговорноста за заштитата на
вулнерабилните екосистеми со своите соседи (Слика 1.2).
Поглавјата на овој синтезен извешај се сконцентрирани на три посебни
димензии.
Фокусот на Дел 1 на овој извештај (Поглавје 1 и Поглавје 2) е на понатамошното
унапредување на нашето разбирање на промените без преседан, меѓусебно
поврзаните ризици, глобалните мегатрендови и еколошките ограничувања, кои
директно и индиректно влијаат врз европската животна средина. Постојат многу
врски меѓу животната средина и климатските промени и нивните примарни
движечки сили, со што истите стануваат уште потешки за препознавање.
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Слика 1.2

Структура на SOER 2015

SOER2015
Глобални
мегатрендови

Европски кратки
информации

Споредби меѓу
земјите

Земји и региони
Пакет од 39 кратки
информации со
краток приказ
на извештаите
за состојбата на
животната средина
во секоја од 39-те
европски земји:

Пакет од 11 кратки
информации за:

Пакет од 25 кратки
информации за:

Пакет од 9 кратки
информации за:

• Дивергентни
трендови на
светското
население

• Земјоделство

• Земјоделство
-органско
производство

• Кон поурбан свет
• Менување на
оптоварувањата
со заболувања
и ризиците за
пандемии
• Забрзување на
технолошките
промени
• Континуиран
економски раст?
• Сѐ помултиполарен
свет
• Интензивна
глобална
конкуренција за
ресурси
• Растечки
притисоци врз
екосистемите
• Сѐ посериозни
последици од
климатските
промени
• Растечко
загадување на
животната средина
• Разновидни
пристапи во
управувањето
Ќе има и извештај
за глобалните
мегатрендови.

• Загадување на
воздухот
• Биодиверзитет
• Влијанија на
климатските
промени и
приспособување
кон нив
• Потрошувачка
• Енергија
• Шуми
• Квалитет на слатки
води
• Зелена економија

• Загадување на
воздухот – емисии
на избрани
загадувачки
материи
• Биодиверзитет
– заштитени
подрачја
• Енергетика –
потрошувачка на
енергија и удел
на обновливата
енергија

• Здравје и животна
средина

• Квалитет на слатки
води – нутриенти
во реките

• Хидролошки
системи и
одржливо
управување со
водите

• Ублажување
на климатските
промени – емисии
на стакленички
гасови

• Индустрија

• Ефикасност на
ресурсите –
ефикасност на
материјалните
ресурси и
продуктивност

• Земјишни системи
• Морска средина
• Поморски
активности
• Ублажување
на климатските
промени
• Природен капитал
и екосистемски
услуги
• Бучава
• Ефикасност на
ресурсите
• Почва
• Воздухот и
климатскиот
систем
• Туризам

• Транспорт –
побарувачка
за патнички
транспорт и модели
• Отпад – создавање
на комунален
цврст отпад и
управување со
истиот
Овие споредби
се базирани на
индикаторите за
животна средина
кои се заеднички за
повеќето европски
земји.

• Транспорт
• Урбани системи
• Отпад.
Наведените информации се достапни на: www.eea.europa.eu/soer.
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• 33 земји членки
на ЕЕА
• 6 земји
соработнички од
Западен Балкан
Дополнително,
3 кратки информации
даваат преглед на
главните предизвици
во животната средина
во избрани региони
кои се протегаат вон
Европа:
• Арктичкиот регион
• Црноморскиот
регион
• Средоземноморскиот
регион

Променливиот контекст на европската политика за заштита на животната средина

Фокусот на Дел 2 (Поглавје 3, Поглавје 4 и Поглавје 5) е да обезбеди информации
за спроведувањето и подобрувањето на постојните пристапи на политиката,
особено оние вградени во трите тематски цели зацртани во Седмата акциска
програма за животна средина: (1) да се заштити, зачува и да се унапреди
природниот капитал на Европа; (2) Европа да се трансформира во ресурсно
ефикасна, зелена и конкурентна нискојаглеродна економија; и (3) граѓаните на
Европа да се заштитат од притисоци и ризици за здравјето и за добросостојбата,
поврзани со животната средина.
Дел 2 содржи заклучни оценки за трендовите и перспективата за 20 еколошки
проблеми, разместени во овие три поглавја. Засновани на експертски суд и на
информациите од клучните индикатори за животната средина, овие оценки ги
истакнуваат избраните трендови следени во изминативе 5–10 години и ја нудат
перспективата за 20 години или повеќе согласно постојните политики и мерки.
Понатаму, за односните прашања, поглавјата укажуваат на генерален напредок
кон целите на политиката (видете Табела 1.2 за применетите критериуми на
оценување).
Во Дел 3 (Поглавје 6 и Поглавје 7) е отсликана новата состојба и перспективата
на европската животна средина. Врз основа на нашето подобрено поимање
на позицијата на која што се наоѓаме денес, овие поглавја имаат за цел да ги
навестат можностите за редефинирање на политиката за животна средина за да
се олесни транзицијата кон поодржливо општество.

Легенда што се користи во заклучната оценка „трендови
и перспектива“ во секој дел

Индикативна оценка на трендот и
перспективата

Индикативна оценка на напредокот
кон целите на политиката


во голема мера вон патот кон
постигнување на клучните цели на
политиката

¨

Табела 1.2

доминираат трендови на влошување

делумно на патот кон
постигнување на клучните цели на
политиката

þ

во голема мера на патот кон
постигнување на клучните цели на
политиката

трендовите покажуваат мешана слика

доминираат трендови на подобрување

Европската животна средина | Cостојба и перспектива 2015

31

© NASA Earth Observatory

Европската животна средина во поширок контекст

Европската животна средина
во поширок контекст
2.1

Многу од денешните еколошки предизвици се од
системски карактер

Мерките на европската политика за животна средина се покажаа како посебно
ефективни во надминувањето на локални, регионални и континентални
притисоци врз животната средина. Сепак, некои од предизвиците во животната
средина и климатските промени со коишто се соочуваме денес се разликуваат
од оние кои успешно ги решаваме во изминативе 40 години: тие, според својата
природа, се истовремено системски и кумулативни и не зависат само од нашето
дејствување во Европа, туку и од глобалниот контекст.
Голем број од денешните еколошки проблеми се карактеризираат со нивната
комплексност (т.е. имаат повеќекратни причини и се одликуваат со бројни
меѓузависности меѓу нивните примарни двигатели и соодветните влијанија).
Тешко е истите да се демаркираат или јасно да се дефинираат, бидејќи зафаќаат
различни делови на животната средина и на општеството, на различни начини.
Со тоа, различни групи во општеството често ги перципираат различно и во
различен географски опсег.
Овде, од посебна важност се три системски карактеристики кои се заеднички за
многу денешни еколошки предизвици (Слика 2.1).
Прво, тие директно и индиректно влијаат на изложеноста на фактори во
животната средина кои влијаат на здравјето и добросостојбата на луѓето,
како и на нашиот просперитет и на животниот стандард. Таквите фактори ги
вклучуваат штетните супстанции во нашата околина, неповолни временски
појави, како што се поплави и суши и (во екстремни случаи) потенцијалот на
сите екосистеми да станат несоодветни за живот. Сите овие фактори можат да го
ограничат нашиот иден пристап до основните добра во животната средина, како
што се чист воздух, чиста вода и плодна почва.
Второ, тие се суштествено поврзани со нашите модели на потрошувачка
и искористување на ресурсите. Во оваа смисла, може да се издвојат главните
категории на искористување на ресурсите: храна, вода, енергија и материјали
(последнава вклучува и градежни материјали, метали и минерали, ткаенина,
дрво, хемикалии и пластика), како и земјиште. Користењето на овие ресурси е
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Слика 2.1

Три системски карактеристики на еколошките предизвици

ЕВРОПСКИ ЕКОС
ИСТ
НИ И
ЕМ
БАЛ
О
И
ГЛ

ХРАНА

ЕНЕРГИЈА

ВОДА

1

2

ЗДРАВЈЕ И
ДОБРОСОСТОЈБА
НА ЛУЃЕТО

Пристап до
животната
средина и
изложеност

Искористување
на ресурсите
(потрошувачка)

МАТЕРИЈАЛИ

3

Извор:

Нема јасна
граница меѓу
глобалните и
европските

EEA.

од пресудно значење за добросостојбата на луѓето. Истовремено, ископувањето
и искористувањето на ресурсите, особено без контрола, негативно ги менува
екосистемите што ги обезбедуваат истите.
Ресурсите во рамките на овие категории се, исто така, цврсто меѓусебно
поврзани. На пример, замената на користењето на фосилни горива со
биоенергетски култури може да помогне да се решат проблемите со енергијата,
но ова е поврзано со губење на шуми и трансформација на земјиште на сметка
на природните области (UNEP, 2012a). Ова има свои импликации за површините
што се достапни за одгледување на прехранбени култури. Со оглед на тоа што
глобалните пазари за храна се поврзани, истото има импликации и за цената
на храната. Како резултат на тоа, деградацијата на животната средина има
силни импликации за сегашната и за долгорочната сигурност на пристапот до
клучните ресурси.
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Трето, нивната еволуција зависи од европските трендови и глобалните
мегатрендови, вклучувајќи ги оние што се поврзани со демографијата,
економскиот раст, трговските модели, технолошкиот напредок и меѓународната
соработка. Овие долгорочни модели на промена, коишто манифестираат
глобална димензија со децении, сé потешко се отплеткуваат (Рамка 2.1). Овој
меѓусебно поврзан глобален контекст ги попречува земјите еднострано да
решаваат еколошки проблеми. Дури и големи групи земји, кои дејствуваат
заедно (како во ЕУ), не можат сами да ги решат овие проблеми.
Случајот на климатските промени добро го илустрира ова: емисиите
придонесуваат кон глобалните атмосферски концентрации, предизвикувајќи
влијанија далеку од изворот, а потенцијално и далеку во иднината. На
сличен начин, иако емисиите на гасовите прекурсори на озонот во Европа се
значително намалени во последниве децении, измерените концентрации на
приземен озон се намалени незначително или дури и се зголемиле поради
далекусежното пренесување на загадувачки метарии од надвор од Европа
(EEA, 2014r).

2.2

Глобалните мегатрендови влијаат на перспективите
на европската животна средина

Глобализацијата и согледувањето на глобалните трендови упатуваат дека
состојбите на животната средина и политиките за нејзината заштита во Европа
не можат целосно да се спознаат, или да се водат правилно, во изолација од
глобалните движења. Глобалните мегатрендови ќе ги изменат идните европски
модели на потрошувачка и ќе влијаат на европската животна средина и клима.
Со предвидување на овие движења, Европа може да ги исползува можностите
што ги создаваат за да ги постигне еколошките цели и да напредува кон целите
утврдени во Седмата акциска програма за животна средина.
Таквите мегатрендови се однесуваат на демографијата, економскиот раст,
моделите на производство и тргување, технолошкиот напредок, деградацијата
на екосистемите и климатските промени (Слика 2.2 и Рамка 2.1).
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Слика 2.2

Глобални мегатрендови анализирани во SOER 2015
Дивергентни трендови на
светското население
ГМТ
1

ГМТ
2

Кон поурбан
свет

Менување на
оптоварувањата со
заболувања и
ризиците за пандемии

ГМТ
3

ГМТ
4

Забрзување на
технолошките
промени

ГМТ
5

Континуиран
економски раст?

системи
Еко

Храна

Вода
ЕУ
Енергија Материјали
Зе
мји ш т е

ГМТ
6

Сé помултиполарен
свет

ГМТ
7

Интензивна глобална
конкуренција
за ресурси
ГМТ
8

Растечки притисоци
врз екосистемите

ГМТ
11

Извор:
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Внесување
разновидни
пристапи во
управувањето

ГМТ
10

Растечко
загадување
на животната
средина

ГМТ
9

Сé посериозни
последици од
климатските промени

EEA.
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Рамка 2.1 Избор од глобалните мегатрендови анализирани во SOER
2010 и SOER 2015
Променети глобални популациски трендови: Од 1960-ите години, светското
население се зголеми двојно до 7 милијарди и според проекциите ќе продолжи да расте,
иако во напредните економии населението старее и во некои случаи се намалува.
Спротивно на ова, населението во најнеразвиените земји е во експанзија.
Кон поурбан свет: Денес, околу половина од светското население живее во урбани
средини, а според проекциите овој процент ќе се зголеми до две третини до 2050
година. Со соодветни инвестиции, оваа континуирана урбанизација може да
стимулира иновативни решенија за еколошките проблеми, но може и да ги зголеми
искористувањето на ресурсите и загадувањето.
Промена во оптоварувањата со заболувања и ризиците од пандемии:
Ризикот од изложување на нови, новопојавени и повторно појавени заболувања и
од нови пандемии се поврзува со сиромаштијата и расте со климатските промени
и зголемената мобилност на луѓето и стоките.
Забрзани технолошки промени: Новите технологии радикално го
трансформираат светот, особено на полето на нано, био, информатичките и
комуникациските технологии. Ова обезбедува можности за намалување на
влијанијата на човештвото врз животната средина и зголемување на сигурноста
на ресурсите, но носи и ризици и неизвесности.
Понатамошен економски раст?: Додека континуираниот удар од неодамнешната
економска рецесија сé уште го придушува економскиот оптимизам во Европа, најголем
дел од студиите предвидуваат понатамошна економска експанзија во глобални рамки
во наредните децении, со растечка потрошувачка и искористување на ресурсите,
особено во Азија и во Латинска Америка.
Сé повеќе мултиполарен свет: Во минатото, релативно мал број на земји
доминираа со глобалното производство и со глобалната потрошувачка. Денес,
во тек е значително ребалансирање на економската моќ, со оглед на тоа што,
особено азиските земји, избиваат напред, со влијанија врз глобалните односи на
меѓусебна зависност и на трговијата.
Интензивирана глобална конкуренција за ресурсите: Како што растат,
економиите се склони да користат повеќе ресурси, како обновливи биолошки
ресурси, така и необновливи резерви на минерали, метали и фосилни горива.
Кон овој раст на побарувачката придонесуваат индустриските движења и
променливите модели на потрошувачка.
Растечки притисоци врз екосистемите: Под влијание на глобалниот раст на
населението и придружните потреби за храна и енергија, како и новите модели на
потрошувачка, се очекува продолжена загуба на биодиверзитетот и деградација
на природните екосистеми, што ќе ги погоди најжестоко сиромашните во земјите
во развој.
Сé посериозни последици од климатскките промени: Затоплувањето на
климатскиот систем е неспорно, а од 1950-ите години наваму многу од настанатите
промени се без преседан во децении до милениуми. Со манифестирањето на
климатските промени, се предвидуваат сериозни последици како за екосистемите,
така и за човековите општества (вклучувајќи ги сигурноста на храната, честотата на
сушите и екстремните временски појави).
Сé поголемо загадување на животната средина: Ширум светот, екосистемите
денес се изложени на критични нивоа на загаденост со сé покомплексни мешавини.
Човековите активности, глобалниот раст на населението и променливите модели на
потрошувачка се клучните двигатели зад овој товар на животната средина.
Внесување разновидност во пристапите во управувањето: Несовпаѓањето
помеѓу растечките долготрајни глобални предизвици со кои се соочува
општеството и сé поограничената моќ на владите создава потреба за
дополнителни пристапи во управувањето, со поголема улога на деловното и на
граѓанското општество. Овие промени се неопходни, но будат загриженост околу
координацијата, ефективноста и отчетноста.
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Според проекциите на Обединетите нации (ОН, 2013 година), до 2050 година,
се очекува глобалното население да надмине 9 милијарди. Денес, населението
во светот брои 7 милијарди, а во 1950 година беше под 3 милијарди. Од 1900
година, искористувањето на материјалите се зголеми десеткратно (Krausmann
et al., 2009), а може повторно да порасне двојно до 2030 година (SERI, 2013).
Побарувачката за енергија и вода во светот се проектирани на раст од 30% до
40% во следните 20 години (видете, на пример IEA, 2013, или The 2030 Water
Resource Group, 2009).
На сличен начин, целокупната потреба за храна, сточна храна и ткаенина е
проектирана на раст од околу 60% од денес до 2050 година (FAO, 2012),а, пак,
површината на обработливо земјиште на жител може да се намалува за 1,5% на
година, доколку не се воведат големи промени во политиката (FAO, 2009).
Присвојувањето на нето примарното производство од страна на човекот
(т.е. процентот на растителните производи што ги користат луѓето директно
или индиректно) расте константно со растот на населението. Промените во
намената на земјиштето, предизвикани од човекот, како што е пренамена
на шуми во обработливо земјиште или во инфраструктура (вклучувајќи ги
ископувањата), заземаат голем дел од искористувањето на биомасата во Африка,
Средниот Исток, источна Европа, централна Азија и во Русија. За разлика од ова,
посевите или дрвната маса заземаат најголем дел во намените во западните
индустриски земји и во Азија.
Гледани одделно, секој од наведените глобални трендови е фрапантен сам за
себе. Заедно, тие се чинат подготвени да нанесат силен удар на состојбата на
животната средина и на достапноста на клучните ресурси во глобални рамки.
Сé поголемата загриженост за сигурноста на храната, водата и на енергијата,
во последниве 5 до 10 години, стимулира купување на имоти во други земји,
првенствено во земјите во развој. Само во периодот од 2005 до 2009 година,
глобалните трансакции за стекнување на земјиште во странство опфатиле околу
470 000 km2, што е близу до големината на Шпанија. Во некои земји (особено
во Африка), се продаваат големи парцели земјоделско земјиште на странски
инвеститори, главно од Европа, Северна Америка, Кина и од Средниот Исток
(Карта 2.1).
Во комбинација со растот на населението и климатските промени, растечката
побарувачка за храна се очекува, исто така, да ја загрози во голема мера
достапноста на слатката вода (Murray et al., 2012). Дури и ако продолжиме да
ја користиме водата на поефикасен начин, апсолутното интензивирање на
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Карта 2.1

Стекнување на земјиште во странство, 2005–2009 година

Обединето
Кралство
Израел

САД

Кина
Јужна Кореа

Египет
Сиера
Леоне
Либерија

40
10
3

Габон

Филипини
Папуа Нова
Гвинеја

Процент на
откупеното обработувано земјиште на земјата

Површина
стекната од
земјата инвеститор
5 10
во илјади km2
*) Само површини над илјада km2
Извор:

Обединети
Арапски
Индија
Емирати

30 100 %

Нема податоци

Ажурирано од Rulli et al., 2013.

земјоделското производство што е потребно за задоволување на растечката
побарувачка за храна и сточна храна може да доведе до сериозен притисок врз
водата во многу региони во светот (Pfister et al., 2011).
Сé поголемиот недостаток на ресурси во други делови на светот кои би можеле
да резултираат од овие трендови има далекусежни импликации за Европа.
Сосема очигледно, зголемената конкуренција буди загриженост во врска со
сигурноста на пристапот до резерви од клучните ресурси. Во последниве
години растат цените на основните категории на ресурси по неколку децении
кога се чинеше дека се во долгорочен пад. Повисоките цени ја намалуваат
куповната моќ на сите потрошувачи, но ефектите често најсилно ги чувствуваат
најсиромашните (4).

(4)

Светска банка (World Bank, 2008) година, посочува дека кризата со храната во 2008 година
го зголемила бројот на сиромашните во светот за 100 милиони, со долготрајни последици
за здравјето и за образованието. Порастот на цената на нафтата го зајакна овој ефект.
Потоа, цените на храната достигнаа слични нивоа во 2011 и 2012 година (World Bank, 2013).
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Овие движења имаат директни и индиректни импликации за изгледите на
сигурноста на ресурсите. Долгорочното снабдување на Европа со храна,
енергија, вода и материјали, како и пристапот до истите, зависи не само од
подобрувањето на ресурсната ефикасност и обезбедување на флексибилни
екосистеми во Европа, туку и од глобалните движења вон контрола на Европа.
Европските напори за намалување на притисоците врз животната средина се
често неутрализирани од трендовите на нивно интензивирање во други делови
на светот.

2.3

Европските модели на потрошувачка и производство
влијаат на европската и на глобалната животна
средина

Глобализацијата не значи само дека глобалните трендови влијаат на
општеството, економијата и на животната средина во Европа. Таа, исто така,
значи дека моделите на потрошувачка и производство во една земја или во
еден регион придонесуваат кон притисоците врз животната средина во други
делови на светот.
Последиците за животната средина од европската потрошувачка и европското
производство може да се разберат од два различни агли на гледање.
Прво, аголот на „производството“ широко ги набљудува притисоците од
искористувањето на ресурсите, емисиите и деградацијата на екосистемите
на европската територија. Второ, аголот на „потрошувачката“ се задржува на
притисоците врз животната средина од искористените ресурси или од емисиите
вградени во производите и услугите што се консумираат во Европа, но оние што
се произведуваат и што се увезуваат во Европа.
Значаен дел од притисоците врз животната средина што се поврзуваат со
потрошувачката во ЕУ се чувствува и надвор од територијата на ЕУ. Во зависност
од видот на притисокот, помеѓу 24% и 56% од односниот целокупен отпечаток
се појавува надвор од Европа (EEA, 2014f). Како илустрација на ова: се проценува
дека во просек 56% од отпечатокот на земјиштето што се поврзува со производи
што се трошат во рамките на ЕУ се наоѓа надвор од територијата на ЕУ. Во
последниве децении, уделот на еколошкиот отпечаток во побарувачката
на ЕУ што се реализира вон границите на ЕУ, се зголемил во однос на
искористувањето на земјиштето, водата и материјалите, како и на емисиите во
воздухот (Слика 2.3).
Проценките покажуваат дека вкупната потреба за материјали и емисиите
предизвикани од трите европски области на потрошувачка со најголеми
придружни притисоци врз животната средина, односно храната, мобилноста и
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Слика 2.3

Удел на целокупниот еколошки отпечаток реализиран вон
границите на ЕУ поврзан со финалната побарувачка на ЕУ-27
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Забелешка: Отпечатокот се однесува на вкупната финална побарувачка и ги опфаќа
потрошувачката на домаќинствата, јавната потрошувачка и капиталните
инвестиции.
Извор:

EEA, 2014f; врз основа на анализата на JRC/IPTS на Светската база на влезни
и излезни податоци (WIOD), EC, 2012e.

домувањето (изградена околина), не манифестирале значителни намалувања
во периодот од 2000 до 2007 година (EEA, 2014r). Но, ако погледнеме од аспект
на производството, во многу економски сектори се бележи намалување во
побарувачката за метеријали и во емисиите или одделување на растот и
емисиите. Ова разидување меѓу аспектот на трендовите во производството и
аспектот на трендовите во потрошувачката е општо.
Во случајот на јаглерод диоксидот, емисиите од потрошувачката во ЕУ како
последица од производите што се трошат во Европа, се повисоки од емисиите
од производството на стоки што се произведуваат во Европа, при што
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најголемата разлика се појави во 2008 година, кога емисиите од потрошувачката
беа за околу една третина повисоки од емисиите од производството (Слика 2.4).
Oво периодот од 1995 до 2010 година, емисиите во ЕУ од производството
покажуваат опаѓачки тренд, додека емисиите од потрошувачката, по првичен
раст, во 2010 година беа малку повисоки од 1995 година (Gandy et al., 2014). Во
истиот временски период, глобалните емисии пораснаа, а европските емисии од
потрошувачката и производството се намалија како дел од глобалните емисии
на CO2 вметнати во производите, од 20% на 17%, односно од 15% на 12%. Сепак,
треба да се има на ум дека проценките базирани на потрошувачката се предмет
на поголема несигурност на податоците и на пократки временски низи, како и
на тешкотии во дефинирањето на границите на системот (EEA, 2013g).

Слика 2.4

Проценето глобално ниво на емисии на јаглерод диоксид
(CO2) од производството и потрошувачката вградени во
производите
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Забелешка: Од емисиите вградени во стоките (производи и услуги) се исклучени
резиденцијалните емисии, како и емисиите од приватниот патен транспорт.
Се проценува дека приватниот патен транспорт учествува со 50% во
вкупните емисии од патен транспорт.
Извор:
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Отсуството на стандардизација го отежнува користењето на проценки
базирани на потрошувачката во креирањето на политиката. Меѓународните
конвенции во областа на животната средина (како што е Рамковната конвенција
на Обединетите нации за климатски промени – UNFCCC) се засновани на
„територијалниот“ приод во евидентирањето на емисиите и напорите за
ублажување на една земја, односно се однесуваат само на подрачја во рамките
на суверенитетот на земјата, каде што земјата може да спроведува законски
прописи и политики. Територијалниот приод ги опфаќа сите емисии што се
испуштаат на територијата на земјата, без оглед на економските актери што се
одговорни за истите.
Иако во меѓународните конвенции не е опфатен приодот на потрошувачката
за емисиите, истиот е вграден во политичката рамка на ЕУ за одржливи
производство и потрошувачка, на пример преку стандарди за производи
и пристапи на животен циклус. Што се однесува конкретно до климатските
промени, емисиите на јаглерод треба да се сметаат глобално, со оглед на тоа
што влијаат на климатскиот систем на планетата, без оглед каде се испуштени.
Оттука, најголемите заложби за сузбивање на климатските промени и понатаму
се сконцентрирани на постигнување на светски договор за намалување на
емисиите, кој ќе ги опфати сите извори на емисии и каде што сите земји ќе
учествуваат со својот дел на праведен начин.
Слична разлика постои и меѓу притисоците од производството и притисоците од
потрошувачката, во врска со користењето на водните ресурси. Овде, разликата
може да се согледа со споредување на користењето на вода во границите
на европската територија со тргувањето со „виртуелна вода“ (вградена во
водоинтензивните производи, како што се земјоделските производи). Концептот
на „виртуелна вода“ го означува количеството на слатка вода искористено за
производство на стоки со коишто се тргува меѓународно. Се проценува дека, во
периодот од 1986 до 2007 година, бројот на трговските врски и количеството на
вода поврзано со глобалната трговија со храна се зголемиле за повеќе од двојно
(Dalin et al., 2012).
Концептот на „виртуелна вода“ има одредени ограничувања за користење
во креирањето на политика (EEA, 2012h). Сепак, за повеќето европски земји и
региони, таквите проценки базирани на потрошувачката за користењето на
водата ги надминуваат територијално базираните проценки (Lenzen et al., 2013).
Но, вреди да се напомне дека некои делови на Европа се нето извозници на
„виртуелна вода“. На пример, шпанскиот регион на Андалузија користи големи
количества на вода во својот извоз на компири, зеленчук и цитрусови овошја,
а увезува житарици и земјоделски производи со помала побарувачка за вода
(EEA, 2012h).
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На покумулативно ниво, разликата меѓу притисоците од производството
и притисоците од потрошувачката може да се илустрира со примена на
концептот на „отпечатоци“ (пр.:Tukker et al., 2014; WWF, 2014). На пример,
„еколошкиот отпечаток“ го одразува комбинираното користење на земјиште,
обновливи материјални ресурси и фосилни горива. Тој покажува дека, за
повеќето европски земји, истиот во моментов ја надминува нивната достапна
биолошки продуктивна површина или нивниот „биокапацитет“. Постојните
проценки сугерираат дека вкупната глобална потрошувачка го надминува
регенеративниот капацитет на планетата за над 50% (WWF, 2014).
Овие различни начини на гледање на разликата меѓу притисоците поврзани со
производството и притисоците поврзани со потрошувачката покажуваат дека
европските потрошувачки навики влијаат на глобалната животна средина. Ова
го покренува прашањето за тоа дали европските модели на потрошувачка би
биле одржливи доколку се усвојат глобално, особено ако се имаат предвид веќе
појавените глобални еколошки промени.

2.4

Човековите активности влијаат на динамиката на
виталните екосистеми со различен интензитет

Човековите активности ширум светот веќе значително ги менуваат
био‑геохемиските циклуси на Земјата. Промените се доволно големи
да го променат нормалното функционирање на овие циклуси. Таквите
био‑геохемиски циклуси вклучуваат патеки за транспорт и трансформација
на материјата од планетарен размер, во рамките на земјината биосфера,
хидросфера, литосфера и атмосфера. Тие го регулираат транспортот на
јаглеродот, азотот, фосфорот, сулфурот и водата, а сите тие се од фундаментална
важност за екосистемите на планетата (Bolin и Cook, 1983).
Изразено едноставно, оваа динамика може да се сведе на два типа глобални
промени во животната средина предизвикани од човекот и двата влијаат
директно и индиректно на состојбата на животната средина во Европа (Turner II
et al., 1990; Rockström et al., 2009a):
•

системски промени (системски процеси со глобален размер), т.е. промени
коишто се манифестираат со континентален или глобален размер, со
директно влијание на системите на животната средина (како што се
климатските промени или закиселувањето на океаните),
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•

кумулативни промени (збирни процеси со локален или регионален
размер), т.е. промени коишто се јавуваат првенствено со локален размер, но
се толку широко распространети што прераснуваат во глобална појава (како
што се деградацијата на почвата или недостатокот на водата).

Како резултат на тоа, влијанието на човекот врз глобалните циклуси денес
достигнува нивоа без преседан во историјата на планетата, па истражувачите
тврдат дека неодамна навлеговме во нова геолошка епоха: Антропоцен (Crutzen,
2002). Во текот на изминатите три века, кога човековата популација порасна
повеќе од десеткратно, според проценките, 30–50% од глобалната копнена
површина се трансформирани под дејство на човекот.
Соодветните бројки, коишто често се наведуваат за да се илустрира влијанието
на био-геохемиските циклуси, се застрашувачки. На пример:
•

употребата на фосилни горива од јаглерод се зголеми за фактор 12 во текот
на XX век, а концентрациите на неколку стакленички гасови во атмосферата
се зголемија значително, т.е. јаглерод диоксидот (CO2) за над 30% и метанот
(CH4) за над 100%;

•

денес, повеќе азот се врзува синтетички и се применува како ѓубрива
во земјоделството отколку што се врзува природно во сите копнени
екосистеми, а емисиите на азотни оксиди од согорувањето на фосилни
горива и биомаса се поголеми отколку количествата од природни извори;

•

глобалните протеци на фосфор во атмосферата се зголемија тројно во
споредба со прединдустриските нивоа, како последица од порастот на
користењето на ѓубрива и на сточарското производство (MacDonald et al.,
2011);

•

денес, емисиите на сулфур диоксид (SO2) од горење на јаглен и нафта
ширум светот се најмалку двојно поголеми во споредба со количеството
од сите природни емисии (кои се испуштаат, главно, како морски диметил
сулфид од океаните);

•

во светски рамки, повеќе од половина од целокупната достапна слатка
вода се користи од страна на човештвото (главно за земјоделско
производство), а во многу области забрзано се исцрпуваат и подземните
водни ресурси.
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Така, на глобално ниво, ние создаваме повеќе загадување и отпад, со што
предизвикуваме зголемен притисок врз екосистемите на планетата. Научната
заедница е согласна дека придонесуваме кон глобалното затоплување и го
истакнува растечкиот ризик од воден стрес и недостаток на вода. Наспроти
одредени позитивни движења, глобалната загуба на живеалишта, загуба на
биодиверзитет и деградација на животната средина пораснаа до невидени
размери. Се оценува дека близу две третини од екосистемите во светот се во
опаѓање (MA, 2005).
Изложеноста на луѓето на овие притисоци и последиците од тоа се
нерамномерно распределени, со тоа што посиромашните области и социјални
групи се често многу повеќе засегнати отколку другите. Во својата најнова
оценка, Меѓувладината комисија за климатски промени (IPCC, 2014b) укажува
дека климатските промени ќе ја зголемат сиромаштијата во земјите во развој
и ќе ги засилат ризиците. Ова е особено загрижувачки за оние коишто живеат
во неквалитетни домови и немаат основна инфраструктура, со оглед на тоа
што групите со ниски приходи се непропорционално зависни од одржливоста
на локалните екосистемски услуги. Оттука, промените во глобалната животна
средина може да ја зголемат социјалната нееднаквост, со потенцијални
непредвидливи ефекти за миграцијата и сигурноста.
Придружните ризици ги зафаќаат и земјите со големи приходи. Организацијата
за економска соработка и развој предупредува дека понатамошната деградација
и ерозија на природниот капитал може да го загрози животниот стандард граден
два века (OECD, 2012).

2.5

Прекумерното искористување на природните
ресурси го доведува во прашање безбедниот
работен простор на човештвото

Се тврди дека денес има доволно сознанија за функционирањето на системите
на земјата, за да се оправда обележувањето на границите во планетарен размер
(Rockström et al., 2009a). Таквите планетарни граници се нивоа одредени од
човекот што претставуваат „безбедна“ оддалеченост од опасните прагови, по
кои негативните промени во животната средина стануваат неповратни, со што
ја доведуваат во ризик флексибилноста на екосистемите и се закануваат на
опстанокот на човекот (Слика 2.5).
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Слика 2.5

Категории на планетарни граници

Ниво на процес

Непознати глобални
прагови, но регионални
ограничувања

Глобални и
регионални прагови

Климатски промени
Системски промени
(системски промени
на планетарно ниво)

Ацидификација на океаните
Стратосферки озон

Глобални циклуси на фосфор/азот
Атмосферско оптоварување со аеросоли
Кумулативни промени
(збирни процеси од
локални и регионално ниво)

Користење на слатки води
Промена во користењето на земјиштето
Загуба на биодиверзитет
Загадување со хемикалии

Извор:

Приспособено до Rockström et al., 2009b.

