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Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους - Εµβληµατική 
πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ; 

Οι φυσικοί πόροι είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής και 
της παγκόσµιας οικονοµίας, καθώς και για την ποιότητα της ζωής µας. Στους πόρους 
αυτούς συγκαταλέγονται οι πρώτες ύλες, όπως τα καύσιµα, τα ορυκτά και τα 
µέταλλα, αλλά και τα τρόφιµα, το έδαφος, το νερό, ο αέρας, η βιοµάζα και τα 
οικοσυστήµατα. Οι πιέσεις που δέχονται οι πόροι αυξάνονται διαρκώς. Έως το 2050, 
εάν συνεχισθούν οι κρατούσες τάσεις, ο πληθυσµός του πλανήτη αναµένεται να 
αυξηθεί κατά 30% φθάνοντας τα 9 δισεκατοµµύρια περίπου, και οι άνθρωποι στις 
αναπτυσσόµενες και τις αναδυόµενες οικονοµίες θα έχουν τη θεµιτή φιλοδοξία να 
επιτύχουν τα επίπεδα κοινωνικής πρόνοιας και ευηµερίας των οποίων απολαύουν οι 
πολίτες των ανεπτυγµένων χωρών. Όπως διαπιστώσαµε κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες, η εντατική χρήση των παγκόσµιων πόρων, ιδίως των µη ανανεώσιµων, 
ασκεί πίεση στον πλανήτη µας απειλώντας παράλληλα την ασφάλεια του 
εφοδιασµού. Το σηµερινό µοντέλο χρήσης των πόρων είναι αδύνατο να διατηρηθεί. 

Απέναντι σε αυτές τις αλλαγές, η αποτελεσµατική χρήση των πόρων θα είναι 
αποφασιστικής σηµασίας για την εξασφάλιση της ανάπτυξης και της απασχόλησης 
στην Ευρώπη. Θα προσφέρει µείζονες οικονοµικές ευκαιρίες, θα βελτιώσει την 
παραγωγικότητα, θα περιορίσει τις δαπάνες και θα δώσει ώθηση στην 
ανταγωνιστικότητα. Είναι ανάγκη να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και 
να εξευρεθούν νέες µέθοδοι για τη µείωση των συντελεστών παραγωγής, την 
ελαχιστοποίηση της σπατάλης, τη βελτίωση της διαχείρισης των αποθεµάτων 
πρώτων υλών, την αλλαγή των µοντέλων κατανάλωσης, τη βελτιστοποίηση των 
παραγωγικών διαδικασιών, της διαχείρισης και των επιχειρηµατικών µεθόδων και τη 
βελτίωση της διαχειριστικής υποστήριξης. Αυτό θα συµβάλει στην προώθηση της 
τεχνολογικής καινοτοµίας, θα δώσει ώθηση στην απασχόληση στον ραγδαία 
αναπτυσσόµενο τοµέα της «πράσινης τεχνολογίας», θα τονώσει το εµπόριο της EE, 
µεταξύ άλλων µέσω της εξασφάλισης πρόσβασης σε νέες εξαγωγικές αγορές, και θα 
αποβεί προς όφελος των καταναλωτών χάρη σε περισσότερο βιώσιµα προϊόντα. 

Η αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων θα µας βοηθήσει να επιτύχουµε πολλούς 
από τους στόχους της EE. Θα αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο για την 
πραγµατοποίηση προόδου στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και για την 
επίτευξη του στόχου που έχουµε θέσει να µειώσει η EE έως το 2050 τις εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου κατά 80-95%. Είναι αναγκαία για την προστασία 
πολύτιµων οικολογικών πόρων, των υπηρεσιών που αυτοί παρέχουν και της 
ποιότητας ζωής των σηµερινών και των µελλοντικών γενεών. Θα µας βοηθήσει να 
εξασφαλίσουµε τον δυναµισµό και τη βιωσιµότητα των τοµέων της γεωργίας και της 
αλιείας και να περιορίσουµε την επισιτιστική ανασφάλεια στις αναπτυσσόµενες 
χώρες. Με τον περιορισµό της εξάρτησης από όλο και σπανιότερα καύσιµα και 
υλικά, η αύξηση της αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων µπορεί επίσης να 



συµβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασµού της Ευρώπης µε πρώτες ύλες 
και να καταστήσει την οικονοµία της EE περισσότερο ανθεκτική σε µελλοντικές 
αυξήσεις των παγκόσµιων τιµών της ενεργείας και των βασικών προϊόντων. 

Ένα όραµα για τη θέση που πρέπει να κατέχει η Ευρώπη το 2050 και ένα µακρόπνοο 
πλαίσιο πολιτικής µπορούν να προσφέρουν σαφή καθοδήγηση στις επιχειρήσεις και 
τους επενδυτές. Είναι σηµαντικό να εστιάσουµε την προσοχή µας στη δράση που 
πρέπει να αναληφθεί κατά τα επόµενα δέκα χρόνια προκειµένου η Ευρώπη να µπει 
σε καλό δρόµο και να επιταχύνουµε τη µετάβαση. 

2. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ Η ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΜΙΑ 
ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» 

∆ύο όροι πρέπει να πληρούνται προκειµένου να αποκοµίσουµε τα οφέλη µιας 
οικονοµίας που χαρακτηρίζεται από αποτελεσµατική χρήση των πόρων και χαµηλές 
εκποµπές άνθρακα: 

– Πρώτον, χρειαζόµαστε συντονισµένη δράση σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων 
πολιτικής, και η δράση αυτή χρήζει πολιτικής προβολής και υποστήριξης.  

– ∆εύτερον, χρειάζεται να αναλάβουµε δράση επειγόντως δεδοµένου του µεγάλου 
χρονικού διαστήµατος που απαιτείται για την εφαρµογή των σχεδίων 
επενδύσεων. Ενώ ορισµένες ενέργειες θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση βραχυπρόθεσµα, άλλες ενέργειες χρειάζονται µια αρχική 
επένδυση και απαιτούν πολύ χρόνο για να αποφέρουν καρπούς, όµως θα 
προσφέρουν επί δεκαετίες πραγµατικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα στην 
οικονοµία της EE.  

– Tρίτον, χρειάζεται να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις ώστε οι καταναλωτές να 
αρχίσουν να υιοθετούν περισσότερο ενεργειακά αποδοτικές µορφές κατανάλωσης 
προκειµένου να προωθήσουµε τη διαρκή καινοτοµία και να εξασφαλίσουµε ότι 
δεν θα µένουν αναξιοποίητες οι βελτιώσεις που επιτυγχάνονται όσον αφορά την 
αποτελεσµατική χρήση των πόρων. 

Η εµβληµατική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους 
πόρους» αποτελεί µία από επτά εµβληµατικές πρωτοβουλίες που έχουν περιληφθεί 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» µε σκοπό την εξασφάλιση µιας έξυπνης, 
διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης1. Πρόκειται τώρα για την κύρια 
στρατηγική της Ευρώπης µε στόχο τη δηµιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης, µε 
την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου2. 
Τα κράτη µέλη και τα όργανα της EE συνεργάζονται για τον συντονισµό των 
ενεργειών τους µε σκοπό την επίτευξη των αναγκαίων διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων.  

Αυτή η εµβληµατική πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός πλαισίου 
πολιτικών που θα υποστηρίζουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία µε 

                                                 
1 COM (2010) 2020, ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξη. 
2 Συµπεράσµατα Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010· έγγραφο EUCO 13/10. 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/council_conclusion_17_june_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/council_conclusion_17_june_en.pdf


αποτελεσµατική χρήση των πόρων και µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα, η οποία θα 
µας βοηθήσει: 

– να αυξήσουµε τις οικονοµικές επιδόσεις µειώνοντας παράλληλα τη 
χρήση των πόρων, 

– να εντοπίσουµε και να δηµιουργήσουµε νέες ευκαιρίες οικονοµικής 
ανάπτυξης και προώθησης της καινοτοµίας και να δώσουµε ώθηση 
στην ανταγωνιστικότητα της EE, 

– να επιτύχουµε την ασφάλεια του εφοδιασµού µε βασικούς πόρους, 

– να καταπολεµήσουµε την κλιµατική αλλαγή και να περιορίσουµε τις 
περιβαλλοντικές συνέπειες της χρήσης των πόρων. 

Για να επιτύχουµε µια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους, 
πρέπει να πραγµατοποιήσουµε τεχνολογικές βελτιώσεις, ένα σηµαντικό 
µετασχηµατισµό στα συστήµατα της ενεργείας, της βιοµηχανίας, της γεωργίας και 
των µεταφορών, καθώς και αλλαγές στη συµπεριφορά µας ως παραγωγών και 
καταναλωτών. Για να δώσουµε στις επιχειρήσεις τη βεβαιότητα που χρειάζονται 
προκειµένου να επενδύσουν τώρα, και για να φροντίσουµε ώστε οι µελλοντικές 
γενεές να ωφεληθούν από έξυπνες επενδύσεις, πρέπει να αναλάβουµε δράση αµέσως, 
βάσει ενός ρυθµιστικού πλαισίου το οποίο εξασφαλίζει µακροπρόθεσµη 
σταθερότητα. Η βελτίωση της αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων παρέχει εξάλλου 
την ευκαιρία να διατηρήσουµε τον έλεγχο των δαπανών περιορίζοντας την 
κατανάλωση υλικών και ενέργειας και δίνοντας κατά τον τρόπο αυτόν ώθηση στη 
µελλοντική µας ανταγωνιστικότητα. 

