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1. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Η Ευρώπη γνώρισε πολλές δεκαετίες αυξανόµενου πλούτου και ευηµερίας χάρη στην 
εντατική χρήση πόρων. Σήµερα όµως αντιµετωπίζει τη διπλή πρόκληση να προωθήσει την 
ανάπτυξη που χρειάζεται για την εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης και ευηµερίας για τους 
πολίτες της, και να φροντίσει ώστε η ποιότητα της ανάπτυξης αυτής να οδηγήσει σε βιώσιµο 
µέλλον. Για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις αυτές και να τις µετατρέψουµε σε ευκαιρίες, 
θα απαιτηθεί ριζικός µετασχηµατισµός της οικονοµίας µας εντός µιας γενιάς – στους τοµείς 
της ενέργειας, της βιοµηχανίας, της γεωργίας, της αλιείας και των µεταφορών, καθώς και στις 
πρακτικές των παραγωγών και των καταναλωτών. Αν προετοιµάσουµε αυτόν τον 
µετασχηµατισµό εγκαίρως, µε τρόπο προβλέψιµο και ελεγχόµενο, θα µπορέσουµε να 
αυξήσουµε περαιτέρω τον πλούτο και την ευηµερία µας, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη χρήση 
πόρων και τις επιπτώσεις της.  

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η χρήση ορυκτών καυσίµων στον κόσµο 
πολλαπλασιάστηκε επί 12 και η εξόρυξη υλικών πόρων επί 34. Σήµερα στην ΕΕ, 
καταναλώνουµε 16 τόνους υλικών κατ’ άτοµο ετησίως, εκ των οποίων 6 τόνοι σπαταλώνται, 
ενώ η µισή από την ποσότητα αυτή καταλήγει στους χώρους υγειονοµικής ταφής. Πλην όµως 
πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι έχει λήξει η εποχή των άφθονων και φθηνών πόρων. Οι 
επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν ολοένα και µεγαλύτερο κόστος για τις βασικές πρώτες ύλες και 
τα βασικά ορυκτά, των οποίων η ανεπάρκεια και οι ασταθείς τιµές επηρεάζουν αρνητικά την 
οικονοµία. Οι πηγές ορυκτών, µετάλλων και ενέργειας, καθώς και τα ιχθυαποθέµατα, η 
ξυλεία, το νερό, τα γόνιµα εδάφη, ο καθαρός ατµοσφαιρικός αέρας, η βιοµάζα και η 
βιοποικιλότητα τελούν υπό πίεση, όπως εξάλλου και η σταθερότητα του κλιµατικού 
συστήµατος. Ενώ η ζήτηση για τρόφιµα, ζωοτροφές και ίνες µπορεί να αυξηθεί κατά 70% 
έως το 2050, το 60% των κυριότερων οικοσυστηµάτων της υφηλίου που συµβάλλουν στην 
παραγωγή των εν λόγω πόρων έχει ήδη υποβαθµιστεί ή χρησιµοποιείται κατά µη βιώσιµο 
τρόπο. Εάν εξακολουθήσουµε να χρησιµοποιούµε πόρους µε τους τρέχοντες ρυθµούς, µέχρι 
το 2050 θα χρειαστούµε, αθροιστικά, το ισοδύναµο περισσότερων από δύο πλανήτες για τον 
εφοδιασµό µας, και οι προσδοκίες πολλών για µια καλύτερη ποιότητα ζωής δεν θα 
εκπληρωθούν. 

Το οικονοµικό µας σύστηµα εξακολουθεί να ενθαρρύνει τη µη αποδοτική χρήση των πόρων, 
τιµολογώντας ορισµένους σε επίπεδα κάτω του πραγµατικού κόστους. Το Παγκόσµιο 
Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για τη Βιώσιµη (Αειφόρο) Ανάπτυξη εκτιµά ότι µέχρι το 2050 θα 
χρειαστούµε τετραπλάσια έως και δεκαπλάσια αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων, ενώ 
θα χρειαστούν σηµαντικές αλλαγές ήδη µε χρονικό ορίζοντα το 2020. Ορισµένες δυναµικές 
επιχειρήσεις έχουν αναγνωρίσει τα οφέλη µιας παραγωγικότερης χρήσης των πόρων, πλην 
όµως ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων και καταναλωτών δεν έχουν ακόµη 
συνειδητοποιήσει την κλίµακα και τον επείγοντα χαρακτήρα των απαιτούµενων 
µετασχηµατισµών. Η προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων είναι εξαιρετικά σκόπιµη 
για τις επιχειρήσεις και αναµένεται να συµβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της κερδοφορίας τους. Ως εκ τούτου, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του θεµατολογίου της ΕΕ 
για την παγκόσµια ανταγωνιστικότητα. Συντελεί επίσης στην εξασφάλιση βιώσιµης 
ανάκαµψης από την οικονοµική κρίση και είναι ικανή να τονώσει την απασχόληση. 

Ο µετασχηµατισµός χρειάζεται ένα πλαίσιο πολιτικής που δηµιουργεί ισότιµους όρους 
ανταγωνισµού, όπου η καινοτοµία και η αποδοτικότητα των πόρων επιβραβεύονται, 
δηµιουργώντας οικονοµικές ευκαιρίες και βελτιώνοντας την ασφάλεια εφοδιασµού, µέσω του 
επανασχεδιασµού προϊόντων, της βιώσιµης διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων, της 
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ευρύτερης επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και υποκατάστασης υλικών και της 
εξοικονόµησης πόρων. Η αποδέσµευση της οικονοµικής ανάπτυξης από τη χρήση πόρων και 
ο απεγκλωβισµός των νέων αυτών πηγών ανάπτυξης χρειάζεται συνοχή και ενσωµάτωση στις 
πολιτικές που διαµορφώνουν την οικονοµία και τον τρόπο ζωής µας. Η δράση για την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής έχει ήδη ανοίξει τον δρόµο για την αποδέσµευση της 
ανάπτυξης από τη χρήση άνθρακα. 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η εµβληµατική πρωτοβουλία της «Μια Ευρώπη που 
χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους»1 δροµολογούν τον εν λόγω µετασχηµατισµό της 
ΕΕ. Στο πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας απευθύνεται έκκληση για τον σχεδιασµό 
χάρτη πορείας που αποβλέπει «στον καθορισµό µεσο- και µακροπρόθεσµων στόχων, καθώς 
και µέσων για την επίτευξή τους». Ο παρών χάρτης πορείας αξιοποιεί και συµπληρώνει τις 
άλλες πρωτοβουλίες που εντάσσονται στην εν λόγω εµβληµατική πρωτοβουλία, ιδίως τα 
πολιτικά επιτεύγµατα προς την κατεύθυνση µιας οικονοµίας χαµηλών ανθρακούχων 
εκποµπών και συνεκτιµά την πρόοδο που συντελέστηκε όσον αφορά τη θεµατική στρατηγική 
του 2005 για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων2 και τη στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη. Ο χάρτης πορείας πρέπει επίσης να εξεταστεί υπό το πρίσµα των 
παγκόσµιων προσπαθειών µετάβασης προς µια πράσινη οικονοµία3. Βασίζεται σε µεγάλο 
βαθµό σε µια σειρά πηγών στις οποίες παραπέµπει το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Περιβάλλοντος για την κατάσταση και τις προοπτικές του περιβάλλοντος της Ευρώπης. 

2. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ, ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΡΩΝ, ΕΥΡΩΠΗ  

Σχεδιασµός του χάρτη πορείας 

Το όραµα: Μέχρι το 2050 η οικονοµία της ΕΕ αναπτύσσεται σεβόµενη τους 
περιορισµούς από πλευράς πόρων και τα πλανητικά όρια, συµβάλλοντας έτσι στον 
παγκόσµιο οικονοµικό µετασχηµατισµό. Η οικονοµία µας είναι ανταγωνιστική, χωρίς 
αποκλεισµούς και εξασφαλίζει υψηλό βιοτικό επίπεδο µε πολύ µικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η διαχείριση όλων των πόρων, από τις πρώτες ύλες έως 
την ενέργεια, το νερό, τον ατµοσφαιρικό αέρα, τη γη και το έδαφος, πραγµατοποιείται 
κατά τρόπο βιώσιµο. Τα ορόσηµα της κλιµατικής αλλαγής έχουν επιτευχθεί, ενώ η 
βιοποικιλότητα και οι οικοσυστηµικές υπηρεσίες που στηρίζει προστατεύονται και 
έχουν αποτιµηθεί και αποκατασταθεί σε σηµαντικό βαθµό. 

Η ανάπτυξη µε αποδοτική χρήση των πόρων αποτελεί το µέσο πραγµάτωσης του εν λόγω 
οράµατος. Επιτρέπει στην οικονοµία να δηµιουργήσει περισσότερα µε πενιχρότερα µέσα, 
παράγοντας µεγαλύτερη αξία µε λιγότερες εισροές, χρησιµοποιώντας τους πόρους κατά 
τρόπο βιώσιµο και ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Στην πράξη, αυτό 
προϋποθέτει ότι τα αποθέµατα όλων των περιβαλλοντικών πόρων από τα οποία η ΕΕ 
επωφελείται ή µε τα οποία τροφοδοτεί τις παγκόσµιες προµήθειές της είναι ασφαλή και 
αποτελούν το αντικείµενο διαχείρισης εντός των ορίων της µέγιστης βιώσιµης απόδοσής 
τους. Η αποδοτικότητα των πόρων θα απαιτήσει επίσης τον ουσιαστικό µηδενισµό των 

                                                 
1 COM (2011) 21. 
2 COM (2005) 670. 
3 Όπως, π.χ., αντανακλώνται στη Στρατηγική του ΟΟΣΑ για την Πράσινη Ανάπτυξη και στην έκθεση 

του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) µε θέµα την πράσινη οικονοµία, 
καθώς και στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος. 
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υπολειµµατικών αποβλήτων και την αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων, καθώς και την 
κατανόηση και αποφυγή των συστηµικών οικονοµικών κινδύνων περιβαλλοντικής 
προέλευσης. Θα απαιτηθεί ένα νέο κύµα καινοτοµιών. 

Στον παρόντα χάρτη πορείας καθορίζονται ορόσηµα που καταδεικνύουν τις απαιτούµενες 
ενέργειες για να τεθούµε σε τροχιά αποδοτικότητας των πόρων και βιώσιµης ανάπτυξης και 
σε κάθε τµήµα του περιγράφονται οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν βραχυπρόθεσµα για 
τη δροµολόγηση της διαδικασίας αυτής.  

Ο χάρτης πορείας παρέχει ένα πλαίσιο όπου εξηγούνται οι διασυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις 
των ασκούµενων πολιτικών, στο οποίο οι µελλοντικές δράσεις µπορούν να σχεδιαστούν και 
να εφαρµοστούν κατά τρόπο συνεκτικό. Οι διασυνδέσεις µεταξύ καίριας σηµασίας τοµέων 
και πόρων καθώς και οι συνδεόµενες µε αυτούς πρωτοβουλίες άσκησης πολιτικής της ΕΕ 
περιγράφονται στον πίνακα του παραρτήµατος. Προτού υποβληθούν λεπτοµερείς προτάσεις, 
θα καταρτιστούν εκτιµήσεις επιπτώσεων για όλες τις σηµαντικές δράσεις και τους 
ενδεχόµενους στόχους4. 

Επίτευξη και µέτρηση προόδου 

Θα χρειαστούν έγκυροι και εύκολα κατανοητοί δείκτες για τη µετάδοση µηνυµάτων και τη 
µέτρηση της προόδου όσον αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων. 

Ο παρών χάρτης πορείας προτείνει νέους τρόπους επίτευξης της αποδοτικότητας των πόρων, 
µε διαδικασία στην οποία εµπλέκονται όλα τα κύρια ενδιαφερόµενα µέρη, προκειµένου να 
συζητηθούν και να συµφωνηθούν οι δείκτες και οι στόχοι µέχρι τα τέλη του 2013. Η 
διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 6.  

Προκειµένου να εγκαινιαστεί η διαδικασία αυτή διαµορφώνονται προσωρινά δύο επίπεδα 
δεικτών5: 

(1) ένας προσωρινός κύριος δείκτης – «Παραγωγικότητα πόρων» – για να µετράται ο 
κυριότερος στόχος του παρόντος χάρτη πορείας, δηλαδή η βελτίωση των 
οικονοµικών επιδόσεων µε παράλληλη άµβλυνση της πίεσης στους φυσικούς 
πόρους· 

(2) µια σειρά συµπληρωµατικών δεικτών για τους βασικότερους φυσικούς πόρους, όπως 
είναι το νερό, η γη, τα υλικά και ο άνθρακας, που θα συνεκτιµούν τη συνολική 
ενωσιακή κατανάλωση των εν λόγω πόρων. 

Υπερπήδηση των εµποδίων 

Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της καλούνται να καταβάλουν προσπάθειες για την άρση των 
εµποδίων που αναστέλλουν την αποδοτικότητα των πόρων και, έτσι, να δηµιουργήσουν την 
κατάλληλη οµάδα κινήτρων για τη λήψη αποφάσεων παραγωγής και κατανάλωσης. Γι’ αυτό 
θα απαιτηθούν τα εξής: 

– αντιµετώπιση των αγορών και των τιµών, φόρων και επιχορηγήσεων που δεν 
αντανακλούν το πραγµατικό κόστος της χρήσης των πόρων και εγκλωβίζουν την 
οικονοµία σε µη βιώσιµη κατεύθυνση· 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm 
5 Όπως περιγράφεται στο συνοδευτικό έγγραφο COM(2011) 571. 
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– ενθάρρυνση πιο µακροπρόθεσµων καινοτόµων αντιλήψεων στον επιχειρηµατικό, 
στον χρηµατοοικονοµικό και στον πολιτικό τοµέα, που οδηγούν στην υιοθέτηση 
νέων, βιώσιµων πρακτικών, ενθαρρύνουν τα άλµατα προόδου στην καινοτοµία και 
διαµορφώνουν µακρόπνοες και αποτελεσµατικές ως προς το κόστος ρυθµίσεις· 

– διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των κενών στις γνώσεις και δεξιότητές µας και 
την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών και της δέουσας κατάρτισης· 

– αντιµετώπιση των ανησυχιών όσον αφορά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και 
επιδίωξη συναίνεσης µε διεθνείς εταίρους προκειµένου να κινηθούν σε ανάλογες 
κατευθύνσεις. 

3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ο µετασχηµατισµός της οικονοµίας προς µια κατεύθυνση αποδοτικότητας πόρων θα 
οδηγήσει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας και σε νέες πηγές ανάπτυξης και απασχόλησης, 
µέσω του περιορισµού του κόστους χάρη στη βελτίωση της αποδοτικότητας, την εµπορική 
εκµετάλλευση καινοτοµιών και την καλύτερη διαχείριση των πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής τους. Γι’ αυτό θα απαιτηθούν πολιτικές που λαµβάνουν υπόψη την 
αλληλεξάρτηση µεταξύ οικονοµίας, ευηµερίας και φυσικού κεφαλαίου και επιδιώκουν την 
άρση των εµποδίων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, ενώ εξασφαλίζουν µια 
ισότιµη, ευέλικτη, προβλέψιµη και συνεκτική βάση επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Οικοσύστηµα
(φυσικό κεφάλαιο)

Στόχος: διατήρηση
οικολογικής αντοχής

Οικονοµία
(κεφάλαιο µεταποίησης και

χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο)

Στόχος: βελτίωση της
αποδοτικότητας των πόρων

Ευηµερία του ανθρώπου
(κοινωνικό και ανθρώπινο

κεφάλαιο)