Една планетарна граница од овој вид е веќе исцртана од страна на
истражувачите кои предупредуваат на ризиците што ги носат климатските
промени. На јазикот на политиката, овие предупредувања се преведуваат во
праг од 2°C: глобалните средни температури не смеат да се зголемат за повеќе
од 2°C над прединдустриските нивоа, за да се избегнат неповратни промени во
глобалната клима.
На сличен начин, за закиселувањето на океаните, може да се дефинира
биофизички праг во однос на нивото на заситеност со аргонит во површинските
води (што треба да се одржуваат на 80% или повеќе во однос на просечната
глобална прединдустриска површинска морска вода), за да се избегне сериозно
загрозување на коралните гребени и поврзаните екосистеми.
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Меѓународната комисија за ресурси основана од UNEP тврди дека целокупната
трансформација на шуми или други видови земјиште во земјоделско земјиште
не треба да надминува 1 640 милиони хектари на глобално ниво (UNEP,
2014a). Земјоделското земјиште во моментов веќе зафаќа околу 1 500 милиони
хектари, што е еднакво на околу 10% од светската копнена површина. Вреди
да се забележи и дека, во услови без никакви промени, со истата оценка, до
2050 година се проектира понатамошно проширување од 120 до 500 милиони
хектари (UNEP, 2014a).
Но, за други големи процеси на глобални промени, поимот „безбеден работен
простор“ се дефинира потешко, бидејќи не постојат прагови или праговите се
разликуваат меѓу различни регионални или дури и локални екосистеми. Во
некои случаи, ова може да се должи на научната несигурност во поглед на тоа
какви треба да бидат биофизичките прагови или критичните точки за различни
процеси и каква е нивната меѓусебна поврзаност. Во други случаи, последиците
од преминувањето на праговите се нејасни или ние може и не сме свесни дека
се приближуваме до нив.
И покрај несигурноста, постојат докази дека планетарните и регионалните
граници за некои области се веќе прекршени, како што се оние за загубата
на биодиверзитетот, климатските промени и за азотниот циклус (Rockström
et al., 2009a). Во делови на светот, еколошките ограничувања за водниот стрес,
почвената ерозија или за обесшумувањето се прекршени во локални или во
регионални рамки.
Ова има истовремено глобални и регионални импликации. На пример, голем
број регионални мориња во светот страдаат од исцрпеност на кислородот
(хипоксија) поради прекумерни испуштања на нутриенти, што доведува до пад
на рибниот фонд. Европа веќе страда од овој проблем. Балтичкото Море, како
полузатворено регионално море со ниско ниво на соленост, денес се смета за
најголемата хипоксична површина во светот, создадена од човекот (Carstensen
et al., 2014).
При анализата на прашањата дали и како би можеле еколошките ограничувања
да се преточат во цели на политиката за заштита на животната средина
на европско и на национално ниво, важно е исто така да се разгледаат
регионалните специфики. Разбирањето на концептите, како што се
планетарните граници, може да обезбеди логична почетна точка за дискусија
за улогата на еколошките ограничувања и опциите на политиката на нивоа
пониски од глобалните. Но, нивното дефинирање не е едноставно и во голема
мера ќе зависи од регионалните и локалните специфики (Рамка 2.2).
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Рамка 2.2 Како може да се дефинира безбеден работен простор?
Во тек е академска дебата околу прашањето како најдобро да се дефинираат
изразите како што се „планетарни граници“ или сродниот концепт на
„безбеден работен простор“ (Rockström et al., 2009a). Комплементарни
концепти и дискусии може да се најдат во поранешните истражувања за
„носечки капацитет“ (Daily и Ehrlich, 1992); „граници на растот“ (Meadows
et al., 1972); „критични оптоварувања“ и „критични нивоа“ (UNECE, 1979);
и „безбедни минимални стандарди“ (Ciriacy-Wantrup, 1952). Уште во XVIII век
имало размислувања за начините на кои може да се обезбеди одржливо
шумарство (von Carlowitz, 1713).
Зголемените сознанија за еколошките ограничувања, изградени во
текот на последниве децении, отвораат прашања за начинот на којшто
безбеден работен простор може да се преточи во контекстот на политиката.
Примарната цел на едно такво истражување не е задолжително да се
поддржи директно креирањето на политиката. Сепак, ова истражување
може да послужи за целите на развивање на цели и индикатори за заштита
на животната средина за да се постигне целта за „добар живот во рамките
на ограничувањата на нашата планета“. При подготвувањето на политики и
индикатори за оваа цел, мора да се надминат три проблема:
•

Празнини во знаењето: сé уште постојат „познати непознаници“ и
„непознати непознаници“ во поглед на еколошките прагови, како на
европско така и на глобално ниво, како и на последиците од нивното
надминување. Покрај тоа, самото дефинирање на праговите за
нелинеарните процеси е тешко.

•

Празнини во политиката: Дури и онаму каде што имаме знаења за
глобалните системи, во политиките може да недостасува она за што се знае
дека треба да остане во рамките на еколошките ограничувања.

•

Празнини во спроведувањето: Ова е празнината меѓу донесените планови
и остварените резултати. На пример, плановите може да се попречат од
неусогласенсота меѓу политиките во различни сектори.

Извор:

базирано на Hoff et al., 2014.

Европската животна средина | Cостојба и перспектива 2015

49

© Alex Dumitrescu, Environment & Me/EEA

Заштита, зачувување и унапредување на природниот капитал

Заштита, зачувување и унапредување
на природниот капитал
3.1

Економијата, општеството и добросостојбата на
луѓето се потпираат на природниот капитал

Изразот „капитал“ генерално го користат економистите кога опишуваат
резерва од што било што има капацитет да генерира протек (вообичаено
на стоки и услуги) што носи полза за луѓето и е вреднуван од нивна
страна. Појавата на концептот за природниот капитал во последниве
децении го одразува сознанието дека системите на животната средина
играат фундаментална улога во одредувањето на економскиот производ
и на човековата добросостојба, преку обезбедување на ресурси и услуги и
апсорбирање на емисиите и отпадоците.
Природниот капитал е најсуштествен од основните форми на капиталот
(т.е. произведен, човеков, општествен и природен), со оглед на тоа што ги
обезбедува основните услови за егзистенција на човекот. Овие услови опфаќаат
плодна почва, повеќефункционални шуми, продуктивно земјиште и мориња,
квалитетна слатка вода и чист воздух. Тие, исто така, опфаќаат услуги, како што
се опрашување, регулирање на климата и заштита од природни катастрофи
(ЕU, 2013). Природниот капитал ги поставува еколошките граници за нашите
социо-економски системи; тој е истовремено ограничен и ранлив.
„Протекот“ што го обезбедува природниот капитал се појавува во форма
на екосистемски услуги. Екосистемски услуги се придонесите што ги даваат
екосистемите за човековата добросостојба (Слика 3.1). Основните категории
се снабдувачките услуги (пр.: биомаса, вода, ткаенини); регулирачки и
одржувачки услуги (пр.: образување на почва, контрола на штетници
и болести) и културолошки услуги (пр.: просторните, интелектуалните,
духовните и симболичните интеракции со екосистемите, пределите и
морските пространства) (CICES 2013). Овие три вида на услуги се потпираат на
поддржувачките услуги (пр.: кружење на нутриентите), кои се обезбедуваат
во опсег на размери од глобален (пр.: регулирање на климата) до локален
(пр.: заштита од поплави) размер.
Комплексноста на природните системи и неповратноста на одредена промена
во животната средина значи дека замената на природниот капитал со други
форми на капитал често е невозможна (појава позната како незаменливост)
или истата е придружена со големи ризици. Ризиците и трошоците поврзани со
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Слика 3.1

Концепциска рамка за оцена на екосистемите на ниво на ЕУ

Екосистеми
(сегашна и идна состојба)

Социо-економски системи
Екосистемски
услуги

Функции
Еколошки
процеси

Генетска
разновидност

функционални
особини

Извор:

Придобивки

Богатство
на видови

Биодиверзитет
Биофизичка
структура

Користење и управување на екосистеми
Други капитални инпути

Биотски
интеракции

Добросостојба на луѓето
Исхрана, чист воздух, вода,
здравје, безбедност,
сигурност, задоволство

Вредност

Економска вредност
Здравствена вредност
Заедничка (општествена)
вредност
Друга вредност

Реакција

Институции, компании,
политики (земјоделство,
шумарство, рибарство,
животна средина, итн.),
засегнати страни и користење

Двигатели
на промените

Maes et al., 2013.

континуираната деградација на екосистемите и на нивните услуги сé уште не се
соодветно интегрирани во нашите економски системи, социјални системи и во
процесот на одлучување.
Состојбата и перспективите на природниот капитал даваат индикација за
еколошката одржливост на нашата економија и на нашето општество. Европа
недвосмислено остварува напредок во зачувувањето и унапредувањето на
поплуприродните системи во некои области, но континуираната општа загуба
на природниот капитал ги поткопува напорите за постигнување на целите
за биодиверзитетот и за климата (EU, 2013). Најголем дел од притисоците врз
природниот капитал на Европа произлегува од социо-економските системи на
производство и потрошувачка, коишто ја обезбедуваат нашата материјална
добросостојба. Економските и демографските проекции упатуваат дека овие
притисоци веројатно ќе растат.
Примената на концептот од капитал во природа се соочува со одредени
тешкотии. Тие ја вклучуваат загриженоста околу растечката комерцијализација
на светот и отсуство на препознавање на вродената важност на
биодиверзитетот и на чистата, здрава животна средина. Во овој контекст,
важно е да се нагласи дека природниот капитал не е исто што и природата;
природниот капитал е основата на производството во човековата економија и
извршител на екосистемските услуги. Затоа, секое социо-економско вреднување
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на природниот капитал на Европа, како важно средство за интегрирање на
монетарните вредности во економските системи и во сродните политики, треба
да се одвива напоредно со прифаќањето дека економското вреднување не ги
вклучува целосно вродената вредност на природата или културните и духовните
услуги што ги обезбедува таа.

Рамка 3.1 Структура на Поглавје 3
Оценувањето на трендовите во природниот капитал претставува сеопфатен
зафат и SOER 2010 ја изложи потребата за посветено управување со
природниот капитал како средство за интегрирање на приоритетите за
заштита на животната средина со бројните секторски интереси кои зависат
од него. Ова поглавје се задржува на екосистемите и го дополнува описот на
ресурсната компонента на природниот капитал во Поглавјето 4. Деловите
на ова поглавје претставуваат обид да се изврши оценка на екосистемскиот
капитал преку анализа на три димензии:

3.2

•

трендови во состојбата и во перспективите на биодиверзитетот,
екосистемите и нивните услуги, со акцент на биодиверзитетот, земјиштето,
почвата, слатководните и морските екосистеми (Делови 3.3 до 3.5, 3.8),

•

трендови во последиците од притисоците врз екосистемите и нивните
услуги, со акцент на климатските промени, како и на емисијата на
нутриенти и загадувачки материи во воздухот и во водата (Делови 3.6
до 3.9),

•

согледувања за опсегот за долгорочни, меѓусебно поврзани пристапи на
управување базирани на екосистемот (Дел 3.10).

Европската политика има за цел да го заштити,
зачува и да го унапреди природниот капитал

Европската унија и нејзините земји-членки, како и многу соседни земји во
Европа, воведуваат обемно законодавство за да ги заштитат, зачуваат и да ги
унапредат екосистемите и нивните услуги (Табела 3.1). Голем број од европските
политики влијаат на природниот капитал и имаат полза од истиот. Овде спаѓаат:
Заедничката земјоделска политика, Заедничката рибарска политика, политиката
за кохезија и политиките за рурален развој. Крајната цел на овие политики
можеби не е заштитата на природниот капитал. Сепак, законодавството што се
ангажира околу климатските промени, хемикалиите, индустриските емисии и
отпадот помага да се намалат притисоците врз почвата, екосистемите, видовите
и живеалиштата, како и да се намалат испуштањата на нутриенти (EU, 2013).
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Во поново време, политиките на ЕУ, како што се Седмата акциска програма за
животна средина и Стратегијата за биодиверзитет до 2020 година (EC, 2011b;
EU, 2013) се пренасочени кон посистемско перципирање на прашањето, со
експлицитен осврт на природниот капитал. Приоритетна цел на Седмата
акциска програма за животна средина е „да го заштити, зачува и да го унапреди
природниот капитал на Унијата“, а оваа цел е содржана во подолгорочната
визија дека „до 2050 година, ќе живееме добро, во рамките на еколошките
ограничувања на планетата…со природните ресурси ќе се управува одржливо, а
биодиверзитетот ќе биде заштитен, вреднуван и обновен на начин со којшто се
зголемува флексибилноста на нашето општество“.
Флексибилноста се однесува на способноста за приспособување кон
нарушувања или нивна толеранција без да се западне во квалитативно
поинаква состојба. Зголемувањето на флексибилноста на општеството ќе
биде можно единствено со одржување и зголемување на флексибилноста на
екосистемот, затоа што социјалната, економската и еколошката одржливост се
меѓусебно зависни. Кога ја поткопуваме флексибилноста на екосистемот, ние го
намалуваме капацитетот на природата да ги обезбедува основните услуги, со
што се зголемува притисокот врз поединецот и врз општеството. Спротивно на
ова, еколошката одржливост зависи од социјалните фактори и од одлуките за
заштита на животната средина.
Комплексната природа на деградацијата на екосистемот (повеќе причини,
начини и ефекти кои тешко се одделуваат) води до предизвици во
преточувањето на еколошката флексибилност во политика. Политичките
иницијативи настојуваат да ги надминат овие предизвици со примена на
концепти како што се „добар еколошки статус“ и „добар статус на животната
средина“ за водни тела или „поволен конзервациски статус“ за живеалишта и
видови. Но, односот меѓу флексибилноста на екосистемот, намалувањето на
притисоците врз животната средина и подобрувањата во ресурсната ефикасност
е често несоодветно дефиниран. Врските меѓу флексибилноста и мерките и
целите на политиката се послаби отколку меѓу ресурсната ефикасност и мерките
и целите на политиката.
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Табела 3.1

Примери на политики на ЕУ кои се однесуваат на Цел 1 од
Седмата акциска програма за животна средина

Тема

Носечки стратегии

Сродни директиви

Биодиверзитет

Стратегија за биодиверзитет до
2020 година

Директива за птици
Директива за живеалишта
Регулатива за инвазивни
алохтони видови

Земјиште и
почва

Тематска стратегија за почви

Вода

План за зачувување на водните
ресурси на Европа

Патоказна рамка кон ресурсно
ефикасна Европа
Рамковна директива за води
Директива за ризици од поплави
Директива за третман на
урбаните отпадни води
Директива за приоритетни
супстанции
Директива за вода за пиење
Директива за подземни води
Директива за нитрати

Море

Воздух

Интегрирана поморска политика,
која ги опфаќа Заедничката
рибарска политика и Стратегијата
за син раст

Рамковна директива за морска
стратегија

Тематска стратегија за
загадувањето на воздухот

Директива заквалитет на
амбиентниот воздух

Директива за просторно
планирање на морето

Директива за национални
емисиони горни граници-плафони
Клима

Стратегија на ЕУ за приспособување
кон климатските промени
Климатски и енергетски пакет 2020

Директива за обновлива енергија
Директива за биомаса
Директива за енергетска
ефикасност

Покрај тоа, одреден број политики на ЕУ влијаат на неколку од наведените теми, како на
пример:
• Директива за стратешка оценка на животната средина
• Директива за оценка на влијанијата врз животната средина
Забелешка: За подетални информации за конкретни политики, погледнете ги
тематските кратки информации во SOER 2015.
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3.3

Опаѓањето на биодиверзитетот и деградацијата на
екосистемот ја намалуваат флексибилноста

Трендови и перспективи: Копнен и слатководен биодиверзитет
5-10 годишни трендови: висок процент од заштитените видови и живеалишта во
неповолни услови.

¨

20+ годишна перспектива: Носечките двигатели на загубата на биодиверзитет
не се менуваат поволно. За да се постигнат подобрувања, потребна е целосна
имплементација на политиката.

!

Напредок кон целите на политиката: Не сем на пат кон запирање на општата
загуба на биодиверзитет (Стратегија за биодиверзитет), но одредени поконкретни
цели се постигнуваат.
Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за биодиверзитет,
земјоделство и рибарство.

Биодиверзитетот е разновидноста на животот и ги вклучува сите живи
организми што се среќаваат во атмосферата, на копното и во водата. Тој ја
опфаќа разновидноста во рамките на видовите, живеалиштата и екосистемите
и помеѓу нив. Биодиверзитетот го поддржува функционирањето на екосистемот
и обезбедувањето на екосистемските услуги. Наспроти овие придобивки и
наспроти важноста за луѓето, биодиверзитетот и понатаму бележи загуби,
главно поради притисоци предизвикани од човековите активности.
Промените во природните и полуприродните живеалишта, вклучувајќи
загуба, фрагментација и деградација, доведуваат до значителни негативни
влијанија преку урбана експанзија, интензивирање на земјоделството,
напуштање на земјиште и интензивно стопанисување со шумите. Прекумерното
искористување на природните ресурси, особено риболовот, останува голем
проблем. Забрзаното оформување и ширење на инвазивни алохтони видови
не е само важен двигател на загубата на биодиверзитетот, туку предизвикува
и значителна економска штета (EEA, 2012g, 2012d). Растечките последици
од климатските промени веќе влијаат на видовите и живеалиштата и ги
интензивираат другите закани. Според проекциите, овие последици ќе
стануваат прогресивно позначајни во наредните децении (EEA, 2012a).
Охрабрува сознанието дека одредени притисоци од загадувањето, како што се
емисиите на сулфур диоксид (SO2), се намалени; но, други притисоци, како што е
атмосферското таложење на азот, остануваат проблем (EEA, 2014a).
Во 2010 година, стана јасно дека не се исполнети ни глобалната ниту европската
цел за запирање на загубата на биодиверзитет и покрај големиот напредок
во мерките за заштита на природата во Европа. Овој напредок вклучуваше
проширување на мрежата на заштитени подрачја Натура 2000 и закрепнување
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на некои диви видови, како што се крупните ѕверови. Во 2011 година,
Европската комисија ја усвои Стратегијата за биодиверзитет до 2020 година,
со главна цел „запирање на загубата на биодиверзитетот и на деградацијата
на екосистемските услуги во ЕУ до 2020 година и нивно обновување до реално
остварлив степен, зголемувајќи го придонесот на ЕУ кон спречувањето
на глобалната загуба на биодиверзитетот“. Оваа цел е дополнета со шест
конкретни цели за зачувување и обновување на природата, одржување и
унапредување на екосистемите и нивните услуги, концентрирајќи се на одделни
двигатели на загубата на биодиверзитетот (земјоделството, шумарството,
рибарството, инвазивните алохтони видови) и спречувајќи ја глобалната загуба
на биодиверзитетот.
Целосниот статус и трендовите на европскиот биодиверзитет и нивниот
сооднос со функционирањето на екосистемите и долгорочното обезбедување
на екосистемските услуги сé уште се проследени со многу непознаници. Сепак,
достапните информации за заштитените видови и живеалишта се основа
за загриженост. Оценката за периодот 2007-2012 година, согласно член 17
на Директивата за живеалишта, покажува дека само 23% од животинските и
растителните видови и само 16% од типовите на живеалишта се со поволен
конзервациски статус (Слика 3.2). Прегледот според тип на екосистем покажува
дека вкупниот процент, за видови и живеалишта, со поволна состојба, е повисок
кај копнените екосистеми отколку кај слатководните и морските екосистеми.
Главната промена во однос на оценката за периодот 2001-2006 година е
намалувањето на процентот на оценките каде што конзервацискиот статус е
непознат, од 31% на 17% за видовите и од 18% на 7% за живеалиштата, што
е илустрација за подобрувањата на базата на знаења и евиденција. Висок
процент од видовите (60%) и од живеалиштата (77%) оценувани во оценката
за периодот 2007-2012 година остануваат во неповолна состојба. За видовите,
ова претставува пораст од 52% во оценката за периодот 2001-2006 година, а
за живеалиштата пораст од 65%. Со оглед на тоа што се вршеа методолошки
промени од претходниот извештаен период, не е можно да се констатира дали
ова претставува влошување во состојбата или, пак, одразува подобрување
во базата на знаења. Покрај тоа, дури и со поголема општествена реакција
на загубата на биодиверзитет, за позитивните акции е потребно време за да
влијаат на статусот на биодиверзитетот.
Значајно достигнување е проширувањето на мрежата на заштитени подрачја
Натура 2000 на 18% од копнената површина на ЕУ и на 4% од морската
површина на ЕУ. Зачувувањето и управувањето на овие и други национално
прогласени подрачја (и зголемувањето на нивната кохерентност преку изградба
на зелена инфраструктура, како што се коридори за дивечот) претставува
критичен чекор во заштитата на биодиверзитетот на Европа.
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Слика 3.2

Конзервациски статус на видовите (горе) и живеалиштата
(долу) според типови на екосистеми (број на оценки во
заграда) согласно член 17 на Директивата за живеалишта,
извештај за периодот 2007–2012 година
Конзервациски статус на видови по екосистеми

Отворен океан (66)
Гребени (55)
Крајбрежни (53)
Морски заливи
и транзициски води (35)
Реки и езера (615)
Водни живеалишта (528)
Земјиште со ретка
вегетација (551)
Пустари и шибјаци (404)
Земјиште под шума
и шуми (642)
Земјиште со тревеста
вегетација (609)
Обработливо земјиште (41)
Урбани (72)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Конзервациски статус на живеалишта по екосистем
Отворен океан (6)
Гребени (14)
Крајбрежни (28)
Морски заливи
и транзициски води (51)
Реки и езера (94)
Водни живеалишта (61)
Земјиште со ретка
вегетација (105)
Пустари и шибјаци (106)
Земјиште под шума
и шуми (229)
Земјиште со тревеста
вегетација (160)
0%

Извор:
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Постигнувањето на значително и мерливо подобрување на статусот на видовите
и живеалиштата е условено со целосна и ефективна имплементација на
Стратегијата за биодиверзитет до 2020 година и на законодавството на ЕУ за
природа. Исто така, неопходна е политичка кохерентност меѓу релевантните
секторски и регионални политики (пр.: земјоделство, рибарство, регионален
развој и кохезија, шумарство, енергетика, туризам, транспорт и индустрија).
Како резултат на ова, судбината на европскиот биодиверзитет и екосистемските
услуги што ги поддржува истиот, е тесно испреплетена со движењата во
политиките во овие области.
Во поглед на биодиверзитетот, Европа мора да гледа и преку своите граници.
Високата потрошувачка по глава на жител и главната причина за голем број
од двигателите што предизвикуваат загуба на биодиверзитет; денес, во сé
поглобализираната економија, синџирите на меѓународната трговија ја забрзуваат
деградацијата на живеалиштата на големо растојание од местото на потрошувачката.
Следствено, европските напори за запирање на загубата на биодиверзитетот треба
да се погрижат притисоците да не се пренесуваат на други делови на светот, со што
се интензивира загубата на биодиверзитетот во глобални рамки.

3.4

Пренамената на земјиштето и интензивирањето
на неговото искористување се закана за почвените
екосистемски услуги и двигател на загубата на
биодиверзитет

Трендови и перспектива: Намена на земјиште и функции на почвата
5–10 годишни трендови: Губењето на функциите на почвата поради зафаќање на
(урбано) земјиште и деградација на земјиштето (пр.: како последица на почвена
ерозија или интензивирање на искористувањето на земјиштето) продолжува;
близу една третина од пределот на Европа е високо фрагментиран.
20+ годишна перспектива: Не се очекува намената и управувањето на земјиштето
и нивните придружни еколошки и социо-економски двигатели да се променат во
поволна насока.
Нема
цел
!

Напредок кон целите на политиката: Единствената необврзувачка експлицитна
цел е да се стигне до состојбата „без зафаќање на нето земјиште до 2050 година“ и
да се обноват најмалку 15% од деградираните екосистеми до 2020 година.
Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за земјишни системи;
земјоделство; и почва.

Користењето на земјиштето е главен фактор, кој влијае на дистрибуцијата
и функционирањето на екосистемите, а со тоа и на извршувањето на
екосистемските услуги. Деградацијата, фрагментацијата и неодржливото
искористување на земјиштето го доведуваат во прашање извршувањето
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на неколку клучни екоситемски услуги, го загрозуваат биодиверзитетот и ја
зголемуваат ранливоста на Европа од климатските промени и природните
катастрофи. Исто така, се зголемуваат деградацијата и опустинувањето на
почвата. Над 25% од територијата на ЕУ е засегната со почвена ерозија од
водата, што ги компромитира функциите на почвата и квалитетот на слатката
вода. Контаминацијата на почвата и запечатувањето на почвата се, исто така,
долго присутни проблеми (EU, 2013).
Урбанизацијата е доминантен тренд во пренамената на европското земјиште
и во комбинација со напуштањето на земјиштето и интензивирањето на
земјоделското производство, води кон намалување на површината на природни
и полуприродни живеалишта. На местото на овие природни и полуприродни
живеалишта доаѓаат стопански, индустриски, рударски или градежни локации,
а таа промена се нарекува зафаќање на земјиште. Урбанизацијата значи и
дека оние природни и полуприродни живеалишта што остануваат сé повеќе се
фрагментираат со изградени површини и со транспортна инфраструктура. 30%
од територијата на ЕУ е високо фрагментирана, со што се загрозува можноста
за поврзување и здравјето на екосистемите. Ова влијае и на способноста на
екосистемите да ги извршуваат екосистемските услуги и да обезбедат опстојни
живеалишта за видовите (EU, 2013) (видете и Дел 4.10).
Достапните податоци покажуваат дека близу половина од зафаќањето на
земјиштето се одвива на сметка на обработливо земјоделско земјиште и
повеќегодишни посеви, близу една третина на сметка на пасишта и мозаично
земјоделско земјиште и над 10% на сметка на шуми и транзициско пошумено
земјиште со шибјаци (EEA, 2013j). Со оглед на тоа што овие типови на земјина
покривка се заменуваат со различни степени на непропустлива покривка, ова
влијае на обезбедувањето на важни услуги што ги извршува почвата, како што
се складирање, филтрирање и трансформирање на супстанции како што се
нутриенти, контаминанти и вода.
Зафаќањето на земјиштето претставува долгорочна промена, што е тешко или
скапо да се поврати. Сега станува евидентно дека постојат комплексни размени
меѓу моделите на користење на земјиштето, притисоците врз животната
средина што ги генерира таквото користење на земјиштето и социјалните и
економските потреби (Карта 3.1).
Постојат серија обврски за користењето на земјиштето, како на меѓународно,
така и на национално ниво. Документите усвоено на Рио+20 (UN, 2012a)
повикуваат на создавање свет без деградација на земјиштето, додека ЕУ има цел
која гласи „без нето зафаќање на земјиште“ до 2050 година. Политиката на ЕУ,
исто така, повикува да се утврдат цели за одржливо користење на земјиштето
и на почвата (EU, 2013). Ограничувањето на зафаќањето на земјиштето е исто
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Карта 3.1
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Индикативна карта на комбинирани еколошки предизвици поврзани со користење на земјиштето
Маргинални земјоделски површини
Предизвици: одржување на биодиверзитетот на самата нива, стимулирање на поволни
практики, зголемување на профитноста без интензивирање
Најдобри земјоделски површини
Предизвици: намалување на притисоците врз воздухот, почвата и природните живеалишта, пристап
на природен резерват кон преостанатите земјоделски петна со голема природна вредност
Површини наводнувани со систем
Предизвици: намалување на водниот стрес
Површини што се урбанизираат
Зафаќање на урбано земјиште, 2000-2006 година
Предизвици: сведување на минимум и ублажување на загубата и фрагментацијата на живеалиштата
Надвор од опфат

Извор:
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така цел на политиката на национално и поднационално ниво (ETC SIA, 2013).
Европската комисија работи на подготовка на извештај за земјиштето како
ресурс. Таа наведува дека целта е овие обврски за користење на земјиштето и
просторното планирање да се воедначат во кохерентна политика, што ќе ги земе
предвид соодветните надлежности на Европската унија и на земјите-членки.
За да се избегне пораст во зафаќањето на земјиштето, би било полезно да се
воведат стимулации за рециклирање на земјиште и компактен урбанистички
развој. Усвојувањето на пристапи на пределска димензија и зелена
инфраструктура (која ги опфаќа физичките карактеристики на просторот и
екосистемските услуги што ги обезбедува) е практичен начин за поттикнување
на интеграцијата меѓу различни области на политиката. Ова може истовремено
да помогне да се надмине фрагментацијата и да се управува со размените.
Областите земјоделство и просторно планирање се посебно соодветни за
интеграција од овој вид, со оглед на тоа што постојат силни интеракции меѓу
користењето на земјиштето во земјоделството и европските и глобалните
еколошки процеси.

3.5

Европа е далеку од постигнување на целите на
политиката за вода и на здрави водни екосистеми

Трендови и перспективи: Еколошки статус на слатководните тела
5–10 годишни трендови: Мешан напредок; над половина од реките и езерата се во
помалку од добар еколошки статус.
20+ годишна перспектива: Се очекува континуиран напредок со понатамошната
имплементација на Рамковната директива за води.


Напредок кон целите на политиката: Само половина од површинските водни тела
ја исполнуваат целта до 2015 година да постигнат добар статус.

!

Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за квалитет на слатки води; и
хидролошки системи и одржливо управување со водите.

Основната цел на европската и на националната политика за водите е на
целата територија на Европа да се обезбеди доволно количество на квалитетна
вода достапна за потребите на луѓето и за животната средина. Во 2000 година,
Рамковната директива за води воспостави рамка за управување, заштита и
подобрување на квалитетот на водните ресурси ширум ЕУ. Нејзината цел е
целокупната површинска и подземна вода да го задржи добриот статус до 2015
година (освен ако има основи за изземање). Постигнување на добар статус значи
исполнување на одредени стандарди за екологијата, хемијата, морфологијата и
количеството на вода.
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Количеството и квалитетот на водата се тесно поврзани. Во 2012 година, во
„Планот за заштита на водните ресурси на Европа“, се подвлекува еден клучен
елемент на постигнување на стандардот на добар статус, а тоа е да нема
прекумерно експлоатирање на водните ресурси (EC, 2012b). Во 2010 година,
земјите-членки на ЕУ објавија 160 планови за управување со речни сливови,
со цел да се заштити и да се унапреди водната животна средина. Плановите го
опфаќаат периодот од 2009 до 2015 година, а втората генерација на планови
го опфаќа периодот од 2016 до 2021 година, поради довршување во 2015
година. Во последниве неколку години, европскте земји што не се членки на
ЕУ подготвуваат слични активности за речните сливови, како оние воведени со
Рамковната директива за вода (Рамка 3.2).

Рамка 3.2 Активности на управување со речен слив во земји
членки и соработнички на ЕЕА надвор од ЕУ
Норвешка и Исланд имаат активности за спроведување на Рамковната
директива за води на ЕУ (Vannportalen, 2012; Guðmundsdóttir, 2010), а во
Швајцарија и во Турција постојат политики за водите слични на Рамковната
директива за води, за заштита и управување на водите (EEA, 2010c; Cicek, 2012).
Во овие земји надвор од ЕУ, голем дел од водите е засегнат со слични
притисоци како оние што се идентификувани во плановите за управување
со речен слив во ЕУ. Голем број од речните сливови во Западен Балкан
се сериозно зафатени со хидроморфолошки промени и загадување од
комунални, индустриски и агрохемиски извори. Ова загадување претставува
голема закана за слатководните екосистеми (Skoulikidis, 2009). Во Швајцарија
има значителни недостатоци во еколошкиот статус на површинските води,
особено во интензивно искористуваните низински области (Швајцарско
плато), а неодамнешните оценки покажуваат дека 38% од средните и големите
речни области имаат недоволен квалитет на макроинвертебратите и
приближно половина од целокупната должина на реките (под 1 200 m н.в.) е
во модифицирана, неприродна, вештачка или покриена состојба.
Земјите учествуваат во прекугранични активности. Сава е трета по големина
притока на Дунав и тече низ Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина
и Србија, со дел на своето сливно подрачје во Црна Гора и Албанија.
Меѓународната комисија за реката Сава работи заедно со овие земји на
изработка на План за управување со речниот слив на Сава, во согласност со
Рамковната директива за води. На сличен начин, Швајцарија соработува со
соседните земји за постигнување на целите за заштита на водата и со тоа
индиректно усвојува одредени принципи на Рамковната директива за води.
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Во 2009 година, 43% од површинските водни тела беа со добар или висок
еколошки статус, а целта на Рамковната директива за води за постигнување на
добар еколошки статус до 2015 година може да биде постигната само за 53% од
површинските водни тела (Карта 3.2). Ова претставува скромно подобрување и е
далеку од постигнување на целите на политиката. Реките и транзитивните води се
во просек во полоша состојба од езерата и крајбрежните води. Загриженоста во
врска со еколошкиот статус на површинските водни тела е најизразена за централна
и северозападна Европа, во областите со интензивно земјоделско производство и
голема густина на населеност. Статусот на крајбрежните и транзитивните води, во
регионот на Црно Море и поголемото Северно Море, е исто така загрижувачки.
Загадувањето од дифузни извори ги засега повеќето површински водни тела.
Земјоделството е особено голем извор на дифузно загадување и предизвикува
зголемено ниво на нутриенти од истекувањето на ѓубривата. Земјоделски
пестициди се широко детектирани во површински и во подземни водни тела.
Хидроморфолошките притисоци (промени во физичката форма на водните тела),
исто така, засегаат голем број површински водни тела. Хидроморфолошките
притисоци ги менуваат живеалиштата и се главно резултат на развој поврзан
со хидроенергија, пловење, земјоделство, заштита од поплави и урбанизам.
Втората група на планови за управување со речни сливови мора да вклучи
мерки за намалување на хидроморфолошките притисоци, доколку истите
предизвикуваат помалку од добар еколошки статус.
Хемискиот статус е уше една причина за загриженост. Околу 10% од реките
и езерата се со лош хемиски статус, при што полицикличните ароматски
јаглеводороди се широко распространета причина за лошиот статус на реките,
а тешките метали учествуваат значително во лошиот статус на реките и езерата.
Околу 25% од подземните води се со лош статус, а нитратот е главна причина за
тоа. Треба да се забележи дека хемискиот статус на 40% од површинските води
во Европа останува непознат.
Релативно е јасно кои се типовите на притисоци коишто се среќаваат во речните
сливови, но помалку е јасно како ќе се надминат истите и како ќе придонесат
мерките за постигнувањето на целите за заштита на животната средина.
Следниот циклус на планови за управување со речни сливови (2016–2021
година) ќе треба да ја поправи оваа ситуација. Покрај тоа, големи предизвици за
управувањето со водите се и подобрувањето на ефикасноста на искористувањето
на водата и приспособувањето кон климатските промени. Обновата на
слатководните екосистеми и санацијата на поплавуваните површини како дел
од зелената инфраструктура ќе помогнат да се надминат овие предизвици.
Овие акции ќе донесат повеќекратни придобивки и со примена на методи на
природно задржување на водата за подобрување на квалитетот на екосистемот,
намалување на поплавите и за намалување на недостатокот на вода.