Η ΕΕ έχει αποδείξει ήδη ότι είναι εφικτή η επίτευξη προόδου όσον αφορά την 
αποτελεσµατική χρήση των πόρων. Η ανακύκλωση έχει αρχίσει να γίνεται συνήθης 
πρακτική των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στο σύνολο της EE. Από το 1990, 
µειώσαµε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην EE κατά περισσότερο από 
10%, ενώ οι οικονοµίες µας παρουσίασαν ανάπτυξη της τάξης του 40%. 
Περιορίζουµε την εξάρτησή µας από τα ορυκτά καύσιµα αυξάνοντας την 
αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας και αναπτύσσοντας εναλλακτικές δυνατότητες. 
Ωστόσο, χρειάζεται πλέον να επιταχύνουµε τους ρυθµούς προόδου, να επεκτείνουµε 
τις προσπάθειές µας σε άλλους τοµείς και να αποκοµίσουµε τα πλεονεκτήµατα που 
µπορεί να αποφέρει µια επιτυχής στρατηγική όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, 
τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την ευηµερία.  

Η παρούσα εµβληµατική πρωτοβουλία θα συµβάλει στη χάραξη µιας στρατηγικής 
και ολοκληρωµένης προσέγγισης, χάρη στην οποία οι συγκεκριµένες ενέργειες που 
αποφασίστηκαν ήδη για το 2020 θα ανοίξουν τον δρόµο για ακόµα πιο µακρόπνοους 
στόχους για το 2050 και θα αναληφθούν περαιτέρω κατάλληλες δράσεις για την 
επίτευξη των στόχων µας. Κατά τον τρόπο αυτόν, θα µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε 
στο µέγιστο τις συνέργιες τις οποίες προϋποθέτει µια στρατηγική µε τόσο ευρεία 
βάση, καθώς και να εντοπίσουµε και να συµβιβάσουµε τα διαφορετικά συµφέροντα 
στο πλαίσιο µιας διαδικασίας χάραξης πολιτικής η οποία στηρίζεται στην καλή 
πληροφόρηση. Απαιτεί µια συνεκτική ανάλυση των λόγων για τους οποίους 
ορισµένοι πόροι δεν χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά. Από αυτή την αφετηρία, θα 
καταδειχθεί η ανάγκη ενσωµάτωσης της διάστασης της αποτελεσµατικής χρήσης 
των πόρων σε ένα ευρύ φάσµα πολιτικών, καθώς και της ανάπτυξης ενός συνόλου 
εργαλείων τα οποία θα επιτρέψουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δώσουν 



ώθηση στις προσπάθειες για την επίτευξη προόδου και να παρακολουθούν την 
πρόοδο αυτή. Με τον τρόπο αυτόν, θα µπορέσει να εξασφαλισθεί η σαφής 
υποστήριξη και η ενεργός συµµετοχή των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, των ενδιαφερόµενων φορέων και των πολιτών. 

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΩΝ 

Η σύνθετη και πολυεπίπεδη προσέγγιση η οποία είναι αναγκαία για την οικοδόµηση 
µιας Ευρώπης που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους, µπορεί να επιτευχθεί 
µόνο µε ένα µείγµα πολιτικών που θα βελτιστοποιεί τις δυνητικές συνέργιες και θα 
εξισορροπεί τα διαφορετικά συµφέροντα µεταξύ διαφόρων τοµέων και πολιτικών.  

Οι πιο προφανείς συνέργιες είναι, µεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: 

• οι νέες θέσεις εργασίας σε τοµείς οι οποίοι συνδέονται µε την διατηρήσιµη 
ανάπτυξη είναι συχνά ασφαλέστερες, παρουσιάζουν υψηλό εξαγωγικό δυναµικό 
και παράγουν οικονοµική αξία·  

• η δράση που αναλαµβάνεται κατά της κλιµατικής αλλαγής και υπέρ της 
ενεργειακής απόδοσης µπορεί να συµβάλει στην αύξηση της ενεργειακής 
ασφάλειας και να καταστήσει την Ευρώπη λιγότερο ευάλωτη στις πετρελαϊκές 
κρίσεις·  

• οι τεχνολογίες χαµηλών εκποµπών άνθρακα µειώνουν τις εκποµπές και συχνά 
προσφέρουν οφέλη όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, τον θόρυβο και τη 
δηµόσια υγεία· 

• οι φόροι και οι επιδοτήσεις για την κατανάλωση ενέργειας ή άλλων πόρων και οι 
σχετικές επιδοτήσεις µπορούν να συµβάλουν στη διαµόρφωση συµπεριφορών 
κατά τρόπο τέτοιον, ώστε να µειωθεί, ή να καταστεί αποτελεσµατικότερη, η 
κατανάλωση ενέργειας· µπορούν επίσης να βοηθήσουν στην αναδιάρθρωση των 
δηµόσιων οικονοµικών ώστε να απεξαρτηθούν από τη φορολόγηση της εργασίας, 
κάτι που θα συµβάλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονοµική 
ανάπτυξη· 

• η αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης θα µειώσει την πίεση που ασκείται στη 
ζήτηση πρωτογενών πρώτων υλών, θα συµβάλει στην εκ νέου χρήση πολύτιµων 
υλικών που σε διαφορετική περίπτωση θα χάνονταν και θα µειώσει την 
κατανάλωση ενέργειας και τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από την 
εξόρυξη και την επεξεργασία πρώτων υλών· 

• η βελτίωση του σχεδιασµού των προϊόντων µπορεί να µειώσει τη ζήτηση 
ενέργειας και πρώτων υλών και να καταστήσει τα προϊόντα αυτά περισσότερο 
ανθεκτικά και ανακυκλώσιµα. Λειτουργεί επίσης ως κίνητρο υπέρ της 
καινοτοµίας, δηµιουργώντας επιχειρησιακές ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας· 

• η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης µειώνει την ανάγκη καταρχάς για 
παραγωγή ενέργειας και εν συνεχεία για δηµιουργία υποδοµών. Το γεγονός αυτό 
µειώνει µε τη σειρά του την πίεση που δέχονται οι χερσαίοι πόροι. Για 
παράδειγµα, η µείωση της κατανάλωσης ενεργείας στην EE κατά 1% θα µας 
απάλλασσε από το ισοδύναµο 50 σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε καύση άνθρακα 
ή 25 000 αεριοστροβίλων. 



Οι πολιτικές για την αποτελεσµατική χρήση των πόρων πρέπει να εξισορροπούν µε 
τον κατάλληλο τρόπο τα διαφορετικά συµφέροντα. Για να πραγµατοποιήσουµε τις 
σωστές επιλογές, τώρα αλλά και µακροπρόθεσµα, πρέπει να λάβουµε υπόψη 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πόρων που χρησιµοποιούµε, συµπεριλαµβανοµένης 
της αλυσίδας αξίας, καθώς και τους συµβιβασµούς που πρέπει να γίνονται µεταξύ 
διαφορετικών προτεραιοτήτων. Η απόκτηση των πληροφοριών που χρειάζονται για 
τη στάθµιση διαφόρων δυνατοτήτων επιλογής θα βοηθήσει τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής να αποφασίσουν πού πρέπει να εστιάζονται οι προσπάθειες. 
Παρατίθενται στη συνέχεια ορισµένα παραδείγµατα: 

• οι προσπάθειες µονοµερούς µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο 
εσωτερικό µιας χώρας µπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της 
βιοµηχανίας υψηλής έντασης ενέργειας και να αναγκάσουν τη σχετική παραγωγή 
το οποίο βασίζεται στην ένταση ενέργειας, καθώς και τις σχετικές εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου, αλλά και τις θέσεις εργασίας, να µεταφερθούν στο 
εξωτερικό εάν δεν διατηρηθούν τα διορθωτικά µέτρα· 

• οι διαδικασίες «έγκαιρης παραγωγής» («just-in-time») µειώνουν την ενέργεια που 
χρειάζεται για την αποθήκευση των προϊόντων, όµως µπορεί να απαιτούν 
παράλληλα περισσότερες µεταφορικές δραστηριότητες· το ίδιο ενδέχεται να 
ισχύει και για τη συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων· 

• η χρήση οχηµάτων «πράσινης» τεχνολογίας µειώνει την κατανάλωση ορυκτών 
καυσίµων, όµως αυξάνει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και ορισµένων πρώτων 
υλών, η προµήθεια των οποίων ενίοτε υπόκειται σε περιορισµούς και οι οποίες 
συγκεντρώνονται σε λίγες γεωγραφικές περιοχές (π.χ. τα στοιχεία σπάνιων γαιών 
για ηλεκτρονικά συστατικά µέρη και ηλεκτρονικά στοιχεία καυσίµου, το λίθιο για 
µπαταρίες)· 

• οι εκτάσεις που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων µπορεί να 
βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση µε εκείνες που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή ενέργειας, ενώ αµφότερες µπορεί να ανταγωνίζονται εκτάσεις που 
υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα ή που παρέχουν υπηρεσίες οικοσυστήµατος, π.χ. 
απορροφώντας άνθρακα από την ατµόσφαιρα· 

• τα υλικά µε περισσότερες θερµοµονωτικές ικανότητες µπορούν να µειώσουν 
σηµαντικά την ενέργεια που απαιτείται για τη θέρµανση ενός κτηρίου, όµως η 
παραγωγή τους µπορεί να είναι περισσότερο ενεργοβόρος· 

• η επέκταση της χρήσης ατοµικής ενέργειας µπορεί να µειώσει τις εκποµπές 
άνθρακα, θα πρέπει όµως να συµβαδίζει µε περαιτέρω ενίσχυση της πυρηνικής 
ασφάλειας, της διαχείρισης των αποβλήτων και των µέτρων για τη µη διάδοση· 

• η αφαλάτωση µπορεί να αποτελέσει µια λύση για τα προβλήµατα υδροδότησης, 
όµως µπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ορυκτών καυσίµων και τις εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου. 

4. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
«ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» 

Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της εµβληµατικής πρωτοβουλίας είναι να 
αυξηθεί η ασφάλεια που χρειάζεται για τις επενδύσεις και την καινοτοµία 



προωθώντας τη συναίνεση µε ένα µακρόπνοο όραµα και εξασφαλίζοντας τον 
ισόρροπο συνυπολογισµό της διάστασης της αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων σε 
όλες τις σχετικές πολιτικές. Παρέχει ένα µακροπρόθεσµο πλαίσιο για την ανάληψη 
δράσης σε ένα ευρύ φάσµα πολιτικών τοµέων, υποστηρίζοντας τα θεµατολόγια των 
πολιτικών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την ενέργεια, τις 
µεταφορές, τη βιοµηχανία, τις πρώτες ύλες, τη γεωργία, την αλιεία, τη 
βιοποικιλότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Για όλα αυτά τα διαφορετικά 
δοµικά στοιχεία απαιτείται σωστός συντονισµός.  

Τα πρώτα δοµικά στοιχεία του πλαισίου θα έχουν τη µορφή σειράς συντονισµένων 
χαρτών πορείας οι οποίοι θα αποσκοπούν3: 

• στην ανάλυση των µέτρων που πρέπει να λάβει η EE για να δηµιουργήσει µια 
οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα έως το 2050, περιορίζοντας τις εκποµπές 
άνθρακα κατά 80-95%, ως µέρος των συνολικών προσπαθειών για την 
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, βελτιώνοντας παράλληλα την ενεργειακή 
ασφάλεια και προωθώντας τη διατηρήσιµη ανάπτυξη και την απασχόληση· 

• στην ανάλυση των τρόπων µε τους οποίους η EE µπορεί να δηµιουργήσει έως το 
2050 ένα ενεργειακό σύστηµα που θα χαρακτηρίζεται από χαµηλές εκποµπές 
άνθρακα, αποτελεσµατική χρήση των πόρων, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα. 
Κατά τον τρόπο αυτόν, µπορεί να παράσχει στους επενδυτές, τους ερευνητές, 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις ρυθµιστικές αρχές τη βεβαιότητα που 
χρειάζονται· 

• στην παρουσίαση ιδεών για την επίτευξη έως το 2050 ενός ασφαλούς και 
ανταγωνιστικού συστήµατος µεταφορών µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα και µε 
αποτελεσµατική χρήση των πόρων - ενός συστήµατος το οποίο θα αίρει όλους 
τους φραγµούς που υπάρχουν για την εσωτερική αγορά µεταφορών, θα προωθεί 
τις καθαρές τεχνολογίες και θα εκσυγχρονίζει τα δίκτυα µεταφορών· 

• στον καθορισµό µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων, καθώς και µέσων 
για την επίτευξή τους, αποσκοπώντας κυρίως στην αποσύνδεση της οικονοµικής 
ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων και από τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο. 

Τα µεσοπρόθεσµα µέτρα πρέπει να συνάδουν µε αυτό το µακροπρόθεσµο πλαίσιο. 
Έχουν ήδη προσδιοριστεί ορισµένα τέτοια µέτρα. Πρόκειται, µεταξύ άλλων, για τα 
ακόλουθα:  

• ένα σχέδιο για την αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας µε χρονικό ορίζοντα το 
2020, το οποίο θα προσδιορίζει µέτρα για την εξοικονόµηση ενέργειας κατά 20% 
σε όλους τους τοµείς ως προποµπός νοµοθεσίας για την εξασφάλιση της 
αποτελεσµατικής χρήσης και της εξοικονόµησης ενέργειας· 

• προτάσεις για τη µεταρρύθµιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής, της πολιτικής συνοχής, των ενεργειακών υποδοµών και των 
διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών στο πλαίσιο του επόµενου προϋπολογισµού 
της EE, ώστε να ευθυγραµµιστούν αυτοί οι τοµείς µε τις απαιτήσεις µιας 

                                                 
3 Επισκόπηση για το 2001 περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 1 βάσει του προγράµµατος εργασίας της 

Επιτροπής.  



οικονοµίας που χαρακτηρίζεται από αποτελεσµατική χρήση των πόρων και 
χαµηλές εκποµπές άνθρακα· 

• µια νέα στρατηγική της EE για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2020 µε σκοπό 
να τεθεί τέλος στις περαιτέρω απώλειες και να αποκατασταθούν η βιοποικιλότητα 
και οι υπηρεσίες οικοσυστηµάτων λαµβάνοντας υπόψη τις πιέσεις που υφίστανται 
τα οικοσυστήµατα· 

• µέτρα για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν στις αγορές 
βασικών προϊόντων και πρώτων υλών4· τα µέτρα αυτά θα προβλέπουν, µεταξύ 
άλλων, την περιοδική αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά τις πρώτες ύλες 
ζωτικής σηµασίας και τη χάραξη µιας εµπορικής πολιτικής για την εξασφάλιση 
της σταθερότητας των προµηθειών πρώτων υλών από τις παγκόσµιες αγορές. Τα 
µέτρα αυτά θα συµβάλουν ώστε να εξασφαλισθεί συνέπεια µεταξύ της πολιτικής 
για τις πρώτες ύλες και της εξωτερικής πολιτικής της EE, συµπεριλαµβανοµένων 
της προώθησης της καλής διακυβέρνησης, της διαφάνειας των δραστηριοτήτων 
και της δηµιουργίας προστιθέµενης αξίας σε τοπικό επίπεδο στις αναπτυσσόµενες 
χώρες. Θα προωθούν την εξόρυξη, την ανακύκλωση, την έρευνα, την καινοτοµία 
και την αντικατάσταση εντός της EE· 

• µια στρατηγική για τη µετατροπή της EE σε «κυκλική οικονοµία», στη βάση µιας 
κοινωνίας που ανακυκλώνει µε σκοπό τη µείωση της παραγωγής αποβλήτων και 
τη χρήση των αποβλήτων ως πόρου· 

• την έγκαιρη ανάληψη δράσης για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, µε 
σκοπό την ελαχιστοποίηση των απειλών για τα οικοσυστήµατα και την 
ανθρώπινη υγεία, την υποστήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης και τη βοήθεια για 
την προσαρµογή των υποδοµών µας ώστε να αντιµετωπίσουν την αναπόφευκτη 
κλιµατική αλλαγή·  

• µια πολιτική για τα ύδατα η οποία δίνει προτεραιότητα στα µέτρα εξοικονόµησης 
νερού και στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας στη χρήση των υδάτινων 
πόρων, προκειµένου να εξασφαλισθεί επάρκεια ύδατος µε ικανοποιητική 
ποιότητα, θα χρησιµοποιείται κατά τρόπο αειφόρο και µε την ελάχιστη δυνατή 
κατανάλωση πόρων και θα επιστρέφει τελικά στο περιβάλλον σε ένα αποδεκτό 
επίπεδο ποιότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε 
επίπεδο EE και κρατών µελών περιλαµβάνονται στην περιγραφή της εµβληµατικής 
πρωτοβουλίας «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους» στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»5. Στο παρακάτω 
πλαίσιο παρατίθενται συγκεκριµένα παραδείγµατα δράσεων της EE που έχουν ήδη 
αρχίσει να εφαρµόζονται. Στον δικτυακό χώρο της Επιτροπής 6  δηµοσιεύονται 
περισσότερα παραδείγµατα µέτρων που έλαβαν κράτη µέλη και διεθνείς εταίροι για 
την αύξηση της αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων, καθώς και ορισµένες 
πρωτοβουλίες που ανέλαβαν επιχειρήσεις σε µια σειρά τοµέων για τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων.  

                                                 
4 COM(2011) 25 
5 COM(2010) 2020, σ. 14-15. 
6 http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe 
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Συγκεκριµένα παραδείγµατα ήδη υλοποιούµενων ενεργειών της EE 

Όπως αναγνωρίζεται στην εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτοµίας» της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί στόχοι και πρότυπα που συνθέτουν φιλόδοξα 
σχέδια και εξασφαλίζουν µακροπρόθεσµη προβλεψιµότητα, δίνουν σηµαντική ώθηση στην 
οικοκαινοτοµία. Το πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγµα. Από αναλύσεις που 
εκπόνησαν το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και το Πρόγραµµα των Ηνωµένων 
Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) προκύπτει ότι, αφότου εγκρίθηκε το πρωτόκολλο το 1997, τα 
ποσοστά κατοχύρωσης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στις καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες 
υπερβαίνουν σηµαντικά τα αντίστοιχα ποσοστά των τεχνολογιών που αφορούν ορυκτά καύσιµα7. Σε 
επίπεδο EE, µε τη δέσµη µέτρων για την ενέργεια και τις κλιµατικές αλλαγές πραγµατοποιήθηκε ένα 
ακόµα βήµα: πρόκειται για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µέσω της σωστής 
τιµολόγησης και στοχοθέτησης η οποία κατευθύνει την περαιτέρω δράση, ώστε να προάγονται οι 
νέες τεχνολογίες και να διαφοροποιούνται οι πηγές ενέργειας. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας 
∆ικαιωµάτων Εκποµπών αποτελεί παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίον οι δυνάµεις της αγοράς 
µπορούν να τιθασευθούν για την παροχή κινήτρων για την αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων. 
Οι τιµές των εκποµπών άνθρακα που προκύπτουν κατά τον τρόπο αυτόν, εσωτερικεύουν το κόστος 
των πόρων υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα δίνοντας ώθηση στην καινοτοµία και 
δηµιουργώντας ευκαιρίες µελλοντικής ανάπτυξης.  