Στόχος: ενίσχυση της κοινωνικής
ισότητας και ισότιµη επιβάρυνση

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 
Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος 

3.1. Βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή 

3.1.1. Βελτίωση των προϊόντων και αλλαγή των καταναλωτικών πρακτικών 

Η αλλαγή των καταναλωτικών πρακτικών των ιδιωτικών και δηµόσιων αγοραστών θα 
συµβάλει στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και µπορεί συχνά να οδηγήσει σε 
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άµεση καθαρή µείωση του κόστους. Μπορεί επίσης να συµβάλει στην στροφή της ζήτησης 
προς αποδοτικότερες υπηρεσίες και προϊόντα από πλευράς αξιοποίησης πόρων. Χρειάζονται 
ακριβείς πληροφορίες, στηριζόµενες στις επιπτώσεις και στο κόστος της χρήσης πόρων στο 
σύνολο του κύκλου ζωής, προκειµένου να υποβοηθηθούν οι καταναλωτές στη λήψη 
αποφάσεων. Οι καταναλωτές µπορούν να εξοικονοµήσουν δαπάνες αποφεύγοντας οι ίδιοι την 
παραγωγή αποβλήτων και αγοράζοντας προϊόντα τα οποία διαρκούν, ή µπορούν εύκολα να 
επισκευαστούν ή να ανακυκλωθούν. Νέα επιχειρηµατικά µοντέλα, όπου τα προϊόντα 
αποτελούν το αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης και όχι αγοράς, µπορούν να καλύψουν 
καταναλωτικές ανάγκες µε τη χρήση λιγότερων πόρων στο σύνολο του κύκλου ζωής των 
προϊόντων. 

Η εσωτερική αγορά και τα αγορακεντρικά µέσα καλούνται να διαδραµατίσουν σηµαντικό 
ρόλο στη διαµόρφωση του πλαισίου επιβράβευσης των περισσότερο οικολογικών προϊόντων 
από τις αγορές. Πρέπει να εξεταστεί µια προσέγγιση που υιοθετεί τόσο εθελοντικά, όσο και 
δεσµευτικά µέτρα – όπως στις ενωσιακές πρωτοβουλίες πρωτοπόρων αγορών και στην 
οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό – για ευρύτερο φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών και να 
περιλαµβάνει κριτήρια που σχετίζονται περισσότερο µε τους πόρους. 

Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, η εξοικονόµηση που προκύπτει από 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας µιας τεχνολογίας µπορεί, αντιθέτως, να οδηγήσει τον κόσµο 
σε µεγαλύτερη κατανάλωση. Το φαινόµενο αυτό, γνωστό ως «µπούµερανγκ», πρέπει να 
προκαταλαµβάνεται και να συνυπολογίζεται κατά τη χάραξη πολιτικής και τον καθορισµό 
στόχων. 

Ορόσηµο: Με χρονικό ορίζοντα το 2020, παρέχονται στους πολίτες και στις δηµόσιες 
αρχές τα κατάλληλα κίνητρα επιλογής των αποδοτικότερων από πλευράς πόρων 
προϊόντων και υπηρεσιών, µέσω κατάλληλων µηνυµάτων που µεταδίδονται µε τις τιµές 
και σαφών περιβαλλοντικών πληροφοριών. Οι αγοραστικές τους επιλογές θα ωθούν τις 
εταιρίες σε κατευθύνσεις καινοτοµίας και παροχής αποδοτικότερων, από πλευράς πόρων, 
αγαθών και υπηρεσιών. Καθορίζονται ελάχιστα πρότυπα περιβαλλοντικών επιδόσεων 
προκειµένου να αποσυρθούν από την αγορά τα λιγότερο αποδοτικά, από πλευράς πόρων, 
και περισσότερο ρυπογόνα προϊόντα. Η καταναλωτική ζήτηση για βιωσιµότερα προϊόντα 
και υπηρεσίες είναι υψηλή. 

3.1.2. Προώθηση της αποδοτικότητας της παραγωγής 

Η Ευρώπη έχει τις υψηλότερες καθαρές εισαγωγές πόρων κατ’ άτοµο παγκοσµίως και η 
ανοικτή οικονοµία της εξαρτάται σε αποφασιστικό βαθµό από εισαγόµενες πρώτες ύλες και 
ενέργεια. Η διασφάλιση της πρόσβασης στους πόρους έχει καταστεί αυξανόµενης 
στρατηγικής σηµασίας οικονοµικό ζήτηµα, ενώ οι δυνατές αρνητικές κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τρίτες χώρες συνιστούν πρόσθετο λόγο ανησυχίας. Το 2007, η 
συνολική ποσότητα υλικών που χρησιµοποιήθηκε απευθείας στην ενωσιακή οικονοµία 
ανήλθε σε περισσότερο από 8 δισ. τόνους. Θα µπορούσαµε να µειώσουµε την ποσότητα 
αυτή, αυξάνοντας συγχρόνως την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα6. Πέραν τούτου, η 
βελτίωση της επαναχρησιµοποίησης των πρώτων υλών µέσω της µεγαλύτερης «βιοµηχανικής 

                                                 
6 Από µελέτη προκύπτει ότι, και µόνο στη Γερµανία, τα κέρδη από την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων 

στη µεταποίηση θα µπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσµα µείωση κόστους µεταξύ 20% και 30% και 
δηµιουργία µέχρι 1 εκατ. θέσεων απασχόλησης για την χώρα. Σε άλλη πρόσφατη µελέτη εκτιµώνται σε 
23 δισ. λίρες στερλίνες οι οικονοµίες που θα µπορούσαν να γίνουν στο Ηνωµένο Βασίλειο από 
επιχειρήσεις που θα λάµβαναν µέτρα αποδοτικότητας των πόρων µε χαµηλό ή και µηδενικό κόστος. 
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συµβίωσης» (όπου τα απόβλητα ορισµένων εταιριών χρησιµοποιούνται ως πόρος για άλλες 
εταιρίες) ανά την ΕΕ θα µπορούσε να οδηγήσει στην εξοικονόµηση 1,4 δισ. ευρώ ετησίως και 
σε αξία πωλήσεων 1,6 δισ. ευρώ7. 

Μολονότι πολλές εταιρίες έχουν ήδη λάβει µέτρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πόρων τους, αποµένουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αυτό ισχύει ιδίως για τα δευτερεύοντα 
πεδία δραστηριοποίησης, π.χ. στις περιπτώσεις όπου η ενεργειακή ή η υδατική 
αποδοτικότητα δεν είναι καίριας σηµασίας ζήτηµα για τη δραστηριότητα κάποιας εταιρίας. 
Πολλές εταιρίες αποτυγχάνουν στην προσπάθειά τους να πραγµατοποιήσουν οικονοµίες στη 
µακροπρόθεσµη χρήση των πόρων, λόγω ενός βραχυπρόθεσµου ορίζοντα που ενθαρρύνεται 
από τις τρέχουσες πρακτικές υποβολής εκθέσεων αποτελεσµάτων. Οι επιχειρήσεις οι οποίες 
έχουν ήδη αρχίσει να επενδύουν στην αποδοτικότητα των πόρων χρειάζεται να επωφεληθούν 
από τα βήµατα προόδου στο γνωστικό πεδίο και στην καινοτοµία. 

Η ανταλλαγή πληροφοριών για τους τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων, 
µεταξύ εταίρων στις αλυσίδες αξίας και µεταξύ διαφόρων κλάδων, συµπεριλαµβανοµένων 
των ΜΜΕ, µπορεί να συµβάλει στην αποφυγή της σπατάλης, στην προώθηση της 
καινοτοµίας και στη δηµιουργία νέων αγορών. 