64

Европската животна средина | Cостојба и перспектива 2015

Заштита, зачувување и унапредување на природниот капитал

Карта 3.2
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Забелешка: Групите податоци на Швајцарија за квалитет на водата во реките и езерата
доставени во рамките на протекот на приоритетните податоци на ЕЕА не се
компатибилни со оценките согласно Рамковната директива за води на ЕУ и
не се вклучени (за повеќе детали, видете Рамка 3.2).
Извор:

EEA, 2012c.
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Постигнувањето на здрави водни екосистеми бара системска анализа, со оглед
на тоа што состојбата на водните екосистеми е тесно поврзана со начинот на
управување со земјишните и водните ресурси и со притисоците од секторите,
како што се земјоделството, енергетиката и транспортот. Постојат безброј
мжности за подобрување на управувањето со водите со цел да се постигнат
целите на политиката. Тука спаѓаат построга имплементација на постојната
политика за водите и интеграција на целите на политиката за водите во
други области, како што се Заедничката земјоделска политика, Кохезионите и
структурните фондови на ЕУ и секторските политики.

3.6

Квалитетот на водите е подобрен, но оптовареноста
со нутриенти на водните тела останува проблем

Трендови и перспективи: Квалитет на водите и оптовареност со нутриенти
5–10 годишни трендови: Квалитетот на водите се подобрува, иако концентрациите
на нутриенти на многу места се сé уште високи и го загрозуваат статусот на водите.
20+ годишна перспектива: Во регионите со интензивно земјоделско производство,
дифузното загадување со азот ќе остане на високо ниво, што ќе резултира со
понатамошни проблеми на еутрофикација.
¨
!

Напредок кон целите на политиката: Иако Директивата за третман на урбани
отпадни води и Директивата за нитрати и понатаму остваруваат контрола на
загадувањето, дифузното загадување со азот останува проблематично.
Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за квалитет на слатки води; и
хидролошки системи и одржливо управување со водите.

Прекумерниот внес на нутриенти (азот и фосфор) во водените средини
предизвикува еутрофикација, што доведува до промени во бројноста и
разновидноста на видовите, како и до цветање на алгите, обескислородени
мртви зони и истекување на нитрати во подземните води. Сите овие промени го
загрозуваат долгорочно квалитетот на водните средини. Ова има импликации за
обезбедувањето на екосистемските услуги, како што се вода за пиење, риболов
и можности за рекреација.
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Водите на Европа се многу почисти отколку што беа пред 25 години, како
резултат на вложувањето во одводни системи со цел да се намали загадувањето
од третманот на урбаните отпадни води. Сепак, одредени предизвици
остануваат. Над 40% од реките и крајбрежните водни тела се загрозени со
дифузно загадување од земјоделството, а меѓу 20% и 25% се изложени на
загадување од точкести извори, на пример од индустриксите капацитети,
канализациските системи и пречистителните станици за отпадни води
(Карта 3.3).
Нивоата на нутриенти во слатководните тела се во опаѓање. Во периодот од
1992 до 2011 година, просечните нивоа на фосфор и нитрати во европските
реки се намалија за 57% односно за 20% (EEA, 2014q). Ова главно е одраз на
подобрувањата во третманот на отпадните води и намалувањето на нивоата на
фосфор во детергентите, а не на ефектот од мерките за намалување на внесот на
нитрати од земјоделството, на европско и на национално ниво.
Наспроти намалувањето на билансите на азотот во земјоделството, тие се сé
уште високи во некои земји, особено во рамничарските делови на западна
Европа. Мерките за надминување на земјоделското загадување вклучуваат
подобрување на ефикасноста на искористувањето на азотот во производството
на култури и во сточарството; задржување на азотот во арското ѓубриво во текот
на складирањето и нанесувањето; и целосно спроведување на Директивата
за нитрати. За постигнување на дополнителни позначајни намалувања на
испуштањата на нутриенти, посебно е важно да се подобри меѓусебната
усогласеност (механизам што ја условува финансиската поддршка за
земјоделците со почитување на европските закони) и решавањето на проблемот
со несоодветното пречистување на отпадните води и испуштањето на амонијак
од неефикасното постапување со ѓубривата (EU, 2013).
Намалувањето на внесот на нутриенти во водните сливови на европско ниво
бара и пристап којшто ги опфаќа хидролошките системи во целина, затоа што
оптоварувањата со нутриенти во реките и површинските води има влијание
низводно, врз транзитивните и крајбрежните води. Мерките за намалување
на внесот на нутриенти мора, исто така, да ги земат предвид временските
заостатоци, со оглед на тоа што е потребно време за мерките што се однесуваат
на реките да постигнат намалување на притисоците врз крајбрежните и
морските средини.
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Карта 3.3
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Забелешка: Групите податоци на Швајцарија не се компатибилни со оценките согласно
Рамковната директива за води на ЕУ и затоа не се вклучени. Швајцарија
има високи нивоа на притисоци од точкесто и/или дифузно загадување,
особено во рамничарските области.
Извор:
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3.7

Наспроти намалувањето на емисиите во воздухот,
екосистемите сé уште страдаат од еутрофикација,
ацидификација и од озон

Трендови и перспективи: Загадување на воздухот и влијанија врз екосистемите
5–10 годишни трендови: Намалените емисии на загадувачки материи во воздухот
придонесуваат за намален број на надминати ограничувања за ацидификација и
еутрофикација.

¨

20+ годишна перспектива: Се прогнозира дека во некои области ќе опстојат
долгорочните проблеми од еутрофикацијата, иако негативните влијанија
предизвикани од ацидификацијата во голема мера ќе се подобрат.

!

Напредок кон целите на политиката: Постигнат е мешан напредок во
постигнувањето на прелиминарните цели за заштита на животната средина на ЕУ
до 2010 година, за еутрофикација и ацидификација.
Видете и: Кратки информации на SOER 2015 за загадувањето на воздухот.

Загадувањето на воздухот е штетно за здравјето на луѓето и на екосистемите.
Тоа придонесува кон еутрофикацијата, атмосферскиот озон и ацидификацијата
на водата и на почвата. Исто така, влијае на земјоделското производство и на
шумите, предизвикувајќи загуби во приносите.
Најзначајните ефекти од загадувањето на воздухот потекнуваат од емисиите
од транспортот, производството на енергија и од земјоделството. Иако во
последниве две децении бележиме намалување во емисиите на загадувачки
материи во воздухот, комплексните врски меѓу емисиите и квалитетот на
воздухот претпоставуваат дека ова не резултира секогаш во соодветно
подобрување во изложеноста на екосистемите на овие загадувачки материи.
Во последниве децении, постигнати се значителни намалувања во изложеноста
на екосистемот на прекумерни нивоа на ацидификација, а се предвидува дека
ситуацијата ќе се подобри дополнително во наредните 20 години (EEA, 2013h).
Но, истото подобрување не е постигнато во поглед на еутрофикацијата. Најголем
дел од континентална Европа се соочува со надминувања на критичните
оптоварувања (горната граница која што еден екосистем, како езеро или
шума, може да ја толерира без да се оштети нивната структура или функција)
за еутрофикацијата. Се проценува дека околу 63% од европските екосистемски
површини и 73% од површината што ја зафаќа мрежата на заштитени
подрачја Натура 2000 биле изложени на нивоа на загаденост на воздухот
што ги надминуваат граничните вредности за еутрофикација во 2010 година.
Проекциите за 2020 година укажуваат дека изложеноста на еутрофикација ќе
остане широко распространета (Карта 3.4).
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Карта 3.4
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Разликата меѓу нивоата на ацидификација и нивоата на еутрофикација во
голема мера настанува поради тоа што емисиите на загадувачки материи што
содржат азот (што може да доведе до еутрофикација) не опаднале толку колку
емисиите на сулфур (што предизвикува ацидификација). Амонијакот (NH3) што се
испушта од земјоделските активности и азотните оксиди (NOX) што се испуштаат
од процесите на согорување се доминантни загадувачки материи во воздухот
што предизвикуваат еутрофикација (EEA, 2014d).
Директивата на ЕУ за квалитет на воздухот има за цел да ја заштити вегетацијата
од високи концентрации на озон. Најголем дел од вегетацијата и од
земјоделските посеви се изложени на нивоа повисоки од целта. Во 2011 година,
ова важеше за 88% од земјоделската површина на Европа, при што највисоки
вредности беа евидентирани во јужна и во централна Европа (EEA, 2013h).
Европската политика за воздух претрпе значителна ревизија, а кон крајот
на 2013 година Европската комисија ги усвои предлозите за Политички
пакет за чист воздух. Доколку се постигне согласност и се спроведува како
што е предвидено, се очекува дека пакетот, кој содржи низа мерки и цели,
ќе резултира со низа придобивки. Овие придобивки вклучуваат заштита на
123 000 km2 екосистеми од прекумерна еутрофикација (вклучувајќи 56 000 km2
како дел од заштитените подрачја на Натура 2000) и заштита на 19 000 km2
шумски екосистеми од ацидификација до 2030 година, во споредба со сценарио
без преземање мерки (EC, 2013a).
По 2030 година, временската рамка до 2050 година се предлага како период во
којшто Европа треба да ги исполни своите долгорочни цели на постигнување
на нивоа на загадување кои не резултираат со неприфатливо нарушување на
здравјето на луѓето и на животната средина. За да се постигнат овие долгорочни
цели и потребните намалувања во емисиите, неопходна е интеграција на
политиките за воздух, клима и за биодиверзитет. Покрај тоа, прекуграничните
ефекти од загадувањето на воздухот остануваат предизвик, а намалените
емисии во Европа сами за себе нема да бидат доволни да се постигнат
долгорочните цели.
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3.8

Морскиот и крајбрежниот биодиверзитет се во
опаѓање, со што се доведуваат во прашање сé
попотребните екосистемски услуги

Трендови и перспективи: Морски и крајбрежен биодиверзитет
5–10 годишни трендови: Мал број видови се со поволен конзервациски статус или
со добар еколошки статус.
20+ годишна перспектива: Се предвидува дека притисоците и ефектите од
климатските промени врз морските екосистеми ќе продолжат. За да се постигнат
подобрувања, потребна е целосна имплементација на политиките.

!

Напредок кон целите на политиката: Целта за постигнување на добар еколошки
статус до 2020 година (види Рамковна директива за Стратегијата за морињата)
останува голем предизвик.
Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за морска средина; и
поморски активности.

Морските и крајбрежните области обезбедуваат природни ресурси, како и
пристап до можности за трговија, транспорт, рекреација и многу други стоки
и услуги. Поморските и крајбрежните активности остануваат од суштинско
значење за европската економија и за европското општество, со големи
очекувања за „син раст“, т.е. одржлив раст во поморскиот сектор. Рамковната
директива за Стратегијата за морињата е еколошкиот столб на Интегрираната
поморска политика. Заедно со законодавството за природа и Стратегијата за
биодиверзитет до 2020 година на ЕУ, Рамковната директива за Стратегијата
за морињата ја оформува основата на политиката на ЕУ за постигнување
на здрави, чисти и продуктивни мориња до 2020 година. Главната цел на
Рамковната директива за Стратегијата за морињата е постигнување на „добар
еколошки статус“ до 2020 година, а нејзината срж е концептот на примена на
екосистемски базиран пристап кон управувањето со човековите активности во
морската средина.
Европските мориња се соочуваат со низа предизвици околу одржливоста
(Карта 3.5). Морските и крајбрежните екосистеми и биодиверзитетот се под
притисок ширум Европа и нивниот статус е загрижувачки (Дел 3.3). Целта за
постигнување на добар еколошки статус до 2020 година е под ризик, како
последица од прекумерниот риболов, оштетувања на морското дно, загадување
со нутриенти и контаминанти (вклучувајќи морски отпад и подводна бучава),
интродукција на инвазивни алохтони видови и ацидификација на морињата во
Европа.
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Карта 3.5

Регионални мориња што ја опкружуваат Европа и
предизвиците со кои се соочуваат од аспект на одржливост
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Чисти и ненарушени мориња?
Интегритетот на морското дно загрозен од
физички загуби и оштетувања.
Прекумерниот риболов се намалува од 2007
година во атлантските и балтичките води
на ЕУ, но 41% оценувани рибни фондови
остануваат над МОУ.
Прекумерниот рибилов доминира во
Медитеранското и во Црното Море.
Се шират алохотни видови.
Продолжуваат еутрофикацијата и
контаминацијата.
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Здрави мориња?
9% од оценките на морските живеалишта
и 7% од оценките на морските видови утврдиле
поволен конзервациски статус.
Јасни знаци дека многу групи видови и
живеалишта не се во добра здравствена
состојба поради загуба на биодиверзитет.
Рибните фондови почнуваат да закрепнуваат,
но повеќето не се во согласност со целите за МОУ.
Појава на системски промени кај екосистемите
што води до губење на флексибилноста.
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бруто додадена вредност.
Потврден потенцијал за
иновации и раст, во поддршка
на агендата на Европа 2020.
Стратегијата на ЕУ за син раст
предвидува проширување на
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Климатски промени
Повисока морска тепература.
Зголемена ацидификација.
Зголемена површина зафатена
со хипоксија/аноксија.
Стимулирано движење на
видови кон север.
Намалена флексибилност на
екосистемите и зголемен
ризик од предизвикување на
неочекувани промени кај
екосистемите.

Луѓето и морските екосистеми
Се чини дека користењето на природниот
капитал на морињата не е одржливо и
рамномерно: најголем дел од поморските
активности не зависат од здрави мориња.
Соодветна политичка рамка, но остануваат
предизвици со спроведувањето.
Целите на политиката често не се постиг
нуваат навремено.
При поставувањето на целите, често не се
посветува внимание на научните совети.
Екосистемски базираното управување е
клуч за сигурни екосистемски услуги и за
придобивките од нив.
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Знаења за морињата
Сé уште не постои формална карта на
морската територија на ЕУ.
Многу комерцијални рибни фондови не се
оценети.
Слаб преглед на просторниот опсег на
човековите активности.
Недоволна регионална координација за
споделување и усогласување на податоците
за морињата.
Обврските за известување во ЕУ со голем број
непознаници или неоценети прашања.

Приспособено од EEA, 2014k.
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Влијанијата од човековите активности се комбинираат така што го менуваат
балансот на целиот екосистем, како што се случи во Црното и во Балтичкото
Море, како и во делови на Медитеранот. Како одговор на тоа, денешните
европски политики со кои се регулира крајбрежната и морската средина
широко применува екосистемски базиран пристап, којшто има за цел да ги
разреши комбинираните ефекти на повеќебројните притисоци. Целните
политички акции и посветените напори во управувањето насочени кон
балансирање на човековите активности можат да ги заштитат и да ги обноват
видовите и живеалиштата, со што ќе помогнат да се зачува интегритетот на
екосистемот. Примери на позитивни акции се проширувањето на мрежата на
морски заштитени подрачја Натура 2000 и најновите заложби во рамките на
управувањето со риболовот.
Кај комерцијално експлоатираните видови риба, во атлантските и балтичките
води на ЕУ, притисокот од риболовот се намалува од 2007 година, со видливо
подобрување во статусот на видот што се лови. Бројот на оценуваните видови во
овие води што биле предмет на ловење над максимално одржливиот улов падна
од 94% во 2007 на 41% во 2014 година. Спротивно на ова, 91% од оценуваните
видови во Средоземјето, во 2014 година, биле предмет на прекумерен риболов
(EC, 2014e). Сепак, вкупниот број на комерцијално експлоатираните видови риби
останува значително поголем од бројот што се оценува. Во Црното Море, познат
е статусот само на седум видови, а пет од нив (71%) се предмет на прекумерен
риболов.
Новата Заедничка политика за рибарството допрва треба да ги разреши
предизвиците на имплементацијата за Европа да може да ја постигне целта на
рибарење на максимални стапки на улов, за сите видови риба, до 2020 година.
Овие предизвици вклучуваат прекумерен капацитет на флотата, достапност на
научни совети, придржување кон научните совети, соодветно разбирање на
мерките за управување и намалување на негативните ефекти на екосистемот,
особено оштетувањето на морското дно.
Остварувањето на одржливо управување со морската средина е предизвик.
Растот на поморските активности, како што се транспортот, производството
на обновлива енергија на море, туризмот и екстракција на живи и неживи
ресурси, се одвива без целосно согледување на комплексните интеракции
меѓу природните и антропогените промени. Тој, исто така, се одвива во услови
на недостаток на информации за аспектите на морскиот биодиверзитет и на
екосистемите. Затоа, клучен предизвик ќе биде да се постигне усогласеност меѓу
синиот раст, од една страна и целите на политиката за запирање на загубата на
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биодиверзитет и постигнувањето на добар еколошки статус до 2020 година, од
друга. Ова ќе биде неопходно за долготрајната флексибилност на екосистемот,
па според тоа и за социјалната флексибилност на заедниците што зависат од
поморските активности.

3.9

Влијанијата на климатските промени врз
екосистемите и општеството наметнуваат потреба
од мерки за приспособување

Трендови и перспективи: Влијанија од климатските промени на екосистемите
5–10 годишни трендови: Сезонските циклуси и дистрибуцијата на голем број
видови се менуваат поради растот на температурите, затоплувањето на океаните и
намалувањето на криосферата.
20+годишна перспектива: Се проектираат сé побурни климатски промени и
влијанија врз видовите и екосистемите.
Нема Напредок кон целите на политиката: Стратегијата на ЕУ 2013 и националните
цел стратегии за приспосбување кон климатските промени се спроведуваат, а
вградувањето на приспосбувањето кон климатските промени во политиките за
биодиверзитетот и екосистемите се остварува до одреден степен.
!

Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за влијанија на климатските
промени и приспособување кон нив; биодиверзитет; морска средина; и квалитет
на слатките води.

Климатските промени се случуваат во Европа и ширум светот. Климатските
промени испишаа нови рекорди во последниве години: средната температура
се зголеми, а моделите на врнежи се променија. Глечерите, ледените санти и
Арктичкото море се намалуваат многу побрзо отколку што беше проектирано
претходно (EEA, 2012a; IPCC, 2014a). Климатските промени се фактор на стрес за
екосистемите, со тоа што ги изложуваат на ризик нивната структура и нивното
функционирање и ја поткопуваат нивната флексибилност кон други притисоци
(EEA, 2012b).
Клучните забележани и проектирани последици од климатските промени
за главните биогеографски региони во Европа се прикажани на Карта 3.6.
Европските мориња се загрозени од климатските промени преку
ацидификацијата на морињата и порастот на темепратурата на водата.
Бреговите линии се, исто така, ранливи и се соочуваат со растечки морски
нивоа, ерозија и пожестоки бури. Слатководните системи се засегнати
преку намалувањето на протекот на вода во реките во јужна и во источна
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Европа, а преку порастот на протекот на вода во реките во други региони.
Слатководните екосистеми се, исто така, засегнати од порастот во честотата
и интензитетот на сушите (особено во јужна Европа) и од порастот на
температурата на водата. Копнените екосистеми покажуваат промени во
фенологијата и во дистрибуцијата, а страдаат и од инвазивни алохтони
видови. Земјоделството е засегнато од промени во фенологијата на посевите,
промени во соодветната обработлива површина, промени во приносите и од
зголемената потреба за вода за наводнување во јужна и во југозападна Европа.
Шумите се засегнати од појавите на бури, штетници, суши и шумски пожари
(EEA, 2012a; IPCC, 2014a).
Според проекциите, обезбедувањето на екосистемските услуги ќе опаѓа во
сите категории како реакција на климатските промени во медитеранскиот
регион и во планинските подрачја. За другите региони на Европа, проектирани
се добивки и загуби во обезбедувањето на екосистемските услуги, а
обезбедувањето на културолошките услуги, како што се рекреација и туризам,
според проекциите, ќе опаѓаат во континенталните, северните и во јужните
региони (IPCC, 2014a).
За во иднина, проектирани се посилни и побројни последици од климатските
промени. Дури и кога емисиите на стакленички гасови би запреле денес,
климатските промени ќе продолжат со децении како резултат на минатите
емисии и инерцијата на климатскиот систем (IPCC, 2013). Ублажувањето
на климатските промени е од суштинско значење, но неопходно е и
приспособување кон веќе доживеаните промени во климата и кон веројатните
идни климатски сценарија. Приспособувањето е сконцентрирано на потребата
да се обезбеди, дури и во променливи услови, да бидеме во состојба да
ја одржиме функционалноста на различните материјални добра што нé
издржуваат, вклучувајќи ги изградената инфраструктура, природната средина и
нашата култура, нашето општество и нашата економија (EEA, 2013c).
Општо земено, способноста на Европа за приспособување е голема во споредба
со други региони во светот. Но, постојат значајни разлики меѓу различни делови
на Европа, од аспект на последиците со коишто може да се соочат и од аспект
на нивната способност да се приспособат (IPCC, 2014a). Во 2013 година, беше
постигната согласност за Стратегијата на ЕУ за приспособување кон климатските
промени. Стратегијата поддржува интегрирање (процес со којшто прашањата
на приспособувањето се вградуваат во постојните секторски политики на
ЕУ) и финансираше акции за приспособување во одредени земји. Со неа се
предвидува зголемување на истражувањата и размената на информации.
Од јуни 2014 година, 21 европска земја донесе национална стратегија за
приспособување, а 12 подготвија и акциски планови (EEA, 2014n).
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Карта 3.6

Клучни забележани и проектирани последици од
климатските промени за поголемите региони во Европа

Арктик
Пораст во температурата многу поголем
од глобалниот просек
Намалување во ледената покривка на
Арктичкото море
Намалување во гренландските ледници
Намалување во пермафростните површини
Зголемен ризик од загуба на биодиверзитет
Интензивирани транспорт и експлоатација
на нафта и гас.
Крајбрежни зони и регионални мориња
Пораст на морското ниво
Зголемување на температурата на морската
површина
Пораст во киселоста на океаните
Ширење на рибни и планктонски видови
кон север
Промени кај фитопланктонските заедници
Зголемување на ризикот за рибниот фонд
Северозападна Европа
Пораст во зимските врнежи
Пораст во протекот на реките
Движење на видови кон север
Пад во побарувачката за енергија за греење
Зголемен ризик од речно и крајбрежно
поплавување
Медитерански регион
Пораст во температурата поголем од
европскиот просек
Намалување во годишните врнежи
Намалување во годишниот протек во реките
Зголемен ризик од загуба на биодиверзитет
Зголемен ризик од опустинување
Зголемена побарувачка за вода за
земјоделството
Намалување во земјоделските приноси
Зголемен ризик од шумски пожари
Пораст на морталитетот од топлотни
бранови
Проширување на живеалиштата за јужни
вектори на заболувања
Намалување на хидропотенцијалот
Намалување на летниот туризам и
потенцијално зголемување во другите
сезони

Извор:

Северна Европа
Пораст во температурата многу поголем од
глобалниот просек
Намалување во снежната и ледената
покривка на езерата и реките
Пораст на протекот на реките
Движење на видови на север
Пораст во земјоделските приноси
Пад во побарувачката за енергија за греење
Пораст на хидропотенцијалот
Зголемување на ризикот од штети од зимски
бури
Пораст на летниот туризам
Планински подрачја
Пораст во температурата поголем од
европскиот просек
Намалување на опсегот и зафатнината на
глечерите
Намалување на планинските пермафростни
површини
Нагорно поместување на растителни и
животински видови
Голем ризик од исчезнување на видови во
алпските региони
Зголемен ризик од почвена ерозија
Намалување во скијачкиот туризам
Централна и источна Европа
Пораст во топлите температурни екстреми
Намалување во летните врнежи
Зголемување на температурата на водата
Зголемен ризик од шумски пожари
Намалување во економската вредност на
шумите

EEA, 2012i.
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Извештаи со оценка на ризиците и ранливоста поврзани со климатските
промени се достапни за 22 земји, но често отсуствуваат информации за
трошоците и придобивките од приспособувањето. Исто така, има недостаток
на информации за ефектите од акциите на управување со приспособувањето за
биодиверзитетот, со оглед на тоа што емпириските студии се вистинска реткост
(Bonn et al., 2014). Изградбата на зелена инфраструктура е важно средство во
зголемувањето на улогата на приспособувањето базирано на природата и
Европската комисија објави упатства за планирање на приспособувањето за
мрежата на заштитени подрачја Натура 2000 (EC, 2013c).
Приспособувањето кон климатските промени изнесува на површина неколку
предизвици. Еден предизвик е повеќекратните нивоа на управување што
мора да се вклучат: Европа треба да одговори на последиците од климатските
промени на локално, регионално, национално ниво и на ниво на ЕУ. Вториот
предизвик е интегрирањето на многуте различни секторски политики за области
што се засегнати: приспособувањето наметнува потреба за разгледување на
повеќекратни синергии и размена меѓу конкурентните цели. Овие проблеми
се ислустрирани особено од шумите. Шумите имаат повеќенаменска улога, со
тоа што обезбедуваат серија на услуги, како што се снабдување со дрво и други
шумски производи, ублажување на климатските промени и приспособување кон
нив, рекреација и можности за туризам. Тие, исто така, имаат огромна вредност
во биодиверзитетот (Forest Europe, UNECE и FAO, 2011).

3.10

Интегрираното управување со природниот капитал
може да ја зголеми еколошката, економската и
социјалната флексибилност

Потребата за интегрирани и приспособливи пристапи кон природниот капитал е
јасна. Како што беше прикажано за случајот со азотот, реакциите на комплексни
проблеми можат да се карактеризираат со фрагментарни и паралелни пристапи,
коишто ја губат од вид поголемата слика (Рамка 3.3).
Во рамките на одделните области што беа презентирани во ова поглавје,
има јасен напредок во врска со одделни проблеми, но во голем број случаи
целокупните трендови се движат во погрешна насока. Постојат критични
празнини во знаењата во однос на сосотојбата и трендовите на екосистемските
услуги. Сепак, се остварува напредок и работата во процесот на нанесување
на карта и оценување на екосистемите и нивните услуги (MAES) ќе даде
значаен придонес во овој контекст. Исто така, постојат празнини во законската
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регулатива, особено во врска со почвата, и овие недостатоци го загрозуваат
обезбедувањето на екосистемските услуги.
Неодамнешниот премин во политичката рамка кон посистемски приод
кон природниот капитал означува важен чекор кон имплементацијата на
пристапите на интегрирано управување. Поинтегрираниот пристап носи
бројни синергии и паралелни придобивки. Акцијата за ублажување на
климатските промени и приспособување кон нив ќе ја зголеми флексибилноста
на економијата и на општеството, а ќе ги стимулира иновациите и ќе
ги штити природните ресурси. Сепак, постојат размени што треба да се
утврдат експлицитно, имајќи предвид дека речиси секогаш има трошоци
(за биодиверзитетот и екосистемите или за луѓето) со секој конкретен тек на
акција.

Рамка 3.3 Потреба за интегриран пристап кон управувањето со
азотот
Во текот на минатиот век, луѓето предизвикаа промени во глобалниот
азотен циклус и сегашните нивоа веќе ги надминуваат глобално одржливите
гранични вредности (Rockström et al., 2009a). Луѓето го претвораат
атмосферскиот азот во многу активни азотни форми (кои се суштински
за животот, но ги има во ограничена количина во природата). Во Европа,
снабдувањето на активен азот во животната средина се зголеми за повеќе
од три пати од 1900 година, оставајќи последици врз квалитетот на водата,
квалитетот на воздухот, балансот на стакленичките гасови, екосистемите и
биодиверзитетот и врз квалитетот на почвата (Sutton et al., 2011).
Активниот азот е екстремно подвижен и се провлекува низ воздухот, почвата
и водата и се менува од форма во форма на азотни соединенија. Ова значи
дека управувањето со азотот бара интегриран пристап за да се избегне
пренесувањето на загадувањето преку почвата, воздухот и водата или негово
пренесување понатаму. Исто така, има потреба од меѓународна соработка и
здружување на различни дисциплини и чинители.
Постојните политики поврзани со азотот се фрагментарни, а во Европскиот
извештај за азотот идентификува пакет од седум клучни акции за
подобро управување со европскиот азотен циклус. Тие се однесуваат на
земјоделството, транспортот и индустријата, третманот на отпадни води и
моделите на општествена потрошувачка и истите имаат за цел да обезбедат
интегриран пакет за развој и примена на инструменти на политиката (Sutton
et al., 2011). Седмата акциска програма за животна средина има за цел да
се постигне, до 2020 година, азотниот циклус да се управува на поодржлив
начин, со ефикасно искористување на ресурсите.
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Екосистемски базираното управување е критичен дел на овој интегриран
пристап. Целта е да се одржат екосистемите во здрава, чиста, продуктивна
и флексибилна состојба, што истовремено ќе ги оспособи да ги снабдуваат
луѓето со услуги и со добивки од коишто се зависни. Екосистемски базираното
управување е просторен пристап којшто ги потврдува врските, кумулативните
влијанија и повеќекратните цели што постојат во дадена област. На овој начин,
екосистемски базираното управување се разликува од традиционалните
пристапи кои се задржуваат на еден проблем, пр.: видови, сектори или
активности (McLeod и Leslie, 2009). Примената на овој пристап во управувањето
со човековите активности, што веќе се случува во водената средина и во
рамките на изградбата на зелена инфраструктура, ќе обезбеди важни докази
и лекции за поширока примена на таквите долгорочни, меѓусебно поврзани
пристапи кон разрешувањето на системските предизвици во животната
средина.
Пристапите на интегрирано управување, исто така, обезбедуваат можност за
коригирање на утврдениот приоритет на произведениот капитал над човечкиот
и, социјалниот и природниот капитал. Системите за евиденција, физички и
монетарни, се важни од аспект на обезбедување на информации за политиката
и за одлуките за инвестирање, затоа што постигнувањето на правилна
рамнотежа меѓу искористувањето, заштитата и унапредувањето на природниот
капитал е условено со достапност на информации за тековната сосотоба на
неговата актива. Ова претставува предизвик, со оглед на огромната димензија
и разновидноста на акциите и тековите во животната средина и потребата за
квантитативно одредување на трендовите во серија на различни елементи на
екосистемот.
Евиденцијата ќе треба да се дополни со индикатори, коишто можат да обезбедат
информации за развивање на политика, спроведување на политиката и за
следење на напредокот. Важни идни чекори се спроведувањето на Системот
на ОН за интегрирано еколошко и економско книговодство (SEEA), Европската
стратегија за еколошко книговодство и развивањето на екосистемско
книговодство. Целта на Стратегијата за биодиверзитет, да се оцени економската
вредност на екосистемските услуги (и да се промовира интеграцијата на овие
вредности во системите за евидентирање и известување на ниво на ЕУ и на
национално ниво, до 2020 година), претставува важен политички двигател.
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Заштитата, зачувувањето и унапредувањето на природниот капитал бараат
акција за да се подобри еколошката флексибилност и да се издигнат до
максимум придобивките што може да ги оствари политиката за заштита
на животната средина за економијата и за општеството, со почитување на
ограничувањата на планетата. Одржувањето на флексибилни екосистеми зависи
од силна, доследна политичка рамка со акцент на реализацијата, интеграцијата
и препознавањето на односот меѓу екосистемската флексибилност, ефикасноста
на ресурсите и човековата добросостојба. Во Поглавјето 4 ќе се покаже како
подобрувањето на ефикасноста на ресурсите ќе го олабави притисокот врз
природниот капитал. Во Поглавјето 5 ќе се покаже како подобрувањето
на флексибилноста на екосистемите ќе донесе придобивки за здравјето и
добросостојбата на луѓето.
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Ефикасност на ресурсите
и нискојаглеродна економија
4.1

Поголемата ефикасност на ресурсите е пресудна за
понатамошниот економски развој

Пробивот на ефикасноста на ресурсите и нискојаглеродната економија,
како приоритети на европската политика, се заснова на сознанието дека
доминантниот модел на економскиот развој – базиран на користење на ресурси
и штетни емисии во постојан пораст – не може да се одржи на долг рок. Веќе
денес, европските системи на производство и потрошувачка се ранливи.
Еколошкиот отпечаток на континентот (т.е. површината што е потребна да
се задоволи потребата на Европа за ресурси) е двојно поголем од нејзината
копнена површина (WWF, 2014), а ЕУ е силно и сé повеќе зависна од увоз за да ги
задоволи своите потреби за ресурси (Eurostat, 2014d).
На најосновното ниво, ефикасноста на ресурсите ја отсликува максимата „да
се оствари повеќе со помалку“. Таа го изразува односот на побарувачката на
општеството од природата (во смисла на екстракција на ресурси, емисии на
загадувачки материи и притисоци врз екосистемот, во поширок контекст)
кон добиениот поврат (како што се економскиот производ или подобрениот
животен стандард). Транзицијата кон нискојаглеродна економија претставува
еден особено важен аспект на пошироката цел на намалувањето на
оптоварувањето врз животната средина од користењето на ресурсите од страна
на општеството.
Во еден свет на ограничен капацитет на ресурсите и на екосистемите,
зголемувањето на ефикасноста на ресурсите е од суштинско значење за
задржување на социо-економскиот развој, но не е доволна. На крајот на
краиштата, зголемувањето на ефикасноста е само индикација дека производот
расте повеќе отколку искористувањето на ресурсите и емисиите. Во апсолутна
смисла, тоа не е гаранција за намалување на притисоците врз животната
средина.
Според погоре изнесеното, при оценувањето на одржливоста на европските
системи на производство и потрошувачка, неопходно е да се мери и повеќе
од само дали производството се зголемува побрзо отколку користењето на
ресурсите и соодветните притисоци врз животната средина („релативно
одделување“). Наместо тоа, потребно е да се оцени дали има докази за
„апсолутно одделување“, со зголемување на производството напоредно со
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Слика 4.1

Релативно и апсолутно одделување

вод
роиз
рси
ски п
ресу
м
о
е на
Екон
вањ
у
т
с
ри
Иско
Нема одделување
Искористувањето на
ресурсите расте барем
толку брзо колку и
економскиот производ

Релативно одделување
Искористувањето на
ресурсите расте помалку
брзо отколку економскиот
производ

Апсолутно одделување
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Рамка 4.1 Структура на Поглавје 4
Максимата „да се оствари повеќе со помалку“ е концепциски многу едноставна, но
квантитативното одредување на ефикасноста на ресурсите е често покомплексно
во практиката. Прво, ресурсите се разликуваат меѓусебно. Некои се необновливи,
некои обновливи; некои се исцрпливи, други не; некои ги има во изобилство,
а некои се екстремно ограничени. Како резултат на тоа, комбинирањето на
различни видови на ресурси често заведува, а понекогаш е невозможно.
Еднакво различни се и придобивките што ги остварува општеството од
ресурсите. Во некои случаи, логично е да се оценува ефикасноста на ресурсите
со споредување на влезните ресурси со економските производи (на пример,
БДП). Во други случаи, оценувањето на користењето на ресурсите од страна
на општеството, имено дали е тоа на начин што носи најмногу придобивки,
бара поширок пристап, кој опфаќа и непазарни фактори, како што се
културолошките аспекти на пределите.
Според тоа, оценувањето на трендовите во ефикасноста на ресурсите бара
серија различни агли на гледање. Деловите 4.3–4.10 на ова поглавје се
обидуваат да го постигнат ова со разгледување на три различни прашања:
• Дали се одделува користењето на ресурсите и производите во отпад и
емисии од збирниот економски раст? Ова е разработено во Деловите 4.3–4.5,
коишто се однесуваат на материјалните ресурси, јаглеродните емисии и
спречувањето и управувањето на отпадот.
• Дали се намалуваат притисоците врз животната средина што се поврзуваат
со одделни сектори и категории на потрошувачка? Ова е поместено во
Деловите 4.6–4.8, коишто се задржуваат на енергетиката, транспортот
и индустријата. Земјоделските трендови и соодветните притисоци врз
животната средина се посоодветно опишани во Поглавје 3.
• Дали постигнуваме максимални придобивки од неисцрпните, сепак
ограничени ресурси, како што се водата и земјиштето? Ова се разгледува
во Деловите 4.9 и 4.10.
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намалување на користењето на ресурсите (Слика 4.1). Покрај оценувањето на
односот меѓу користењето на ресурсите и економскиот производ, исто така е
важно да се оцени дали притисокот што резултира од користењето на ресурсите
од страна на општеството се намалува („одделување на последиците“).