Το 2008, η EE αναθεώρησε το νοµικό πλαίσιο περί αποβλήτων βάσει ολόκληρου του κύκλου ζωής 
των προϊόντων, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους, δίνοντας έµφαση στην πρόληψη, την εκ 
νέου χρήση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση των αποβλήτων («ιεράρχηση των αποβλήτων»). Τα 
κράτη µέλη οφείλουν να καταρτίσουν σχέδια διάθεσης των αποβλήτων τα οποία θα καλύπτουν τον 
τύπο, την ποσότητα, τις πηγές και τα συστήµατα συλλογής των αποβλήτων. Πρέπει επίσης να 
καταρτίσουν σχέδια πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων µε σκοπό την αποσύνδεση της 
οικονοµικής ανάπτυξης από την παραγωγή αποβλήτων. Η βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων θα 
µπορούσε να συµβάλει σηµαντικά στη µείωση των εκποµπών CO2. Για παράδειγµα, η EE προβαίνει 
στη διάθεση ανακυκλώσιµων υλικών, όπως χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, αλουµινίου και χάλυβα, 
αξίας 5,25 δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. Εάν τα υλικά αυτά ανακυκλώνονταν, θα µπορούσε να 
αποφευχθεί η εκποµπή 148 εκατοµµυρίων τόνων CO2 ετησίως. Με τη βελτίωση της διαχείρισης των 
αστικών αποβλήτων, το 2020 θα µπορούσε να αποφευχθεί η εκποµπή 92 εκατοµµυρίων τόνων 
αερίων του θερµοκηπίου σε σχέση µε το 1995. Τουλάχιστον 500.000 νέες θέσεις εργασίας θα 
µπορούσαν να δηµιουργηθούν στην Ευρώπη εάν τα κράτη µέλη ανακύκλωναν το 70% των 
αποβλήτων τους. 

Στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης, αναµένεται ότι, µε τα πρώτα εννέα µέτρα της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασµό, έως το 2020 θα µειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 340 TWh 
περίπου, δηλ. κατά το ισοδύναµο της παραγωγής 77 κανονικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής. Χάρη 
στην αναδιατυπωµένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, η οποία άρχισε να ισχύει 
τον Ιούλιο του 2010, αναµένεται ότι έως το 2020 θα µειωθεί η τελική κατανάλωση ενέργειας της EE 
κατά ποσοστό της τάξης του 5%. Άλλες πολιτικές της EE, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε 
χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταµεία για την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, αποδίδουν επίσης θετικά αποτελέσµατα. Η Γαλλία π.χ. θα χρησιµοποιήσει πόρους της EE 
για να µειώσει σε λιγότερο από το µισό την κατανάλωση ενέργειας ανά τετραγωνικό µέτρο στο 
κτηριακό της δυναµικό. 

Συχνά οι πόροι χρησιµοποιούνται αναποτελεσµατικά λόγω έλλειψης πληροφόρησης 
σχετικά µε το πραγµατικό κόστος που έχει η κατανάλωσή τους για την κοινωνία, µε 
αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να µην είναι σε θέση να προσαρµόσουν 
κατάλληλα τη συµπεριφορά τους. Τα µέτρα πολιτικής για τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων και της εν γένει οικονοµικής 
ανταγωνιστικότητας πρέπει να δίνουν περισσότερη έµφαση στη «σωστή 
τιµολόγηση» κατά τρόπο διαφανή για τους καταναλωτές, π.χ. στις µεταφορές και τη 
χρήση της ενέργειας και του νερού, ώστε οι τιµές να αντανακλούν το πλήρες κόστος 
της χρήσης του συγκεκριµένου πόρου για την κοινωνία (λ.χ. όσον αφορά το 
περιβάλλον και την υγεία) και όχι να προσφέρουν στρεβλά κίνητρα. Στο πλαίσιο 

                                                 
7 http://www.epo.org/topics/issues/clean-energy/study.html 



αυτό, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας µπορούν να 
διαδραµατίσουν αποφασιστικό ρόλο, π.χ. µέσω της ευφυούς µέτρησης.  

Εξάλλου, η συντονισµένη δηµόσια στήριξη της Ε&Α και της καινοτοµίας σε 
ολόκληρη την EE θα είναι σηµαντική για την αύξηση της διαθεσιµότητας και των 
επιδόσεων των αναγκαίων τεχνολογιών. Όπως συµβαίνει µε κάθε νέα τεχνολογία, θα 
πρέπει να αναλύονται εκ των προτέρων οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη διαχείριση των ενδεχόµενων αρνητικών της επιπτώσεων. 

Οι πολιτικές για την αύξηση της αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων µε παράλληλη 
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των βιοµηχανιών της EE πρέπει να είναι καλά 
ισορροπηµένες και να λαµβάνουν υπόψη τόσο την πλευρά της ζήτησης, π.χ. µέσω 
των «πρασίνων» δηµοσίων προµηθειών και της καλύτερης ενηµέρωσης των 
καταναλωτών, όσο και την πλευρά της προσφοράς. Επιπλέον, η αποτελεσµατική 
χρήση των πόρων θα αποτελεί συχνά ένα από τα βασικά στοιχεία των τοµεακών 
στρατηγικών, αλλά δεν θα είναι το µοναδικό. Σε κάθε τοµέα πολιτικής και για κάθε 
µέσο πολιτικής πρέπει να διενεργείται η κατάλληλη ανάλυση βάσει διαδικασιών 
αξιολόγησης και εκτίµησης του αντικτύπου. Πρέπει να αναλύονται σε βάθος το 
κόστος και τα οφέλη µιας ενέργειας ώστε να εντοπίζονται οι πλέον ενδεδειγµένες 
πολιτικές ανά περίπτωση.  

5. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΠΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Η ανάλυση των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της παρούσας εµβληµατικής 
πρωτοβουλίας πρέπει να βασίζεται, όπου αυτό είναι δυνατό, σε κοινές παραδοχές, 
παραµέτρους και γραµµές βάσης, καθώς και σε κοινά µεσοπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα οράµατα. Με τον τρόπο αυτόν, οι αναλύσεις θα προσφέρουν µια 
σταθερή βάση επί της οποίας οι αποφάσεις πολιτικής θα εξασφαλίζουν µειώσεις των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και θα επιτυγχάνουν άλλους σχετικούς στόχους 
κατά τρόπο οικονοµικώς συµφέροντα σε όλους τους σχετικούς τοµείς.  

Ως πρώτο βήµα, στις αρχές του 2011, η Επιτροπή θα παρουσιάσει κοινά σενάρια 
κατάρτισης µοντέλων για την περίοδο έως το 2050 όσον αφορά τις πολιτικές για το 
κλίµα, την ενέργεια και τις µεταφορές. Στο παράρτηµα 2 εκτίθενται κοινές 
παραδοχές και παράµετροι για το σενάριο αναφοράς, καθώς και ένα φάσµα 
ενδεχόµενων παραλλαγών οι οποίες εξετάζονται και ενδέχεται να είναι σηµαντικές 
για συγκεκριµένα ζητήµατα που αφορούν την αποτελεσµατική χρήση των πόρων. 
Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα της κατάρτισης µοντέλων, έως το 
2050 είναι δυνατόν να επιτευχθεί εγχώρια µείωση των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου κατά 80% έναντι των επιπέδων του 1990 µέσω της χρήσης 
τεχνολογιών όπως η δέσµευση και αποθήκευση άνθρακα, οι ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια και η ηλεκτροκίνηση, εφόσον εξασφαλισθούν, 
αφενός, η κατάλληλη αύξηση των τιµών του άνθρακα και η καλή λειτουργία των 
υποδοµών και των αγορών και, αφετέρου, οι αναγκαίες τεχνολογίες. Εφόσον 
θεσπισθεί η αναγκαία πολιτική και υπάρξουν οι κατάλληλες εξελίξεις όσον αφορά 
τις υποδοµές, την τεχνολογία και τις αγορές, από τα προκαταρκτικά αυτά 
αποτελέσµατα της κατάρτισης µοντέλων προκύπτει ότι στον τοµέα της παραγωγής 
ενέργειας, στον οικιακό και στον βιοµηχανικό τοµέα θα πρέπει να καταστεί δυνατή η 
µείωση των εκποµπών κατά ποσοστό άνω του 80%, στον τοµέα των µεταφορών 
κατά 60% περίπου και στον τοµέα της γεωργίας κατά 40% περίπου.  



Το γεγονός ότι για την αποτελεσµατική χρήση των πόρων απαιτείται η ανάληψη 
δράσης σε ένα τόσο ευρύ φάσµα τοµέων καθιστά ιδιαίτερα περίπλοκη την κατάρτιση 
µοντέλων. Τα υφιστάµενα µοντέλα επικεντρώνονται σε συγκεκριµένους τοµείς και 
πεδία πολιτικής, όπως η ενέργεια και οι µεταφορές. ∆εν είναι σε θέση να λάβουν 
πλήρως υπόψη τον αντίκτυπο που έχει η χρήση των πόρων στα οικοσυστήµατα, τις 
επιχειρήσεις, την οικονοµία και την κοινωνία εν γένει, ούτε την αλληλεξάρτηση των 
µέτρων πολιτικής. Η Επιτροπή θα αναλάβει την εκπόνηση περαιτέρω αναλύσεων για 
τον υπολογισµό των επιπτώσεων στο σύνολο της οικονοµίας και για τη βελτίωση της 
ικανότητάς της να καταρτίζει µοντέλα σε άλλους τοµείς που άπτονται της 
αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων, όπως η γεωργία, η βιοµηχανία και το 
περιβάλλον.  