Η αποφυγή, όποτε αυτό είναι δυνατό, της χρήσης επικίνδυνων χηµικών προϊόντων και η 
προώθηση της πράσινης χηµείας, µπορούν να συντελέσουν στην προστασία βασικών πόρων, 
όπως είναι το έδαφος και το νερό, και να καταστήσουν ασφαλέστερη, ευκολότερη και 
λιγότερο δαπανηρή την ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση άλλων πόρων, όπως διαφόρων 
υλικών. Η προσέγγιση της διαχείρισης των χηµικών ουσιών που προωθείται µε την πλήρη 
εφαρµογή του REACH θα συµβάλει στον εντοπισµό ευκαιριών υποκατάστασης επικίνδυνων 
χηµικών ουσιών µε ασφαλέστερες και τεχνολογικά και οικονοµικά βιώσιµες εναλλακτικές 
λύσεις. 

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020, έχουν θεσπιστεί κίνητρα σε επίπεδο αγορών και ασκούµενων 
πολιτικών, τα οποία επιβραβεύουν τις επιχειρηµατικές επενδύσεις στην αποδοτικότητα. Τα 
εν λόγω κίνητρα έχουν ενθαρρύνει καινοτοµίες σε αποδοτικές – από πλευράς πόρων – 
µεθόδους παραγωγής οι οποίες χρησιµοποιούνται ευρέως. Όλες οι εταιρίες, καθώς και οι 
αντίστοιχοι επενδυτές, µπορούν να µετρούν και να συγκρίνουν την αποδοτικότητα των 
πόρων που χρησιµοποιούν σε όλο τον κύκλο ζωής. Η οικονοµική ανάπτυξη και η ευηµερία 
έχουν αποσυνδεθεί πλέον από τις εισροές πόρων και προκύπτουν κυρίως από την αύξηση 
της αξίας των προϊόντων και των συνδεόµενων υπηρεσιών.  

                                                 
7 Βλ. για λεπτοµέρειες το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. 
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Για την περαιτέρω προώθηση της βιώσιµης κατανάλωσης και παραγωγής, η Επιτροπή: 
• θα ενισχύσει τις απαιτήσεις όσον αφορά τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Π∆Σ) 

για προϊόντα µε σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις· θα εκτιµήσει το κατά 
πόσον οι Π∆Σ θα µπορούσαν να συνδεθούν µε έργα ενωσιακής χρηµατοδότησης· και 
θα προαγάγει διαδικασίες από κοινού σύναψης συµβάσεων, καθώς και δίκτυα 
αρµόδιων για τις δηµόσιες συµβάσεις που θα συνδράµουν τις Π∆Σ (το 2012)· 

• θα υιοθετήσει κοινή µεθοδολογική προσέγγιση που θα επιτρέπει στα κράτη µέλη και 
στον ιδιωτικό τοµέα να αξιολογούν, να προβάλλουν και να συγκρίνουν τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις προϊόντων, υπηρεσιών και εταιριών, βάσει µιας 
συνολικής εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής («περιβαλλοντικό αποτύπωµα») (το 2012)· 

• θα αντιµετωπίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωµα των προϊόντων - βασιζόµενη σε 
τρέχουσα αξιολόγηση που θα ολοκληρωθεί το 2012 και µετά από διαβούλευση µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη -, µεταξύ άλλων µέσω του καθορισµού απαιτήσεων στο 
πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασµό, ώστε να προωθηθεί η 
αποδοτικότητα των προϊόντων από πλευράς υλικών πόρων (π.χ. δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης/ανάκτησης/ανακύκλωσης, ανακυκλωµένο περιεχόµενο, 
διάρκεια ζωής) και µέσω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας για τον 
οικολογικό σχεδιασµό στα προϊόντα που δεν σχετίζονται µε την ενέργεια (το 2012)· 

• θα µεριµνήσει για την καλύτερη κατανόηση της συµπεριφοράς των καταναλωτών 
και θα βελτιώσει την πληροφόρηση σχετικά µε το περιβαλλοντικό αποτύπωµα των 
προϊόντων, µεταξύ άλλων µε την αποτροπή παραπλανητικών ισχυρισµών και την 
τελειοποίηση των συστηµάτων οικολογικής σήµανσης (το 2012)· 

• θα στηρίξει τη δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ 
οργανισµών που εκµεταλλεύονται συστήµατα σχετικά µε την αποδοτικότητα των 
πόρων για τις ΜΜΕ (σε συνεχή βάση)· 

Αρχής γενοµένης από το 2012, τα κράτη µέλη, από κοινού µε την Επιτροπή, θα πρέπει να 
εξετάσουν: 
• δυνατές επιλογές για την αύξηση των επιβραβεύσεων της αγοράς για προϊόντα 

αυθεντικής περιβαλλοντικής φιλικότητας· 
• µέτρα για την επέκταση της ευθύνης των παραγωγών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής 

των προϊόντων που παράγουν (µεταξύ άλλων µε τη βοήθεια νέων επιχειρηµατικών 
µοντέλων, µέσω καθοδήγησης για τα συστήµατα επιστροφής συσκευασιών και 
ανακύκλωσης και µε την παροχή στήριξης για υπηρεσίες επισκευής)· 

• δράσεις για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των συσκευασιών από πλευράς 
πόρων. 

Τα κράτη µέλη καλούνται: 
• να θεσπίσουν κίνητρα που θα ωθήσουν τη µεγάλη πλειονότητα των εταιριών στην 

κατεύθυνση της συστηµατικής µέτρησης, συγκριτικής αξιολόγησης και βελτίωσης 
της αποδοτικότητας των πόρων τους (σε συνεχή βάση)·  

• να συνδράµουν τις εταιρίες στη συνεργασία τους για τη βέλτιστη χρήση των 
αποβλήτων και των παραπροϊόντων που παράγουν (π.χ. εκµεταλλευόµενες τη 
βιοµηχανική συµβίωση) (σε συνεχή βάση)· 
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• να εξασφαλίσουν στις ΜΜΕ συµβουλευτική και άλλη στήριξη, ώστε να τις βοηθούν 
στον προσδιορισµό και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων τους και στη 
βιώσιµη χρήση των πρώτων υλών (σε συνεχή βάση)· 

• να συνεργαστούν µε την Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίσουν ότι, µέχρι το 2020, όλες 
οι ουσίες που εµπνέουν πολύ µεγάλες ανησυχίες θα υπαχθούν στον κατάλογο 
υποψηφίων ουσιών του REACH (σε συνεχή βάση). 

3.2. Μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο 

Κάθε έτος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτουµε 2,7 δισ. τόνους αποβλήτων, εκ των οποίων 
98 εκατ. τόνοι είναι επικίνδυνα απόβλητα. Κατά µέσον όρο, µόνο το 40% των στερεών 
αποβλήτων µας επαναχρησιµοποιείται ή ανακυκλώνεται, ενώ το υπόλοιπο καταλήγει σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής ή καύσης. Η συνολική παραγωγή αποβλήτων στην ΕΕ είναι 
σταθερή, πλην όµως η παραγωγή ορισµένων ροών αποβλήτων, όπως τα απόβλητα 
κατασκευών και κατεδαφίσεων, οι λυµατολάσπες και τα απορρίµµατα που καταλήγουν στη 
θάλασσα εξακολουθεί να αυξάνεται. Και µόνο τα απορρίµµατα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού αναµένεται να αυξηθούν κατά περίπου 11% µεταξύ του 2008 και 
του 2014. 