4.2

Ефикасноста на ресурсите и намалувањето на
емисиите на стакленички гасови се стратегиски
приоритети на политиката

Во последниве години, ефикасноста на ресурсите и нискојаглеродната
економија се пробија како централни теми во глобалните дискусии за
транзицијата кон зелена економија (OECD, 2014; UNEP, 2014b). Фундаменталната
важност на овие прашања за идниот просперитет е, исто така, одразена
во средносточното и долгорочното планирање на Европа. На пример,
приоритетната цел 2 на Седмата акциска програма за животна средина
(EU, 2013) ја идентификува потребата за „свртување на Унијата кон ресурсно
ефикасна, зелена и конкурентна нискојаглеродна економија“.
На стратегиско ниво, политиката на ЕУ поставува широка рамка за политика
за ефикасност на ресурсите и за климатските промени, вклучувајќи серија
долгорочни (необврзувачки) цели. На пример, Паткоазната карта кон ресурсно
ефикасна Европа (EC, 2011c) вклучува визија за 2050 година, во којашто
„Економијата на ЕУ расте на начин со којшто се почитуваат ограничувањата
на ресурсите и планетарните граници, со што се придонесува кон глобалната
економска трансформација. … со сите ресурси се управува на одржлив начин,
од материјалите до енергијата, водата, воздухот, земјиштето и почвата“ (5). На
сличен начин, Паткоазната карта кон нискојаглеродна економија (EC, 2011a)
предвидува дека, до 2050 година, ЕУ треба да ги намали своите емисии на 80%
под нивоата од 1990 година, преку домашни намалувања.
Овие цели се дополнети со политики кои се однесуваат на конкретни притисоци
и сектори. Целите на ЕУ до 2020 година, за емисиите на стакленички гасови
и за потрошувачката на енергија (EC, 2010) се меѓу позначајните примери.
Други ги вклучуваат Регулативата за регистрација, евалуација, одобрување и
ограничување на хемикалиите (REACH) (EU, 2006), Директивата за индустриски
емисии (EU, 2010a) и Белата книга за транспорт на Европската комисија (EC, 2011e).

(5)

Тематската стратегија на ЕУ за искористување на природните ресурси (EC, 2005) содржи
широка дефиниција за ресурсите, вклучувајќи „суровини како што се минерали, биомаса
и биолошки ресурси; медиуми на животната средина, како што се воздухот, водата
и почвата; протечни ресурси, како што се ветер, геотермална, бранова и соларна
енергија; и просторот (копнена површина).“
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Друг важен кластер политики има за цел да ја олесни промената од линеарниот
модел на раст „земи-направи-потроши-отстрани“ кон циркуларен модел, кој
извлекува максимална вредност од ресурсите, преку нивно задржување во
економијата кога производот го достигнал крајот на својот век. Како што се
забележува во извештајот на Европската комисија, Кон циркуларна економија:
програма за нула отпад за Европа (EC, 2014d), транзицијата кон циркуларна
економија зависи од промени во целиот синџир на снабдување, почнувајќи од
промени во дизајнирањето на производот, преку деловните модели, изборот во
потрошувачката, до спречувањето и управувањето на отпадот.

Табела 4.1

Примери на политики на ЕУ кои се однесуваат на Цел 2 на
Седмата акциска програма за животна средина

Тема

Носечки стратегии

Општо

Знаменосна иницијатива за
ресурсно ефикасна Европа во
рамките на Стратегијата за Европа
до 2020 година

Сродни директиви

Патоказна карта кон ресурсно
ефикасна Европа
Паткоазна карта за придвижување
кон конкурентна нискојаглеродна
Европа
Отпад

Тематска стратегија за
спречување и рециклирање на
отпадот

Рамковна директива за отпад
Директива за депонии
Директива за инсинерација
на отпад

Енергија

Зелена книга за рамка за клима и
енергија 2030

Директива за енергетска
ефикасност
Директива за обновливи
енергенси

Транспорт

Патоказна карта кон единствена
европска транспортна област

Директива за квалитет на
горивата
Директива за стандарди за
емисии

Води

План за заштита на водните
ресурси на Европа

Рамковна директива за води

Проектирање
и иновации

Акциски план за еко-иновации

Директиви за еко-дизајн
и енергетска етикета и
Регулатива за еко-етикета

Забелешка: За подетални информации за одделни политики, видете тематски кратки
информации кон SOER 2015.
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4.3

Наспроти поефикасното искористување на
материјалите, европската потрошувачка останува
многу ресурсно интензивна

Трендови и перспективи: Ефикасност и користење на материјалните ресурси
5–10 годишни трендови: Од 2000 година, има апсолутно одделување на
користењето на ресурсите од економскиот производ, иако кон овој тренд
придонесе економската рецесија.
20+годишна перспектива: Европските економски системи остануваат ресурсно
интензивни, а враќањето на економскиот раст може да ги пресврти последните
подобрувања.
Нема
цел
!

Напредок кон целите на политиката: Во моментов, според својот карактер, целите
во оваа област се квалитативни.
Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за ресурсна ефикасност;и
потрошувачка.

Соочени со растечка глобална конкуренција за ресурсите, европските политики
ставаат засилен акцент на „дематеријализирањето“ на економскиот производ,
односно намалување на количеството на ресурсите што ги користи економијата.
На пример, во Патоказната карта кон ресурсно ефикасна Европа (EC, 2011c) се
истакнуваат ризиците што резултираат од ескалираната побарувачка на ресурси.
Бодовната табла на ЕУ за ефикасност на ресурсите (Eurostat, 2014h), којашто
се изработува согласно Патоказната карта кон ресурсно ефикасна Европа,
прикажува комбинација од гледишта за трендовите во ефикасноста на
ресурсите. За свој водечки индиактор ја зема „ресурсната продуктивност“ –
односот на економскиот производ (БДП) кон домашната потрошувачка на
материјали (ДПМ). Домашната потрошувачка на материјали го проценува
количеството на суровински материјали (мерени во маса) што се користат
директно од економијата, вклучувајќи ги материјалите што се ископуваат од
домашната територија и нето приливите на стоки и ресурси од странство.
Како што забележува Европската комисија (EC, 2014j), индикаторот „БДП/
ДПМ“ има одредени недостатоци. Тој групира разновидни ресурси според
тежината, запоставувајќи ги големите разлики во ограниченоста, вредноста и
соодветните влијанија врз животната средина. Тој, исто така, дава искривена
слика на побарувачката за ресурси од странство, затоа што го опфаќа само нето
увозот на ресурси, наместо да ги вклучи суровинските материјали потрошени за
производство за извоз.
Препознавајќи ги овие ограничувања, Евростат ги разработи проценките
за потрошувачка на суровински материјал (ПСМ) на ЕУ-27, што понекогаш
се опишува како „материјален отпечаток“. ПСМ прикажува поцелосна слика
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на користењето на ресурсите поврзано со европската потрошувачка, со
претворање на извозот и увозот во „еквиваленти на суровински материјал“, со
кои се проценуваат суровинските материјали употребени во производството
на пласираните стоки. Како што се илустрира на Слика 4.2, ваквото претворање
резултира со значителен пораст во користењето на ресурсите поврзано со
надворешната трговија на ЕУ, иако целокупното влијание врз севкупната
потрошувачка на ресурси во ЕУ е прилично мало.
Наспроти нивните ограничувања, ДПМ и ПСМ можат да понудат корисна
индикација за физичката димензија на економијата. Како што е илустрирано на

Слика 4.2

Домашна потрошувачка на материјали и потрошувачка на
суровински материјали во ЕУ-27, 2000–2012 година
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Дополнителен увоз во ЕУ-27

Вкупен извоз во материјални еквиваленти

Дополнителен извоз од ЕУ-27

Забелешка: Податоците за потрошувачката на суровински материјали се достапни
само за ЕУ-27. Заради споредливост, податоците за домашната
потрошувачка на материјали ги опфаќаат истите земји.
Извор:
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Слика 4.2, во периодот од 2000 до 2012 година, потрошувачката на ресурси во
ЕУ се намалила, иако финансиската криза од 2008 година и последователната
економска рецесија во Европа имаа јасен придонес кон овој тренд.
Спротивно на падот во потрошувачката на материјали, БДП во ЕУ-28 порасна
за 16% во периодот од 2000 до 2012 година. Како резултат на тоа, ресурсната
ефикасност на ЕУ-28 (БДП/ДПМ) порасна за 29%, од 1,34 евра/kg за ресурсите
употребени во 2000 година на 1,73 евра/kg во 2012 година. Наспроти
неодамнешното подобрување во ресурсната продуктивност, европските модели
на потрошувачка, според глобалните стандарди, остануваат ресурсно интензивни.
Дополнително, други проценки на европското користење на ресурсите
прикажуваат помалку оптимистичка слика на подобрувањата на ефикасноста.
На пример, Wiedmann et al. (2013) пресметуваат дека материјалниот отпечаток
на ЕУ-27 се зголемил во согласност со БДП во периодот од 2000 до 2008 година.
Ова покренува прашања за ресурсната интензивност на европскиот начин на
живот. Очевидните подобрувања во ефикасноста може делумно да се објаснат
со дислоцирањето на екстракцијата на материјали и на производството во други
подрачја во светот.

4.4

Управувањето со отпадот се подобрува, но Европа
останува далеку од циркуларна економија

Трендови и перспективи: Управување со отпад
5–10 годишни трендови: Се депонира помалку отпад како резултат на намаленото
создавање на одредени отпадоци, зголеменото рециклирање и на поголемата
примена на искористување на отпадот за енергија.

¨

20+годишна перспектива: Вкупното создавање на отпад е сé уште големо, иако
примената на програмите за спречување на отпадот може да го ублажи ова.

!

Напредок кон целите на политиката: Поранешна успешност со некои од тековите
на отпад, но само мешан успех во земјите кон постигнувањето на целите за
рециклирање и депонирање.
Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за ресурсна ефикасност;и
потрошувачка.

Максимата за „циркуларна економија каде што ништо не се растура“(EU,
2013) има централна позиција во заложбите за зголемување на ефикасноста
на ресурсите. Спречувањето, повторното искористување и рециклирањето
на отпадот овозможуваат општеството да извлече максимална вредност од
ресурсите и да ја приспособи потрошувачката на реалните потреби. Притоа, се
намалува побарувачката за нови ресурси, со што се намалува користењето на
потребната енергија и влијанијата врз животната средина.
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Подобрувањето на спречувањето и управувањето на отпадот бара акција
во текот на целиот животен циклус на производот, а не само во фазата по
истекот на векот на користење. Голема улога во одредувањето на векот на
употребливост на еден производ и можностите за поправка, искористување на
деловите или за рециклирање играат фактори, како што се дизајнот и изборот
на репроматеријалите.
ЕУ има воведено повеќе политики и цели од 1990-ите години, од мерки за
одделни текови на отпад и опции за третман, до пошироки инструменти како
што е Рамковната директива за отпад (EU, 2008b). Овие мерки се дополнети
со законски прописи за производи, како што се Директивата за екодизајн (EU,
2009c) и Регулативата за екоетикетирање (EU, 2010b), коишто имаат за цел да
влијаат на изборот во производството и во потрошувачката.
Според Рамковната директива за отпад, доминантна логика што ја води
политиката на ЕУ за отпадот е хиерархијата на отпадот, којашто дава приоритет
на спречувањето на отпадот, по што следува подготовката за повторно
користење, рециклирање, искористување и на крајот одлагање како најмалку
посакувана опција. Гледани во оваа рамка, европските трендови во создавањето
и управувањето на отпадот се во голема мера позитивни. Иако недостатоците
на податоци и разликите во националните методологии за пресметување
на отпадот внесуваат несигурност во податоците, постојат докази дека
создавањето на отпад е во опаѓање. Создавањето на отпад по жител во ЕУ-28
(без минералните отпадоци), во периодот од 2004 до 2012 година, опадна за 7%,
од 1 943 kg/лице на 1 817 kg/лице (Eurostat, 2014c).
Достапните податоци укажуваат на одредено одделување на создавањето на
отпад од економското производство во преработувачкиот и во услужниот сектор
и од расходите на домаќинството во фазата на потрошувачка. Создавањето на
комунален отпад по лице опадна за 4% во периодот меѓу 2004 и 2012 година,
паѓајќи на 481 kg по жител.
Гледано пошироко од создавањето на отпад, исто така постојат знаци на
подобрено управување со отпадот во Европа. Во периодот меѓу 2004 и 2010
година, ЕУ-28, Исланд и Норвешка значително го намалија количеството на
отпад на депониите, од 31% од вкупно создадениот отпад (без минералните
отпадоци, отпадоците од согорување, животинските и растителните отпадоци)
на 22%. Ова се должи делумно на подобрување во стапките на рециклирање на
комуналниот отпад, од 28% во 2004 на 36% во 2012 година.
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Подобреното управување со отпад ги намалува притисоците поврзани
со отстранувањето на отпадот, како што е загадувањето од палење или
депонирање. Но, исто така ги ублажи притисоците поврзани со ископување и
преработка на нови ресурси. EEA проценува дека подобреното управување со
комуналниот отпад во ЕУ-27, Швајцарија и Норвешка, во периодот 1990‑2012
година, оствариле годишно намалување на емисиите на стакленички гасови
за 57 милиони тони CO2-еквивалентно, при што најголем дел од таквото
намалување беше постигнато од 2000 година. Двата најзаслужни фактора за
ова беа намалените емисии на метан од депониите и избегнатите емисии преку
рециклирање.
Рециклираните материјали задоволуваат значаен процент од побарувачката
на ЕУ за одредени материјали. На пример, во последниве години, тие заземаат
околу 56% од производството на челик во ЕУ-27 (BIR, 2013). Сепак, големите
разлики во стапките на рециклирање во Европа (илустрирани за комуналниот
отпад на Слика 4.3) укажуваат на значајните можности за зголемено ниво
на рециклирање во многу земји. Со подобри технологии, инфраструктура и
стапки на собирање за рециклирање, можно е понатамошно намалување
на притисоците врз животната средина и европската зависност од увоз на
ресурси, вклучувајќи одредени критични материјали (EEA, 2011a). Од друга
страна, предимензионираноста на постројките за инсинерација во некои земји
претставува конкурентен предизвик за рециклирањето, со тоа што станува
потешко управувањето со отпадот да се подигне до нивото на хиерархијата на
отпадот (ETC/SCP, 2014).
Наспроти поновиот напредок во спречувањето на отпадот и управувањето со
истиот, создавањето на отпад во ЕУ останува во значителен обем, а ефикасноста
во однос на целите на политиката е мешана. Се чини дека ЕУ напредува кон
својата цел за 2020 година, за постигнување на намалување на создадениот
отпад по жител. Сепак, управувањето со отпадот ќе треба да се промени
радикално, со цел постапно да се дојде до целосно отсуство на депонирањето на
отпадоците што може да се рециклираат или да се искористат. Исто така, голем
број земји-членки на ЕУ ќе треба да вложат вонредни напори за да ја постигнат
целта за 50% рециклирање на одредени текови комунален отпад до 2020 година
(EEA, 2013l, 2013m).
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Слика 4.3

Стапки на рециклирање на комуналниот отпад во земјитечленки на EEA, 2004 и 2012 година
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Забелешка: Стапката на рециклирање се пресметува како процент на создадениот
комунален отпад што се рециклира и се компостира. Промените во
методологијата за известување претпоставува дека, за Австрија, Кипар,
Малта, Словачка и Шпанија, податоците за 2012 година не се целосно
споредливи со податоците за 2004 година. Податоците за 2005 година се
употребени наместо податоците за 2004 година за Полска, поради промени
во методологијата. За Исланд, поради достапноста, наместо податоците за
2004 година беа употребени податоците за 2003 година; за Хрватска, беа
употребени податоците за 2007 година; за Србија, беа земени податоците
за 2006 година. За Република Македонија, за 2004 беа употребени
податоците за 2008 година, а за 2012 податоците за 2011 година.
Извор:
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4.5

Транзицијата кон нискојаглеродно општество
наложува поголеми намалувања на емисиите на
стакленички гасови

Трендови и перспективи: Емисии на стакленички гасови и ублажување на
климатските промени
5–10 годишни трендови: ЕУ ги намали емисиите на стакленички гасови на 19,2% под
нивоата од 1990 година, а го зголеми БДП за 45%, со што ја преполови „емисионата
интензивност“.
20+годишна перспектива: Проектираните намалувања на емисиите на стакленички
гасови како резултат на спроведените политики се недоволни за ЕУ да се доведе на
патот кон целта за јаглеродно растоварување до 2050 година.
þ/
!

Напредок кон целите на политиката: ЕУ е на пат да ги надмине своите домашни и
меѓународни цели до 2020 година, но не е на пат кон своите цели за 2030 и 2050 година.
Видете и: тематски кратки информации за SOER 2015, за ублажување на
климатските промени.

Со цел да се избегне „опасното вмешување во климатскиот систем“, меѓународната
заедница се договори да го ограничи глобалниот пораст на просечната
температура од прединдустрискиот период на помалку од 2°C (UNFCCC, 2011). Во
согласност со извештајот на Меѓувладината комисија за климатски промени, со
оценка за акциите што се потребни од развиените земји за да се постигне целта од
2°C, ЕУ настојува да ги намали своите емисии на стакленички гасови за 80–95% под
нивоата од 1990 година, до 2050 година (EC, 2011a).
Согласно оваа доминантна цел, европските земји донесоа одреден број
политички мерки, вклучувајќи ги меѓународните обврски според Протоколот
од Кјото. За 2020 година, ЕУ еднострано се обврза да ги намали емисиите за
најмалку 20% во однос на нивоата од 1990 година (EC, 2010).
Во последниве две децении, ЕУ оствари значителен напредок во одделувањето на
јаглеродните емисии од економскиот раст. Емисиите на стакленички гасови во ЕУ28, во периодот од 1990 до 2012 година, се намалија за 19%, наспроти 6% пораст
на населението и 45% проширување на економскиот производ. Како резултат
на тоа, емисиите на стакленички гасови на евро БДП, во овој период, паднаа за
44%. Емисиите во ЕУ на жител се намалија од 11,8 тони CO2-еквивалентно во 1990
година на 9,0 тони во 2012 година (EEA, 2014h; EC, 2014a; Eurostat, 2014g).
Овие намалувања на емисиите се должат истовремено на макроекономските
трендови и на политичките иницијативи. Економското преструктурирање во
источна Европа во текот на деведесеттите години на минатиот век имаа своја
улога, особено преку промената во земјоделските практики и затворањето на
постројките со големи загадувања во енергетскиот и во индустрискиот сектор.
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Во поново време, финансиската криза и последователните економски
проблеми секако придонесоа кон наглото намалување на емисиите (Слика 4.4),
иако анализата на ЕЕА укажува дека, во периодот од 2008 до 2012 година,
економскиот пад се поврзува со помалку од половина од падот на емисиите
(EEA, 2014x). Во периодот 1990–2012 година, политиките за клима и енергетика
имаа значајно влијание на емисиите на стакленички гасови, преку зголемување
на енергетската ефикасност и уделот на обновливи енергенси во енергетскиот
микс на европските земји.
Успехот на ЕУ во намалувањето на јаглеродните емисии се отсликува во
големиот напредок на нејзините политички цели во оваа област. Вкупните
просечни емисии на ЕУ-15, во периодот 2008–2012 година, изнесуваа 12% под

Слика 4.4

Трендови во емисиите на стакленички гасови (1990–2012
година), проекции до 2030 и цели до 2050 година
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Извор:
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нивоата во основната година (6), што посочува дека ЕУ-15 остварија и повеќе
од својата цел за намалување од 8% во првиот период на обврски според
Протоколот од Кјото. ЕУ-28 се приближува кон постигнувањето на својата
еднострана цел за намалување за 20% за 2020 година и се чини дека се добро
поставени да ја извршат својата обврска за намалување на просечните емисии
на 20% под нивоата од основната година во вториот период на обврски според
Протоколот од Кјото (2013–2020 година).
Без оспорување на овие достигнувања, ЕУ останува далеку од намалувањето за
80–95% што е потребно до 2050 година. Според проекциите на земјите-членки,
со постојните политички мерки, во периодот од 2020 до 2030 година, емисиите
во ЕУ-28 ќе се намалат само за еден процентен бод, на 22% под нивоата од 1990
година, а спроведувањето на дополнителните мерки што се во фаза на планирање
би го зголемило ова намалување на 28%. Европската комисија проценува дека
целосната имплементација на Пакетот за клима и енергија за 2020 година би ги
намалило емисиите во 2030 година на 32% под нивоата од 1990 година (Слика 4.4).
Овие проекции укажуваат дека постојните мерки ќе бидат недоволни да се
постигне 40% намалување до 2030 година, предложено од страна на Европската
комисија како неопходен минимум за да се остане на курсот кон целта до 2050
година (EC, 2014c).
Проценките за емисиите поврзани со европската потрошувачка (вклучувајќи
ги емисиите на стакленички гасови вградени во нето трговските текови)
откриваат дека европската побарувачка, исто така, предизвикува емисии во
други делови на светот. Проценките базирани на Светската база на податоци
за влезни материјали-производи укажуваат дека, во 2009 година, емисиите на
CO2 поврзани со потрошувачката во ЕУ-27, изнесувале 4 407 милиони тони, што
е за 2% повеќе отколку во 1995 година (EEA, 2013g). За споредба, проценката на
UNFCCC базирана на производството од 4 139 милиони тони во 2009 година, е за
9% под нивото во 1995 година. За повеќе информации за европското учество во
глобалните емисии, видете Дел 2.3.
Овие податоци покажуваат дека, за да ги постигне своите цели до 2050 година
и да даде целосен придонес кон постигнувањето на глобалната цел од 2°C, ЕУ
ќе треба да ја забрза својата имплементација на новите политики, со паралелно
преструктурирање на начините на коишто Европа ги задоволува своите потреби
за енергија, храна, транспорт и домување.

(6)

Според Протоколот од Кјото, нивото на емисии на стакленички гасови во основната
година е релевантната појдовна точка за мерење на напредокот кон националните
цели од Кјото. Нивоата во основната година се пресметуваат првенствено според
емисиите на стакленички гасови во 1990 година.
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4.6

Намалувањето на зависноста од фосилните горива
би ги намалило штетните емисии и би ја зголемило
енергетската сигурност

Трендови и перспективи: Потрошувачка на енергија и користење на фосилни горива
5–10 годишни трендови: Обновливата енергија се зголемува значително во ЕУ, а се
подобрува и енергетската ефикасност.
20+годишна перспектива: Фосилните горива и понатаму доминираат во
производството на енергија во ЕУ. Трансформацијата на енергетскиот систем во
еколошки компатибилен бара големи инвестиции
þ

Напредок во политиката: ЕУ е на пат да ја постигне својата цел за 20% обновлива
енергија во 2020 и својата цел за 20% енергетска ефикасност во 2020 година

!

Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за енергетика и ублажување
на климатските промени.

Иако фундаментално важно за современиот начин на живот и за стандардите
на живеење, производството на енергија е исто така одговорно за значително
оштетување на животната средина и на добросостојбата на луѓето. Како и во
други светски региони, фосилните горива доминираат во европскиот енергетски
систем, со повеќе од три четвртини од потрошувачката на енергија во EEA-33 во
2011 година и речиси 80% од емисиите на стакленички гасови (EEA, 2013i).
Намалувањето на зависноста на Европа од фосилните горива, преку намалување
на потрошувачката на енергија и преминување на алтернативни енергетски
извори, е пресудно за постигнувањето на целите на политиката на ЕУ за климата
до 2050 година. Истото ќе донесе и значајни економски, еколошки и социјални
придобивки. Фосилните горива се одговорни за најголем дел од емисиите на
загадувачки материи, како што се сулфурните оксиди (SOX), азотните оксиди
(NOX) и цврстите честички. Покрај тоа, сé поголемото потпирање на Европа на
увоз на фосилни горива ја прави ранлива во однос на пречки во снабдувањето и
променливоста на цените, особено од аспект на ескалирачката побарувачка на
енергија од брзорастечките економии во јужна и источна Азија. Во 2011 година,
56% од сите фосилни горива што се трошеа во ЕУ беа увезени, споредено со 45%
во 1990 година.
Во одговор на овие состојби, ЕУ се обврза дека, до 2020 година, ќе ја намали
потрошувачката на енергија за 20% во споредба со проекциите без таква
обврска. Во апсолутна смисла, ова се преточува во намалување за 12% во однос
на потрошувачката на енергија во 2010 година (EU, 2012). ЕУ, исто така, има
намера учеството на обновливите енергии да достигне 20% од потрошувачката
на финална енергија до 2020 година, со удел од најмалку 10% во транспортот
(EU, 2009a).
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Европските шефови на држави и влади се договорија за нови главни цели за
2030 година, за намалување на емисиите на стакленички гасови за најмалку
40% од нивоата во 1990 година, зголемување на обновливата енергија за да
достигне најмалку 27% од потрошувачката на финална енергија и намалување
на потрошувачката на енергија за најмалку 27% споредено со состојба без
преземање мерки (Европски совет, 2014).
ЕУ веќе постигна одреден успех во одделувањето на користењето на енергијата
од економскиот производ. Во 2012 година, бруто потрошувачката на внатрешна
енергија во ЕУ беше за 1% поголема отколку во 1990 година, наспроти
45% пораст во економскиот производ во истиот период. Иако економската
нестабилност во последниве години ја ограничи побарувачката за енергија,
политиките и мерките, исто така, ја одиграа својата улога. Во перспектива,
анализата на националните планови за енергетска ефикасност укажува дека
целосната имплементација на националните политики за енергетска ефикасност
ќе и овозможат на ЕУ да ја постигне својата цел до 2020 година (EEA, 2014w).
Во поглед на енергетскиот микс, ЕУ останува силно зависна од фосилните
горива, иако нивното учество во бруто внатрешната потрошувачка опадна од
83% во 1990 на 75% во 2012 година. Овој пад во голема мера беше надоместен
со зголемената употреба на обновлива енергија, што зафаќаше 11% од
потрошувачката на примарна енергија во ЕУ во 2012 година, од 4% во 1990
година (Слика 4.5). Како резултат на ова, ЕУ е на пат да ја постигне својата цел до
2020 година за обновливи енергенси, со којашто се бара истите да изнесуваат
20% од бруто потрошувачката на финална енергија во ЕУ (EEA, 2013n).
Обезбедувањето на ценовно ефикасна трансформација на европскиот
енергетски систем наложува разновидна комбинација на акции, коишто ќе
се однесуваат на снабдувањето и на побарувачката на континентално ниво.
На страната на снабдувањето, разбивањето на континуираната доминација
на фосилните горива ќе бара силна посветеност на унапредувањето на
енергетската ефикасност, воведувањето на обновлива енергија и континуирано
обезбедување на енергетските објекти од аспект на климата и заштитата на
животната средина. Ќе бидат потребни големи инвестиции и регулаторни
промени за да се интегрираат мрежите и да се овозможи растот на обновлите
енергенси. На страната на побарувачката, има потреба за фундаментални
промени во користењето на енергијата од општеството. Можат да придонесат
смарт мерачи, соодветни пазарни стимулации, пристап до финансии за
домаќинствата, енергетски штедливи апарати и високи стандарди за ефикасност
на објектите.
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Слика 4.5

Бруто внатрешна потрошувачка на енергија според горивото
(ЕУ-28, Исланд, Норвешка и Турција), 1990–2012 година

Милиони тони нафта еквивалентно
800

600

400

200

00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12

20

98

99

19

19

96

97

19

Нафта
Гас

19

94

95

19

19

92

93

19

19

90
19

19

91

0

Јаглен и лигнит
Нуклеарно гориво

Обновливи енергенси
Друго

Забелешка: Следниве процентуални вредности го изразуваат уделот во вкупната бруто
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4.7

Растечката побарувачка за транспорт влијае на
животната средина и на здравјето на луѓето

Трендови и перспективи: Побарувачка за транспорт и поврзани влијанија врз
животната средина
5–10 годишни трендови: Економската криза ја намали побарувачката за транспорт
и ги намали загадувањето и емисиите на стакленички гасови, но транспортот
продолжи да предизвикува штетни влијанија.
20+годишна перспектива: Одредени влијанија поврзани со транспортот се
намалуваат, но создавањето на одржлив систем на мобилност наложува побрзо
воведување на мерки за контрола на влијанијата.
¨
!

Напредок кон целите на политиката: Солиден напредок кон целите за ефикасност
и за стакленички гасови, но останува значителна дистанца до подолгорочните цели
на политиката.
Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за транспортот.

Во последниве години, европската побарувачка за транспорт расте паралелно
со БДП, што ја одразува тесната меѓусебна зависност меѓу транспортот и
економскиот развој. Иако употребата на неколку транспортни модели бележи
благо опаѓање од 2007 година во однос на нивните максимални вредности пред
рецесијата, воздушниот транспорт достигна максимум во 2011 година (Слика 4.6).
Транспортните системи, исто така, можат да наметнат бројни трошоци за
општеството, особено од аспект на загадување на воздухот и на бучава (видете
и Делови 5.4 и 5.5), емисии на стакленички гасови (Дел 4.5) и фрагментација на
предели (Делови 3.4 и 4.10). Штетните влијанија врз здравјето и врз животната
средина можат да се намалат на три начина: избегнување на ненеопходниот
транспорт; замена на неопходниот транспорт од еколошки штетни со еколошки
поповолни модели; и подобрување на ефикасноста на заштитата на животната
средина на сите модели на транспорт, вклучувајќи ефикасно искористување на
инфраструктурата.
Европските мерки за намалување на емисиите од транспортот се со тенденција да
се задржат на последниот од овие пристапи: подобрување на ефикасноста. Овие
мерки вклучуваат стандарди за квалитет на горивата, ограничувања за емисии
на издувни гасови за загадувачки материи во воздухот и јаглерод диоксид (CO2) и
вклучување на транспортниот сектор во националните емисиони ограничувања
за загадувачки материи во воздухот (EU, 2001b) и според Одлуката на ЕУ за
споделување на товарот за стакленичките гасови (EU, 2009b).
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Со овие мерки се постигнува одреден успех. Воведувањето на технологии, како
што е, на пример, катализаторски конвертори, во голема мера го намалија
загадувањето од патниот сообраќај. Земјите-членки, исто така, постигнуваат
напредок кон целта за обезбедување на 10% од енергијата во транспортот во
секоја земја од обновливи извори, до 2020 година. Емисиите на јаглерод диоксид
(CO2) на km се намалуваат во согласност со целите утврдени во прописите на ЕУ
за нови возила (EU, 2009d).