Για τη δηµιουργία της βάσης γνώσεων θα χρειαστούν επίσης περαιτέρω προσπάθειες 
για την αξιολόγηση των πολιτικών και για τη συλλογή δεδοµένων για τον κύκλο 
ζωής µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών και την κατάρτιση 
εκτιµήσεων αντικτύπου, αξιοποιώντας, µεταξύ άλλων, τις δραστηριότητες που 
πραγµατοποιούνται σε διάφορους τοµείς στο πλαίσιο των προγραµµάτων-πλαισίων 
για την έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό, θα χρειαστεί επίσης να αναπτυχθούν περισσότερο 
εναρµονισµένες και διαφανείς µέθοδοι µέτρησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

6. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΜΙΑ ΟΛΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΗΓΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 

∆εδοµένης της παγκόσµιας διάστασης των σηµαντικότερων περιβαλλοντικών 
ζητηµάτων όπως η κλιµατική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, η χρήση της γης, η 
αποψίλωση των δασών, οι εξωτερικές επιπτώσεις των προτύπων κατανάλωσης και 
παραγωγής, η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια του εφοδιασµού και της πρόσβασης, 
η EE πρέπει να αντιµετωπίζει σε διεθνές επίπεδο τα προβλήµατα αποτελεσµατικής 
χρήσης της ενέργειας και να συνεργάζεται στενά µε τους βασικούς εταίρους, 
συµπεριλαµβανοµένων των υποψηφίων για ένταξη και των γειτονικών µας χωρών. 
Υπάρχουν σηµαντικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να ακολουθήσει αυτή την 
τακτική: 

Πρώτον, όλο και περισσότερο γίνεται κατανοητή διεθνώς η στρατηγική σηµασία της 
αποφυγής των κινδύνων όσον αφορά τον εφοδιασµό µε πόρους όπως οι σπάνιες 
γαίες, τα αλιευτικά πεδία, το έδαφος, η ενέργεια και το νερό. Οι τεχνολογικές 
εξελίξεις, όπως η χρήση λιθίου στις µπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, εξαρτώνται 
συχνά από βασικές πρώτες ύλες οι οποίες εισάγονται από διάφορες περιοχές του 
πλανήτη. 

∆εύτερον, η συντονισµένη δράση σε παγκόσµιο επίπεδο µπορεί να συµβάλει στον 
περιορισµό της αύξησης της παγκόσµιας ζήτησης. Η αποτελεσµατική χρήση των 
πόρων πρέπει εποµένως να αποτελέσει βασικό στοιχείο των εξωτερικών µας 
σχέσεων, ιδίως µε τους µεγαλύτερους καταναλωτές πόρων, όπως οι αναδυόµενες 
οικονοµίες. Παραδείγµατος χάρη, µια από τις σηµαντικότερες συνέπειες από την 
ενίσχυση της θέσης των αναδυόµενων οικονοµιών ως καταναλωτών ενέργειας είναι 
ότι αυτές θα καθορίζουν σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό τον τρόπο χρήσης της 
ενέργειας σε παγκόσµια κλίµακα. Το ίδιο ισχύει για άλλα βασικά προϊόντα καίριας 
σηµασίας. Το γεγονός αυτό έχει συνέπειες για τα παγκόσµια πρότυπα εφοδιασµού, 
αλλά και για τα συµφέροντα των ευρωπαίων παραγωγών, επενδυτών και 
καταναλωτών στις αναδυόµενες οικονοµίες.  



Τρίτον, η διεθνής συνεργασία µπορεί να συµβάλλει στην ανταλλαγή δεξιοτήτων, 
τεχνολογίας και βέλτιστων πρακτικών. Οι εταίροι καταβάλλουν µείζονες 
προσπάθειες προκειµένου να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικότερα τους πόρους τους. 
Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί η έννοια των 3R που εφαρµόζει η Ιαπωνία 
(«reduce, reuse, recycle», δηλ.: µείωση, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση)· το 
σχέδιο του νέου πενταετούς προγράµµατος της Κίνας και οι σηµαντικές επενδύσεις 
της στις «πράσινες» τεχνολογίες· και ο ηγετικός ρόλος που έχει αναλάβει η Bόρεια 
Κορέα ως πρωτοπόρος της «πράσινης ανάπτυξης». Η EE πρέπει να καταβάλει 
ακόµα εντονότερες προσπάθειες στους τοµείς αυτούς για να ενισχύσει την 
ανταγωνιστική της θέση και να αποκοµίσει οφέλη από τις ευκαιρίες που η θέση αυτή 
της προσφέρει. Υπάρχουν πολλά περιθώρια διεθνούς συνεργασίας σε αυτούς τους 
τοµείς. Παραδείγµατος χάρη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσω διαλόγων σε υπουργικό 
επίπεδο, συγκεκριµένων ερευνητικών προγραµµάτων και της συνεργασίας σε 
επίπεδο εµπειρογνωµόνων, προωθεί τη συνεργασία µε την Κίνα για την 
αποτελεσµατική χρήση των πόρων σε τοµείς όπως τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, η 
παραγωγή ενέργειας και ο κατασκευαστικός τοµέας. 

Μέσω των εξωτερικών εµπορικών της σχέσεων, η EE πρέπει να εξακολουθήσει να 
καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει ανταγωνισµό επί ίσοις όροις στη 
βιοµηχανία, να επιφέρει περισσότερη σταθερότητα όσον αφορά την προµήθεια 
πρώτων υλών και να προωθήσει την ελευθέρωση του εµπορίου στον τοµέα των 
περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών ώστε να εξασφαλισθεί η 
ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας σε διεθνές επίπεδο. Η ευρύτερη διάδοση της 
χρήσης των «πράσινων» τεχνολογιών θα εξασφάλιζε οφέλη για το περιβάλλον και 
θα βελτίωνε την αποτελεσµατικότητα των παραγωγικών διαδικασιών 
υποστηρίζοντας, κατά τον τρόπο αυτόν, την αποτελεσµατικότερη χρήση των 
σπανιζόντων φυσικών πόρων παγκοσµίως. 

Η EE ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την εµβάθυνση της συνεργασίας µε τους διεθνείς 
εταίρους όσον αφορά την αποτελεσµατική χρήση των πόρων. Η συνεργασία αυτή θα 
συνέβαλλε στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η EE όσον αφορά την αειφόρο 
ανάπτυξη και τον σηµαντικό αντίκτυπο των στρατηγικών για τη µείωση της 
φτώχειας σε αναπτυσσόµενες χώρες οι οποίες εξαρτώνται από τους πόρους. Θα 
συνέτεινε επίσης στον περιορισµό της ραγδαία αυξανόµενης ζήτησης πόρων 
παγκοσµίως ενθαρρύνοντας τη µετάβαση προς καθαρότερες µεθόδους παραγωγής 
και µεταφοράς ενέργειας. Η διεθνής διάσκεψη Ρίο+20 για την αειφόρο ανάπτυξη, η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί το 2012, θα επικεντρωθεί στην «πράσινη οικονοµία» και 
στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση, θα αποτελέσει δε µια καλή ευκαιρία 
προκειµένου η EE να συζητήσει το ζήτηµα της αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων 
µε τους εταίρους της παγκοσµίως. 

7. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ  

Η EE έχει ανάγκη από εργαλεία για την παρακολούθηση και τη µέτρηση της 
προόδου που επιτελείται όσον αφορά την αποτελεσµατική χρήση των πόρων. Η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», µε τους πρωταρχικούς στόχους που έχει θέσει, παρέχει 
ήδη ορισµένα κριτήρια αναφοράς: πρόκειται για τη µείωση των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου κατά 20% (ή κατά 30% εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες 
συνθήκες), 20% ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και κατά 20% αύξηση της 
αποτελεσµατικής χρήσης της ενέργειας. Ωστόσο, χρειάζονται δείκτες για την 
παρακολούθηση πτυχών όπως η διαθεσιµότητα φυσικών πόρων, οι περιοχές στις 
οποίες βρίσκονται, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της χρήσης τους, τα ποσοστά 



παραγωγής και ανακύκλωσης αποβλήτων, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητα. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει την 
ύπαρξη κατάλληλων δεικτών για τους σκοπούς της παρακολούθησης και ανάλυσης, 
π.χ. βάσει των δεικτών για την αειφόρο ανάπτυξη. 

Η αποτελεσµατική διακυβέρνηση και η παρακολούθηση της προόδου είναι 
αποφασιστική σηµασίας προκειµένου η EE να εξασφαλίσει αποτελεσµατικότερη 
χρήση των πόρων κατά την παραγωγή και την κατανάλωση. Οι δράσεις που 
προβλέπονται στο πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Μια Ευρώπη που 
χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους» συνδέονται στενά µε άλλες 
εµβληµατικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως µε εκείνες που 
αφορούν τη βιοµηχανική πολιτική, την Ένωση καινοτοµίας, το ψηφιακό 
θεµατολόγιο και την ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας8, καθώς και τις 
σχετικές δράσεις των κρατών µελών.  

Η διακυβέρνηση και παρακολούθηση θα πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και θα περιλαµβάνουν τα σχετικά στοιχεία της 
στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη ώστε να εξασφαλίζεται συνολική 
συνοχή. Θα βασίζονται σε ανάλυση των πολιτικών της EE και αυτών που 
καταρτίζουν τα επιµέρους κράτη µέλη στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραµµάτων 
µεταρρυθµίσεων ως µέρος της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 9 . Αυτό θα 
πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου για το 2012. 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η έµφαση στην αποτελεσµατική χρήση των πόρων στο πλαίσιο της χάραξης των 
πολιτικών αποτελεί αναγκαιότητα αλλά και ευκαιρία για την EE. Η παρούσα 
εµβληµατική πρωτοβουλία δηµιουργεί ένα πλαίσιο που θα συµβάλει ώστε 
µακροπρόθεσµες στρατηγικές σε τοµείς όπως η ενέργεια, η κλιµατική αλλαγή, η 
έρευνα και καινοτοµία, η βιοµηχανία, οι µεταφορέας, η γεωργία, η αλιεία και η 
περιβαλλοντική πολιτική, να παράγουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα όσον αφορά 
την αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας.  