Σε ορισµένα κράτη µέλη ανακυκλώνεται ποσοστό άνω του 80% των αποβλήτων, 
αναδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες χρησιµοποίησης των αποβλήτων ως 
έναν από τους κυριότερους πόρους της ΕΕ. Με τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων 
αξιοποιούνται καλύτερα οι πόροι και διανοίγονται νέες αγορές και θέσεις εργασίας, ενώ 
ενθαρρύνεται η απεξάρτηση από τις εισαγωγές πρώτων υλών και µειώνονται οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Εάν θέλουµε όντως να καταστούν τα απόβλητα πόρος που ανατροφοδοτεί την οικονοµία ως 
πρώτη ύλη, τότε πρέπει να δοθεί πολύ µεγαλύτερη προτεραιότητα στην επαναχρησιµοποίηση 
και στην ανακύκλωση. Ένας συνδυασµός πολιτικών θα συνέβαλλε στη δηµιουργία µιας 
οικονοµίας πλήρους ανακύκλωσης, όπως π.χ. ενσωµάτωση της πλήρους διάρκειας του 
κύκλου ζωής στον σχεδιασµό προϊόντων, καλύτερη συνεργασία µεταξύ όλων των 
συντελεστών της αγοράς καθ’ όλη την αλυσίδα αξίας, βελτίωση των διαδικασιών 
αποκοµιδής, κατάλληλα κανονιστικά πλαίσια, κίνητρα για την πρόληψη της παραγωγής και 
την ανακύκλωση αποβλήτων, καθώς και δηµόσιες επενδύσεις σε σύγχρονες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων και υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης. 

Ορόσηµο: Με χρονικό ορίζοντα το 2020, τα απόβλητα αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης 
ως πόρος. Τα κατά κεφαλήν παραγόµενα απόβλητα φθίνουν. Η ανακύκλωση και 
επαναχρησιµοποίηση των αποβλήτων συνιστούν οικονοµικά ελκυστικές επιλογές για τους 
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, λόγω της ευρέως διαδεδοµένης διαλογής αποβλήτων και 
της ανάπτυξης λειτουργικών αγορών για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες. Ανακυκλώνονται 
περισσότερα υλικά, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που έχουν σηµαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και των κρίσιµης σηµασίας πρώτων υλών. Η περί αποβλήτων 
νοµοθεσία εφαρµόζεται πλήρως. Έχει µηδενιστεί η παράνοµη διακίνηση αποβλήτων. Η 
ανάκτηση ενέργειας περιορίζεται στα µη ανακυκλώσιµα υλικά, ενώ η υγειονοµική ταφή 
έχει σχεδόν καταργηθεί και εξασφαλίζεται ανακύκλωση υψηλής ποιότητας. 

Η Επιτροπή: 
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• θα τονώσει την αγορά δευτερογενών υλικών και τη ζήτηση ανακυκλωµένων υλικών, 
µέσω της παροχής οικονοµικών κινήτρων και της ανάπτυξης κριτηρίων 
αποχαρακτηρισµού αποβλήτων (το 2013/2014)·  

• θα επανεξετάσει τους υφιστάµενους στόχους πρόληψης, επαναχρησιµοποίησης, 
ανακύκλωσης, ανάκτησης και εκτροπής από την υγειονοµική ταφή, µε στόχο τη 
στροφή προς µια οικονοµία που βασίζεται στην επαναχρησιµοποίηση και την 
ανακύκλωση, µε σχεδόν µηδενικά υπολειµµατικά απόβλητα (το 2014)· 

• θα εξετάσει τη θέσπιση ελάχιστων ποσοστών ανακυκλωµένων υλικών και κριτηρίων 
διάρκειας και δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης, καθώς και την επέκταση της 
ευθύνης του παραγωγού για καίριας σηµασίας προϊόντα (το 2012)·  

• θα εξετάσει πεδία όπου η νοµοθεσία για τις διάφορες ροές αποβλήτων θα µπορούσε 
να ευθυγραµµιστεί, προκειµένου να βελτιωθεί η συνοχή (το 2013/2014)· 

• θα εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες στο πλαίσιο της ΕΕ και µε διεθνείς 
εταίρους, ώστε να µηδενιστούν οι παράνοµες µεταφορές αποβλήτων, εστιαζόµενη 
στα επικίνδυνα απόβλητα· 

• θα εξασφαλίσει ότι η δηµόσια χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό της ΕΕ, δίνει 
προτεραιότητα σε δραστηριότητες που βρίσκονται σε υψηλότερες θέσεις στην 
ιεράρχηση των αποβλήτων, όπως ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο περί αποβλήτων (π.χ. 
προτεραιότητα σε µονάδες ανακύκλωσης έναντι της διάθεσης αποβλήτων) (το 
2012/2013)·  

• θα διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη συλλογή και 
επεξεργασία αποβλήτων µεταξύ των κρατών µελών και θα επεξεργαστεί µέτρα για 
την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των παραβιάσεων των περί αποβλήτων 
κανόνων της ΕΕ (το 2013/2014). 

Τα κράτη µέλη καλούνται: 
• να διασφαλίζουν την πλήρη εφαρµογή του ενωσιακού κεκτηµένου για τα απόβλητα, 

συµπεριλαµβανοµένων των ελάχιστων στόχων, µέσω των οικείων εθνικών 
στρατηγικών πρόληψης της παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων (σε συνεχή 
βάση). 

3.3. Στήριξη της έρευνας και της καινοτοµίας  

Η µετάβαση προς µια πράσινη οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών θα απαιτήσει 
σηµαντικές καινοτοµίες, από µικρές βαθµιαίες αλλαγές έως µείζονα τεχνολογικά άλµατα.  

Ταυτόχρονα, χρειαζόµαστε ευρύτερη και περισσότερο αξιόπιστη γνωστική βάση όσον αφορά 
τους τρόπους µε τους οποίους τα φυσικά συστήµατα αντιδρούν στις διάφορες πιέσεις που 
ασκούµε σε αυτά. Η βασική και η εφαρµοσµένη έρευνα πρέπει να εντοπίσουν τα προβλήµατα 
και να καθοδηγήσουν τις ενέργειες, ενώ δεν πρέπει να παραβλεφθεί η έρευνα στον τοµέα των 
κοινωνικών επιστηµών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η εκ µέρους µας κατανόηση της 
συµπεριφοράς. 

Προκειµένου να προκληθεί η ώθηση αυτή στην έρευνα και την καινοτοµία, πρέπει να 
θεσπιστεί η κατάλληλη σειρά κινήτρων, έτσι ώστε ο ιδιωτικός τοµέας να επενδύει 
περισσότερα στην έρευνα και την καινοτοµία που αφορούν την αποδοτικότητα των πόρων. Η 
λήψη µέτρων για τη ζήτηση θα συµβάλει στη δηµιουργία κινήτρων για την προώθηση της 
πράσινης καινοτοµίας, διαµορφώνοντας αγορές. Χρειάζονται σαφή πλαίσια προκειµένου να 
αυξηθεί η βεβαιότητα των επενδυτών και να βελτιωθεί η πρόσβαση των εταιριών στη 
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χρηµατοδότηση για την πραγµατοποίηση οικολογικών (πράσινων) επενδύσεων, οι οποίες 
θεωρούνται επισφαλέστερες ή έχουν µακρύτερες περιόδους απόσβεσης. 

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020, τα επιστηµονικά άλµατα και οι συνεχείς προσπάθειες 
καινοτοµίας έχουν βελτιώσει ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο κατανοούµε, διαχειριζόµαστε, 
περιορίζουµε τη χρήση, επαναχρησιµοποιούµε, ανακυκλώνουµε, υποκαθιστούµε, 
διαφυλάττουµε και αποτιµούµε τους πόρους. Αυτό έχει καταστεί δυνατό χάρη στην 
ουσιαστική αύξηση των επενδύσεων, στη συνεκτική αντιµετώπιση του κοινωνικού 
προβλήµατος της αποδοτικότητας των πόρων, στην κλιµατική αλλαγή και την αντοχή στις 
επιπτώσεις της, καθώς και στην αύξηση των οφελών από ευφυείς εξειδικεύσεις και 
συνεργασίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

Τα κράτη µέλη, από κοινού µε την Επιτροπή: 

• θα διαµορφώσουν κατάλληλο πλαίσιο και θα θεσπίσουν σειρά κινήτρων για την 
προώθηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα στην έρευνα και την καινοτοµία µε 
αντικείµενο την αποδοτικότητα των πόρων (σε συνεχή βάση). 