Слика 4.6

Раст во побарувачката на модели на транспорт (km) и БДП
во ЕУ-28
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Земено од EC (2014a) и Евростат (Eurostat) (2014b).
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Сепак, подобрувањата во ефикасноста сами за себе нема да ги решат сите
еколошки проблеми, делумно поради тоа што достигнувањата во ефикасноста
се неутрализираат со растечката побарувачка (Рамка 4.2). Транспортот,
вклучувајќи ги и емисиите од меѓународниот транспорт, е единствениот сектор
во ЕУ во којшто се зголемиле емисиите на стакленички гасови од 1990 година,
кои сочинуваа 24% од вкупните емисии во 2012 година. Патниот сообраќај е
исто така доминантен извор на бучава од аспект на бројот на луѓето што се
изложени на штетни нивоа, а железничкиот и воздушниот сообраќај, исто така,
придонесуваат кон изложеноста на населението.
Паралелно со растечкиот обем на сообраќајот, промовирањето на дизел
возилата придонесува кон проблемите со квалитетот на воздухот. Ова се
должи на фактот што дизел автомобилите, генерално, испуштаат повеќе
цврсти честички и азотни оксиди отколку бензинските автомобили, но помалку
јаглерод диоксид, иако последните податоци укажуваат дека разликата за
јаглерод диоксидот се намалува (EEA, 2014l). Покрај тоа, емисиите на NOX од
дизел возилата, во реални услови на возење, често ги надминуваат граничните
вредности од циклусот на тестирање, утврдени во евро-емисионите стандарди,
проблем кој исто така влијае на официјалните вредности за потрошувачката на
гориво и за емисиите на CO2.
Развивањето на возила со алтернативно гориво секако би го намалило товарот
на животната средина од транспортниот систем. Но, за тоа се потребни многу
големи инвестиции во инфраструктурата (како во транспортниот, така и
во енергетскиот сектор) и во дислоцирањето на нефлексибилните системи
базирани на фосилни горива. Понатаму, нема да се решат други проблеми,
како што се презаситеноста, безбедноста на пат, нивоата на бучава и
искористувањето на земјиштето.
Од овие причини, ќе бидат потребни пофундаментални промени во начинот
на којшто се превезуваат патници и стоки во Европа. Охрабруваат одредени
податоци за културолошка промена во користењето на автомобилите во
развиени региони, особени меѓу помладите генерации (Goodwin, 2012).
Истовремено, користењето на велосипед, делењето на автомобили или
избирањето на јавен транспорт, добиваат на популарност.

Европската животна средина | Cостојба и перспектива 2015 101

Синтезен извештај | Дел 2 Оценка на европските трендови

Рамка 4.2 Ограничени достигнувања во ефикасноста во
автомобилскиот транспортен сектор
Подобрувањата во ефикасноста се често недоволни да гарантираат намалување
на притисоците врз животната средина. Достигнувањата водени од технологијата
можат да бидат поткопани со промени во начинот на живот или со зголемена
потрошувачка, делумно поради тоа што подобрувањата во ефикасноста се
со тенденција да поефтинат одреден производ или одредена услуга. Оваа
појава е позната како „повратен ефект“. Овој тренд е видлив во транспортниот
сектор. Иако ефикасноста на горивата и карактеристиките на емисиите од
автомобилите бележат константни подобрувања во периодот од 1990 до 2009
година, брзиот пораст во сопственоста на автомобилите и поминатите километри
ги неутрализираат потенцијалните подобрувања. Последователниот пад во
поминатите растојанија и потрошувачката на гориво беше јасно поврзан со
економските проблеми од 2008 година.
Белата книга за транспорт на Европската комисија (EC, 2011e) повикува на
намалување на емисиите на јаглерод диоксид (CO2) од транспортот за најмалку
60% до 2050 година во однос на нивоата од 1990 година. Употребата на нови
технологии е идентификувана како најважно средство за постигнување на ова
намалување. Сепак, како што покажуваат трендовите на Слика 4.7, техничките
решенија не можат секогаш да ги остварат очекуваните намалувања во
притисоците врз животната средина. Создавањето на транспортен систем, во
којшто социјалните и економските придобивки се максимални, додека штетите
врз животната средина и здравјето на луѓето се минимални, наложува интегрален
пристап, којшто ќе ги опфати истовремено производството и потрошувачката.

Слика 4.7

Ефикасност на гориво и потрошувачка на гориво кај
приватни автомобили, 1990–2011 година

Индекс 1990 = 100
160
150
140
130
120
110
100
90

19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11

80
Количина на
автомобили
БДП (обем)
Извор:

Растојание поминато
со автомобил
Потрошувачка на
гориво со автомобили

Вкупни емисии на CO2
од автомобили
Потрошувачка на гориво
од просечен автомобил

База на податоци Одисеја (Enerdata, 2014) и EC (2014a).
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4.8

Индустриските емисии на загадувачки материи се
намалуваат, но сé уште предизвикуваат значителна
штета секоја година

Трендови и перспективи: Индустриско загадување на воздухот, почвата и водата
5–10 годишни трендови: Индустриските емисии се одделуваат од економскиот
производ во апсолутна смисла.
20+годишна перспектива: Се очекува индустриските емисии да се намалуваат и
понатаму, но штетата на животната средина и на здравјето на луѓето останува
значителна.
¨
!

Напредок кон целите на политиката: Добар напредок во примената на најдобрите
достапни техники. Политиката се зајакнува преку Директивата за индустриски
емисии, која што допрва треба да се спроведе во целост.
Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за индустрија, загадување на
воздухот, квалитет на почвата и водата.

Како и енергетскиот и транспортниот сектор, европската индустрија остварува
комплексна комбинација од придобивки и трошоци за општеството. Покрај
производството на стоки и услуги, секторот генерира обемно вработување,
доход и даноци од приходи. Сепак, индустријата учествува во голема мера
во емисиите на многу важни загадувачки материи во воздухот и стакленички
гасови, со што предизвикува широко распространети оштетувања на животната
средина и на здравјето на луѓето.
Политиките на ЕУ, како што се Директивата за интегрирано спречување
и контрола на загадувањето (IPPC) (EU, 2008a) и сродните директиви, во
последниве децении, играат важна улога во ограничувањето на негативните
ефекти врз животната средина од индустриското производство. Неодамна,
обврските за индустријата беа собрани во Директивата за индустриски емисии
(EU, 2010a), со која што се дефинираат барањата за приближно 50 000 големи
индустриски инсталации да ги избегнат емисиите и отпадот или истите да ги
сведат на минимум.
Во контекст на политиката за климата, најважна мерка за индустријата е
Системот на ЕУ за тргување со емисии (EU, 2003, 2009b) (Рамка 4.3). Системот на
ЕУ за тргување со емисии се однесува на емисиите на стакленички гасови од над
12 000 инсталации во областите на производство на енергија, производство и
индустрија, во 31 земја. Тој, исто така, се однесува на емисиите на стакленички
гасови од околу 1 300 воздухопловни оператори, што опфаќаат вкупно околу
45% од емисиите на стакленички гасови во ЕУ. Емисиите на стакленички гасови
вклучени во Системот на ЕУ за тргување со емисии, во периодот од 2005 до 2013
година, се намалија за 19%.
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Рамка 4.3 Систем на ЕУ за тргување со емисии
Системот на ЕУ за тргување со емисии претставува алатка за подобрување
на ефикасноста, нудејќи средства за зголемување на економскиот поврат во
рамките на екосистемот. Тој функционира со воспоставување на гранична
вредност за емисиите на стакленички гасови во различни сектори и
дозволување на учесниците да тргуваат со своите индивидуални емисиони
одобрувања, со што се создаваат стимулации за намалување на емисиите
онаму каде што се истите најефтини.
И покрај тоа што Системот на ЕУ за тргување со емисии забележува успеси
во постигнувањето на намалувања на емисиите, истиот е критикуван во
последниве години за неуспешното стимулирање на доволно нискојаглеродни
инвестиции. Ова се случи првенствено поради тоа што непредвидените
економски проблеми во Европа од 2008 година придонесоа за малата
побарувачка за акумулираните одобренија, со што се влијаеше на цените на
јаглеродот.
Како прва реакција, во декември 2013 година, а подоцна беше одложено
наддавањето за 900 милиони одобренија од периодот 2014–2016 за
периодот 2019–2020 година. Во јануари 2014 година, Комисијата предложи
воспоставување на Резерва за стабилност на пазарот, со цел Системот на ЕУ за
тргување со емисии да стане посилен и да се обезбеди неговото понатамошно
испорачување на трошковно ефективни намалувања на емисиите (EC, 2014h).

Од 1990 година, индустриските емисии на загадувачки материи и на
стакленички гасови во Европа се намалуваат, а секторскиот економски производ
се зголемува (Слика 4.8). За овие намалувања придонесуваат прописите за
заштита на животната средина, како што е Директивата на ЕУ за големите
постројки со согорување (EU, 2001a). Другите фактори што придонесуваат за
намалувањето на емисиите ги вклучуваат енергетската ефикасност, промените
во енергетскиот микс, технологии за намалување на излезните загадувачки
материи, напуштањето на одредени интензивни и позагадувачки типови на
производство во Европа и учеството на компаниите во доброволните шеми за
намалување на влијанијата врз животната средина.
И покрај подобрувањата прикажани на Слика 4.8, индустријата и понатаму
придонесува значително кон европското загадување на воздухот и емисиите на
стакленички гасови. Во 2012 година, на индустријата отпаѓаа 85% од емисиите на
јаглерод диоксид (SO2), 40% од емисиите на азотни оксиди (NOX), 20% од емисиите
на ситни честички (PM2.5) и неметански испарливи органски соединенија и 50% од
емисиите на стакленички гасови во земјите на EEA-33 (EEA, 2014b, 2014h).
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Трошоците поврзани со индустриското загадување во Европа се значителни.
Според неодамнешаната анализа на ЕЕА, трошоците за штети (поврзани
со нарушувања на човековото здравје, загуби во приносите на културите и
материјални штети) во врска со загадувањето на воздухот предизвикано од
14 000 најзагадувачки капацитети во Европа, се проценуваат на најмалку
329–1 053 милијарди евра, во петгодишниот период 2008–2012 година. Се
проценува дека половина од трошоците настанале како резултат на емисиите
од само 147, или 1% од капацитетите (EEA, 2014t).

Слика 4.8

Емисии од индустријата (загадувачки материи во
воздухот и стакленички гасови) и бруто додадена
вредност (EEA-33), 1990–2012 година
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Во перспектива, понатамошната примена на Директивата за индустриски
емисии ќе помогне да се намалат овие последици. Покрај тоа, Политичкиот
пакет за чист воздух, предложен од Европската комисија (EC) содржи нова
директива за средните постројки со согорување (EC, 2013f), со што ќе се намалат
годишните емисии од овие капацитети за проценети 45% за сулфур диоксид
(SO2), 19% за азотни оксиди (NOX) и 85% за цврсти честички (EC, 2013d).
Идните акции за зајакнување на контролата на загадувањето на изворот
би биле поефективни доколку се дополнат со мерки за насочување на
потрошувачите кон помалку штетни производи и услуги. Како што се
забележува во Деловите 4.3 и 4.4, проценките за искористувањето на ресурсите
и за емисиите на стакленички гасови, базирани на потрошувачката, укажуваат
дека придобивките од помалку штетно производство во Европа може делумно
да се неутрализираат со зголемувањето на притисоците врз животната средина
во други региони на светот поврзани со производство на стоки за европскиот
пазар.

4.9

Намалувањето на водниот стрес наложува поголема
ефикасност и подобро управување со побарувачката
за вода

Трендови и перспективи: Користење на вода и воден стрес
5–10 годишни трендови: Користењето на вода се намалува во повеќето сектори и во
најголем дел од регионите, но користењето на водата во земјоделството останува
проблем, особено во јужна Европа.
20+ годишна перспектива: Водниот стрес останува проблем во некои региони,
а подобрената ефикасност не може да ги неутрализира сите последици од
климатските промени.


Напредок кон целите на политиката: Недостатокот на вода и сушите и понатаму
погодуваат одделни региони во Европа, со последици за економските сектори и за
слатководните екосистеми.

!

Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за квалитет на слатките води;
хидролошки системи и одржливо управување со водите; влијанија на климатските
промени и приспособување; и земјоделство.

Слатководните екосистеми обезбедуваат суштински услуги за нашето општество
и за нашата економија. Сепак, во многу случаи, побарувачката на вода од страна
на луѓето претставува директна конкуренција за водата потребна за одржување
на еколошките функции. Управувањето со одржливоста на водата значи да се
обезбеди луѓето и екосистемите да имаат еднакво количество и квалитет на
вода што ќе ги задоволат нивните потреби, а дури потоа да се распределува
и да се користи преостанатата резерва на начин што ќе биде најполезен за
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општеството. Рамковната директива за води и Директивата за подземни води
на ЕУ ги дефинираат границите за одржливо користење на водата преку целта
за „добар статус“ за површинските води (реки и езера) и подземните водни тела
(видете Дел 3.5).
Во Европа, луѓето црпат во просек околу 13% од целокупната обновлива и
пристапна слатка вода од природни водни тела, вклучувајќи ги површинските
и подземните води. Иако, според глобалните стандарди, оваа стапка на црпење
е релативно ниска, прекумерната експлоатација сепак претставува закана за
слтководните ресурси на Европа (EEA, 2009b).
Од 1990-ите наваму, црпењето на вода во Европа се намалува (Слика 4.9). Сепак,
земјоделството, индустријата, водноснабдувањето и туризмот вршат значителен
стрес на водните ресурси во Европа. Побарувачката често ја надминува
локалната достапност, особено во текот на летото (EEA, 2009b, 2012j). Податоците
на Евростат за периодот 1985–2009 година укажуваат дека пет европски држави
(Белгија, Кипар, Италија, Малта и Шпанија) исцрпеле над 20% од нивните
достапни ресурси, што сугерира дека нивните водни ресурси се под стрес. Сепак,
збирните годишни национални податоци не секогаш ги одразуваат степенот
и сериозноста на прекумерната експлоатација на водните ресурси на локално
ниво или сезонското варирање на достапноста и користењето на водата.
Трошоците што се поврзуваат со несоодветното управување со водните ресурси
можат да бидат многу големи. Прекумерното црпење предизвикува ниски протеци
во реките, намалени водостои на подземните води и сушење на водните станишта.
Сите овие трендови имаат штетни влијанија врз слатководните екосистеми.
Во 2007 година, Европската комисија (EC, 2007a) процени дека најмалку 17% од
територијата на ЕУ е засегната од недостаток на вода, а трошоците за сушите во
Европа во изминативе 30 години се ценат на 100 милијарди евра, со значителни
последици за релевантните водни екосистеми и корисниците што зависат
од нив (EEA, 2009b). Според проекциите, климатските промени ќе го зголемат
недостатокот од вода, особено во Медитеранскиот регион (EEA, 2012a).
Постојат многу можности за зголемување на ефикасноста на искористувањето
на водата, со што ќе се намалат притисоците врз животната средина, но
потенцијално ќе се остварат и заштеди на трошоци и паралелни придобивки,
како што е намалената потрошувачка на енергија (на пример, за третман на
вода за пиење и отпадна вода).
Управувањето со индустриските и водоводните води може да се подобри,
преку мерки како ефикасни производни процеси, мерки за заштеда на вода
во објектите и подбро урбанистичко планирање. Разликата во стапките на
истекување од водните цевки во Европа, од помалку од 10% во некои делови
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Слика 4.9

Промени во користењето на слатката вода за
наводнување, индустрија, ладење во енергетиката и
водоснабдување од почетокот на 1990-ите години
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Забелешка: Податоците го прикажуваат збирното црпење на вода на земја или
регион. Податоците „од почетокот на 1990-ите години“ се засновани на
најстарите достапни податоци за секоја земја од 1990 година и најголем
дел се однесуваат на периодот 1990–1992 година. „Последната година“ се
однесува на последните достапни податоци за секоја земја и повеќето се
однесуваат на периодот 2009–2011 година. За образложенијата на земјите
вклучени во секој регион, видете CSI 018.
Извор:

Евростат (Eurostat, 2014a).

до над 40% во други, ги посочува и можностите за постигнување на големи
заштеди на вода (EEA, 2012c). Во земјоделскиот сектор, посебно охрабрувачки се
техниките на наводнување со ефикасно искористување на водата, како што се
локализирано наводнување, изменети модели на насади и повторно користење
на отпадна вода (EEA, 2012h).
Во економските сектори, ефективното мерење на водата и одредување
на цената имаат основна улога во подобрувањето на управувањето со
побарувачката за вода и стимулирањето на најкорисната распределба на
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водата во општеството (откако ќе се распредели доволно вода за задоволување
на потребите на луѓето и на екосистемите). Но, со една ревизија на цените на
водата во Европа (EEA, 2013d) се утврди дека многу земји-членки заостануваат
во исполнувањето на барањето на Рамковната директива за води, за целосен
поврат на трошоците за обезбедување на услугите поврзани со водите,
вклучувајќи ги трошоците за ресурсот и за заштита на животната средина.
Тарифите за водата за наводнување се често силно субвенционирани, со што се
поттикнува неефикасно искористување на водата.

4.10

Просторното планирање има силно влијание на
придобивките што ги извлекуваат Европјаните од
земјишните ресурси

Како и водните ресурси, земјишните ресурси на Европа се ограничени
и можат да се користат на различни начини, како што се за шумарство,
пасишта, заштита на биодиверзитетот или за урбанистички развој. Овој
избор овозможува спротивставена мешавина на придобивки и трошоци за
сопствениците на земјиште, локалните жители и за општеството во целина.
Промените во намената на земјиштето што нудат поголема економска добивка
од земјиштето (како што е интензивирање на земјоделското производство
или урбанизација) можат да доведат до загуба на непазарните придобивки,
како што се секвестрацијата на јаглеродот или културолошката вредност на
традиционалните предели. Според тоа, подоброто управување со земјиштето се
состои од пронаоѓање на начини за балансирање на таквата размена.
Во реалноста, ова може да значи ограничување на растот на урбаните
површини и ограничување на нарушување на природата со инфраструктура
(како што се транспортни мрежи), со оглед на тоа што овие процеси можат
да доведат до загуба на биодиверзитет и деградација на релевантните
екосистемски услуги (видете Делови 3.3 и 3.4). Моделите на расфрлени населби
често резултираат со ресурсно поинтензивни начини на живот, поради
зголемените потреби за транспорт и домашна енергија. Ова може дополнително
да го зголеми товарот врз екосистемите.
Важноста на урбаната инфраструктура во одредувањето на ефикасноста на
користењето на земјиштето е одразена во целта на ЕУ за „без зафаќање на
нето земјиште“ до 2050 година. Европа се соочува со голем предизвик во
постигнувањето на оваа цел. Достапните податоци од 1990 година наваму
укажуваат дека резиденцијалните урбани површини се проширувале за четири
пати побрзо од растот на населението, додека индустриските површини растеле
за повеќе од седум пати побрзо (EEA, 2013f). Според тоа, урбаните површини
стануваат помалку збиени.
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Во претстојните децении, растот на европското население веројатно ќе биде
минимален, но може да опстојат други двигатели на зголемена побарувачка за
домување. Формирањето на домаќинства е еден таков двигател и истиот може
да продолжи да расте дури и во отсуство на раст на населението, паралелно со
намалувањето на домаќинството. Во периодот од 1990 до 2010 година, бројот на
домаќинства во ЕУ-28 порасна за 23%, од 170 милиони на 209 милиони. Растот
на богатството, стареењето на населението и промените во начинот на живот
веројатно ќе го одржат намалувањето на бројноста на просечното домаќинство.
Големите разлики во моделите на урбанизација во Европа сугерираат дека
постојат можности за подобрување на ефикасноста на користењето на
земјиштето. На пример, уделот на урбано земјиште во Белгија е речиси двојно
поголем отколку на истото во Холандија, наспроти густината на населеност
која е за една третина помала (Слика 4.10). Овие слики ги одразуваат разликите
во просторното планирање. Во Холандија има повеќе ограничувања во
планирањето, позбиени урбани населби и помал процент на оддалечени куќи
отколку во Белгија.
Подоброто просторно планирање има потенцијал да стимулира ресурсно
поефикасни пристапи кон изградената околина. Истото може да помогне да се
намали потрошувачката на енергија за транспорт и за загревање и да се избегне
навлегување на урбана инфраструктура во природни подрачја (EEA, 2013f).
Интегрираниот пристап во просторното планирање треба да обезбеди оптимум
на можностите за економски развој и на екосистемските услуги, со намалување
на изложеноста на луѓето на притисоци од животната средина и намалување на
социјалната нееднаквост. Предизвикот е да се планира идна урбана средина со
поволни решенија за широката јавност, кој ќе ги задоволи и новите потреби на
населението (EEA, 2013f). Дел од решението веројатно ќе вклучува изградба на
„зелена инфраструктура“ во рамките на урбаните области, т.е. плански мрежи на
природни или полуприродни области, со коишто ќе се управува на начин што ќе
овозможи обезбедување на екосистемски услуги (EC, 2013b).
Подобреното просторно планирање би вклучило истовремено зголемени
ограничувања на урбаната експанзија и намалени ограничувања за градба во
рамките на урбаните области. Ова е несомнено област што се карактеризира со
комплексни размени. Некои луѓе повеќе сакаат да живеат близу до природата
наместо во збиена урбана околина. Исто така, владите често наметнуваат
ограничувања на висината на новите објекти за да ги заштитат културниот
идентитет на градот и урбаната средина. Ова се дефинитивно карактеристики кои
жителите ги ценат и коишто придонесуваат кон добросостојбата. Истовремено
е важно да се сфати дека таквите ограничувања често во голема мера ги
зголемуваат трошоците на домувањето во градските центри (што посебно ги
погодува посиромашните домаќинства) и предизвикуваат урбана експанзија.
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Слика 4.10

Модели на урбанизација во Европа
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Извор:

EEA (2014c) и Евростат (Eurostat, 2014g).
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4.11

Потребна е интегрирана перспектива на системите
за производство-потрошувачка

Од досегашната анализа на трендовите во ефикасноста на системите во Европа
произлегуваат неколку конзистентни теми. Во многу области, ефикасноста се
подобрува: општеството пронаоѓа начини да го зголеми економскиот производ
во однос на придружните притисоци врз животната средина. Сепак, во многу
области, се чини дека промените нема да ја остварат визијата на ЕУ за 2050
година, за економија во којашто „со сите ресурси се управува одржливо, од
суровини, до енергија, вода, воздух, земјиште и почва“.
Дел од предизвикот се чини дека лежи во фактот што иновациите што ги
намалуваат притисоците во една област можат да предизвикаат повратни
ефекти што ги зголемуваат притисоците на други места. Добивките во
ефикасноста можат да ги намалат трошоците на производството, со што
ефективно ќе се зголеми куповната моќ на потрошувачите и на тој начин
ќе се овозможи зголемена потрошувачка (ефектот на поврат). На пример,
во транспортниот сектор, зголемувањето на ефикасноста на горивото
имаше ограничено влијание на општото користење на горивото затоа што
резултираше со зголемен обем на возење (Рамка 4.1). Слични трендови се
видени во многу други области, вклучувајќи апарати за домаќинството и
загревање на просторот (EEA, 2012e).
Често, овие добивки во ефикасноста резултираат од технолошкиот напредок,
но може да произлезат и од одредени бихевиорални промени, како што е
фрлањето помалку храна. Намалувањето на фрлената храна на овој начин
може да ја намали побарувачката на потрошувачите за свежи производи, но
истовремено им остава повеќе пари за трошење на други нешта (WRAP, 2012).
Збирното влијание на оваа одлука врз животната средина ќе зависи од тоа дали
потрошувачот ќе одлучи да ги употреби овие средства да купи поквалитетна
храна произведена на одржлив начин или, пак, да ја зголеми потрошувачката на
други производи и стоки.
Овие видови на повратни ефекти укажуваат дека има потреба да се согледа
пошироката слика, покрај изолираните подобрувања во ефикасноста, а наместо
тоа, на интегриран начин, да се работи на системите на производство и
потрошувачка коишто извршуваат општествени функции (пр.: храна, домување,
мобилност). Таквата перспектива наложува концентрирање не само на протекот
на материјали, туку и на социјалните, економските и еколошките системи кои го
сочинуваат користењето на ресурсите од општеството.

112 Европската животна средина | Cостојба и перспектива 2015

Ефикасност на ресурсите и нискојаглеродна економија

Перципирањето на потрошувачката и производството како аспекти на
комплексни системи ги изложува дел од предизвиците при преоѓањето кон
модели на искористување на ресурсите со коишто се остваруваат подобри
социо-економски и еколошки производи. На пример, надоврзувајќи се на
Meadows (2008), станува очевидно дека системите на потрошуивачка и
производство може вршат повеќе потенцијално контрадикторни функции. Од
гледна точка на потрошувачот, примарната функција на системот за храна може
да биде да снабдува храна од посакуваниот вид, количина, квалитет и цена.
Од гледна точка на земјоделец или преработувач на храна, главната функција
на системот за храна може да биде како извор на вработување и приходи.
За руралните заедници, системот може да игра клучна улога во социјалната
кохезија, користењето на земјиштето и традицијата.
Мултифункционалниот карактер на системите за производство и потрошувачка
значи дека различни групи може да имаат спротивставени стимулации за
постигнување или противење на промена. Измените на комплексните системи
може да генерираат размени. Дури и ако дадена мерка произведува полезен
резултат за општеството како целина, истата може да се соочи со силно
спротивставување доколку се заканува на егзистенцијата на одредена група
луѓе. Поединци или групи може да имаат особено силни интереси за одржување
на статус-кво, доколку извршиле инвестиции (на пример во оспособување,
знаење или механизација) кои може да станат вишок како резултат на
промените.
Глобализацијата дополнително го комплицира предизвикот во управувањето.
Како што беше истакнато во Деловите 4.3 и 4.4, постојат одредени докази дека,
во последниве години, во Европа, намалувањата на интензитетот на создавање
на материјали и емисии на стакленички гасови, во последниве години, се должат
делумно на пренасочувањето на одреден индустриски производ во странство.
Иако се чини дека Европа има постигнато значаен напредок од аспект на
производство, трендот изгледа помалку позитивен од аспект на потрошувачката.
Таквите спротивставени трендови укажуваат на тешкотиите во
преструктурирањето на глобализираните системи што ја задоволуваат
европската потреба за производи и стоки. Европските потрошувачи и
регулатори имаат малку информации за користењето на ресурсите и
релевантните влијанија поврзани со комплексните и разновидни синџири
на снабдување и имаат ограничена способност да влијаат на нив, користејќи
традиционални, политички инструменти на државата. Ваквата реалност
упатува на потребата за нови пристапи во управувањето кои ги преминуваат
националните граници и поцелосно ги ангажираат фирмите и општеството.
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Заштита на луѓето од здравствени
ризици поврзани со животната
средина
5.1

Добросостојбата на луѓето е во критична зависност
од здрава животна средина

Здравјето и добросостојбата на луѓето се тесно поврзани со состојбата на
животната средина. Квалитетната животна средина може да обезбеди повеќе
придобивки за физичката, менталната и социјалната добросостојба. Но,
деградацијата на животната средина, предизвикана од загадување на воздухот
и на водата, бучава, радијација, хемикалии или биолошки агенси, може да имаат
негативни ефекти врз здравјето.
Наспроти значителните подобрувања во последниве години, остануваат
големи предизвици во сферата на здравствената екологија. Покрај утврдените
проблеми, како што се загадувањето на воздухот, загадувањето на водата и
бучавата, се појавуваат и нови здравствени проблеми. Тие се поврзуваат со
долготрајните еколошки и социо-економски трендови, начини на живот и
промени во потрошувачката, како и брзото воведување на нови хемикалии
и технологии. Понатаму, нерамномерната распределба на еколошките и
социо-економските услови придонесуваат и за присутната нееднаквост во
здравствената состојба (WHO, 2012; EEA/JRC, 2013).
Појавите во животната средина што ги предизвикува човекот, како што се
климатските промени, исцрпувањето на природните ресурси и губењето на
биодиверзитетот, имаат потенцијално широкоопфатни и долгорочни ефекти врз
здравјето и добросостојбата на луѓето. Нивната комплексна интеракција наложува
потреба за интегрална анализа на односите меѓу животната средина, здравјето и
нашите системи на производство и потрошувачка (EEA/JRC, 2013; EEA, 2014i).
Како пример на системска анализа, перцепцијата базирана на екосистемот ги
поврзува здравјето и добросостојбата на луѓето со зачувувањето на природниот
капитал и релевантните екосистемски услуги (EEA, 2013f). Иако ветуваат многу,
екосистемски базираните пристапи се сé уште оптоварени со празнини и
несигурности во знаењата. Постојат информации за одредени конкретни
теми, како што се загадувањето на воздухот, бучавата, квалитетот на водата и
одредени опасни хемикалии, но разбирањето на меѓусебната поврзаност на
повеќекратните притисоци од животната средина, во комбинација со социјални
и демографски фактори, во моментов е ограничено.
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Pамка 5.1 Структура на Поглавје 5
Здравјето и добросостојбата на луѓето се суштински поврзани со квалитетот
на животната средина. Одреден број на штетни здравствени ефекти
се поврзуваат со загаденоста на животната средина и други форми на
деградација на истата, а сé повеќе се потврдуваат здравствените придобивки
од високо квалитетната природна околина. Во ова поглавје се дава преглед
на влијанијата на климатските промени и другите еколошки фактори врз
човековото здравје. Во него се опишува развојната природа на проблемите
во животната средина за здравјето и за добросостојбата и што значи тоа за
начинот на којшто се справуваме со тие проблеми.
Деловите на ова поглавје се структурирани околу следниве аспекти на односот
меѓу животната средина, здравјето и добросостојбата:

5.2

•

Осврт на начинот на којшто содејствуваат еколошките услови,
демографијата, начинот на живот и моделите на потрошувачка и влијаат на
здравјето во Европа (Дел 5.3),

•

Влијание на конкретни еколошки проблеми, како што се загаденоста
на водата, загаденоста на воздухот и бучавата, врз здравјето на луѓето
(Делови 5.4, 5.5 и 5.6),

•

Аспектите на здравјето и добросостојбата на луѓето во контекстот на
комплексните системи, како што се урбаната околина и климатските
промени (Делови 5.7 и 5.8),

•

Осврт на потребата за нови пристапи во справувањето со комплексните
еколошки предизвици и новите ризици (Дел 5.9).

Европската политика применува поширок поглед на
животната средина, здравјето и добросостојбата на
луѓето

Загриженоста за здравјето и добросостојбата на луѓето е можен двигател
за политиката за заштита на животната средина, но истите се третираат
првенствено преку одделни пристапи коишто се однесуваат на квалитетот на
воздухот, квалитетот на водата, бучавата и на хемикалиите. Од завршувањето
на Здравствено-еколошкиот акциски план на ЕУ (EC, 2004a) во 2010 година, во ЕУ
немало политика посветена на здравствено-еколошката политика во ЕУ.
Со спроведувањето на постојните политики за животната средина може да се
намалат дополнително одредени здравствени оптоварувања, но во поновите
политики на ЕУ се потврдува потребата за посистемски пристап за да се намалат
здравствените ризици. Во новоизменетатата Директива за оцена на влијанијата
врз животната средина се потенцираат одредбите за оценување и спречување
на ризиците, вклучувајќи ги ризиците за човековото здравје (EU, 2014a).
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Приоритетната цел 3 на Седмата акциска програма за животна средина е „да се
заштитат граѓаните од притисоци поврзани со животната средина и ризиците
за здравјето и добросостојбата на луѓето“. Таа се однесува на квалитетот на
воздухот, квалитетот на водата и на бучавата и пренесува стратегија на ЕУ за
нетоксична средина, којашто ќе се поткрепи со база на знаења за изложеноста
на хемикалии и нивната токсичност. Понатаму, во неа се изложени влијанијата
на хемиски смеси врз здравјето и управувањето со ризикот од нови проблеми,
како што се супстанции и наноматеријали што предизвикуваат нарушувања на
ендокриниот систем (EU, 2013).
Политиката за хемикалиите е особено важна област во поглед на здравјето и
на животната средина. Главната хоризонтална политика за хемикалии, REACH
(којашто се однесува на регистрација, евалуација, одобрување и ограничување
на хемикалиите) (EU, 2006),опфаќа серија мерки за унапредување на заштитата
на здравјето на луѓето и на животната средина. Но, овој пропис не го третира
проблемот на истовремено изложување на повеќе хемиклаии. Под влијание
на зголемените докази и загриженоста на општеството, се предвидува
дополнителна законодавна работа за ова прашање (EC, 2012c), како и за
прашањето на нарушувачите на ендокриниот систем (EC, 2012d).
Промовирањето на доброто здравје и намалувањето на нееднаквоста, како
централна тема на здравствената политика на ЕУ (EC, 2007b; EU, 2014b), е исто
така составен дел на целите на Европа за мудар и инклузивен раст (EC, 2010).
На меѓународно ниво, Пан-европскиот процес за животна средина и здравје
на Светската здравствена организација ги обработува заканите поврзани со
животната средина и со климата, за здравјето на луѓето, особено кај децата
(WHO, 2010a). Новата здравствена стратегија за Европа на Светската здравствена
организација ја разгледува добросостојбата како можна централна тема
за пренасочување на јавната политика во XXI век, вклучувајќи ја нејзината
еколошка димензија (WHO, 2013a).
Меѓународните договори во областа на животната средина, како оние за
хемикалиите (UNEP, 2012b), имаат, исто така, непосредна релевантност за
здравјето и за добросостојбата на луѓето. Документот донесен од Рио+20 го
дефинира човековото здравје како „предуслов за, резултат од и показател на
сите три димензии на одржливиот развој“ (UN, 2012a).
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Табела 5.1

Примери на политики на ЕУ поврзани со Цел 3 на Седмата
акциска програма за животна средина

Тема

Носечки стратегии

Директиви (примери)

Воздух

Тематска стратегија на ЕУ за
загадувањето на воздухот

Директиви за квалитет на
амбиентниот воздух

Политички пакет на ЕУ за чист
воздух

Директива за национални горни
вредности – плафони

Рамковна директива за води

Директиви за вода за пиење

План за заштита на водните
ресурси на Европа

Директива за третман на урбани
отпадни води

Вода

Директива за вода за капење
Директива за стандарди за
квалитет на животната средина
Бучава
Хемикалии

Директива за бучава во
животната средина
Регулатива за регистрација,
евалуација, одобрување и
ограничување на хемикалии
Тематска стратегија за одржливо
користење на пестицидите

Директива за воспоставување
рамка за акција на заедницата
за постигнување на одржливо
користење на пестицидите
Регулатива за класификација,
обележување и пакување
Регулатива за пласирање
на пазарот и користење на
биоцидни производи
Регулатива за пласирање на
пазарот на средства за заштита
на растенијата

Клима

Стратегија на ЕУ за
приспособување кон климатските
промени
Зелена инфраструктура –
зголемување на природниот
капитал на Европа

Забелешка: За подетални информации за одделни политики, видете ги соодветните
кратки информации на SOER 2015.
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5.3

Промените во животната средина, демографијата
и во начинот на живот придонесуваат кон големи
здравствени предизвици

Различни демографски и социо-економски трендови, во комбинација со
постојаната нееднаквост, влијаат на ранливоста на европското население во
однос на повеќекратни притисоци, вклучувајќи ги притисоците поврзани со
животната средина и со климата.
Граѓаните на ЕУ живеат подолго од луѓето во многу други делови на светот.
Животниот век при раѓање во ЕУ-28, во 2012 година, надминуваше 80 години,
па и повеќе за жените. Разликата меѓу најнискиот (68,4 години за мажи во
Литванија) и највисокиот животен век (85,5 години за жени во Шпанија) во ЕУ
е голема. Очекуваните години живот без инвалидност, мерени со очекуваните
години здрав живот при раѓање, во ЕУ-28, не надминува 62 години (EC, 2014f).
Во последниве години, во EУ-27, се зголемува процентот на старо население.
Сегашниот удел на лица на возраст од 65 години и постари веќе надминува
17,5%, а до 2060 година се проектира да достигне 29,5% (Eurostat, 2008, 2010,
2011) (Карта 5.1).
Водечките причини за лошото здравје во Европа се кардиоваскуларните
и респираторните заболувања, карциномот, дијабетесот, дебелината и
менталните нарушувања (IHME, 2013). Невро-развојните нарушувања кај децата
и репродуктивните проблеми стануваат сé поголем проблем, заедно со појавата
на преносливи заболувања предизвикани од вектори, посебно во контекст на
климатските промени и глобализацијата (ECDC, 2012c, 2013). Факторите што
ги водат овие здравствени проблеми не се доволно осознати. Изложеноста
на еколошки фактори секако игра улога, но комплексните патеки и повратни
спреги со демографијата и начинот на живот се недоволно познати. Потребно
е поголемо знаење за ефективно справување со овие предизвици (Balbus et al.,
2013; Vineis et al., 2014; EEA/JRC, 2013).
Друг важен фактор е нерамномерната распределба на трошоците и
придобивките поврзани со животната средина во општеството. Растат доказите
дека нееднаквоста поврзана со животната средина и нејзиното влијание врз
здравјето и добросостојбата се силно поврзани со социо-економските фактори
и со капацитетите за справување и приспособување (Marmot et al., 2010; WHO,
2012; EEA/JRC, 2013). Понатаму, лошите услови во животната средина сé повеќе
се поврзуваат со социјалните фактори на стрес (како што се сиромаштијата,
насилството, исл.). Но, малку се знае за комбинираните здравствени ефекти од
стресот и загадувањето (Clougherty и Kubzansky, 2009; Clougherty et al., 2007).
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Карта 5.1
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Факторите како што се домување, храна, мобилност и рекреација влијаат како на
притисоците од животната средина така и на изложеноста на луѓето на истите.
Овде, важна улога играат начинот на живот и моделите на потрошувачка,
делумно обликувани со поединечниот избор. На долг рок, одржувањето на
здравјето на луѓето може сé повеќе да зависи од изнаоѓањето на начини
за задоволување на потребите на општеството по многу пониска цена за
животната средина. Според тоа, ќе бидат потребни дополнителни напори за
подобрување на квалитетот на животната средина, со комбинирање на мерките
за намалување на загадувањето со стимулациите за системи на производство со
ефикасно искористување на ресурсите и одржливи модели на потрошувачка.