Ως επόµενο βήµα, η Επιτροπή θα υποβάλει συγκεκριµένες προτάσεις σχετικά µε τη 
χάραξη στρατηγικών για τη βελτίωση της αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων 
στους διάφορους τοµείς πολιτικής, όπως παρουσιάζεται στο παράρτηµα 1.  

Η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια, 
την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή, τις υποψήφιες για ένταξη χώρες και τους ενδιαφερόµενους φορείς να 
συµβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των στρατηγικών αυτών και στην προώθηση 
της αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων.  

                                                 
8 COM(2010) 614, COM(2010) 546, COM(2010) 245, COM(2010) 682. 
9 COM(2011) 11 - Ευρώπη 2020, Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης: παρουσίαση της ολοκληρωµένης 

απάντησης της ΕΕ στην κρίση. 



Παράρτηµα 1: Πρωτοβουλίες που προβλέπονται το 2011 για την εφαρµογή της εµβληµατικής 
πρωτοβουλίας «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους »10 
 

1ο 
τρίµηνο 
του 2011  

Χάρτης πορείας για µια 
οικονοµία χαµηλών εκποµπών 
άνθρακα έως το 2050 

Θα παρουσιάζει ενδεχόµενες άγουσες που οδηγούν σε 
µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα για να 
µειωθούν οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 
80 έως 95% έως το 2050 και παράλληλα να βελτιωθεί 
η ενεργειακή ασφάλεια της EE και να δοθεί ώθηση 
στη βιώσιµη ανάπτυξη και την απασχόληση, 
περιλαµβανοµένων ορόσηµων, τοµεακών 
συνεισφορών και των συνεπειών για τις πολιτικές 
κατά τα επόµενα λίγα χρόνια  

1ο 
τρίµηνο 
του 2011 

Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
ενεργειακής απόδοσης 2020 

 

Θα προσδιορίζει µέτρα για την εξοικονόµηση 
ενέργειας κατά 20% στο σύνολο των τοµέων. Το 3ο 
τρίµηνο του 2011, θα το ακολουθήσει οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση 

1ο 
τρίµηνο 
του 2011 

Λευκή βίβλος σχετικά µε το 
µέλλον των µεταφορών 

 

Θα παρουσιάζει ιδέες για την επίτευξη έως το 2050 
ενός ασφαλούς και ανταγωνιστικού συστήµατος 
µεταφορών µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα και µε 
αποτελεσµατική χρήση των πόρων το οποίο θα αίρει 
όλους τους φραγµούς που υπάρχουν για την 
εσωτερική αγορά µεταφορών και θα προωθεί τις 
καθαρές τεχνολογίες και τον εκσυγχρονισµό των 
δικτύων µεταφορών 

1ο 
τρίµηνο 
του 2011 

Ανακοίνωση για µια πολιτική 
και στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα στην ΕΕ για 
την περίοδο έως το 2020 

Θα καθορίζει τις δεσµεύσεις την ανάληψη των οποίων 
θα πρέπει να εξετάσει η ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών 
προσπαθειών και λαµβάνοντας υπόψη τις πιέσεις στα 
οικοσυστήµατα. Η στρατηγική θα διατυπώσει ένα 
σύνολο επιµέρους στόχων ως βάση για την ανάληψη 
δράσης 

1ο 
τρίµηνο 
του 2011 

Ανακοίνωση για την 
αντιµετώπιση των προκλήσεων 
στις αγορές βασικών αγαθών 
και πρώτων υλών 

 

Θα προσδιορίζει, µεταξύ άλλων, τις πρώτες ύλες 
ζωτικής σηµασίας και θα θεσπίζει ολοκληρωµένα 
µέτρα για να εξασφαλισθεί η σταθερότητα του 
εφοδιασµού της EE µε πρώτες ύλες, τόσο από 
εσωτερικές πηγές όσο και από τις παγκόσµιες αγορές, 
υπογραµµίζοντας επίσης τον ρόλο της πολιτικής 
εµπορίου στον τοµέα αυτόν. Θα προωθεί την εξόρυξη, 
την ανακύκλωση, την έρευνα, την καινοτοµία και την 
αντικατάσταση εντός της EE. Τέλος, θα βελτιώνει τη 
συνεκτικότητα µεταξύ των πολιτικών της EE για τις 
πρώτες ύλες και της εξωτερικής πολιτικής 

1ο 
τρίµηνο 
του 2011 

Αναθεώρηση της οδηγίας για 
τη φορολόγηση της ενέργειας  

Θα εκσυγχρονίσει το πλαίσιο της φορολόγησης της 
ενέργειας ώστε αυτό να υποστηρίζει καλύτερα τον 
στόχο της διατηρήσιµης ανάπτυξης, ο οποίος αποτελεί 
στόχο άµεσης προτεραιότητας, προωθώντας µια 
περισσότερο ανταγωνιστική και «πράσινη» οικονοµία 
που χρησιµοποιεί αποδοτικότερα τους πόρους 

2ο 
τρίµηνο 
του 2011 

Χάρτης πορείας για µια 
Ευρώπη που χρησιµοποιεί 
αποτελεσµατικά τους πόρους 

Θα αξιοποιεί και θα συµπληρώνει προηγούµενες 
πρωτοβουλίες µε κύριο στόχο την αύξηση της 
παραγωγικότητας των πόρων και την αποσύνδεση της 
οικονοµικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων και 

                                                 
10 Βλ. τα προγράµµατα εργασίας της Επιτροπής για το 2010 και το 2011 - COM(2010) 135 και 

COM(2010) 623.  



 από τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο 

2ο/3ο 
τρίµηνο 
του 2011 

Κοινή Γεωργική Πολιτική 

Κοινή Αλιευτική Πολιτική 

Πολιτική συνοχής 

Μέσο για τις υποδοµές στον 
τοµέα της ενέργειας 

Αναθεώρηση του ∆Ε∆-Μ 

Οι προτάσεις για την αναθεώρηση αυτών των 
πολιτικών θα συµβάλουν στην ευθυγράµµισή τους µε 
τις τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες, ιδίως µε τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και µε την παρούσα 
εµβληµατική πρωτοβουλία 

4ο 
τρίµηνο 
του 2011 

Χάρτης πορείας για την 
ενέργεια 2050 

 

Θα εξετάζει ενδεχόµενες άγουσες που οδηγούν την EE 
σε ένα ενεργειακό σύστηµα χαµηλών εκποµπών 
άνθρακα µε αποτελεσµατική χρήση των πόρων, καθώς 
και τις πολιτικές προκλήσεις που αυτό συνεπάγεται 

2011 Έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας 

 

Θα παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρµογή των 
έξυπνων δικτύων ενέργειας στα κράτη µέλη µε σκοπό 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την 
υποστήριξη της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
και την κατασκευή υποδοµής για ηλεκτρικά οχήµατα 

2011 Ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασµού και διεθνής 
συνεργασία 

Θα αποτελεί µια σφαιρική ανάλυση της εξωτερικής 
διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της EE 

2011 Επανεξέταση των ουσιών 
προτεραιότητας που 
αναφέρονται στην οδηγία-
πλαίσιο για τα ύδατα 

Πρόκειται για επανεξέταση των ουσιών 
προτεραιότητας που ενέχουν κινδύνους για το υδατικό 
περιβάλλον, ή µέσω αυτού, σε επίπεδο ΕΕ  

2011 Στρατηγική για τη βιώσιµη 
ανταγωνιστικότητα του 
κατασκευαστικού τοµέα της 
ΕΕ 

Θα προσδιορίζει τρόπους για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του τοµέα αντιµετωπίζοντας 
παράλληλα τρέχουσες και µελλοντικές κοινωνικές 
προκλήσεις έως το 2020 

2011 Ευρωπαϊκή στρατηγική και 
πρόγραµµα δράσης προς µια 
βιώσιµη βιοοικονοµία έως το 
2020 

 

Θα περιλαµβάνει την ολοκλήρωση ενός Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και την εφαρµογή µιας Ευρωπαϊκής 
Σύµπραξης για την Καινοτοµία στους τοµείς της 
βιοοικονοµίας. Θα προωθεί τη σύµπραξη διαφόρων 
τοµέων και πολιτικών στο σύνολο της βιοοικονοµίας, 
τη βελτίωση του πλαισίου για την καινοτοµία και την 
προώθηση µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα Ε&Α και 
καινοτοµίας των κρατών µελών  

2011 Στρατηγικό σχέδιο 
τεχνολογικών συστηµάτων 
µεταφορών 

Θα παρουσιάζει ένα µεσοπρόθεσµο στρατηγικό 
θεµατολόγιο για την έρευνα, την καινοτοµία και τη 
χρήση της τεχνολογίας, προτείνοντας τρόπους µε τους 
οποίους η τεχνολογία αιχµής στον τοµέα των 
µεταφορών µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των 
στόχων της Λευκής Βίβλου για το µέλλον των 
µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής της 
Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την Έξυπνη 
Κινητικότητα 

2011 Αναθεώρηση της νοµοθεσίας 
για την παρακολούθηση και 
την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά µε τις εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου 

Θα βελτιώνει την παρακολούθηση του πρωταρχικού 
στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά µε 
το κλίµα αποσκοπώντας παράλληλα στη µείωση του 
άσκοπου διοικητικού φόρτου 
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Παράρτηµα 2: Βασικές παραδοχές της EE όσον αφορά την κατάρτιση µοντέλων και ενδεχόµενες 
παραλλαγές στις παραµέτρους 

(µε ένδειξη των ανώτατων και κατώτατων οριακών τιµών του φάσµατος των αποτελεσµάτων για κάθε παραδοχή 
ή παράµετρο, υπολογιζόµενων ατοµικά ή από κοινού, µε σκοπό τη διαπίστωση των ευαισθησιών και την 

κατάρτιση σεναρίων πολιτικής. Οι σχετικές παραλλαγές πρέπει να επιλέγονται βάσει των στοιχείων στα οποία 
εστιάζεται η συγκεκριµένη ανάλυση). 