Η Επιτροπή: 

• θα αναπτύξει «συµπράξεις καινοτοµίας» για την επίτευξη των στόχων που αφορούν 
την αποδοτικότητα των πόρων π.χ. σχετικά µε το νερό, τις πρώτες ύλες και την 
παραγωγική και βιώσιµη γεωργία (από το 2011)· 

• θα αναπτύξει κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες ή άλλες µορφές συµπράξεων 
ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, καθώς και πρωτοβουλίες κοινού προγραµµατισµού 
που θα συνενώνουν τις εθνικές ερευνητικές προσπάθειες σε τοµείς αποδοτικότητας 
των πόρων (σε συνεχή βάση)· 

• θα αντιµετωπίσει τα εµπόδια στην οικολογική καινοτοµία (το 2011)· 
• θα επικεντρώσει την ενωσιακή χρηµατοδότηση της έρευνας (Ορίζοντας 2020 της 

ΕΕ) σε καίριας σηµασίας στόχους που αφορούν την αποδοτικότητα των πόρων, 
στηρίζοντας καινοτόµους λύσεις στα ακόλουθα πεδία: βιώσιµη ενέργεια, µεταφορές 
και κατασκευές· διαχείριση των φυσικών πόρων· διαφύλαξη των οικοσυστηµικών 
υπηρεσιών και της βιοποικιλότητας· αποδοτική, από πλευράς πόρων, γεωργία και 
ευρύτερη βιο-οικονοµία· περιβαλλοντικά φιλική εξόρυξη υλικών· ανακύκλωση, 
επαναχρησιµοποίηση, υποκατάσταση υλικών που έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
ή σπάνιων υλικών, ευφυέστερος σχεδιασµός, πράσινη χηµεία και βιοαποδοµήσιµα 
πλαστικά µε λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να εστιάσουν τη δηµόσια χρηµατοδότηση της έρευνας σε καίριας σηµασίας στόχους 
που αφορούν την αποδοτικότητα των πόρων (σε συνεχή βάση). 

3.4. Επιζήµιες για το περιβάλλον επιδοτήσεις και εξορθολογισµός των τιµών 

Οι αγοραίες τιµές αποτελούν τον πρωταρχικό γνώµονα για τις αγοραστικές επιλογές και τις 
επενδυτικές αποφάσεις, πλην όµως δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκην το πραγµατικό κόστος της 
χρήσης πόρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους. Επιπλέον, οι τιµές µπορεί να 
στρεβλώνονται σκοπίµως µέσω κρατικών επιζήµιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων (ΕΠΕ), 
οι οποίες προσδίδουν πλεονέκτηµα σε ορισµένους καταναλωτές, χρήστες ή παραγωγούς, 
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προκειµένου να συµπληρώσουν το εισόδηµά τους ή να µειώσουν το κόστος, πλην όµως, κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, εισάγονται διακρίσεις εις βάρος των ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών8. 

3.4.1. Σταδιακή κατάργηση των αναποτελεσµατικών επιδοτήσεων 

Εκτιµάται ότι οι συνολικές επιδοτήσεις µε ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, ιδίως στους τοµείς των ορυκτών καυσίµων, των µεταφορών και του νερού, είναι 
της τάξεως του 1 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ/έτος παγκοσµίως. Οι EΠΕ έχουν ως αποτέλεσµα 
υψηλότερα επίπεδα αποβλήτων, εκποµπών και εξόρυξης πόρων ή αρνητικές επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα. Μπορούν να προκαλέσουν εγκλωβισµό σε αναποτελεσµατικές πρακτικές και 
να εµποδίσουν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στις οικολογικές (πράσινες) τεχνολογίες. Οι 
επιδοτήσεις αυτές παίρνουν διάφορες µορφές, όπως µειώσεις φόρων ή φοροαπαλλαγές.  

Η κατάργηση των ΕΠΕ µπορεί να αποφέρει οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα. Τα κράτη µέλη έχουν ήδη κληθεί να 
καταργήσουν τις EΠΕ στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, του 20119, προκειµένου να 
στηριχθεί η δηµοσιονοµική εξυγίανση. Στη διαδικασία της κατάργησης των ΕΠΕ, µπορεί να 
είναι αναγκαίο να θεσπιστούν εναλλακτικές ρυθµίσεις άµβλυνσης για τους σκληρότερα 
πληττόµενους οικονοµικούς τοµείς, περιφέρειες και εργαζόµενους ή για την αντιµετώπιση 
της ενεργειακής ένδειας, ενώ πρέπει να συνεκτιµηθεί ο αντίκτυπος ενδεχόµενης 
µετεγκατάστασης της παραγωγής σε άλλες χώρες. 

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020 οι EΠΕ θα έχουν καταργηθεί σταδιακά, λαµβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις επιπτώσεις στους έχοντες ανάγκη. 

3.4.2. Εξορθολογισµός των τιµών και αναπροσανατολισµός της φορολογικής επιβάρυνσης 

Η αγορά ήδη εκπέµπει σήµατα για την ανεπάρκεια ορισµένων πόρων, µέσω της αύξησης των 
τιµών των βασικών προϊόντων, ενώ οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν µια ολοένα και 
πιεστικότερη ανάγκη προσαρµογής προκειµένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους, ιδίως σε διεθνή κλίµακα. Ωστόσο, το κόστος των εξωτερικών συνιστωσών ενδέχεται να 
µην έχει ακόµη αντιµετωπιστεί και για ορισµένους πόρους τα προαναφερθέντα σήµατα 
ενδέχεται να έρχονται πολύ αργά για να αποτρέψουν τη µη βιώσιµη εκµετάλλευσή τους. Η 
συνολική φορολογία συχνά επηρεάζει τις τιµές κατά τρόπο που ευνοεί τη χρήση των πόρων 
και όχι την αύξηση της απασχόλησης στην οικονοµία. 

Τα αγορακεντρικά µέσα καλούνται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη διόρθωση των 
αδυναµιών της αγοράς – π.χ. µε τη θέσπιση περιβαλλοντικών φόρων, επιβαρύνσεων, 
συστηµάτων εµπορεύσιµων αδειών, φορολογικών κινήτρων για φιλικότερη προς το 
περιβάλλον κατανάλωση ή άλλων µέσων. Οι νέες πολιτικές θα πρέπει να συµβάλλουν στην 
ευθυγράµµιση των τιµών των πόρων που δεν αποτιµώνται καταλλήλως στην αγορά, όπως 
είναι το νερό, ο καθαρός ατµοσφαιρικός αέρας, τα οικοσυστήµατα, η βιοποικιλότητα και οι 
θαλάσσιοι πόροι. Οι πολιτικές αυτές ενδέχεται να χρειαστεί να ενταχθούν σε µια ευρύτερη 
προσέγγιση που συνεπάγεται ρυθµιστικές παρεµβάσεις, π.χ. στις περιπτώσεις όπου οι πόροι 
αποτελούν κοινό αγαθό. 

                                                 
8 OECD, Environmentally harmful subsidies: challenges for reform, 2005 (ΟΟΣΑ, Επιζήµιες για το 

περιβάλλον επιδοτήσεις: ζητήµατα που χρήζουν µεταρρύθµισης, 2005). 
9 COM(2011) 11 τελικό. 
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Η απαλλαγή της εργασίας από τη φορολόγηση προκειµένου να προωθηθεί η απασχόληση και 
η οικονοµική ανάπτυξη τονίζεται ήδη στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, του 201110 
καθώς και στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου του 201111. Οι 
«πράσινες φορολογικές µεταρρυθµίσεις», οι οποίες συνίστανται στην αύξηση της συµµετοχής 
των περιβαλλοντικών φόρων, µε παράλληλο περιορισµό άλλων, καλούνται να 
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Η περιβαλλοντική φορολογία µπορεί 
επίσης να εναρµονίσει τις προσπάθειες φορολογικής εξυγίανσης µε τη διευκόλυνση της 
µετάβασης σε µια αποδοτική, από πλευράς πόρων, οικονοµία. Ωστόσο, η µέση συµµετοχή 
της περιβαλλοντικής φορολογίας στα συνολικά φορολογικά έσοδα στην ΕΕ µειώνεται εν 
γένει από το 1999, φθάνοντας το 6,3% το 200912. 