5.4

Достапноста на водата, генерално, се подобрува,
но загадувањето и недостатокот сé уште
предизвикуваат здравствени проблеми

Трендови и перспективи: Загадување на водата и сродни здравствено-еколошки
ризици
5–10 годишни трендови: Водата за пиење и за капење се подобрува во континуитет,
а одредени опасни загадувачки материи се намалуваат.
20+ годишна перспектива: Повеќе екстремни настани (поплави и суши) како
последица од климатските промени може да доведат до повеќе проблеми поврзани
со водата и здравјето. Проблем во иднина може да станат новите загадувачки
материи, како од фармацевтски препарати и производи за лична нега, како и
цветањето на алгите и патогените микроорганизми.
þ/¨
!

Напредок кон целите на политиката: Строго придржување кон Директивата за вода
за капење и Директивата за вода за пиење ширум Европа. Останува загриженоста
околу влијанието на хемикалиите (вклучувајќи ги новите загадувачки материи).
Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за квалитет на слатки води;и
здравје и животна средина.

Квантитативниот, еколошкиот и хемискиот статус на европските води може
значително да влијае на здравјето и доброссотојбата на луѓето (видете и
Дел 3.5). Овие здравствени ефекти може да се почуваствуваат директно,
преку недостаток на пристап до квалитетна вода за пиење, несоодветно
пречистување, изложеност на контаминирана вода за капење и консумирање
на контаминирана слатка вода и морска храна. Тие, исто така, може да се
чувствуваат индиректно, кога ќе се поткопа способноста на екосистемите да
ги обезбедуваат основните услуги за човековата добросостојба. Целокупното
оптоварување од болести предизвикани од водата во Европа е веројатно
потценето (EFSA, 2013) и постои веројатност дека ќе биде под влијание и од
климатските промени (WHO, 2008; IPCC, 2014a).

Европската животна средина | Cостојба и перспектива 2015 121

Синтезен извештај | Дел 2 Оценка на европските трендови

Повеќето жители на Европа добиваат пречистена вода за пиење од јавни
водоводи, во согласност со стандардите за квалитет пропишани со Директивата
за вода за пиење (EU, 1998). Помалите водоводи, кои опслужуваат околу 22% од
населението во ЕУ и се помалку во согласност со стандардите за квалитет (KWR,
2011), се повеќе подложни на контаминација и влијанија од климатските промени.
Потребни се посебни напори да се подобри усогласеноста на овие помали
водоводи со стандардите од Директивата за вода за пиење и истите да станат
флексибилни во однос на климатските промени (EEA, 2011f; WHO, 2011c, 2010b).
Напредокот во собирањето и третманот на отпадна вода во Европа од 1990-ите
години, согласно Директивата за третман на отпадни води (EU, 1991), заедно
со националните законодавства, придонесе кон големото подобрување во
квалитетот на водата за капење и намалување на здравствените ризици во
делови на Европа (EEA, 2014g) (Слика 5.1).
Наспроти големиот напредок во намалувањето на испуштањето на загадувачки
материи во европските води во последниве децении, нутриентите, пестицидите,
индустриските хемикалии и хемикалиите од домаќинствата продолжуваат да
влијаат врз квалитетот на површинските, подземните и морските води. Ова
претставува закана за водните екосистеми и ја зголемува загриженоста за
потенцијалните последици за здравјето на луѓето (EEA, 2011d; ETC/ICM, 2013)
(видете и Делови 3.5 и 3.6).
Хемикалиите од фармацевтските препарати, производите за лична хигиена
и други производи за широка потрошувачка може да имаат негативни
ефекти на животната средина и на здравјето на луѓето. Нарушувањата на
ендокриниот систем, што влијаат на хормоналниот систем на телото, се посебно
загрижувачки. За жал, еколошките патеки и потенцијалните здравствени
последици од овие хемикалии се недоволно познати, особено кога луѓето
се изложени на мешани хемикалии или кога имаме изложеност на ранливи
групи население, како што се бремени жени, мали деца и луѓе што страдаат од
одредени заболувања (EEA, 2011d; Larsson et al., 2007; EEA, 2012f; EEA/JRC, 2013).
Намалувањето на загадувањето на изворот стана важна мерка за ефикасност
на ресурсите, со оглед на тоа што напредниот третман на отпадните води и
пречистувањето на водата за пиење вклучуваат интензивна потрошувачка на
енергија и хемикалии.
Цветањето на алгите и поврзаното создавање на цинобактерии што
произведуваат токсин се поврзани со збогатувањето на водните тела со нутриенти,
особено при топло време, со можни здравствени импликации за луѓето (Jöhnk et al.,
2008; Lucentini et al., 2009). Климатските промени можат да ја зголемат честотата на
штетното цветање на алгите и растот на цинобактериите, како и растот на други
патогени микроорганизми (Baker-Austin et al., 2012; IPCC, 2014a).
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Слика 5.1

Квалитет на крајбрежни (горе) и копнени (долу) води за
капење во Европа, 1990–2013 година
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Забелешка: На Сликата е прикажан квалитетот на водата за капење во европските земји
низ времето: 1990 год., 7 земји-членки на ЕУ; 1991 до 1994 год., 12 земјичленки на ЕУ; 1995–1996 год., 14 земји-членки на ЕУ; 1997 до 2003 год.,
15 земји-членки на ЕУ; 2004 год., 21 земја-членка на ЕУ; 2005–2006 год.,
25 земји-членки на ЕУ; 2007 до 2011 год., 27 земји-членки на ЕУ. Пет земјичленки (Австрија, Чешката Република, Унгарија, Луксембург и Словачка)
немаат крајбрежни води за капење. Класите на квалитет според Новата
директива за водите за капење (2006/7/EC) се поврзани со категориите на
усогласеност спред Директивата за водите за капење (76/160/EEC).
Извор:

Квалитет на водата за капење (CSI 022), EEA (2014g).
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Во меѓувреме, недостатокот на вода и сушите се проблеми што предзивикуваат
сé поголема загриженост, со потенцијално сериозни последици за
земјоделството, енергијата, туризмот и снабдувањето со вода за пиење. Според
проекциите, недостатокот на вода ќе се зголемува со климатските промени,
особено во медитеранскиот регион (EEA, 2012h, 2012a). Ниските водотеци што
ќе настанат од тоа може да ги зголемат концентрациите на биолошките и
хемиските контаминанти (EEA, 2013c). Може да се случи градовите да стануваат
сé позависни од подземните води за безбеден пристап до слатка вода (EEA,
2012j). Ова буди загриженост за одржливоста, имајќи предвид дека подземните
водни ресурси често се прихрануваат бавно. Индиректните ефекти од
климатските промени врз водните ресурси вклучуваат влијанија врз здравјето
на животните, производството на храна и функционирањето на екосистемите
(WHO, 2010b; IPCC, 2014a).

5.5

Квалитетот на амбиентниот воздух се подобрува,
но голем број граѓани се сé уште изложени на
опасни загадувачки материи

Трендови и перспективи: Загаденост на воздухот и поврзани здравственоеколошки ризици
5–10 годишни трендови: Квалитетот на воздухот во Европа бавно се подобрува, но
ситните честички (PM2.5) и приземниот озон и понатаму предизвикуваат сериозни
последици за здравјето.
20+ годишна перспектива: Се очекува квалитетот на воздухот да се подобрува
и понатаму, во годините до 2030 година, но штетните нивоа на загаденост на
воздухот ќе опстојат.
¨

Напредок кон политиката: Бројот на земји што ги исполнуваат сегашните стандарди
на ЕУ за квалитет на воздухот расте бавно, но голем број сé уште не се усогласени.

!

Видете и: кратки тематски информации на SOER 2015 за загадувањето на воздухот.

Загадувањето на воздухот може да го наруши човековото здравје преку
директна изложеност, со вдишување, или индиректно преку изложување на
контаминанти пренесени преку воздухот, наталожени на растенијата и на
почвата и акумулирани во синџирот на исхрана. Загаденоста на возухот и
понатаму придонесува за голем дел од оптовареноста со белодробен карцином
и со респираторни и кардиоваскуларни заболувања во Европа (WHO, 2006,
2013b; IARC, 2012, 2013). Растат доказите и за други здравствени ефекти,
вклучувајќи го намалениот раст на фетусот и предвременото раѓање кај децата
со преднатална изложеност и за последиците за здравјето на возрасните што
биле предмет на преднатална изложеност (WHO, 2013b; EEA/JRC, 2013).
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ЕУ воведе и спроведува серија на правни инструменти за да го подобри квалитетот
на воздухот. Се очекува мерките за справување со загадувањето на изворот
и понатамошната реализација на Пакетот за чист воздух, заедно со најновите
сознанија, да резултираат со понатамошно подобрување на квалитетот на
воздухот и намалување на здравствените импликации, со 2030 година (EU, 2013).
Состојбата во врска со загадувачките материи, како што се оловото, сулфур
диоксидот и бензолот, се подобрува. Други загадувачки материи и понатаму
предизвикуваат загриженост од здравствен аспект. Тоа се цврстите честички
(PM), за кои што сé уште не е утврден долен праг за здравствените ефекти,
приземниот озон (O3), азотниот диоксид (NO2) и канцерогените полициклични
јаглеводороди, како што е бензо(a)пирен (BaP) (WHO, 2006). Значителен дел
од урбаното население во Европа останува изложено на штетни нивоа на
загаденост на воздухот (Слика 5.2). Изложеноста на населението во Европа
станува уште поевидентна кога се користат проценки на изложеноста според
Упатствата на Светската здравствена организација за квалитет на воздухот
(WHO, 2006), кои за повеќето регулирани загадувачки материи се построги од
стандардите на ЕУ за квалитет на воздухот (EEA, 2014a).
Во загадувањето на воздухот на Европа учестуваат возилата, индустријата,
енергетските централи, земјоделството и домаќинствата. Транспортот
останува главен причинител на лошиот квалитет на воздухот во градовите
и на соодветните здравствени импликации. Растечкиот обем на сообраќајот,
заедно со промовирањето на дизел возилата, игра главна улога во ова
(EEA, 2013b; Global Road Safety Facility et al., 2014). Потребни се темелни промени
во транспортниот систем, вклучувајќи технолошки решенија и промени во
однесувањето, за да се намалат штетните влијанија (видете и Дел 4.7).
Прекуграничната природа на загадувањето со цврсти честички и озон бара
заложби на национално, како и на меѓународно ниво, за да се намалат емисиите
на прекурсорите, како што се азотните оксиди, амонијакот и испарливите
органски соединенија.
Друг значаен извор на цврсти честички и полициклични ароматични
јаглеводороди е горењето на јаглен и дрво за загревање во домаќинствата,
како и во комерцијалните и административните објекти. Мали емисии од
домаќинствата можат да влијаат значително на концентрациите близу до тлото.
Во периодот од 2003 до 2012 година, емисиите на бензо(a)пирен се зголемиле
за 21%, водени од порастот (24%) на емисиите од домашното согорување во
Европа. Изложеноста на бензо(a)пирен е широко распространета, особено во
централна и источна Европа. Во 2012 година, околу 25% од урбаното население
во ЕУ било изложено на концентрации на бензо(a)пирен над целната вредност
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Слика 5.2

Процент на урбано население во ЕУ изложен на загадување
на воздухот што ги надминува избраните стандарди на
ЕУ за квалитет на воздухот (горе) и упатствата на СЗО за
квалитет на воздухот (долу), 2000–2012 година
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Забелешка: За повеќе детали за методолошкиот пристап, видете CSI 004.
Извор:

CSI 004, EEA, 2014a.
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на ЕУ. Ако се процени во однос на упатствата на СЗО за квалитет на воздух, дури
88% од урбаното население на ЕУ било изложено на концентрации на бензо(a)
пирен над референтното ниво (EEA, 2014a).
Достапните проценки за здравствените последици од загадувањето на воздухот
може да варираат поради различните претпоставки и одредени методолошки
аспекти (7). Европската комисија процени дека, во периодот од 2000 до 2010
година, здравстевните последици од изложеност на цврсти честички може да
се намалиле за 20% (EU, 2013). Сепак, влијанието на загаденоста на воздухот
врз здравјето останува значително. EEA оцени дека, во 2011 година, околу
430 000 предвремени смртни случаи во ЕУ-28 се припишувале на ситните цврсти
честички (PM2.5), додека проценетото влијание од изложеност на концентрации
на O3 надминало 16 000 предвремени смртни случаи годишно (8) (EEA, 2014a).
Недостатуваат поопсежни проценки за помалку сериозните, но широко
распространети влијанија на загаденоста на воздухот, како што се бројот на
хоспитализирани пациенти или користењето на лекарства. Постојните проценки
се базирани на пристапи на една загадувачка материја, додека загадувањето на
воздухот, во суштина, опфаќа комплексна мешавина на хемиски компоненти,
коишто содејствуваат и влијаат врз здравјето на луѓето (WHO, 2013b).
Понатаму, концентрациите на загадувачки материи може да варираат поради
метеорологијата, бидејќи дисперзијата и атмосферските услови се разликуваат
од година во година.
Квалитетот на воздухот во затворен простор, исто така, е засегнат од квалитетот
на амбиентниот воздух, процесите на согорување, производите за широка
потрошувачка, подобрувањата на енергетската ефикасност на објектите и
однесувањето на луѓето. Изложеноста на хемикалии и биолошки агенси во
затворен простор се поврзува со респираторни симптоми, алергии, астма и
последици на имунолошкиот систем (WHO, 2009a, 2010c, 2009c). Радонот, гас
природно присутен во земјата кој истекува во објектите, е потврден канцероген.
Изложеноста на овие опасни загадувачки материи во затворен простор може да

(7)

(8)

Квантитативното одредување на здравствените последици од загаденоста на воздухот
го следи пристапот на оптоварување со заболувања поврзани со животната средина.
Разликите меѓу различни студии во голема мера се одредуваат со пристапи за проценка
на концентрациите во амбиентниот воздух (со употреба на следења или на модели),
како и други претпоставки, како што се годините на оценките, групите на население,
вклучувањето на учеството на природата во загадувањето на воздухот, итн. Функциите
концентрација-реакција користени во пресметките се, генерално, исти.
Титрацијата на озонот во градовите води до пониски концентрации на O3 на сметка
на повисоки концентрации на NO2. Со оглед на тоа што не е извршена проценка на
повратното дејство на NO2 врз прекумерниот предвремен морталитет, добиените
резултати можат да се сметаат како потценување на реалното влијание на O3 врз
предвремениот морталитет.
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се појави во подповршински или лошо проветрени простории. Иако европските
граѓани минуваат повеќе од 85% од нивното време во затворен простор, до
денес не постои наменска политичка рамка што би ги поврзала безбедноста,
здравјето, енергетската ефикасност и одржливоста (EEA/JRC, 2013).

5.6

Изложеноста на бучава е голем здравствен проблем
во урбаните средини

Трендови и перспективи: Загадување со бучава (особено во урбани средини)
5–10 годишни трендови: Според два клучни индикатори за бучава, во периодот
од 2006 до 2011 година, изложеноста на бучава во избрани урбани агломерации
останува широко константна.
20+ годишна перспектива: Сé уште нема достапни податоци што би овозможиле
Нема
податок да се направи оценка на долгорочните трендови.
¨
!

Напредок во политиката: Нема јасни цели, освен Седмата акциска програма за
животна средина, за значително намалување на изложеноста на бучава до 2020
година и приближување кон нивоата препорачани од СЗО.
Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за транспорт; бучава; и
урбани системи.

Загадувањето со бучава веќе долго време е препознаено како прашање на
квалитет на животот и на добросостојбата, но сé повеќе се препознава и како
здравствен проблем. Најголем причинител на изложеноста на бучава во Европа
е транспортот. Неговиот потенцијал да придонесе кон штетните влијанија е
јасен, но решавањето на загаденоста со бучава е проблематично, бидејќи таа
произлегува директно од барањето и потребата на општеството за мобилност и
продуктивност.
Со Директивата за бучава во животната средина (EU, 2002) се бара земјитечленки на ЕУ да извршат нанесување на бучавата на карта (со продуцирање
на резултатите преку општи индикатори) и да подготват акциски планови за
заштита на урбани тивки области од пораст во бучавата.
Во 2011 година, беше проценето дека најмалку 125 милиони луѓе биле изложени
на високи нивоа на бучава од патниот сообраќај над индикаторот за бучава
Lдвн (9) од 55 dB (EEA, 2014p). Покрај тоа, многу луѓе биле изложени и на бучава
од железнички и воздушен сообраќај и на индустриска бучава, особено во

(9)

Lдвн – Индиактор за бучава согласно Директивата за бучава во животната средина –
еквивалентно ниво за преку ден, вечер и ноќ.
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градовите (Слика 5.3). Според споредливите податоци доставени од земјите за
овие две години, просечната изложеност на бучава (т.е. Lден над 55 dB и Lноќ над
50 dB) во избрани урбани агломерации, во периодот од 2006 до 2011 година,
остана широко константна.
Бучавата во животната средина не е само извор на вознемиреност; таа се
поврзува со зголемен ризик од кардиоваскуларни заболувања, вклучувајќи
срцеви напади и удари (WHO, 2009b; JRC, 2013). Европското оптоварување со
заболувања поврзани со животната средина за бучавата, за 2006 година, е
проценето на најмалку 1 милион години загубен живот годишно, врз основа
на податоците за претходна изложеност на бучава и тоа само за патниот

Слика 5.3

Изложеност на бучава во животната средина во Европа
во (*) и вон урбани агломерации во 2011 година
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Забелешка: Врз основа на податоците доставени од земјите до 28 август 2013 година.
Недостатоците во доставените информации, каде што е потребно, се
пополнети со експертски проценки.
Извор:

EEA, 2014p.
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сообраќај (WHO/JRC, 2011). Неодамна е проценето дека изложеноста на бучава
во животната средина придонесува за околу 10 000 случаи на предвремена смрт
поради коронарни срцеви заболувања и удари секоја година, при што близу 90%
од здравствените проблеми поврзани со бучавата се поврзуваат со бучавата
од сообраќајот (EEA, 2014p). Но, се чини дека овие бројки се во голема мера
потценети, со оглед на тоа што многу земји не доставуваат целосни групи на
податоци и со тоа се оневозможува опсежна анализа на трендот и изложеноста.
Намалувањето на изложеноста на бучава претставува важна здравствена
мерка што мора да се спроведе со европски и со локални мерки. Примерите
на локални мерки вклучуваат инсталирање на бариери за заштита од бучава
крај патишта и пруги, каде што е соодветно, или управување со движењето
на летовите околу локациите на аеродромите. Сепак, најефективни акции се
оние со коишто се намалува бучавата на изворот, на пример со намалување на
емисиите на бучава од поединечни возила со воведување на потивки гуми.
Зелените површини, исто така, можат да придонесат во намалувањето на
нивоата на урбана бучава. Има можности за преосмислување на урбанистичките
планови, архитектурата и транспортот, со цел да се подобри управувањето со
урбаната бучава. Еден неодамна издаден прирачник за добри практики на тивки
области (EEA, 2014j) е испланиран за да им помогне на градовите и на земјите во
нивните заложби. Треба да се искористат можностите за зголемување на свеста
на јавноста и вклученоста на граѓните и истите да бидат дополнително зајакнати
(пр.: EEA, 2011c, 2011e).
Исто така, се појавуваат докази дека бучавата во животната средина може
да содејствува со загаденоста на воздухот, што води до поголеми влијанија
врз здравјето на луѓето (Selander et al., 2009; JRC, 2013). Со ова се илустрира
вредноста на прифаќањето на интегрирани пристапи за ублажување, со коишто
се зафаќаат заеднички извори на загадување на воздухот и бучава, како што е
патниот сообраќај.
Понатамошните напори за позначајно намалување на загадувањето со бучава во
Европа до 2020 година ќе бараат ажурирана политика за бучавата, поткрепена со
најновите научни сознанија, како и подобрувања во планирањето на градовите и
мерки за намалување на бучавата на изворот (EU, 2013).
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5.7

Урбаните системи се релативно ефикасни во
искористувањето на ресурсите, но создаваат и
модели на повеќекратна изложеност

Трендови и перспективи: Урбани системи и квалитет на живот
5–10 годишни трендови: Одредени подобрувања, особено во домувањето и
решенија за емисиите на излезот. Добриот квалитет на воздухот и пристапноста
на зелените површини остануваат проблем во големите градови. Продолжуваат
проширувањето на урбаните подрачја и урбанизацијата.
20+ годишна перспектива: Порастот во урбаното население насекаде во
Европа може да ги зголеми зафаќањето на земјиште и фрагментацијата на
инфраструктурата, со што истовремено се зголемуваат притисоците врз ресурсите
и квалитетот на животната средина.
Нема
цел
!

Напредок кон целите на политиката: Нема општа цел на урбаната политика;
конкретни цели релевантни за тематските политики (воздух, бучава, итн.).
Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за земјишни системи;
ефикасност на ресурсите; здравје и животна средина; транспорт; енергија;
потрошувачка; последици од климатските промени и приспособување кон истите;
отпад; почва; загадување на воздухот; и квалитет на слатки води.

Близу 73% од европското население живее во градови, а се очекува овој процент
во 2050 година да достигне 82% (UN, 2011;2012b). Урбаниот развој во Европа,
особено растечкиот тренд на периферна урбанизација, може да ги зголеми
притисоците на животната средина и на здравјето на луѓето, на пример преку
фрагментација на пределот и емисии во воздухот од транспортот (EEA, 2006;
IPCC, 2014a) (видете и Дел 4.10).
Влијанијата на животната средина врз здравјето и добросостојбата на луѓето се
особено нагласени во урбаните средини, каде што коегзистираат повеќекратни
притисоци. Ова може да засегне големи популации, вклучувајќи ги ранливите
групи, како што се најмладите и старите. Можното засилување на овие влијанија
поради климатските промени упатува на потребата за наменски акции за
приспособување.
Од друга страна, компактниот урбан развој и пристапите кон изградената
околина со поголема ефикасност на ресурсите нудат можности за намалување
на притисоците врз животната средина и подобрување на добросостојбата на
луѓето. Покрај тоа, добро испланираните урбани области, коишто овозможуваат
лесен пристап до природни, зелени области, можат да обезбедат придобивки за
здравјето и за добросостојбата на луѓето, вклучувајќи заштита од влијанијата на
климатските промени (EEA, 2009a, 2012i; EEA/JRC, 2013).
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Постојат разлики меѓу европските градови во поглед на соодносот на зелените
површини (Карта 5.2). Но, реалната искористеност на зелените површини
критично зависи од нивната достапност, квалитет, безбедност и големина. Исто
така, утврдени се културни и социодемогравски варијации во перцепцијата на
зелените површини и во ставот кон нивното користење (EEA/JRC, 2013).
Сé повеќе се препознава важноста на урбаните зелени површини за здравјето
и добросостојбата на луѓето, делумно благодарение на подоброто познавање
на екосистемските услуги (Stone, 2009; Pretty et al., 2011). Придобивките од
квалитетните зелени опкружувања за физичкото здравје, менталната и за социоекономската добросостојба, како и подобрениот квалитет на живот, може да
бидат суштествени, иако природата на овие интеракции не е целосно позната
(EEA/JRC, 2013); (Depledge and Bird, 2009; Greenspace Scotland, 2008; Paracchini
et al., 2014). Фрагментарните докази укажуваат дека пристапот до зелените
простори придонесува за намалувањето (во врска со приходот) на здравствената
нееднаквост (Mitchell and Popham, 2008; EEA/JRC, 2013).
Стратегијата на ЕУ за зелена инфраструктура (EC, 2013b) и подобрениот пристап
кон просторната анализа (EEA, 2014u), може да придонесат кон оценувањето
на компензациите и паралелните придобивки на урбаниот развој. Во тек се
напори за промовирање на иновативни урбани политки за поздрави, позбиени,
позелени и помудри градови, со прогласување, на пример, на градови за зелени
европски главни градови (EC, 2014g).
Повеќефункционалната зелена инфраструктура игра улога во урбаното
приспособување кон климатските промени, во поглед на регулирањето на
температурата, зголемениот биодиверзитет, заштитата од бучава, намалувањето
на загаденоста на воздухот, спречувањето на почвената ерозија и спречувањето
на поплави (EC, 2013b; EEA, 2012i). Навременото интегрирање на мерките
за приспособување, вклучувајќи ја зелената инфраструктура, во урбаното
планирање може да понуди долгорочни решенија, коишто ќе бидат ефективни
во однос на трошоците. Но, таквите мерки сé уште не се во широка примена
(EEA, 2012i; IPCC, 2014a) (видете и Дел 5.7).
Од аспект на зголемување на одржливоста на градовите во ЕУ, од суштинско
значење е понатамошната имплементација на политиките за одржливо
урбано планирање (EU, 2013). Механизмите за мудро планирање и управување
може да влијаат на моделите на мобилност во насока на поодржливи
форми на транспорт и намалена побарувачка за транспорт. Со нив, исто
така, може да се зголеми енергетската ефикасност на објектите, со што ќе се
намалат притисоците врз животната средина и истовремено ќе се подобри
добросостојбата (EEA, 2013f, 2013a).
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5.8

Здравствените последици од климатските промени
наложуваат приспособување со различен обем

Трендови и перспективи: Климатските промени и соодветните здравственоеколошки ризици
5–10 годишни трендови: Забележани се предвремени смртни случаи поради
топлотни бранови и промени во преносливите заболувања, поврзани со промени
во дистрибуцијата на инсекти-носители на болести (вектори).
20+годишна перспектива: Се проектираат сé посериозни климатски промени и
здравствени последици за луѓето.
Нема
цел

!

Напредок во политиката: Стратегијата на ЕУ од 2013 година и националните
стратегии за приспособување кон климатските промени се спроведуваат и до
одреден степен се остварува внесувањето на приспособувањето кон климатските
промени во здравствените политики (пр.: навремено предупредување и акциски
планови за топлотни бранови).
Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за последици од климатските
промени и приспособување кон нив; и здравје и животна средина.

Во Европа, влијанието на климатските промени врз здравјето и добросостојбата
се поврзуваат, главно, со екстремни временски појави, промени во
дистрибуцијата на заболувањата чувствителни на климата и промени во
еколошките и социјалните услови (EEA, 2012a; IPCC, 2014a; EEA, 2013e).
Влијанијата од забележаните и од проектираните климатски промени врз луѓето
и врз природните системи во Европа не се распределени рамномерно (EEA/JRC,
2013; EEA, 2013c) (видете Дел 3.9). За да се надминат овие предизвици, потребни
се акции за приспособување, земајќи ги предвид спротивставените степени на
ранливост на различните региони и општествени групи (IPCC, 2014a). Ранливите
популациски групи ги вклучуваат старите лица и децата, луѓето со хронични
заболувања, социјално загрозените групи и традиционалните општества.
Особено ранливи региони се Арктикот, медитеранскиот басен, градските,
планинските и крајбрежните области, како и подрачјата подложни на речни
поплави (EEA, 2012a, 2013c).
Екстремните временски појави поврзани со климата, како што се студени
периоди и топлотни бранови, предизвикуваат здравствени и социјални
влијанија во Европа (EEA, 2010a, 2012a). Според проекциите, можниот пораст
во честотата и интензитетот на топлотните бранови, особено во јужна
Европа, ќе ја зголеми смртноста од жештината, доколку не се преземат
мерки за приспособување (Baccini et al., 2011; WHO, 2011a; IPCC, 2014a). Без
приспособување, бројот на дополнителни смртни случаи во ЕУ од жештината,
на годишно ниво, до 2080-ите години, е проектиран меѓу 60 000 и 165 000, во
зависност од сценариото (Ciscar et al., 2011).

134 Европската животна средина | Cостојба и перспектива 2015

Заштита на луѓето од здравствени ризици поврзани со животната средина

Ефектите од топлотните бранови можат да се интензивираат во густо
населените урбани подрачја, со високи стапки на запечатени почви и површини
што апсорбираат топлина (EC, 2012a), недоволно ноќно ладење и лоша размена
на воздухот (EEA, 2012i, 2012a). Иако повеќето здравствени последици веројатно
ќе се појават во урбаните центри, малку се знае за можните ефекти од идните
промени во изградената инфраструктура врз здравственото оптоварување
поврзано со жештината (IPCC, 2014a). Во многу европски земји се изградени
системи за предупредување за топлотни бранови (Lowe et al., 2011), но доказите
за ефективноста на таквите мерки и понатаму се ограничени (WHO, 2011b; IPCC,
2014a).
Рационалните пристапи кон урбаното пристапување опфаќаат т.н. „зелени“,
„сиви“ и „меки“ мерки (EEA, 2013c). Стратегиите за приспособување на „сивата“
инфраструктура, како што се објектите, транспортот, комуналните услуги за
вода и енергија, треба да овозможат оваа инфраструктура да продолжи да
функционира со зголемена ефикасност на ресурсите (IPCC, 2014a). Одредени
акции за приспособување може да се водат на ниво на град, како што се
планови за предупредување за топлотни бранови (пример за „мека“ мерка). За
други акции може да бидат потребни механизми на повеќеслојно управување,
кои ги опфаќаат регионалното, националното или меѓународното ниво, како во
случајот на заштита од поплави (EEA, 2012i).
Во отсуство на мерки за приспособување, проектираниот пораст во ризикот од
крајбрежни поплави и во ризикот од речни поплави (во врска со порастот на
морското ниво и порастот во екстремните врнежи) значително ќе ги зголеми
штетите во смисла на економски загуби и засегнати луѓе. Последиците за
менталното здравје, добросостојбата, вработувањето и мобилноста на луѓето
можат да бидат опсежни и длабоки (WHO и PHE, 2013).
Предвиденото влијание на климатските промени на дистрибуцијата и
сезонскиот модел на одредени инфективни заболувања, вклучувајќи ги оние
што се пренесуваат од комарци и крлежи, упатува на потребата за подобрување
на механизмите за реакција (Semenza et al., 2011; Suk и Semenza, 2011; Lindgren
et al., 2012; ECDC, 2012a). При планирањето на приспособувањето и на мерките
за реакција, еколошките, социјалните и економските фактори треба да се
разгледуваат заедно со климатските промени.
Ризиците можат да се илустрираат со ширењето на крлежите и векторски
условените заболувања кон север, или со ширењето кон исток и север на
азискиот тигрест комарец, кој е вектор на неколку вируси денес присутни во
јужна Европа (ECDC, 2012b, 2012d, 2009; EEA/JRC, 2013). Климатските промени
влијаат на заболувањата кај животните и кај растенијата (IPCC, 2014a), а
потенцијалните секундарни влијанија на биодиверзитетот повикуваат на
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интегрирани пристапи на реакции базирани на екосистем (Araújo и Rahbek,
2006; EEA, 2012a). Климатските промени можат да ги влошат загадувањето на
воздухот, дистрибуцијата на алергискиот полен (како што е амброзијата) или
другите постојни проблеми со квалитетот на животната средина.
Доколку не се третира соодветно, регионалната нееднаквост во здравствените
влијанија и во капацитетите за приспособување може да ја засили постојната
ранливост и да ја продлабочи социо-економската нерамномерност во Европа.
На пример, доколку климатските промени имаат посериозни ефекти врз
економиите во јужна Европа отколку во другите региони, можно е да се зголеми
постојниот диспаритет меѓу регионите во Европа (EEA, 2012a, 2013c; IPCC, 2014a).
Со цел да ги надмине овие предизвици, ЕУ донесе стратегија за приспособување
кон климатските промени, која што содржи и акции поврзани со здравјето на
луѓето. Неколку земји изготвија национални стратегии за приспособување кон
климатските промени, со здравствени стратегии и акциски планови (Wolf et al.,
2014). Истите содржат системи за навремено предупредување за топлотни
бранови и зголемено следење на инфективните заболувања.

