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Осъзнаването на възможностите за развитие чрез правилното оценяване на
природните ресурси е ограничено поради откъслечното познаване на самите
природни ресурси и тяхното фактическо състояние. Недостатъчното познаване или
непознаването на природните ресурси на региона е съпроводено в множеството
случаи от недостатъчно оценяване и защита на организмите, с последващо
закъснение при прилагането на нормите и законите и удължаване на времето за
вземане на решения. Наложи се област Кампаня да прибегне до необичайни начини,
за да се справи със “спешните случаи” /напр. проблема с отпадъците, както в
ситуацията със случая “Сарто”/.
Надяваме се тази ситуация да бъде преодоляна чрез нови процеси на вземане на
решения, заедно с ново планиране и че Кампаня ще може да въведе нови закони и
нов начин на организация с цел да се опрости управлението на критичните сектори.
Основните теми и критични моменти са описани подробно в съответните раздели.
ВОДА
Управлението на водата е от особена важност. В Кампаня всички възможни начини
на използване на водата – питейна, за напояване или за производствени нужди се
основават на използването на питейната вода, разпространявана чрез големите
водни източници или подводни каптажи. От подпочвените води на равнините в
Кампаня се получават около 300 милиона куб.м. вода ежегодно, и това става без
никакъв обществен контрол.
Сред подпочвените води в същата област приблизително 15 милиона куб.м.
замърсена вода се изливат незаконно. Други замърсени води /приблизително 750
милиона м3 годишно/, непречистена или лошо пречистена се вливат в реките или
морето. Следователно е жизненоважно местното управление да се намеси в защитата
на водните ресурси.
Закон № 152/1999 с последващите допълнения (№ 258/2000) определя целите,
които трябва да се постигнат, за да се защити или подобри качеството на водата и да
се достигне баланс на потребностите и наличните ресурси, като се засили пестенето
на питейна вода и преработването на индустриалните води.
Стратегиите, които трябва да се прилагат за правилното разпределение и
подобряване на качеството на водата, са основно три:
1. Намеса в явлението “загуби”, подобряване на транспорта и разпределението;
2. Промяна на структурите, прилагане на съществуващите закони (L. 36/1994 and
L.R. 14/1997);
3. Използване на технологиите за пречиствателните
европейските и национални закони (D.lgs. N° 152/1999).

системи в съответствие с

Подобни стратегии се прилагат чрез мярка 1,2 “интегриран воден цикъл,
финансиран от Структурен фонд FESR, който има следните цели:
•

Активно планиране по места (L. 36/1994 и L.R. 14/1997);

•

Въвеждане на ефикасни мерки за управление на системите от водни ресурси;

•

По-добро качество на водните системи;

•

Приспособяване и завършване на канализации и пречиствателни системи в
съответствие със закона D.lgs. 152/1999;

•

По-добро познаване на този сектор;

•

Въвеждане на концепция за пестене на вода.

ЗАЩИТА НА ЗЕМЯТА
Поради сложността на геоложката и морфологична структура, цялата територия на
Италия е особено уязвима по отношение на някои катастрофални природни
явления: земетресения, пожари, вулканични изригвания, свлачища, лавини, ерозии,
морски бури, наводнения и трусове. Типологията на тези феномени е различна
поради климатичното и геоморфологично разнообразие на територията. Тази
ситуация е още по-сериозна в област Кампаня, където се вземат екстрени мерки при
бедствени ситуации, а не се оценява рискът предварително. Днес е абсолютно
необходимо да се започне устойчиво регионално планиране в съответствие със
закона L. 183/1989.

ЕНЕРГИЯ

Конференцията в Киото през 1982 г. ангажира всички индустриализирани страни,
сред които и Италия, да намали вредните емисии и да насочи консумацията на
енергия към модел на устойчиво развитие, за да се поощри рационалното
използване на енергията и развитието на възстановими и възобновими енергийни
източници; Бялата Книга на Европейския Съюз от 1997 г. фиксира квота от 12%
производство на енергия от алтернативни източници. Днес Кампаня изглежда е
сред най-бедните на енергия региони. Това заключения е направено в Националния
Доклад за състоянието на околната среда. От цялото количество енергия само 15% са
местно производство, а от тях само 5% идва от възобновими източници.
Изискванията да се стремим, от една страна, към постигане на определената цел, а от
друга да се намали енергийната зависимост на Кампаня от други региони и страни,
са в основата на начертаните стратегии.
1. Да се задоволи нуждата от електроенергия за производствени дейности както по
отношение на количеството, така и на качеството.
2. Да се стимулира използването на възобновими източници, пестенето на енергия и
подобряване на функционалността и ефикасността на работа.

Осъществяването на тези цели и прилагането им се постига чрез инвестиционна
мярка 1,12 “ Подкрепа на реализацията на системи за производство за енергия от
възобновими източници и подобряване на ефикасността на разпределение на
електроенергията в областта на услугите и производството”, чието финансиране се
осъществява чрез Структурния фонд FESR. Целите на тази мярка са:

•

Увеличаване на квотата на регионална енергия, произведена от възобновими
източници;

•

Повишаване на развитието на производството на енергия в областта;

•

Подобряване на надеждността на разпределение на електроенергия от
възобновими източници.

ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА

В рамките на приложение 1 “Природни ресурси” POR Кампаня 2000-2006 посочва в
системата на парковете и защитените територии един от най-важните ресурси за
устойчивото развитие на територията и повишаване на трудовата заетост.
Оценяването на местните природни екосистеми, разширяването на защитените
територии и взаимовръзката на природното наследство, контролът над
деградацията, и възстановяването на териториите, които да се включат в
Екологичната мрежа оформят стратегията на дейността ни в тази област. Тази
стратегия се изразява основно в 3 мерки за дейност, които имат като основна цел
оценяването на природните и исторически ресурси на територията на Кампаня,
както и спешното възстановяване на онези райони, които представляват истинска
природна ценност.
Мярка 1,9 “Възстановяване, оценка и защита на историко-културните,
археологическите, природните, националните центрове на защитените територии и
регионалните и национални паркове”, като предложенията за дейност ще бъдат
финансирани от FESR, а тяхната цел е “да се оценят недвижимите ресурси на
парковете и други защитени територии, за да се създадат процеси на устойчиво
развитие, основани на съхранението на природните ресурси. Друга цел е да се
създадат условия за подобно развитие от страна на местни малки предприятия; да се
разработят модели за управление на природните ресурси с голям потенциал за
осигуряване на работни места; да се насърчава екологичният туризъм и
производството на типичните местни продукти; мярка 1,10 “Подкрепа на развитието
на малки предприятия в регионалните и национални паркове” финансирана от
FESR, и мярка 1,11 “Подпомагане на квалифицирана работна сила, компетентни и
нови предприемачи
в подкрепа на защитените територии и развитието на
производствени дейности в защитените територии”, финансирана от FSE.
Дейностите, предвидени от мерките на екологичната мрежа, са концентрирани в
териториите, обхванати от парковете /природни и регионални/ и характеризирани
от РОR Кампаня като “локална система, която предоставя по-големи възможности за
дейности /от гледна точка на население, количество и качество на ресурсите/, които
да подпомогнат процесите на развитие, основани на екологично равновесие и

устойчива икономика”

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Въпреки наличието на специални закони в областта на управлението на отпадъците,
се предвижда и изграждането на ефикасна система за управление (Директиви
75/445, 91/156,91/689, 94/62 и D.lgs 22/97 и следващи/ на базата на следните
основни принципи:
•

Редукция, повторна употреба, рециклиране, енергийно възпроизводство

•

Тези, които причиняват замърсяване, влошават още повече ситуацията в
някои застрашени територии и трябва да заплащат за това.

Незаконните дейности, като например незаконното изхвърляне на отпадъци /
както стана ясно от проучването на Парламентарната Комисия по цикъла на
отпадъците/ довежда до т.нар. “commissariamento”
/ федерални служители, които контролират местните политици/ в регион
Кампаня 1995. Тази структура написва през 1997 регионален план /известен като
План Растрели/.
Стратегията на POR Кампаня е да се задейства интегрирана система за управление ,
която, според Управлението за околната среда на регион Кампаня, в съответствие с
нормите на POR трябва да премине през прилагане на инструмент за планиране. В
такъв случай е възможно:
•

Да се завърши система за разделно събиране на битови отпадъци и платформи
за индустриални отпадъци;

•

Разпространяване на системи за събиране и рециклиране и възстановяване на
индустриални отпадъци;

•

Насърчаване на устойчиви процеси на управление на отпадъците;

•

Предоставяне на техническа помощ за избора на най-ефективни модели на
управление на услугите и за прилагане на по-подходящи технологии за
безопасно изхвърляне на отпадъци;

•

Развитие на дейности по информиране и формация за местните оператори,
администратори и учащи, за да се засили екологичното им съзнание и за
разпространяване на модели на поведение с положително въздействие върху
околната среда. Нещо повече, Управлението за околната среда на регион
Кампаня в рамките на планирането, предлага създаването заедно с местни
предприемачи на две направления: рециклиране и енергийно възстановяване.
Чрез тези две “системи” ще могат да се изчислят действителните разходи за
управлението на отпадъците и, следователно, да се премине от данък към
налог – съществен метод за реализиране на принципа “който замърсява,
плаща”.

ЕКОЛОГИЯ И КУЛТУРА
Една от целите на POR Кампаня и особено на AXIS III, посветен изцяло на човешките
ресурси, е “да се предоставят нови възможности за развитие, които да повишат
наличието и качеството на човешките ресурси” да се стимулира нарастването на
научно-техническото развитие на производството в южната част на Италия; да се
засили мрежата от обучителни центрове в Южна Италия и да се засилят връзките
между научните и предприемаческите подсистеми. Да се намали процентът на
безработица, да се увеличи процентът на участие в работния пазар, да се оценят
наново женските ресурси, да се повиши общественото благополучие и да се намали
социалната несигурност.
Оценяването на човешкото наследство в област Кампаня може да се реализира по
две основни стратегически линии на участие – първо, повишаване на
професионалните умения и ноу-хау, и, второ, да се възстанови “потъналата
икономика”.
С планираните дейности се цели да се отбележи голямото прекъсване по отношение
на дейностите, реализирани в миналото чрез по-голяма връзка между формиращите
структури и трудовия пазар, за да се създаде реално съответствие между
достигнатата компетентност на предприятията и агенциите на тези територии.
С цел да се създадат по-ефективни начини да се задоволи търсенето и предлагането
на труд, ще има реорганизиране на бившите агенции по трудова заетост. Вниманието
се фокусира върху избягването на научното разпиляване и да се достигне до реално
създаване на нови предприятия. Регионалното Управление по околната среда в
област Кампаня възнамерява да изиграе стимулираща роля и да при провеждане на
дейностите. Това означава също така провеждането на специални курсове за
подготовка на професионалисти в управлението в областта на околната среда /
мениджър по устойчиво управление, енергиен мениджър, мениджър по природни
ресурси, мениджър по екологична комуникация, мениджър по екологични системи и
т.н./. и майсторски курсове за инженери, които работят в тази област, така че да се
осъществят дейности в съответствие с мерките на POR Кампаня, свързани основно с
производството. Крайната цел на тези дейности е да допринесат съществено за
формирането на предприемачи с умения за оценка за околната среда.