Ορισµένα κράτη µέλη πέτυχαν, µέσω διαφόρων µεταρρυθµίσεων της περιβαλλοντικής 
φορολογίας, το µερίδιο των εσόδων από τη φορολογία αυτή στο σύνολο των φόρων να 
υπερβεί το 10%, µε ταυτόχρονη διατήρηση των φορολογικών εσόδων και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής απόδοσης. Αυτό καταδεικνύει ότι είναι δυνατή η 
στροφή στη φορολόγηση επιζήµιων για το περιβάλλον δραστηριοτήτων εντός ενός υγιούς 
οικονοµικού πλαισίου. Ωστόσο, για την αποτελεσµατικότερη µέτρηση της απαιτούµενης 
στροφής στα µηνύµατα που µεταδίδονται µέσω των τιµών, προκειµένου να προωθηθούν 
περαιτέρω οι επενδύσεις στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων, ενδέχεται να χρειαστεί ένας 
επιπλέον δείκτης, όπως ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής επί της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης ή της χρήσης πόρων.  

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020, µια σηµαντική στροφή της φορολόγησης από την εργασία προς 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, µέσω τακτικών αναπροσαρµογών των πραγµατικών 
συντελεστών, µεταξύ άλλων, θα οδηγήσει σε ουσιαστική αύξηση του µεριδίου των 
περιβαλλοντικών φόρων στα δηµόσια έσοδα, σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές των 
κρατών µελών. 

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των επιζήµιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων και 
για να βελτιωθούν τα µηνύµατα που µεταδίδονται µέσω των τιµών, η Επιτροπή: 
• θα παρακολουθεί, µέσω του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, αφενός τη συνέχεια που 

έδωσαν τα κράτη µέλη στις ανά χώρα συστάσεις σχετικά µε τη φορολογική 
µεταρρύθµιση που ευνοεί τη στροφή της φορολόγησης από την εργασία προς τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και, αφετέρου, τη σταδιακή κατάργηση των ΕΠΕ, αρχής 
γενοµένης από το 2012· 

• θα προάγει την µεταξύ των κρατών µελών τακτική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
και αξιολογήσεων από οµοτίµους σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των ΕΠΕ και τα 
αγορακεντρικά µέσα, ιδίως στο πλαίσιο του Φόρουµ Αγορακεντρικών Μέσων και 
της Οµάδας Φορολογικής Πολιτικής (σε συνεχή βάση)· 

• θα αξιολογήσει τον τρόπο µε τον οποίο τέθηκαν σε εφαρµογή οι κρατικές ενισχύσεις 
για µέτρα αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων, καθώς και τον βαθµό στον οποίο 
πρέπει να ενισχυθούν οι στόχοι για την αποδοτικότητα των πόρων στο πλαίσιο των 
αναθεωρήσεων των κατευθυντηρίων γραµµών για τις σχετικές κρατικές ενισχύσεις, 
αρχής γενοµένης από το 2013· 

                                                 
10 COM(2011) 11 τελικό. 
11 EUCO 10/1/11 REV1 
12 Τάσεις φορολόγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση 2011. 
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• θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση των δεικτών που αφορούν 
την επιβολή φόρων για τη ρύπανση και τους πόρους. 

Τα κράτη µέλη καλούνται: 
• να προσδιορίσουν τις πλέον σηµαντικές ΕΠΕ σύµφωνα µε τις καθιερωµένες 

µεθοδολογίες (έως το 2012)· 
• να καταρτίσουν σχέδια και χρονοδιαγράµµατα για τη σταδιακή κατάργηση των EΠΕ 

και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις, στο πλαίσιο των οικείων εθνικών 
προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων (έως το 2012/2013)·  

• να στρέψουν τη φορολόγηση από την εργασία προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
(σε συνεχή βάση)· 

• να αναθεωρήσουν τις οικείες φορολογικές πολιτικές και µέσα, προκειµένου να 
στηριχθεί αποτελεσµατικότερα η αποδοτικότητα των πόρων και, στο πλαίσιο αυτό, 
να προβληµατιστούν για τα κίνητρα στήριξης των επιλογών των καταναλωτών και 
των ενεργειών των παραγωγών υπέρ της αποδοτικότητας των πόρων (έως το 2013). 

4. ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

4.1. Οικοσυστηµικές υπηρεσίες 

Η οικονοµική ευµάρεια και η ευηµερία µας εξαρτώνται από το φυσικό µας κεφάλαιο, 
συµπεριλαµβανοµένων των οικοσυστηµάτων, τα οποία µας εξασφαλίζουν µια ροή 
θεµελιωδών αγαθών και υπηρεσιών – από το γόνιµο έδαφος έως τις παραγωγικές γαίες και 
θάλασσες, από το γλυκό νερό και τον καθαρό ατµοσφαιρικό αέρα έως την επικονίαση, τη 
συγκράτηση των πληµµυρών και την κλιµατική ρύθµιση. Πολλές από τις εν λόγω 
οικοσυστηµικές υπηρεσίες σπαταλώνται σαν να ήταν ανεξάντλητες. Αντιµετωπίζονται ως 
«δωρεάν» βασικά αγαθά, η οικονοµική τους αξία δεν αναγνωρίζεται δεόντως στην αγορά και, 
ως εκ τούτου, εξακολουθούν να καταστρέφονται ή να ρυπαίνονται ασύστολα, απειλώντας τη 
µακροπρόθεσµη αειφορία και αντοχή µας στις περιβαλλοντικές κρίσεις. 

Το 60% των οικοσυστηµικών υπηρεσιών της Γης έχουν υποβαθµιστεί την τελευταία 50ετία. 
Στην ΕΕ, το 88% των ιχθυαποθεµάτων αλιεύονται πέραν της µέγιστης βιώσιµης απόδοσης 
και µόνο το 11% των προστατευόµενων οικοσυστηµάτων βρίσκονται σε ικανοποιητική 
κατάσταση. 

Η διασφάλιση µιας µακροπρόθεσµης προσφοράς θεµελιωδών οικοσυστηµικών αγαθών και 
υπηρεσιών προϋποθέτει την εκ µέρους µας ορθή αποτίµηση του φυσικού κεφαλαίου µας. Η 
επένδυση στο φυσικό κεφάλαιο – όπως οι οικολογικές (πράσινες) υποδοµές – έχει, συχνά, 
µεγαλύτερες αποδόσεις απ’ ό,τι οι κατασκευαστικές ή µεταποιητικές εναλλακτικές λύσεις, µε 
χαµηλότερο αρχικό κόστος. 

Ορόσηµο: Με χρονικό ορίζοντα το 2020, το φυσικό κεφάλαιο και οι οικοσυστηµικές 
υπηρεσίες θα αποτιµώνται και θα καταλογίζονται καταλλήλως από τις δηµόσιες αρχές και 
τις επιχειρήσεις. 

Η Επιτροπή: 

• θα προάγει τη χρήση καινοτόµων χρηµατοπιστωτικών και αγορακεντρικών µέσων 
και θα διερευνά τις ευρύτερες δυνατότητές τους, συµπεριλαµβανοµένης της 
ενδεχόµενης θέσπισης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης για τη βιοποικιλότητα και 
καθεστώτων πληρωµής για οικοσυστηµικές υπηρεσίες, προκειµένου να 
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αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις για τα οικοσυστήµατα και τη βιοποικιλότητα σε 
εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, ιδίως σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και µέσω συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (σε 
συνεχή βάση)· 

• θα υποβάλει προτάσεις για την προώθηση των επενδύσεων στο φυσικό κεφάλαιο, 
ούτως ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναµικό ανάπτυξης και καινοτοµίας των 
πράσινων υποδοµών και της «οικονοµίας αποκατάστασης», µέσω ανακοίνωσης για 
τις πράσινες υποδοµές (το 2012) και πρωτοβουλίας για «µηδενική καθαρή απώλεια» 
(το 2015). 