5.9

Управувањето со ризикот треба да се приспособи
кон новонастанатите проблеми поврзани со
животната средина и со здравјето

Трендови и перспективи: Хемикалии и соодветни здравствено-еколошки ризици
5–10 годишни трендови: Сé повеќе се работи на последиците од одредени опасни
хемикалии. Сé поголема загриженост предизвикуваат ендокрините нарушувања
и новопојавените хемикалии. Останува проблемот со недостаток на знаење и со
несигурноста.
20+ годишна перспектива: Хемикалиите може да имаат долготрајни последици,
особено неразградливите и биоакумулирачките хемикалии. Со спроведувањето
на политиките на ЕУ и меѓународните политики, може да се намали хемиското
оптоварување.
¨/
!

Напредок кон целите на политиката: Продолжува спроведувањето на REACH. За
хемиските смеси, во политиката нема утврдено цели. Остануваат проблемите
поврзани со последиците од новопојавените хемикалии.
Видете и: Тематски кратки информации на SOER 2015 за квалитет на слатките води;
и здравје и животна средина.
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Паралелно со перманентните, познати здравствено-еколошки проблеми
во Европа, се појавуваат и нови. Овие новопојавени здравствени закани се
вообичаено поврзани со промени во начинот на живот, брзината на промените
во глобалната животна средина и развојот во знаењето и технологијата (видете
Поглавје 2).
Во последниве години се забрзува технолошкиот развој (Слика 5.4). Човековото
општество, со досега невидена брзина, усвојува охрабрувачки иновации, какви
што се нанотехнологијата, синтетичката биологија и генетски модифицираните
организми. Како резултат на тоа, луѓето се изложени на брзо ширечка колекција
на супстанции и физички фактори со многу непознати еколошки и здравствени
ефекти. Тука спаѓаат новите хемикалии и биолошки агенси, светлосното
загадување и електромагнетските полиња.
Посебно хемикалиите добиваат сé поголемо внимание во науката и во
политиката, поради нивната широко распространета појава и потенцијалните
здравствени ефекти. Според системот на ЕУ за брзо предупредување за
непрехранбени опасни производи (RAPEX), во 2013 година, хемиските ризици
претставувале 20% од близу 2 400 известувања во различни категории на
производи, главно за играчки, текстилни и козметички производи (EC, 2014i).
Една од основите за загриженост е што изложеноста на ниско ниво на одредени
смеси на хемикалии кај децата може да влијае на здравјето во зрела возраст
(Grandjean et al., 2008; Grandjean и Landrigan, 2014; Cohen Hubal et al., 2014).
Во овој контекст, од посебна важност се хемикалиите што предизвикуваат
ендокрини нарушувања, коишто го напаѓаат хормоналниот систем на телото
(WHO/UNEP, 2013). Неколку земји веќе презедоа мерки на претпазливост за
намалување на изложеноста на овие хемикалии, главно за децата и бремените
жени (EEA/JRC, 2013), а хемикалиите што предизвикуваат ендокрини нарушувања
се опфатени во политичките заложби на ЕУ за создавање на нетоксична
животна средина (EU, 2013).
Изложеноста на жива, потврден токсичен метал, исто така останува проблем
на јавното здравство во некои делови на Европа, поради нејзиниот ефект
врз менталниот развој на децата (EEA/JRC, 2013). Се очекува новата глобална
конвенција за живата (Конвенцијата од Минамата) да помогне за постапно
намалување на тој ризик (UNEP, 2013). Употребата на контаминирана морска
храна, поради биоакумулацијата на жива и на други неразградливи загадувачки
материи, може да доведе до здравствени закани кај ранливи групи, како што се
бремените жени (EC, 2004b; EFSA, 2005; EEA/JRC, 2013).
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Слика 5.4

Скратување на временскиот заостаток пред масовното
усвојување на новите технологии
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Ажурирано од EEA, 2010b, базирано на Kurzweil, 2005.

Од пресудно значење е стекнувањето на поголеми знаења за комплексните
модели на изложеност и начинот на којшто овие модели се поврзани со начинот
на живот и со однесувањето во потрошувачката, за поефикасно справување
со акумулативните притисоци и за спречување на здравствените последици,
особено кај ранливите групи на население.
Во поглед на хемикалиите, станува сé појасно дека сегашниот концепт,
во којшто супстанциите се разгледуваат како поединечни хамикалии, под
претпоставка на линеарност на односот изложеност-реакција, ги потценува
ризиците за човековото здравје и за животната средина (Kortenkamp et al.,
2012; EC, 2012c). Потребна е оценка на кумулативниот ризик, земајќи ги предвид
ранливите групи, повеќекратното изложување, потенцијалните интеракции меѓу
хемикалиите и ефектите при ниски нивоа на изложеност (Kortenkamp et al., 2012;
Meek et al., 2011; OECD, 2002).
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Генерално, при истражувањето на импликациите од новите технологии
треба да се земе предвид широк опасег на социјални, етички и еколошки
влијанија, како и ризиците и придобивките од прифаќањето на различни
курсеви на дејствување. Со механизмите за следење, базирани на принципот
на претпазливост, може да се предвидат и да се контролираат проблемите и
можностите, со брза реакција на промените во знаењето и во околностите
(EC, 2011d; Sutcliffe, 2011; EEA, 2013k). Сé уште постои голема потреба од нови
сознанија (Рамка 5.2), но во многу случаи постои оправданост за политички
мерки на претпазливост.

Рамка 5.2 Недостатокот на податоци го попречува подоброто
спознавање на ефектите на хемикалиите
Постојат големи празнини во научните сознанија за последиците од
хемикалиите врз здравјето, што делумно се должи на недостатокот на
податоци. Биомониторингот кај луѓето (за одредување на хемикалии во
крвта, урината и во други ткива) игра клучна улога во пополнувањето на оваа
празнина во податоците. На овој начин може да се добие интегрална мерка
за изложеноста на луѓето на хемикалии од различни извори и преку различни
патеки во животната средина што ги минуваат хемикалиите.
Националните напори и напорите во цела Европа, како што се проектите
(COPHES/DEMOCOPHES, 2009), произведуваат високо-квалитетни, споредливи
податоци од биомониторингот. Исто така, во тек се заложби за подобрување
на пристапот до постојните информации за хемикалиите во медиумите на
животната средина, храната и сточната храна, воздухот во затворен простор и
во производите за широка потрошувачка.
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Осознавање на системските
предизвици со кои се соочува Европа
6.1

Напредокот кон целите до 2020 година е мешан,
а визиите и целите до 2050 година се условени со
дополнителни заложби

Извештајот на EEA од 2010 година Европската животна средина: состојба
и перспектива (SOER 2010) го насочи вниманието кон ургентната потреба
Европа да се сврти кон многу поинтегриран пристап во разрешувањето на
долготрајните, системски еколошки и здравствени предизвици. Во него е
идентификувана транзицијата кон зелена економија како една од промените
што се потребни за да се обезбеди долгорочна одржливост на Европа
(EEA, 2010d). Општо земено, досега прикажаната анализа во овој извештај,
претставена збирно во Табела 6.1, дава ограничена потврда за напредок кон
оваа цел.
Како што е илустрирано во Табела 6.1, природниот капитал на Европа сé уште
не се заштитува, чува и унапредува на нивото што е потребно за да се постигнат
амбициозните цели на Седмата акциска програма за животна средина. На
пример, голем процент од заштитените видови (60%) и типови на живеалишта
(77%) се смета дека се со неповолен козервациски статус, а Европа не е на пат да
ја постигне својата генерална цел за запитање на губењето на биодиверзитетот
до 2020 година, иако одредени поконкретни цели се постигнуваат.
Намаленото загадување значително го подобри квалитетот на воздухот и
на водата во Европа, но загубата на почвените функции, деградацијата на
земјиштето и климатските промени остануваат голем проблем. Ако се свртиме
кон иднината, проекциите се дека последиците од климатските промени
ќе се интензивираат, а ќе опстојат и главните двигатели на загубата на
биодиверзитет.
Во поглед на ефикасноста на ресурсите и нискојаглеродната економија,
краткорочните трендови ветуваат повеќе. Од 1990 година, европските емисии
на стакленички гасови се намалија за 19%, наспроти 45% пораст на економскиот
производ. Се намали употребата на фосилни горива, како и емисиите на
одредени загадувачки материи од транспортот и индустријата. Неодамна, беше
забележано намалување во вкупната употреба на ресурсите во ЕУ за 18% од
2007 година, се создава помалку отпад и стапките на рециклирање се зголемени
речиси во сите земји.
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Сепак, овие трендови треба да се толкуваат во поширок социо-економски
контекст. Политиките функционираат, но финансиската криза од 2008 година и
последувателните економски рецесии сигурно придонесоа кон намалувањето
на некои притисоци и останува да се види дали сите подобрувања ќе се одржат.
Покрај тоа, бројни притисоци остануваат значителни наспроти поновиот
напредок. Фосилните горива сé уште сочинуваат три четвртини од енергијата
во ЕУ, а европските економски системи остануваат интензивни во своето
искористување на материјалните ресурси и на водата. Гледајќи нанапред,
проектираните намалувања на емисиите на стакленички гасови ќе бидат
недоволни за ЕУ да дојде на патот кон својата цел за јаглеродно растоварување
до 2050 година.
Што се однесува до здравствено-еколошките ризици, во последниве децении
забележани се подобрувања во квалитетот на водата за пиење и на водата
за капење, а се намалени и одредени опасни загадувачки материи. Сепак,
загадувањето на воздухот и бучавата предизвикуваат сериозни здравствени
последици, особено во урбаните средини. Во 2011 година, околу 430 000
предвремени смртни случаи во ЕУ-28 беа припишани на ситните цврсти
честички (PM2.5). Се проценува дека изложеноста на бучава во животната
средина придонесува најмалку за 10 000 случаи на предвремена смрт поради
коронарни срцеви заболувања и удари секоја година.
Стапките на ендокрини заболувања и нарушувања, исто така, се зголемуваат
паралелно со пошироко распространетата употреба на хемикалии. Гледајќи
кон иднината, перспективата на здравствено-еколошките ризици во наредните
децении е несигурна. Проектираните подобрувања во квалитетот на воздухот
не се очекува да бидат доволни да се спречи континуираното оштетување
на здравјето и на животната средина. Уште повеќе, се очекува здравствените
последици од климатските промени да стануваат полоши.
Кога трендовите што се прикажани во Табела 6.1 се гледаат збирно, се
појавуваат неколку модели. Прво, политиките имаат појасно влијание во смисла
на подобрување на ефикасноста на ресурсите отколку во обезбедувањето на
флексибилност на екосистемите. Намалувањата во притисоците врз животната
средина поврзани со зголемената ефикасност на ресурсите сé уште не се
преточени во доволно големо намалување на влијанијата врз животната
средина или подобрена флексибилност на екосистемите. На пример, иако
загаденоста на водата опаѓа, не се очекува дека повеќето слатководно тела ќе
постигнат добар еколошки статус до 2015 година. Второ, во неколку инстанци,
долгорочната перспектива е помалку позитивна од она што би можеле да
навестуваат поновите трендови.
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Табела 6.1

Индикативен краток преглед на трендовите во животната
средина
5–10
годишни
трендови

20+ годишна
перспектива

Напредок
Повеќе
кон
информации
целите на
во дел …
политиката

Заштита, зачувување и унапредување на природниот капитал
Копнен и слатководен биодиверзитет

¨

3.3

Нема цел

3.4

Еколошки статус на слатководните тела



3.5

Квалитет на вода и оптовареност со нутриенти

¨

3.6

Загадување на воздухот и влијание на истото врз
екосистемите

¨

3.7

Користење на земјиште и функции на почвата

Морски и крајбрежен биодиверзитет
Влијанија на климатските промени врз
екосистемите



3.8

Нема цел

3.9

Нема цел

4.3

Ефикасност на ресурсите и нискојаглеродна економија
Ефикасност на материјални ресурси и
искористеност на мтеријалите
Управување со отпад

¨

4.4

þ/

4.5

Потрошувачка на енергија и користење на
фосилни горива

þ

4.6

Потребата за транспорт и влијанијата врз
животната средина

¨

4.7

Индустриско загадување на воздухот, почвата и
водата

¨

4.8

Користење на вода и стрес за квалитетот на
водата



4.9

þ/¨

5.4

Емисии на стакленички гасови и ублажување на
климатските промени

Заштита од еколошки ризици за здравјето
Загадувањето на водата и здравственоеколошките ризици
Загадувањето на воздухот и здравственоеколошките ризици

¨

Загадување со бучава (особено во урбаните
средини)

¨

5.6

Урбани системи и атмосферска дренажна
инфраструктура

Нема цел

5.7

Климатските промени и здравствено-еколошките
ризици

Нема цел

5.8

Хемикалиите и здравствено-еколошките ризици

¨/

5.9

Индикативна оценка на трендот и перспективата

Нема
податок

5.5

Индикативна оценка на напредокот кон
целите на политиката

Доминираат трендови на влошување



Во голема мера не е на пат да ги
остварии клучните цели на политиката

Трендовите одразуваат мешана слика

¨

Делумно е на пат да ги остварии
клучните цели на политиката

Доминираат трендови на подобрување

þ

Во голема мера е на пат да ги остварии
клучните цели на политиката

Забелешка: Индикативните оценки што се прикажуваат овде се базирани на клучните
индикатори (достапни и користени во тематските кратки информации
за SOER), како и на експертска проценка. Соодветните рамки „Трендови и
перспектива“ во релевантните делови содржат дополнителни појаснувања.
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Овие диспаритети можат да се објаснат преку неколку фактори, на пример:
•

притисоците како што се користење на ресурсите и емисиите остануваат
значителни и покрај поновите намалувања;

•

комплексноста на еколошките системи може да доведе до значителен
временски застој меѓу намалените притисоци и промени во влијанијата и во
состојбата на животната средина;

•

влијанијата од надворешните притисоци (поврзани со глобалните
мегатрендови и сектори како што се транспортот, земјоделството и
енергетиката) може да ги неутрализираат ефектите на конкретни политички
мерки и на напорите на локалната управа;

•

технолошки условените добивки во ефикасноста може да се поткопаат со
промени во начинот на живот или со зголемена потрошувачка, делумно
поради тоа што подобрената ефикасност може да доведе до поефтинување
на одредени производи или услуги;

•

променливите модели на изложеност и зголемената ранливост на луѓето
(на пример во врска со урбанизацијата, стареењето на населението и
климатските промени) може да бидат компензација за придобивките од
намалувањата на целокупните притисоци.

Како заклучок, системската и прекуграничната природа на бројни долготрајни
предизвици поврзани со животната средина е голема пречка во постигнувањето
на визијата на ЕУ за 2050 година за добар живот во рамките на ограничувањата
на планетата. Успешноста на Европа во одговорот на овие предизвици ќе зависи
во голема мера од ефективноста на нејзиното спроведување на постојните
политики за заштита на животната средина и од преземањето на дополнителни
чекори за оформување на интегрирани пристапи кон денешните здравственоеколошки предизвици.
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6.2

Остварувањето на долгорочните визии и цели
наложува осврнување на актуелните сознанија и
политички рамки

Управувањето со овие системски еколошки и здравствени предизвици наложува
осврнување на постојните политички рамки по три паралели: недостатоци во
знаењето, недостатоци во политиката и недостатоци во спроведувањето (Рамка 2.2).
Во претходните поглавја се идентификуваа низа недостатоци во знаењето
во поглед на односите меѓу флексибилноста на екосистемите, ефикасноста
на ресурсите и добросостојбата на луѓето. Дел од овие недостатоци се
предизвикани од несоодветното разбирање на процесите и праговите во
животната средина, како на европско така и на глобално ниво, и на последиците
од надминувањето на тие прагови. Други недостатоци се резултат на недостаток
на знаење во конкретни области, како што се биодиверзитетот, екосистемите
и нивните услуги, предностите и негативностите на новите технологии и
комплексните интеракции меѓу промените во животната средина, здравјето и
добросостојбата на луѓето.
Што се однесува до недостатоците во политиката, најзначајни проблеми
се временските рамки на коишто се однесуваат тековните политички рамки
(премалку долгорочни обврзувачки цели) и степенот на нивната интеграција.
За прашањето на временските рамки, во 2013 година, ЕУ имаше опсежна
група од 63 обврзувачки и 68 необврзувачки цели, најголем дел од кои треба
да се постигнат до 2015 и 2020 година (Слика 6.1). Оттогаш, ЕУ и европските
земји продолжија да поставуваат нови општи и посебни цели за периодот од
2025 до 2050 година, делумно како реакција на зголеменото разбирање на
системските ризици. Но, ова се случува само во мал број области на политиката,
а мал број од овие нови општи и посебни цели се законски обврзувачки.
Претходните искуства со поставувањето на целите фрлаат светло на вредноста
на поставувањето на краткорочни и среднорочни конкретни цели и акции, за да
се овозможи напредок кон подолгорочните општи цели.
За прашањето на интеграцијата на политиката, Седмата акциска програма за
животна средина има за цел да ја подобри интеграцијата на животната средина
и доследноста на политиката. Во неа се подвлекува дека со поефективна
интеграција на животната средина во сите релевантни области на политиката
може да се намалат секторските притисоци врз животната средина и на
тој начин да се помогне да се постигнат целите поврзани со животната
средина и со климата. Иако е остварен одреден напредок за интеграцијата
(пр.: климата и енергијата), политичките мерки сé уште имаат тенденција на
парцијализација, особено во сферата на екосистемски базираното управување
(пр.: земјоделството и заштитата на природата).
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Слика 6.1

Обврзувачки (лево) и необврзувачки цели (десно) во
политиките на ЕУ за животна средина, според сектори и
целни години

Број на обврзувачки цели

Број на необврзувачки цели

15

40

13

35

11

30

9

25
20

7

15

5

10

3

5

1

20
1
20 0
1
20 1
1
20 2
1
20 3
1
20 4
1
20 5
1
20 6
1
20 7
1
20 8
1
20 9
2
20 0
2
20 8
3
20 0
50

20
1
20 0
11
20
1
20 2
1
20 3
1
20 4
1
20 5
1
20 6
17
20
1
20 8
19
20
2
20 0
2028
2030
50

0

Енергија
Емисии на стакленички гасови и супстанции што го осиромашуваат озонот
Загадување на воздухот и квалитет на воздухот
Емисии на стакленички гасови и загадување на воздухот во сообраќајот
Отпад
Вода
Одржливи потрошувачка и производство и ефикасност на ресурси
Хемикалии
Биодиверзитет и искористување на земјиште
Извор:

EEA, 2013m.
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Недостатокот во спроведувањето е јазот меѓу првично утврдените политички
намери и остварените резултати. Овој недостаток постои од серија причини,
вклучувајќи процедурални временски заостанувања, недостатоци во знаењето
и проблематичноста на работењето во различни нивоа на управување.
Во претходните поглавја и во други студии се посочува дека целосното и
рамномерно спроведување на постојната политика за заштита на животната
средина би претставувало здрава инвестиција во иднината на европската
животна средина и здравјето на луѓето, како и во економијата (EU, 2013).
Но, меѓу усвојувањето на политиките за животната средина и за климата
и нивното спроведување во земјите, често минува деценија, па и повеќе.
Сферата на политиката за животна средина има повеќе отворени постапки за
прекршувања отколку кој било друг сектор на политиката на ЕУ. Трошоците
поврзани со неспроведување на политиките за животна средина се високи,
вклучувајќи ги трошоците на предметите за прекршувања и грубо се
проценети на 50 милијарди евра годишно (COWI et al., 2011). Поголем степен
на спроведување на договореното може да донесе широк спектар на социоекономски придобивки, коишто неретко не се опфатени во актуелните анализи
на трошоците и добивките.
Во последните години се развиени политички пакети наменети да ги пополнат
овие празнини. Тие се поуспешни во разрешувањето на недостатоците во
знаењата и во спроведувањето отколку на празнините во политиката (особено
празнините во политиката поврзани со интеграцијата), со оглед на тоа што сé
уште се фокусирани на една област на политиката. Има простор за подоследни
и поприспособливи политички пристапи, со коишто може да се реагира на
промените, да се постигнат повеќекратни придобивки и да се управуваат
тешките размени.
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6.3

Обезбедувањето на основните потреби на
човештвото за ресурси наложува интегрирани,
доследни пристапи во управувањето

Во една понова анализа се расветлува силната меѓусебна зависност на
системите за искористување на ресурсите со коишто се задоволуваат потребите
на Европа за храна, вода, енергија и материјали. Оваа меѓусебна зависност може
да се гледа од аспект на главните двигатели на овие системи, притисоците што
ги создаваат тие за животната средина и последиците од нив. Ова дополнително
ја потценува вредноста на интегрираните пристапи кон акцијата (EEA, 2013f).
На пример, пестицидите и прекумерните нутриенти ги загадуваат површинските
и подземните водни тела, со што се наметнува потреба за скапи мерки за да се
одржи квалитетот на водата за пиење. Наводнувањето во земјоделството може
да го зголеми водниот стрес, а пак моделите на одгледување и одводнување
влијаат на регионалните ризци од поплавување. Земјоделското производство
влијае на емисиите на стакленички гасови, кои од своја страна предизвикуваат
климатски промени.
И урбанизацијата има импликации за фрагментацијата на живеалиштата и
загубата на биодиверзитет, како и за ранливоста од климатските промени преку
зголемени ризици од поплави. Методите на изградба и моделите на населби
имаат непосредно влијание на животната средина и значителни импликации
за енергијата и користењето на водата. Кај повеќето притисоци врз животната
средина од домувањето, коишто резултираат од фазата на користење (греење и
транспорт од и до домот), постојат јасни врски меѓу домувањето и користењето
на енергијата.
Како последица од оваа меѓусебна зависност, обидите да се надминат овие
предизвици може да доведат до несакани резултати, при што мерките за
намалување на притисоците во една област често зголемуваат притисоци во
друга. На пример, промената кон одгледување на култури за биоенергија може
да ги намали емисиите на стакленички гасови, но може да додаде притисоци врз
земјишните и водните ресурси, со потенцијално влијание врз биодиверзитетот,
екосистемските функции и пределските вредности.
Управувањето со бројните размени и паралелни придобивки наложува потреба
за интегрирана реакција, а сепак тековните политички опции за решавање на
овие проблеми на европско ниво се сé уште во голема мера независни едни од
други. Тие би имале придобивки од спроведување со поинтегрирана просторна
и временска перспектива, со обединување на екосистемски базираното
управување и планирањето на користењето на земјиштето. Примарно подрачје
за таквата комбинирана интервенција би можела да биде земјоделската
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политика, со оглед на тоа што тековните субвенции и структури за поддршка
не се задолжително поткрепувани со принципите на ефикасност на ресурсите
(Рамка 6.2).

Рамка 6.2 Секторски политики и зелена економија
Досега невидената глобална побарувачка за ресурси, како што се храната,
ткаенините, енергијата и водата, го наложува многу поефикасното
искористување на нашите природни ресурси и одржувањето на екосистемите
од коишто се создаваат природните ресурси како императив.
Постојат големи разлики во пристапите во клучните политики на ЕУ коишто
се наменети за поголема ефикасност и одржливост на ресурсите. На пример,
иако амбициите за нискојаглеродно општество се преточија во квантитативни
цели до 2050 година за секторите енергетика и транспорт (видете Поглавје 4),
долгорочната перспектива за земјоделството и за рибарството останува во
голема мера нејасна.
И покрај тоа што сигурноста на храната е главна грижа на Заедничката
земјоделска политика и на Заедничката риболовна политика, сé уште
отсуствува кохерентна и заедничка рамка. Ова е така и покрај фактот што
земјоделството и аквакултурата создаваат слични притисоци врз животната
средина. На пример, прекумерните наноси на нутриенти во интензивното
земјоделско и аквакултурно производство влијаат на квалитетот на водата во
крајбрежните зони. Според тоа, третирањето на влијанијата врз животната
средина од овие два сектора на интегриран начин заслужува внимание. Ова
сé повеќе се препознава во носечките политички рамки, како што се Седмата
акциска програма за животна средина, Стратегијата за биодиверзитет до 2020
година и Интегрираната поморска политика.
Со неодамнешната реформа на Заедничката земјоделска политика се
воведоа нови „мерки за озеленување“ и субвенциите се врзаа со построго
придржување кон прописите за заштита на животната средина. Сепак,
потребен е поамбициозен и долгорочен пристап со цел ефикасноста на
ресурсите во земјоделскиот сектор да се опфати од аспект на продуктивноста,
зафаќањето на земјиште, заробувањето на јаглерод, користењето на вода и
зависноста од минералните ѓубрива и пестициди.
Што се однесува до одржливоста на рибарството, а наспроти растечкото
внимание за екосистемски базираното управување, еколошкиот статус на
рибните резерви останува голем проблем, особено во Средоземното и во
Црното Море. Заедничката риболовна политика има за цел да обезбеди
риболовот и аквакултурата да бидат еколошки, економски и социјално
одржливи. Но, во практиката, балансирањето меѓу краткорочните економски
аспекти и долгорочните еколошки проблеми останува проблематично.
Во поглед на сигурноста на храната, политиката треба да се фокусира и
на потрошувачката на храната, а не само на производството. На пример,
промени во исхраната, поефективни синџири на дистрибуција и спречување
на фрлањето на храна можат потенцијално да ги намалат притисоците врз
животната средина од обезбедувањето на храна и тоа посебно во случајот на
земјоделството – ќе ги надоместат казните во приносот со производство што е
поповолно за животната средина.
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6.4

Глобализираните системи за производство и
потрошувачка наметнуваат големи предизвици за
политиката

Растечката софистицираност и големината на системите за производство и
потрошувачка што ја задоволуваат европската потреба за производи и стоки
создаваат големи предизвици за креирањето на политиката и за фирмите, како
и можности за иновации. Водени од комбинација на економски стимулации,
избор на потрошувачи, еколошки стандарди, технолошки иновации, изградба
на транспортна инфраструктура и либерализација на трговијата, системите за
производство и потрошувачка, за многу производи и услуги, се протегаат ширум
светот, ангажирајќи бројни актери (EEA, 2014f).
Глобализацијата на синџирите за снабдување може да ја намали свеста на
потрошувачите за социјалните, економските и еколошките импликации од
нивните одлуки при купувањето. Ова значи дека изборот на потрошувачот може
да доведе до еколошки и социјално непосакувани резултати, особено поради
тоа што пазарните цени за крајните производи вообичаено не ги одразуваат
целосните трошоци и придобивки што настануваат во синџирот на вредности.
Една неодамнешна анализа на системите за производство и потрошувачка
со коишто се задоволува потребата на Европа за храна, електрични и
електронски производи и облека ја илустрира комплексната комбинација на
еколошки и социо-економски трошоци и придобивки коишто настануваат во
синџирите на снабдување (EEA, 2014f). Овие системи се особено глобализирани
и ЕУ силно се потпира на увоз на овие производи. Растечката меѓународна
трговија обезбедува одредени придобивки за европските потрошувачи. Но,
таа истовремено ги попречува идентификацијата и ефективната контрола на
еколошките и социјалните проблеми поврзани со европската потрошувачка.
Системите за производство и потрошувачка можат да извршуваат повеќекратни
и напати контрадикторни функции (видете Дел 4.11). Ова значи дека промените
во овие системи неизбежно ќе вклучат размени. Како резултат на тоа, различни
групи може да имаат спротивставени стимулации за олеснување на промената
или спротивставување на истата, а потенцијалните губитници во ситуациите на
промена се често погласни од добитниците (EEA, 2013k).
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Усвојувањето на интегрирана перспектива може да резултира со поцелосно
разбирање на системите за производство и потрошувачка: стимулациите
што ги градат, функциите што ги извршуваат, начините на интеракција меѓу
елементите на системот, влијанијата што ги генерираат и можностите за нивно
преобразување (EEA, 2014f). Интегрираните пристапи, како што е размислување
за животен циклус, исто така помагаат да се обезбеди подобрувањата во една
област (како што е поефикасно производство) да не се неутрализираат со
промени во други области (како што е зголемена потрошувачка) (видете Дел 4.11).
Владините напори за контрола на социо-економските и еколошките влијанија
на системите за производство и потрошувачка може да се соочат со многу
препреки. Покрај тешкотиите со коишто се соочуваат европските креатори на
политики во справувањето со размените и во следењето на влијанијата што
се поврзуваат со високо софистицираните синџири на снабдување, тие имаат
релативно мал опсег да влијаат на овие влијанија во други региони во светот.
Европската политичка рамка е во најголем дел насочена кон влијанијата
што се појавуваат во Европа и кон фазите на пороизводство и истек на
употребливоста на системите и производите. Политиките за еколошките
влијанија на производите и нивната потрошувачка се во почетна фаза, со
забележлив отскок на оние што се однесуваат на енергетската ефикасност
на електричните и електронските производи. Преовладува користењето на
информатички базирани инструменти, како што се еко-етикетите, делумно
поради тоа што меѓународното трговско право ја ограничува примената на
овие прописи и пазарни инструменти за влијание на производните методи за
увозот. Главен предизвик е да се пронајдат начини за преобразба на системите
за производство и потрошувачка и да се задржат или да се зголемат нивните
придобивки, а истовремено да се намалат социјалните и еколошките штети.
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6.5

Пошироката политичка рамка на ЕУ обезбедува
солидна основа за интегрирана реакција, но делата
треба да одговараат на зборовите

Во одговор на финансиската криза, во 2008 и 2009 година, многу европски
земји донесоа политики за закрепнување, со акцент на зелената економија.
Иако подоцна фокусот на креаторите на политиките се помести кон фискалната
консолидација и кризите со државните долгови, последното истражување на
ставот на европските граѓани за животната средина покажува дека загриженоста
за еколошките проблеми не е намалена. Европските граѓани силно веруваат
дека треба да се направи повеќе, на сите нивоа, за да се заштити животната
средина, а националниот напредок треба да се мери според еколошки,
социјални и економски критериуми (EC, 2014b).
ЕУ, ОН и ОЕЦД гледаат на зелената економија како на стратегиски пристап кон
системските предизвици на деградацијата на глобалната животна средина,
сигурноста на природните ресурси, вработувањето и на конкурентноста.
Политички иницијативи во поддршка на целите на зелената економија може
да се сретнат во сите поголеми стратегии на ЕУ, вклучувајќи ги Стратегијата
за Европа 2020, Седмата акциска програма за животна средина, Рамковната
програма на ЕУ за истражување и иновации (Хиризонт 2020) и секторските
политики, како што се за транспорт и енергетика.
Пристапот на зелената економија го нагласува економскиот развој кој е
ефикасен во искористувањето на ресурсите, во рамките на еколошките граници
и рамномерно во целото општество. Со него се бара економските, еколошките
и социјалните цели да се остваруваат истовремено. Носечката политичка
практика останува, главно, парцијализирана и вообличена од воспоставените
управни структури, па така допрва треба да се очекува целосна реализација
на можностите што ги нуди перспективата за зелена економија, од аспект на
разрешување на системските предизвици и ползување на синергиите.
Пошироката перспектива на зелената економија обезбедува рамка за
интеграција на тековните политики. На пример, на Слика 6.2, се илустрира
начинот на којшто приоритетите на европската политика, коишто се однесуваат
на искористувањето на метеријалните ресурси, може да се прикажат како
усогласена и интегрирана група на цели. Циркуларната економија се фокусира
на обезбедување на оптимален проток на материјални ресурси со намалување
на отпадот до ниво што е можно поблизу до нула. Во контекстот на ефикасност
на ресурсите, ова ги опфаќа управувањето со отпадот и спречувањето на
отпадот.
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Пристапот на зелена економија оди подалеку од циркуларната економија,
проширувајќи го фокусот преку отпадот и материјалните ресурси до начинот
на којшто треба да се управува со искористувањето на водата, енергијата,
земјиштето и биодиверзитетот, во согласност со целите за флексибилност
на екосистемот и за добросостојба на луѓето. Зелената економија, исто така,
опфаќа пошироки економски и социјални аспекти, како што се конкурентноста
и социјалната нееднаквост во врска со изложеноста на еколошки притисоци и
пристап до зелени површини.
Како и претходните извештаи за Европската животна средина: состојба
и перспектива (SOER), овој извештај покажува дека политиката за заштита
на животната средина има остварено значителни подобрувања, но и дека
остануваат и понатаму големи еколошки проблеми. Во него е поместен
подетален опис на предизвиците со коишто се соочува Европа во реализацијата
на преминот кон зелена економија. Притоа, од помош е идентификувањето на
можностите за реагирање на овие предизвици.