 

Παράµετρος 
Σενάριο αναφοράς 

(τρέχουσες τάσεις και 
πολιτικές) 

Απαισιόδοξο σενάριο Αισιόδοξο σενάριο 

Πολιτικές 

Μόνο τρέχουσες πολιτικές και 
µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων 
του Συστήµατος Εµπορίας 
∆ικαιωµάτων Εκποµπών (ΣΕ∆Ε), 
ΑΠΕ 20% και στόχων µείωσης 
των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου εκτός ΣΕ∆Ε 

Κατακερµατισµένη δράση 
για την κλιµατική αλλαγή – 
Συµφωνία της Κοπεγχάγης 
για τους φορείς εκτός EE. 

Συντονισµένη δράση για 
την κλιµατική αλλαγή σε 
παγκόσµιο επίπεδο 
σύµφωνη µε τον στόχο των 
2°C. 

Αύξηση του ΑΕΠ 

Μεσοπρόθεσµα όπως ορίζεται 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». 
«Υποτονική ανάκαµψη» - Η 
Ευρώπη θα υποστεί µόνιµη 
απώλεια πλούτου αλλά θα 
εισέλθει εκ νέου σε τροχιά 
ανάπτυξης µε ποσοστά ανάπτυξης 
σύµφωνα µε τις µακροπρόθεσµες 
προβλέψεις για το ΑΕΠ που 
περιλαµβάνονται στην έκθεση την 
οποία εκπόνησε η Γ∆ ECFIN το 
2009 σχετικά µε τη δηµογραφική 
γήρανση. 

«Η χαµένη δεκαετία» - Η 
Ευρώπη θα έχει υποστεί 
µόνιµη απώλεια πλούτου 
και δυναµικού για 
µελλοντική ανάπτυξη. 

«∆ιατηρήσιµη ανάκαµψη» - 
Η Ευρώπη είναι σε θέση να 
πραγµατοποιήσει πλήρη 
επάνοδο στα προηγούµενα 
επίπεδα ανάπτυξης και να 
αυξήσει τις δυνατότητες 
υπέρβασής τους. 

Τιµές εισαγωγής 
ορυκτών 
καυσίµων 

Τιµή πετρελαίου περί τα 105 USD 
(2008) το βαρέλι το 2030· 
125 USD (2008) το βαρέλι το 
2050· αντίστοιχη εξέλιξη των 
τιµών φυσικού αερίου και 
άνθρακα. 

Τιµές ορυκτών καυσίµων 
όπως στο σενάριο 
αναφοράς· σηµαντικός 
κίνδυνος πετρελαϊκών 
κρίσεων (π.χ. διπλασιασµός 
της τιµής του πετρελαίου) 
σε περίπτωση που γίνει 
αισθητή η εξάντληση των 
πόρων. 

Χαµηλές τιµές εισαγωγής 
πετρελαίου ύψους 80 USD 
το βαρέλι το 2030 και 70 
USD το 2050 ως συνέπεια 
της παγκόσµιας δράσης 
κατά της κλιµατικής 
αλλαγής. 

∆έσµευση και 
αποθήκευση 
άνθρακα 

Επίδειξη ευρείας κλίµακας 
ολοκληρώνεται επιτυχώς έως το 
2020· η εµπορική αξιοποίηση 
αρχίζει µετά το 2020 αναλόγως 
του βαθµού ανταγωνιστικότητας 
µε τις ισχύουσες τιµές του 
άνθρακα. 

Σηµαντική καθυστέρηση 
της εφαρµογής και 
επακόλουθη καθυστέρηση 
στη µείωση του κόστους 
λόγω καθυστέρησης της 
επιτυχούς επίδειξης και/ή 
µη αποδοχής της 
τεχνολογίας από το κοινό. 

Ταχύτερη εφαρµογή λόγω 
κινήτρων µε τη µορφή 
αύξησης των τιµών του 
άνθρακα. Ευρεία εφαρµογή. 
Το ίδιο ισχύει για το φυσικό 
αέριο και τις βιοµηχανικές 
διαδικασίες. 



EL 17   EL 

Παραγωγή 
πυρηνικής 
ενέργειας 

Αντικατάσταση παλαιών 
µονάδων πυρηνικής ενέργειας µε 
νέες στις υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις. Νέες πυρηνικές 
µονάδες στην Πολωνία και την 
Ιταλία. Η παραγωγή πυρηνικής 
ενέργειας καταργείται σταδιακά 
στο Βέλγιο και τη Γερµανία 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία όπως 
προβλέπεται στο σενάριο. 

Λιγότερο πυρηνικό 
δυναµικό λόγω 
περιορισµένης αποδοχής 
της πυρηνικής ενέργειας 
από το κοινό. 

Επίλυση των προβληµάτων 
σχετικά µε την ασφάλεια 
και τα απόβλητα µε 
αποτέλεσµα ευρύτερη 
αποδοχή από το κοινό· τα 
κράτη µέλη θέτουν σε 
εφαρµογή 
προγραµµατισµένες 
αλλαγές στις πολιτικές για 
την πυρηνική ενέργεια. 

Ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ) 

Γνώση των τεχνολογιών και 
µειώσεις του κόστους, όπως 
παρατηρήθηκαν τα τελευταία 
χρόνια, σε συνδυασµό µε άρση 
των διοικητικών φραγµών. 
Σταδιακή κατάργηση των 
επιδοτήσεων για ώριµες 
τεχνολογίες και σηµαντικές 
επενδύσεις στα νέα και ευφυή 
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι πολιτικές για τις ΑΠΕ 
παραµένουν όπως στο 
σενάριο αναφοράς, δεν 
χαράσσονται νέες πολιτικές 
για τις ΑΠΕ για την περίοδο 
µετά το 2020. 
Περιορισµένη γνώση 
τεχνολογιών από την 
τεχνολογική πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί αλλού στον 
τοµέα των ΑΠΕ. 

Αυστηρότερες πολιτικές για 
το κλίµα, ενίσχυση των 
εθνικών πολιτικών υπέρ των 
ΑΠΕ και του ευρωπαϊκού 
πλαισίου, π.χ. ισχυρότερη 
υποστήριξη και ενισχυµένη 
διευκόλυνση της επέκτασης 
του (έξυπνου) δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας, µε 
αποτέλεσµα την επιτάχυνση 
των µειώσεων κόστους και 
της γνώσης των 
τεχνολογιών· ταχεία 
επίτευξη της ισοτιµίας του 
δικτύου ηλιακής ενέργειας 
και αποτελεσµατική ένταξη 
της ηλιακής ενέργειας στην 
αγορά.  

Ενεργειακή 
απόδοση 

Μέτρια αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης. Επιτυγχάνεται 
αποσύνδεση της οικονοµικής 
ανάπτυξης από την κατανάλωση 
ενέργειας, όµως όχι σε τέτοια 
έκταση ώστε να αξιοποιούνται οι 
οικονοµικές δυνατότητες 
εξοικονόµησης. 

Οι οικονοµικοί περιορισµοί 
λειτουργούν ανασταλτικά 
για την αξιοποίηση των 
υφιστάµενων δυνατοτήτων 
εξοικονόµησης ενέργειας 
στους σηµαντικότερους 
τοµείς κατανάλωσης.  

Το σενάριο της «βιώσιµης 
ανάπτυξης» υποβοηθείται 
από τις σηµαντικές 
επενδύσεις υπέρ των 
τεχνολογιών ενεργειακής 
απόδοσης και υπέρ της 
εξεύρεσης λύσεων που 
προωθούν την ενεργειακή 
απόδοση, γεγονός που 
εξασφαλίζει σηµαντική 
εξοικονόµηση ενέργειας. 

Μεταφορές  

Συνέχιση των υφιστάµενων 
τάσεων, δηλ. αυξάνεται η ζήτηση 
εµπορευµατικών µεταφορών 
παράλληλα µε την αύξηση του 
ΑΕΠ, ενώ η αύξηση των 
µεταφορών επιβατών υπολείπεται 
ελαφρώς της αύξησης του ΑΕΠ. 
Κατά βάση, συνεχίζεται η χρήση 
των τεχνολογιών οχηµάτων που 
είναι διαθέσιµες σήµερα. 

Οι τάσεις του σεναρίου 
αναφοράς σε συνδυασµό µε 
σηµαντικές καθυστερήσεις 
περιορίζουν την 
τεχνολογική πρόοδο και τις 
µειώσεις του κόστους των 
τεχνολογιών χαµηλών 
εκποµπών άνθρακα, όπως 
τα ηλεκτρικά 
οχήµατα· απουσία ευνοϊκού 
πλαισίου πολιτικής. 

Επιτυχής µετάβαση στη 
διαχείριση της ζήτησης, 
«σωστή τιµολόγηση» και 
επιτάχυνση της 
τεχνολογικής καινοτοµίας, 
στοιχεία που επιτρέπουν την 
ευρεία διάδοση της 
ηλεκτροκίνησης. 
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Ποιότητα του 
αέρα 

Σταδιακή θέσπιση αυστηρότερης 
νοµοθεσίας για την ποιότητα του 
αέρα, πέραν των ορίων που 
προβλέπει η οδηγία για την 
ποιότητα του ατµοσφαιρικού 
αέρα (2008/50/EΚ), ιδίως δε (νέα) 
όρια για τα ΑΣ10, (νέα 
δεσµευτικά) όρια για τα ΑΣ2.5 (η 
οδηγία για την ποιότητα του 
ατµοσφαιρικού αέρα προβλέπει 
ενδεικτικά επίπεδα για το 2020), 
και (νέες) οριακές τιµές για το 
όζον µε σκοπό να αρχίσει η 
επιβολή τους το 2020 και να 
επιτευχθεί η συµµόρφωση των 
κρατών µελών έως το 2030. Εν 
συνεχεία, θεσπίζεται µεν 
σταδιακά και µε αργούς ρυθµούς 
αυστηρότερη νοµοθεσία για την 
ποιότητα του αέρα, ωστόσο έως 
το 2050 όλα τα κράτη µέλη θα 
υπολείπονται ακόµα από την 
επίτευξη επιπέδων ποιότητας του 
αέρα τα οποία δεν θα έχουν 
σηµαντικές αρνητικές συνέπειες 
για την υγεία ή το περιβάλλον. 

∆ιατήρηση της υφιστάµενης 
κατάστασης, δηλ. εφαρµογή 
της ισχύουσας νοµοθεσίας 
σχετικά µε τις 
προδιαγραφές ποιότητας 
του αέρα (SO2, NOx, CO, 
ΑΣ, όζον, βενζο-α-πυρένιο, 
βαρέα µέταλλα), τις οποίες 
τα κράτη µέλη θα 
εφαρµόσουν κατά βάση έως 
το 2020. Εν συνεχεία, 
θέσπιση αυστηρότερης 
νοµοθεσίας για την 
ποιότητα του αέρα, αν και 
κατά πάσα πιθανότητα τα 
επίπεδα ποιότητας του αέρα 
που θα επιτευχθούν θα 
εξακολουθήσουν να έχουν 
σηµαντικές αρνητικές 
συνέπειες για την υγεία ή το 
περιβάλλον το 2050.  
 

Συµφωνία για περισσότερο 
φιλόδοξες προδιαγραφές για 
την ποιότητα του αέρα για 
την περίοδο από το 2020 
και εξής, χάρη στην οποία 
σταδιακά επιτυγχάνονται 
επίπεδα ποιότητας του αέρα 
χωρίς σηµαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις για την υγεία ή 
το περιβάλλον (π.χ. όπως 
περιγράφεται στις 
κατευθυντήριες γραµµές 
του ΠΟΕ για την ποιότητα 
του αέρα) και επιτυχής 
πλήρης εφαρµογή από τα 
κράτη µέλη έως το 2050. 

Βιοποικιλότητα 

Πλήρης υλοποίηση του δικτύου 
Natura 2000 στην EE σε 
συνδυασµό µε αύξηση των 
θαλάσσιων περιοχών που 
εντάσσονται σε αυτό, µε 
διασύνδεση των 
προστατευόµενων περιοχών και 
δράσεις για την προστασία της 
βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. 

Ελλιπής εφαρµογή των 
απαιτήσεων του δικτύου 
Natura 2000 στην EE µε 
ατελή διασύνδεση µεταξύ 
των προστατευόµενων 
περιοχών του Natura 2000. 

Όπως στο σενάριο 
αναφοράς, αλλά µε πλήρη 
προστασία της 
βιοποικιλότητας στο σύνολό 
της στην EE, αποκατάσταση 
της βιοποικιλότητας και των 
υπηρεσιών οικοσυστήµατος 
σύµφωνα µε τον στόχο της 
στρατηγικής της EE για τη 
βιοποικιλότητα και 
υλοποίηση της έννοιας των 
πράσινων υποδοµών. 

∆ιαχείριση 
αποβλήτων 

Πλήρης εφαρµογή της 
υφιστάµενης νοµοθεσίας της EE 
περί αποβλήτων, ιδίως όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων 
για την ανακύκλωση και τη 
µείωση των αποβλήτων. 

Μη επίτευξη των στόχων 
της EE για την ανακύκλωση 
από ορισµένα κράτη µέλη, 
περιορισµένη µείωση των 
αποβλήτων. 

Επίτευξη των ποσοστών 
των κρατών µελών µε τις 
καλύτερες επιδόσεις όσον 
αφορά την πρόληψη, την 
αξιοποίηση και την 
ανακύκλωση αποβλήτων, µε 
υπέρβαση των ελάχιστων 
στόχων της EE και µείωση 
των αποβλήτων κατά 15%. 
Μηδενική χρήση χώρων 
υγειονοµικής ταφής 
αποβλήτων στα κράτη µέλη.
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Γλυκά ύδατα  

Όλο και µεγαλύτερα τµήµατα της 
EE πλήττονται από λειψυδρία, και 
οι ξηρασίες αποτελούν διαρκώς 
συχνότερο και εκτενέστερο 
φαινόµενο. Μεγαλύτερο 
ενεργειακό αποτύπωµα της 
χρήσης των υδάτων δεδοµένου 
ότι ένα µεγαλύτερο µέρος θα 
πρέπει να προέλθει από 
εναλλακτικές πηγές όπως η 
αφαλάτωση. 
Οι απαιτήσεις της οδηγίας-
πλαισίου για τα ύδατα 
εφαρµόζονται και επιτυγχάνεται 
ικανοποιητική οικολογική 
κατάσταση στις περισσότερες 
λεκάνες.  

Μεγάλο µέρος της EE 
πλήττεται από λειψυδρία, 
και οι ξηρασίες αποτελούν 
διαρκώς συχνότερο και 
εκτενέστερο φαινόµενο (το 
οποίο επιδεινώνεται από 
την κλιµατική αλλαγή). Οι 
πληµµύρες επίσης γίνονται 
συχνότερες και/ή πιο 
έντονες. Υψηλό ενεργειακό 
αποτύπωµα της χρήσης των 
υδάτων.  
Οι απαιτήσεις της οδηγίας-
πλαισίου για τα ύδατα 
εφαρµόζονται εν µέρει 
µόνον και δεν επιτυγχάνεται 
καλή οικολογική 
κατάσταση σε όλες τις 
λεκάνες. 

Η διαχείριση της ζήτησης 
ύδατος γίνεται κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η σωστή 
κατανοµή των διαθέσιµων 
πόρων στους χρήστες 
ύδατος και στο περιβάλλον. 
Το ενεργειακό αποτύπωµα 
της κατανάλωσης ύδατος 
είναι χαµηλό λόγω της 
αειφόρου διαχείρισης των 
υδάτων. 
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Γεωργία και 
χρήση της γης. 

Η γεωργική παραγωγή αυξάνεται 
σηµαντικά, αλλά η αύξηση των 
αποδόσεων είναι µέτρια ως 
αποτέλεσµα της σταδιακής 
εφαρµογής των σύγχρονων 
τεχνολογιών στις 
αναπτυσσόµενες χώρες. Ο 
αριθµός των χωρών-εξαγωγών 
αυξάνει, αλλά για την κάλυψη 
των αναγκών σε τρόφιµα/ενέργεια 
µπορεί να εξακολουθούν να 
ασκούνται πιέσεις για νέες 
εκτάσεις, µε αποτέλεσµα να 
παρατηρείται κάποια αποψίλωση 
δασών και να καλλιεργούνται 
νέες εκτάσεις (κυρίως λειµώνες ή 
περιθωριακές γεωργικές εκτάσεις) 
και, ως εκ τούτου, να αυξάνονται 
οι εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου και να παρατηρείται 
απώλεια βιοποικιλότητας. 

Η γεωργική παραγωγή 
αυξάνεται σηµαντικά για 
την κάλυψη των 
διατροφικών αναγκών του 
αυξανόµενου και 
περισσότερο εύπορου 
παγκόσµιου πληθυσµού. 
Στασιµότητα στις 
αποδόσεις λόγω της 
βραδείας τεχνολογικής 
προόδου και της εκτατικής 
γεωργίας, µε αποτέλεσµα η 
παραγωγή σιτηρών στις 
περισσότερες χώρες-
εξαγωγείς να είναι χαµηλή 
σε σχέση µε τη ζήτηση των 
αγορών, και η παραγωγή να 
επικεντρώνεται σε σχετικά 
περιορισµένο αριθµό 
χωρών-εξαγωγών. Οι 
επιπτώσεις της κλιµατικής 
αλλαγής ενδέχεται να 
περιορίζουν περιοδικά τις 
εσοδείες σε ευρείες 
περιοχές, προκαλώντας 
απότοµες αυξήσεις των 
τιµών των τροφίµων οι 
οποίες οξύνουν τις 
ανησυχίες όσον αφορά την 
επισιτιστική ασφάλεια. Ως 
συνέπεια των σηµαντικών 
πιέσεων για την κάλυψη 
των διατροφικών αναγκών, 
συνεχίζεται η αποψίλωση 
δασών καθώς αρχίζουν να 
καλλιεργούνται σηµαντικές 
νέες εκτάσεις. Η 
εντατικοποίηση της 
γεωργικής παραγωγής και η 
αποψίλωση των δασών 
ασκούν νέες πιέσεις στη 
βιοποικιλότητα και 
αυξάνουν τις εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου. 

Η γεωργική παραγωγή 
αυξάνεται σηµαντικά, όµως 
αυξάνονται επίσης µε ταχείς 
ρυθµούς οι αποδόσεις ως 
αποτέλεσµα π.χ. της χρήσης 
τεχνολογιών βελτίωσης των 
σπόρων/ριζών, σηµειακής 
άρδευσης κ.λπ. Κατά τον 
τρόπο αυτόν, η αύξηση της 
ζήτησης για 
τρόφιµα/ενέργεια ασκεί 
λιγότερη πίεση για 
επέκταση των 
καλλιεργούµενων 
εκτάσεων, µε αποτέλεσµα 
να περιορίζονται η 
αποψίλωση δασών και η 
καλλιέργεια νέων εκτάσεων 
(κυρίως λειµώνων ή 
περιφερειακών γεωργικών 
εκτάσεων). 

 

 