Слика 6.2

Зелената економија како интегративна рамка за
политиките за искористување на материјалите

Управување
со отпад

Спречување
на отпад

Ефикасност
на ресурсите

Фокус на циркуларната економија

Извор:

Добросостојба
на луѓето

Флексибилност
на екосистемите

Фокус на зелената економија

EEA.
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Одговор на системските предизвици:
од визија кон транзиција
7.1

Транзицијата кон зелена економија е услов за добар
живот во рамките на ограничувањата на планетата

За да се постигне визијата за 2050 година, за добар живот во рамките на
ограничувањата на планетата, неопходни се воспоставени политики за
животната средина и за економијата, фокусирани на подобрување на
ефикасноста, но самите за себе нема да бидат доволни. Транзицијата кон зелена
економија е долгорочен, мултидимензионален и фундаментален процес, којшто
наложува отстапување од сегашниот линеарен економски модел на „земинаправи-потроши-одложи“, кој се потпира на големи количини лесно достапни
ресурси и енергија. За ова се неопходни длабоки промени во носечките
институции, практики, технологии, политики, начини на живот и размислување.
Транзицијата кон зелена економија ќе вклучува обединување на
подолгорочната перспектива на политиките за животна средина со релативно
краткорочниот фокус на економските и социјалните политики. До некаде
оправдано, субјектите што одлучуваат ставаат посилен акцент на прашањата на
решавањето на невработеноста и справувањето со социјалната нееднаквост,
со оглед на тоа што општеството очекува итна акција и брзи резултати. Помал
акцент се става на подолгорочните акции со коишто се постигнуваат помалку
брзи и помалку видливи придобивки, како што се акциите за обнова на
флексибилноста на екосистемите.
Овие различни временски димензии наметнуваат дополнителен предизвик,
бидејќи остварувањето на подолгорочните визии и цели е во критична
зависност од краткорочни и среднорочни акции и инвестиции. Од аспект на
политиката, ЕУ треба да обезбеди општите и посебните цели во временската
рамка 2020–2030 година да осигураат реална патека кон постигнувањето на
визијата за 2050 година (видете Слика 1.1). Неодамна усвоената Седма акциска
програма за животна средина нуди доследна, системска рамка за проширување
на општествените напори кон овие цели. Таа ја обврзува ЕУ „да ја поттикнува
транзицијата кон зелена економија и да се бори за апсолутно одделување на
економскиот раст и деградацијата на животната средина“, со тоа што визијата за
2050 година „ќе го води дејствувањето до 2020 година и потоа“ (EU, 2013).
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7.2

Редефинирањето на постојните пристапи во
политиката може да помогне Европа да ја оствари
својата визија за 2050 година

Тековната политика за животна средина и клима содржи четири доминантни,
меѓусебно поврзани и комплементарни политички пристапи, коишто може
да се редефинираат за да ја поддржат транзицијата кон зелена економија.
Овие четири пристапи можат да се претстават накратко како: ублажување,
приспособување, избегнување и обновување. Секој пристап зависи од
различните типови на знаења и структири на управување и креира различни
потреби за иновации. Разгледувањето на овие четири пристапи заедно, од
аспект на спроведување на постојната политика и планирање на идната
политика, може да помогне да се забрза транзицијата кон зелена економија
(Слика 7.1).

Слика 7.1

Политички пристапи за долгорочна транзиција

Визии

Избегнување

Обновување

Приспособување

Знаење

Управување

Ублажување

И новаци и
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Ублажување: Политиките со коишто се ублажува деградацијата на животната
средина се концентрирани на намалување на притисоците врз животната
средина или на неутрализирање на штетните ефекти од искористувањето
на ресурсите врз здравјето на луѓето и на екосистемите. Тие претставуваат
доминантна реакција во Европа уште од 1970-ите години и се ефикасни во
справувањето со конкретни и со дифузни еколошки проблеми (Табела 1.1). На
пример, со прописите и со економските инструменти се намали загадувањето
од познати, стабилни извори и се подобри ефикасноста на ресурсите, преку
поттикнување на развој и воведување на почисти технологии. Во Табела 6.1 се
посочени неколку успешни приказни.
Ако се добро подготвени, политиките за ублажување можат да помогнат
на социо-економските цели. На пример, поместувањето на даноците од
вработените кон искористувањето на ресурсите и загадувањето нуди начин за
неутрализирање на влијанието на ослабување на работната сила во наредните
децении, а истовремено поттикнува на подобрување во ефикасноста на
ресурсите. Оданочувањето за заштита на животната средина е недоволно
искористен политички инструмент: во ЕУ, во периодот од 1995 до 2012 година,
приходите од овие даноци паднаа од 2,7% на 2,4% од БДП. Зајакнувањето на
стандардите за намалување на загадувањето, најзабележливо во секторите
загадување на воздух, клима, отпад и води, исто така би обезбедиле мотивација
за понатамошни истражувања, технолошки иновации и тргување со стоки и
услуги.
Приспособување: Политиките што се фокусирани на приспособувањето
препознаваат дека одредени промени во животната средина се неизбежни.
Овие политики се концентрираат на начинот на предвидување на негативните
ефекти од одредени промени во животната средина и преземање на акција
за спречување или сведување на минимум на штетата што можат да ја
предизвикаат. Овој пристап (и поимот „приспсобување“) најчесто се користи
во контекстот на климатските промени, но суштинските принципи на таквите
политики се протегаат на повеќето сфери на економската и социјалната
политика.
Политиките наменети за приспособување се многу релевантни за областите
како што се заштита на биодиверзитетот и природата, сигурност на храната,
водата и енергијата и управување со здравствените импликации на стареење
на населението поврзани со животната средина. Регионалните пристапи на
екосистемски базирано управување (видете Поглавје 3) се пример за пристап
на приспособување, чијашто цел е природните ресурси да се користат
за обезбедување на флексибилност на екосистемите и нивните услуги за
општеството.
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Избегнување: Политиките засновани на принципот на претпазливост можат да
помогнат да се избегне потенцијална штета (или контрапродуктивни дејствија)
во комплексни и несигурни ситуации. Брзината и обемот на актуелниот
технолошки развој често го надминува капацитетот на општеството за следење
и реагирање на ризиците пред тие да станат широко распространети. Една
оценка на ЕЕА на 34 случаи, каде што навременото предупредување за ризик
било игнорирано, потврдува дека претпазливото дејствување би спасило многу
животи и би се избегнале огромни штети на екосистемите. Оценката опфаќа
различни случаи, кои вклучуваат хемикалии, фармацевтски производи, нано и
биотехнологии и радијација (EEA, 2013k).
Принципот на претпазливост, исто така, нуди можности за поширок општествен
ангажман за идните патеки на иновација. Тој обезбедува платформа за
поинтегрирано управување со ризиците и за дебата за прашања како што се
силата на доказите за акција, товарот на доказите и размената што е подготвено
општеството да ја изврши за други приоритети и цели. Ова е особено
релевантно за новите технологии, како што се нанотехнологиите, каде што
ризиците и придобивките за општеството се истовремено несигурни и спорни.
Обновување: Политики чијашто цел е да го вратат фокусот на санација на
деградирана животна средина (каде што е тоа можно) или другите трошоци
што се наметнуваат на општеството. Тие се применуваат во повеќето сфери
на животната средина и области на економската и социјалната политика.
Општествените акции, фокусирани на обновата, може да се искористат за
подобрување на флексибилноста на екосистемите, со повеќекратни придобивки
за здравјето и добросостојбата на луѓето. На пример, инвестирањето во зелена
инфраструктура може да резултира со флексибилност на екосистемите и
зголемен пристап до зелени површини.
Обновувањето може да опфати и неутрализирање на регресивните ефекти
на политиките за животна средина. На пример, мерките за намалување на
емисиите на стакленички гасови може да ги зголемат сметките за електрична
енергија, со што непропорционално ќе ги погодат домаќинствата со ниски
примања (EEA, 2011b). Во одговор на тоа, политичките мерки за обновување
на флексибилноста би се концентрирале на дистрибутивните аспекти и на
подобрување на енергетската ефикасност.
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7.3

Иновациите во управувањето можат да ги зацврстат
врските меѓу политичките пристапи

Четирите политички пристапи (ублажување, приспособување, избегнување
и обновување) се поткрепени со четирите еколошки принципи од Договорот
за Европската унија: загадувачот плаќа, спречување, претпазливост и
отстранување на штетата на изворот. Овие пристапи можат да се комбинираат
на неколку начини. На пример, принципот за спречување на деградација
на животната средина вклучува мерки за ублажување и избегнување на
проблемите, додека справувањето со последиците вклучува мерки за
приспособување и обновување. Решавањето на познати проблеми може да
се поддржи со комбинација на мерки за ублажување и обновување, а, пак,
предвидувањето на понеизвесните, идни проблеми би вклучувало мерки за
избегнување и приспособување.
Пронаоѓањето на соодветни баланси меѓу овие пристапи со паралелно
зацврстување на синергиите преку интегрирано спроведување може да ги
образува придобивките што може да ги оствари општеството во наредните
децении. Политичките пакети кои опфаќаат општи и посебни цели, кои
експлицитно ги препознаваат односите меѓу ефикасноста на ресурсите,
флексибилноста на екосистемите и добросостојбата на луѓето, како и различните
временски и просторни димензии на истите, би довело до зголемена
интеграција и кохерентност и забрзани транзиции.
Во последниве децении се појавуваат нови пристапи во управувањето,
како реакција на сé подолгорочните и сé поглобализираните предизвици
во животната среидна. Меѓународните договори или здружувањето на
суверенитетот во регионални блокови, како што е Европската унија,
претставуваат примарна реакција во управувањето. Во поново време,
ограничувањата на меѓувладините процеси во глобални рамки и новите
можности што ги создаваат технолошките и социјалните иновации, поттикнаа
пристапи во управувањето преку мрежи со поголемо учество, засновани на
неформални институции и инструменти. Ова, од своја страна, поттикнува
зголемена побарувачка за транспарентност и отчетност од владите и
компаниите.
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Во последниве години, целите на невладините организации се поместија од
првенствената намера да вршат надзор над владините и меѓувладините процеси
кон истовремено вклучување на развивање на еколошки стандарди и следење
на трендовите (Cole, 2011). Во основа, компаниите често имаат комерцијален
интерес да усвојуваат производни стандарди кои често поддржуваат политики
за ублажување. Во тој контекст, пристапите на управување преку мрежа можат
да помогнат во усогласувањето на интересите на различни заинтересирани
субјекти, при што невладините организации предлагаат стандарди, а
компаниите ги промовираат (Cashore and Stone, 2012).
На пример, системите за издавање сертификати и за етикетирање им помагаат
на фирмите да испратат порака за добрите практики до потрошувачите, како
и да ги издвојат своите производи од производите на конкуренцијата. Денес,
ваквите пристапи помагаат во решавањето на познати еколошки проблеми,
како што се деградацијата на шумите, фрагментацијата на екосистемите и
загадувањето (Ecolabel Index, 2014), како и на проблеми кај коишто причинскопоследичните односи се помалку јасни, како што е изложеноста на луѓето на
хемикалии од производите за широка потрошувачка.
Во други ситуации, компаниите претпочитаат усогласени стандарди за
ублажување, со цел да ги намалат трошоците на производството или да
обезбедат терен за рамноправна игра со конкурентите. На пример, тековното
усвојување на стандардите на ЕУ за емисии за патни возила ширум Азија ги
одразуваат како желбата за поголема ефикасност во глобалното производство,
така и различните улоги и интеракции меѓу субјектите во управувањето со
животната средина.
Појавата на мрежите отвора можности и на локално ниво. Како што е
подвлечено во Цел 8 на Седмата акциска програма за животна средина,
градовите и нивните мрежи имаат особено важна улога во управувањето
со животната средина (видете Рамка 1.1). Во градовите се сконцентрирани
луѓе, економски и социјални активности и иновации од секаков вид, така што
истите можат да бидат лаборатории за интегрирана примена на четирите
пристапи опишани во Дел 7.2. Зголеменото поврзување на градовите во мрежи,
како што се ислустрира со Повелбата на градоначалниците (CM, 2014), може
дополнително и повеќекратно да ги зголеми придобивките со поддршка на
зголемувањето и ширењето на сегментарните иновации во насока на пошироки
системски промени.

160 Европската животна средина | Cостојба и перспектива 2015

Одговор на системските предизвици: од визија кон транзиција

7.4

Денешните инвестиции се пресудни за
остварувањето на долгорочните транзиции

Во Седмата акциска програма за животна средина се идентификувани четири
клучни столбови на соодветна рамка за транзиција кон зелена економија:
имплементација, интеграција, информирање и инвестиции. Првите
два се карактеристични главно за Поглавјата 3–5 и за Табелата 6.1, како и
за пристапите што се опишуваат во Делот 7.2. Ефективната имплементација
на хоризонталните инструменти фокусирани на интеграцијата, како што се
Директивата за стратегиска оценка на животната средина и Директивата за
оценка на влијанијата врз животната средина, може да игра посилна улога во
контекстот на долгорочните транзиции. Третиот столб, информирањето, се
провлекува низ целиот извештај и дополнително се анализира во Делот 7.5.
Четвртиот столб се однесува на инвестициите. Изборот при инвестирањето
и достапноста на финансиски ресурси во поширока смисла, се клучните
предуслови за долгорочните транзиции. Ова делумно се должи на фактот
што системите со коишто се задоволуваат основните социјални потреби, како
што се водата, енергијата и мобилноста, се потпираат на скапа и долготрајна
инфраструктура. Оттука, изборот при инвестирањето може да има долгорочни
импликации за функционирањето на овие системи и нивните влијанија, како
и за одржливоста на алтернативните технологии. Според тоа, транзициите
зависат делумно од избегнување на инвестиции коишто се затвораат во
постојни технологии, ги ограничуваат опциите или го попречуваат развивањето
на замена.
Проценетите потреби од финансии за инвестирање во инфраструктура за
зелена економија и во иновации, во европски и во глобални рамки, се огромни.
Според проценките, реализацијата на нискојаглеродна иднина во ЕУ ќе чини
270 милијарди евра годишно, во период од 40 години (EC, 2011a). Постојат
можности за насочување на финансиските ресурси за поддршка на транзицијата
преку неколку канали. Некои од овие канали се јавни и вклучуваат конкретни
иницијативи на финансиските институции на ЕУ. Постапното отстранување
на субвенциите што се штетни за животната средина, коишто ги искривуваат
ценовните сигнали, можат исто така да влијаат на изборот при инвестирањето и
со тоа да се ослободат јавни приходи за инвестирање.
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Други канали, на пример пензиските фондови, треба да се побараат во
приватниот сектор. Некои од нив, како што се државните резервни фондови,
комбинираат јавни и приватни елементи. Што се однесува до инструментите во
коишто можат да инвестираат овие фондови, постојат големи потенцијали во
хибридните инструменти, како што се зелените обврзници (EEA, 2014s). Расте
интересот за стратегии за одржливо и одговорно инвестирање, со континуиран
раст на фондовите во последниве години (Eurosif, 2014).
На ниво на ЕУ, поддршка за зелената економија може да се најде во
Повеќегодишната финансиска рамка на ЕУ 2014–2020, која што покрива
инвестиции на близу 1 трилион евра во одржлив раст, работни места и
конкурентност, во согласност со стратегијата за Европа 2020. Најмалку 20% од
буџетот на ЕУ за 2014–2020 година ќе се потроши на трансформирање на ЕУ
во чиста и конкурентна нискојаглеродна економија, со примена на политики
што опфаќаат структурни фондови, истражување, земјоделство, поморство,
рибарство и програмата LIFE.
Со инвестициите може да се поддржи и појавата и зголемувањето на
сегментарни економски, технолошки и социјални иновации, што му
помагаат на општеството да ги задоволи своите потреби на помалку штетен
начин (Рамка 7.1). Инвестирањето во истражувања и иновации, како и
инвестирањето во олеснување на ширењето на новите технологии и пристапи,
има важна улога. Рамковната програма на ЕУ за истражувања и иновации
(Хоризонт 2020) става примарен акцент на поттикнување на иновациите,
посебно на технолошките иновации. Таа, исто така, се однесува на социјални
иновации преку неколку „општествени предизвици“, меѓу кои посебна
релевантност има Општествениот предизвик 5 за климатските промени,
животната средина, ефикасноста на ресурсите и суровините.
ЕУ е недвосмислено посветена на модернизацијата на својата индустрија со
забрзување на прифаќањето на технолошки иновации. Таа усвои политичка цел
за постигнување на 20% удел на преработувачката индустрија во БДП на ЕУ до
2020 година. Доколку се реализираат екоиновативни решенија, оваа цел нуди
можност за усогласување на целите во економијата, вработувањето, животната
средина и климатските промени.
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Паралелно со инвестицвиите во нови технологии, има потреба од инвестирање
во идентификација, оценување, управување и објавување на ризиците
што може да следат со иновацијата. Историски, на јавните истражувања
финансирани од ЕУ се доделува помалку од 2% од финансиите за истражување
на потенцијалните здравствени опасности на новите технологии. Опсег од
5–15% би бил помудар, зависно од релативниот новитет на технологијата и
од нејзиното потенцијално опстојување, биоакумулација и просторни домети
(Hansen и Gee, 2014).

Рамка 7.1 Иновации што можат да поддржат долгорочни
транзиции кон одржливост
Како дел од подготовката на овој Синтезен извештај SOER 2015, EEA собра
група од 25 учесници од научното, општественото, деловното, политичкото и
граѓанското општество, да ги разработи перспективите на животната средина
во Европа. Во текот на овие дискусии, учесниците идентификуваа четири
кластери на иновации со потенцијал да поддржуваат транзиции во системите
што ги обезбедуваат храната, мобилноста и енергијата на Европа.
Кооперативната потрошувачка се задржува на начините на коишто
потрошувачите можат да добијат производи и услуги со поголема ефективност
и ефикасност на ресурсите. Ова може да вклучи фундаментално менување
на начините на коишто се задоволува потрошувачката на потрошувачите,
вклучувајќи поместување од индивидуални одлуки кон организирана или
колективна побарувачка.
Проконсумизмот ја намалува разликата меѓу производителот и
потрошувачот и може да се смета за посебен вид на кооперативна
потрошувачка. Пример се производни системи за дистрибуирана енергија,
овозможени со технолошки иновации, како што се смарт мерачи и смарт
мрежи.
Социјалните иновации водат до развивање на нови концепти, стратегии и
организациски форми, во насока на подобро задоволување на општествените
потреби. Двата примера дадени погоре се примери на социјална иновација,
при што проконсумизмот е социјална иновација делумно овозможена со
технолошка иновација. Социјалната иновација претставува пристап на
решавање на проблем, кој носи силен потенцијал за создавање на нови
социјални односи и веројатно е најсуштинскиот елемент потребен за
поттикнување на транзиции кон одржливост.
Екоиновациите и екодизајнот продираат подалеку од технолошките
иновации, со вградување на еколошките аспекти преку намалување на
влијанието врз животната средина од производите или производните
процеси, или вградување на еколошките аспекти во дизајнот и животниот
циклус на производот. Неколку примери на екоиновации и екодизајн се
добивање на енергија од отпадна храна, мултитрофично земјоделство и
изолација на објекти.
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Конечно, фискалните мерки имаат важна улога во насочувањето и
стимулирањето на инвестициите. Една екоиновација може да се соочи со
тешкотии во конкуренција со воспоставените технологии, со оглед на тоа што
пазарните цени ретко ги одразуваат еколошките и социјалните трошоци за
користењето на ресурсите во целост. Со усогласување на цените, даночните
реформи можат да ги коригираат пазарните стимулации, како и да се генерираат
приходи кои може да се инвестираат во екоиновации. Реформирањето
на субвенциите што се штетни за животната средина е важно, посебно во
областите земјоделство и енергетика. На пример, наспроти растечкиот интерес
за промовирање на обновлива енергија, во 2012 година, секторите на Европа за
фосилни горива и нуклеарна енергија сé уште ползуваа значителен број мерки
за поддршка, со негативни влијанија за државните буџети во кризни времиња
(EEA, 2014e).

7.5

Проширувањето на базата на знаења е предуслов за
управување со долгорочните транзиции

Проширувањето на базата на знаења за животната средина може да поткрепи
многу цели. Тие вклучуваат поддршка на подобрата имплементација и
интегрирање на политиката за животната средина и климата, обезбедување
информации за изборот при инвестирање и поддршка на долгорочни
транзиции. Проширената база на знаења, исто така, обезбедува солидна
основа за донесување одлуки од страна на политичарите и компаниите, коишто
целосно ги одразуваат ограничувањата, ризиците, несигурноста, придобивките
и трошоците во поглед на животната средина.
Постојната база на податоци за политиката за животна средина се потпира на
мониторинг, податоци, индикатори и оценки, главно поврзани со спроведување
на законската регулатива, формални научни истражувања и иницијативи на
„граѓанската наука“. Но, постои празнина меѓу постојното знаење и знаењето
што е потребно да се задоволат новите барања на политиката. Оваа празнина
повикува на акција за проширување на базата на знаења, за креирање на
политика и донесување на одлуки во наредната деценија.
Недостатоците во знаењата се посочуваат низ целиот извештај. Недостатоците
што заслужуваат посебно внимание се однесуваат на науката за системите,
комплексните промени во животната средина и системските ризици, колку
е засегната животната средина на Европа од глобалните мегатрендови,
интеракцијата меѓу социо-економските и еколошките фактори, остварливите
транзиции во системите за производство и потрошувачка, еколошките ризици
за здравјето и меѓусебните односи на економскиот развој, промените во
животната средина и добросостојбата на луѓето.
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Покрај тоа, има области каде што развојот на знаењето може да ги поддржи
истовремено креирањето на политиката и одлуките за инвестирање, односно
интегрални еколошко-економски прикази и изведени индиактори. Овде спаѓаат
физички и монетарни прикази за природниот капитал и екосистемските услуги и
развивање и примена на индикатори за дополнување на БДП и повеќе од тоа.
Вклучувањето на долгорочни перспективи за поддршка на политиката и
одлучувањето покренува други прашања. Долгорочните цели на политиката
за животна средина се експлицитно поставени само во мал број области, а за
новите политики ќе бидат потребни многу повеќе информации за можниот
иден развој и за изборот во пресрет на поголемите ризици и неизвесности.
Инвестициите можат да имаат секундарни придобивки во однос на подобро
управување на тековните проекти.
За да се подобри стратегиското планирање, потребна е поширока употреба на
моделите за предвидување, како што се испитување на можностите, проекции
базирани на модели и развој на сценарио. Оценките со опфат на идниот
период и нивното вклучување во редовното известување за состојбата на
животната средина би овозможиле поголемо разбирање на идните трендови
и неизвесности и би ја зголемиле виталноста на политичките опции и нивните
последици.
Понатамошната примена на принципот „произведи еднаш користи често“
на Заедничкиот информативен систем за животна средина и користењето на
заеднички пристапи и стандарди (пр.: INSPIRE, Copernicus) можат да помогнат
за насочување на напорите и за ослободување на ресурси. Постојните
информативни системи за животна средина треба, исто така, да вградат
нови информации за новопојавени теми и информации со предвидувања за
иднината, паралелно со надминувањето на недостатоците во знаењето во
наредните години.
Зајакнувањето на меѓусебните врски на науката, политиката и општеството и
вклучувањето на граѓаните се важни елементи на процесите на транзиција.
Ефективната вклученост на заинтересираните страни е важна за развој на
идните транзициони патеки и зголемување на довербата на креаторите на
политики и на јавноста во доказите со коишто се поткрепува политиката. Новите
и новопојавените проблеми што ги придружуваат технолошките промени што
се одвиваат побрзо од развојот на политиката предизвикуваат загриженост кај
јавноста. Усвојувањето на системски и интегриран пристап во управувањето
со ризиците ќе бара пошироки и потранспарентни научни, политички и
општествени дебати и ќе го зајакне капацитетот на Европа за идентификување
и зголемување на бројот на сегментарните иновации за поддршка на
транзициите.
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Како што се посочува во Цел 5 на Седмата акциска програма за животна
средина, EEA има посебна улога во зајакнувањето на врските меѓу науката
и политиката. Заедно со Европската мрежа за информирање и следење на
животната средина (Eionet), таа сочинува партнерство со кое се обезбедуваат
двонасочни квалитетни информации и податоци за животната средина преку
создавање и споделување на знаења.
Чекорите што се идентификуваат во Седмата акциска програма за животна
средина обезбедуваат основа за стратегиски осврт на заинтересираните за
потребите и приоритетите за развој на знаења. Овде спаѓа и разгледување
на улогата и статусот на различните видови знаења и начините на коишто се
тие поврзани со креирањето на политиките и со транзициите. Заедничката
временска рамка на Седмата акциска програма за животна средина,
Повеќегодишната финансиска рамка 2014–2020 и Рамковната програма за
истражувања и иновации (Хоризонт 2020) на ЕУ нуди можност за зацврстување
на синергиите меѓу потребите за градење на знаења и механизмите за
финансирање.

7.6

Од визии и амбиции кон кредибилитетна и
остварлива транзиција

Во овој извештај се оценуваа состојбата, трендовите и перспективите на
европската животна средина во глобален контекст. Тој дава детален опис
на системските карактеристики на предизвиците во животната среидна на
Европа и нивната меѓусебна зависност со економските и социјалните системи.
Се анализираат можности за редефинирање на политиките, управувањето,
инвестициите и знаењата во согласност со визијата за 2050 година, за добар
живот во рамките на ограничувањата на планетата.
Транзицијата кон зелена економија во Европа вклучува продирање подалеку од
стратегиите за економска ефикасност и оптималност, со опфќање на промени
во целото општество. Политиките за животна средина и клима имаат централна
улога во овој поширок пристап. Седмата акциска програма за животна средина
нуди јасна визија и чувство за насока. Но, успехот на краток и на подолг рок
наложува признавање на улогата на пристапите на одржливост и на решенијата
за справување со повеќекратните предизвици и системски ризици со коишто се
соочуваат Европа и светот.
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Наодите изнесени во овој извештај се дополнети со последните резултати
од Европската стратегија и Системот за анализа на политики, со коишто
долгорочно се оценува политичката и економската средина со која ќе се среќава
Европа во наредните 20 години и политичките опции на Европа за справување
со нив (ESPAS, 2012). Во нив се нагласува дека Европа и светот минуваат низ
период на забрзани промени, особено во поглед на енергијата, демографијата,
климата, урбанизацијата и технологијата. Евидентирањето на овие трендови
и дефинирањето на опциите за реакција ќе има фундаментална важност за
способноста на Европа за справување со овие предизвици, кои се придружени
со поголеми неизвесности, а нудат пошироки можности за промена на
системско ниво.
Наодите се доследни и со развојот во деловната заедница. На пример, најновата
оценка на глобалните ризици од Светскиот економски форум идентификува
три еколошки ризици меѓу десетте ризици што предизвикуваат најголема
загриженост за бизнисот (WEF, 2014). Оценката повикува на заедничка
акција на заинтересираните страни, подобра комуникација и учење меѓу
заинтересираните субјекти и нови начини за поттикнување на долгорочно
размислување. Индивидуални компании, исто така, се фокусираат на
интегрирано управување со ресурсите на долг рок, на пример преку оценување
на импликациите од низата храна-вода-енергија во поглед на нивните
перспективи и развивање на нови видови на деловни модели (RGS, 2014).
Во 2012 година, на глобално ниво, Конференцијата Рио+20 потврди дека светот
има потреба од нови видови на политики за одржлив развој за да може да живее
во рамките на ограничувањата на планетата (UN, 2012a). Во последниве години,
подобреното разбирање на системските предизвици и нивната временска
димензија доведе до дефинирање на еколошките проблеми од аспект на
нивните крајни точки, ограничувања и недостатоци. Во сферата на климатските
промени, дефинитивно најкритичниот, најкомплексниот системски предизвик со
којшто се соочуваме, овие карактеристики јасно се преклопуваат. Истото може
да се каже и за промените во екосистемите.
Општо земено, општествата, економиите, финансиските системи, политичките
идеологии и системите на знаење не ја препознаваат или не ја вградуваат
сериозно идејата за планетарни граници или ограничувања. Целите
на Декларацијата од Рио+20 за нискојаглеродно општество, еколошка
флексибилност, зелена економија и еднаквост се испреплетени со клучните
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системи од коишто зависат општествата за сопствената добросостојба.
Прифаќањето на овие реалности и соодветното планирање на идните акции
можат да ги направат транзициите покредибилитетни и пореални во глобални
рамки.
Европските граѓани цврсто веруваат дека состојбата на животната средина
влијае на квалитетот на животот и дека треба да се стори повеќе да се
заштити животната средина. Тие претпочитаат акција на европско ниво и
давање поголем приоритет за поддршка на еколошки поволни активности од
финансиите на ЕУ. Граѓаните на Европа поддржуваат мерење на националниот
напредок со примена на еколошки, социјални и економски критериуми и
имаат широка согласност дека заштитата на животната средина и ефикасното
користење на природните ресурси можат да го зголемат економскиот раст, да
создаваат работни места и да придонесуваат за социјалната кохезија (EC, 2014b).
Во исто време, оваа сé поголема согласност нема да биде доволна. Нејзиното
комбинирање со императивно чувство за ургентност би го забрзало
преточувањето на визиите и амбициите за 2050 година во остварливи, а
истовремено кредибилитетни и конкретни чекори и патеки.
Во овој извештај се заклучува дека нема да бидат доволни традиционалните
надополнети пристапи базирани на пристапот на ефикасност. Наместо тоа,
неопходно е фундаментално преконципирање на неодржливите системи на
производство и потрошувачка, во контекст на европските и глобалните реални
услови. Општиот предизвик за наредните децении ќе биде да се редефинираат
системите за мобилност, земјоделство, енергија, урбан развој и другите клучни
системи за снабдување, на начин со којшто глобалните природни системи ќе ја
одржат својата флексибилност, како основа за достоен живот.
Системската природа на проблемите и динамиката што се идентификува
овде наложува системски решенија. Во моментов, постои широка лепеза на
системски блокади што треба да се разрешат, на пример во областите на
науката, технологијата, финансиите, фискалните инструменти, евиденциските
практики, деловните модели и истражувањата и развојот. Идното управување со
транзициските патеки ќе треба да ги балансира напорите меѓу надминувањето
на таквите блокади и одржувањето на напредокот кон постигнувањето на
краткорочните и среднорочните општи и посебни цели, како и избегнувањето
на нови блокади на патот кон визиите за 2050 година до максимален можен
степен.
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Трасирањето на спроведливи, кредибилитетни и остварливи патеки на
транзиција подразбира комбинација на иницијативност и креативност, како и
поголемо заедничко разбирање. Дефинитивно, најфундаменталната промена
во XXI век ќе биде повторно да се открие што значи да се има високо ниво на
општествена добросостојба, со истовремено прифаќање на ограничувањата на
нашата планета. Во друг случај, расте ризикот дека пробивањето на крајните
точки и преминувањето преку ограничувањата можат да доведат до поголеми
нарушувачки и непосакувани застранувања во општествените промени.
Во својата Седма акциска програма за животна средина, Европа замислува
дека денешните деца ќе живеат приближно половина од својот живот во
нискојаглеродно општество, базирано на циркуларна економија и флексибилни
екосистеми. Постигнувањето на оваа определба може да ја доведе Европа на
водечка позиција во науката и технологијата, но за тоа се потребни поголемо
чувство за итност и похрабри акции.
Овој извештај е придонес кон исполнувањето на овие визии и цели, базиран на
знаење.
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Имиња на земји и групирање на земјите

Имиња на земји и групирање
на земјите
Овој извештај е сеопфатен извештај за состојбата, трендовите и перспективите
на животната средина, трендовите и перспективите на истата во сите 39 земјичленки и земји-соработнички на Европската агенција за животна средина, до
степен што е реално можен.
Како агенција на Европската унија, Европската агенција за животна средина го
следи упатството од прирачникот на Комисијата за меѓуинституционален приказ
на имињата на земјите. Овој прирачник е достапен овде: http://publications.
europa.eu/code/en/en-370100.htm
Групирањето на земјите е засновано на официјалната класификација што се
користи во прирачникот за меѓуинституционален приказ и номенклатурата што
ја користи ГД за проширување.
Регион

Подрегиони

Подгрупа

Земји

Земји-членки
на EEA (EEA-33)

ЕУ-28
(т.e. ЕУ-27 +
Хрватска)

ЕУ-15

Австрија, Белгија, Данска, Финска,
Франција, Германија, Грција, Ирска,
Италија, Луксембург, Холандија,
Португалија, Шпанија, Шведска,
Обединето Кралство

ЕУ-12 + 1

Бугарија, Кипар, Чешка Република,
Естонија, Унгарија, Латвија,
Литванија, Малта, Полска, Романија,
Словачка, Словенија и Хрватска

Земјисоработнички
на EEA
(Западен
Балкан)

Земји-кандидати за
членство во ЕУ

Турција, Исланд

Земји на Европската
асоцијација за
слободна трговија
(EFTA)

Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија
(Исланд)

Земји-кандидати за
членство во ЕУ

Албанија, Република Македонија,
Црна Гора, Србија

Земји-потенцијални
кандидати за
членство во ЕУ

Босна и Херцеговина, Косово
според UN SCR 1244/99

Забелешка: Од практични причини, групите што се користат се во согласност со
воспоставеното политичко групирање (од средината на 2014 година),
а не на еколошки аспекти. Затоа, постојат варијации во еколошките
перформанси во рамките на групите и значителни преклопувања меѓу нив.
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Каде што е логично, одделни делови на овој извештај се однесуваат на
регионално групирање според био-географски карактеристики со цел да се
илустрираат одделни трендови. Но, кога е ова направено, јасно се образложени
соодветното регионално групирање и главната причина за тоа.
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Прилози од Eionet – преку националните координатори од 33 земји-членки
на EEA и шест земји-соработнички на ЕЕА;

•

Прилози од Научниот комитет на EEA;

•

Прилози и насоки од колегите од Управниот одбор на EEA;

•

Овој извештај е поткрепен и со дискусиите на двете работилници на
учесниците во SOER 2015, на 9–10 декември 2013 година во Копенхаген и
6–7 февруари 2014 година во Лувен;

•

Превод: Вера Мирческа Јовановска.
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