Τα κράτη µέλη, από κοινού µε την Επιτροπή: 

• θα χαρτογραφήσουν την κατάσταση των οικοσυστηµάτων και των υπηρεσιών τους 
(έως το 2014)·  

• θα εκτιµήσουν την οικονοµική αξία τους και θα προάγουν την ενσωµάτωση των εν 
λόγω αξιών στα συστήµατα λογιστικής και υποβολής εκθέσεων σε επίπεδο ΕΕ και 
σε εθνικό επίπεδο (σε συνεχή βάση)· 

• θα συνεργαστούν µε τα κύρια ενδιαφερόµενα µέρη, ούτως ώστε να ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις να εκτιµήσουν την εξάρτησή τους από τις οικοσυστηµικές υπηρεσίες, 
µε βάση την πλατφόρµα της ΕΕ για τις επιχειρήσεις και τη βιοποικιλότητα (σε 
συνεχή βάση)· 

4.2. Βιοποικιλότητα 

Η βιοποικιλότητα αποτελεί τον πυλώνα πολλών από τα οικοσυστήµατά µας και είναι ζωτικής 
σηµασίας παράγοντας για την αντοχή τους. Η απώλειά της µπορεί να εξασθενήσει ένα 
οικοσύστηµα, υποσκάπτοντας την παροχή οικοσυστηµικών υπηρεσιών και καθιστώντας το 
οικοσύστηµα πιο ευάλωτο στις περιβαλλοντικές πιέσεις. Η αποκατάσταση υποβαθµισµένων 
οικοσυστηµάτων είναι δαπανηρή και, σε ορισµένες περιπτώσεις, η αλλαγή µπορεί να 
καταστεί µη αναστρέψιµη.  

Έχει εκτιµηθεί ότι µέχρι το 2050, η αξία των παγκόσµιων επιχειρηµατικών ευκαιριών που 
εξαρτώνται από τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστηµικές υπηρεσίες που αυτή στηρίζει, θα 
µπορούσε να φθάνει τα 800-2.300 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως. Ωστόσο, στην πράξη, σε 
επιχειρησιακό επίπεδο, µόλις τώρα αρχίζει να συνεκτιµάται η αξία της βιοποικιλότητας στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εάν θέλουµε η βιοποικιλότητα να διατηρηθεί, αυτό πρέπει να 
καταστεί κοινή πρακτική. 

Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε χρονικό ορίζοντα το 2020 θεσπίζει τα 
κυριότερα µέσα άσκησης πολιτικής για την επίτευξη του εν λόγω στόχου και για την 
αναστροφή των τάσεων απώλειας βιοποικιλότητας που παρατηρήθηκαν στις πρόσφατες 
γενεές. 

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020 θα έχει ανασχεθεί στην ΕΕ η απώλεια βιοποικιλότητας και η 
υποβάθµιση των οικοσυστηµικών υπηρεσιών και, στο µέτρο του δυνατού, η 
βιοποικιλότητα θα έχει αποκατασταθεί. 
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Η Επιτροπή: 
• θα εντείνει σηµαντικά τις προσπάθειές της για την ενσωµάτωση των δράσεων 

προστασίας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων στις άλλες ενωσιακές 
πολιτικές, µε ιδιαίτερη έµφαση στη γεωργία και την αλιεία (σε συνεχή βάση). 

Τα κράτη µέλη, από κοινού µε την Επιτροπή: 
• θα καταβάλλουν προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για τη 

βιοποικιλότητα, µέσω της ενσωµάτωσης της αξίας των οικοσυστηµικών υπηρεσιών 
στη διαδικασία χάραξης πολιτικής (σε συνεχή βάση). 

4.3. Ορυκτά και µέταλλα 

Η βελτίωση της αποδοτικότητας των φυσικών πόρων, όπως είναι τα µέταλλα και τα ορυκτά, 
συνιστούν βασικές πτυχές της αποδοτικότητας των πόρων. Οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι που 
συνδέονται µε αυτά, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας του εφοδιασµού, 
αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες, καθώς και στις σχετικές 
µε το κλίµα και την ενέργεια πολιτικές υπό την εµβληµατική πρωτοβουλία για την 
αποδοτικότητα των πόρων· ως εκ τούτου δεν θα εξεταστούν εκτενώς στο παρόν τµήµα, 
µολονότι αναγνωρίζεται η αλληλεπίδραση µεταξύ της χρήσης τους και άλλων πόρων. 

Καθώς οδεύουµε προς µια πραγµατικά βιώσιµη διαχείριση των υλικών µε βάση την 
κατανάλωση ή µια «κυκλική» οικονοµία, όπου τα απόβλητα καθίστανται πόρος, θα προκύψει 
µια αποδοτικότερη χρήση των ορυκτών και µετάλλων. Τα βήµατα που περιγράφονται στο 
τµήµα 3 του παρόντος χάρτη πορείας θα έχουν άµεσο αντίκτυπο στην αποδοτικότητα των 
ορυκτών και µετάλλων, µε τη βοήθεια µέτρων µεγαλύτερης συνεκτίµησης των επιπτώσεων 
στο σύνολο του κύκλου ζωής, αποφυγής της δηµιουργίας αποβλήτων και µεγαλύτερης 
επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης, βελτιωµένης έρευνας και καινοτοµίας και άλλων 
µέτρων βελτίωσης των δοµών των αγορών. 

4.4. Νερό 

Το νερό αποτελεί ζωτικό πόρο για την ανθρώπινη υγεία και απαραίτητη εισροή για τη 
γεωργία, τον τουρισµό, τη βιοµηχανία, τις µεταφορές και την ενέργεια. Η περιορισµένη 
διαθεσιµότητα νερού έχει καίριας σηµασίας αντίκτυπο στην υδροηλεκτρική ενέργεια και την 
ψύξη των πυρηνοηλεκτρικών και θερµοηλεκτρικών σταθµών.  

Η καλή κατάσταση του περιβάλλοντος και η υγεία των πολιτών εξαρτώνται από την ποιότητα 
και τη διαθεσιµότητα γλυκού νερού, οι οποίες όµως φθίνουν. Προβλέπεται ότι, λόγω της 
κλιµατικής αλλαγής, θα αυξηθούν η λειψυδρία, καθώς και η ένταση και η συχνότητα των 
πληµµυρών. Πολλές λεκάνες απορροής ποταµών και υδάτινες µάζες στην Ευρώπη έχουν 
αλλοιωθεί από την άντληση νερού, τη στράγγιση της γης και την κατασκευή φραγµάτων, µε 
αποτέλεσµα η ποιότητα του νερού να είναι συχνά κακή και να έχει αρνητικές οικολογικές 
επιπτώσεις και ενδεχοµένως επιπτώσεις στην υγεία, ενώ περιορίζεται ο χώρος για τα φυσικά 
ενδιαιτήµατα.  

Ποσοστό 20% - 40% των υδάτων της Ευρώπης σπαταλάται, ενώ η αποδοτικότητα των 
υδάτων θα µπορούσε να βελτιωθεί κατά 40% και µόνο από τις τεχνολογικές βελτιώσεις13. 
Μια βελτιωµένη προσέγγιση για βιώσιµη διαχείριση των υδάτινων πόρων απαιτεί στενό 

                                                 
13 EU Water saving potential, Ecologic, 2007 (∆υνατότητες εξοικονόµησης νερού στην ΕΕ). 
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συντονισµό µε τις πολιτικές στους τοµείς της γεωργίας, των µεταφορών, της περιφερειακής 
ανάπτυξης και της ενέργειας, καθώς και αποτελεσµατική και ορθολογική τιµολόγηση του 
νερού, όπως απαιτείται από την οδηγία-πλαίσιο περί υδάτων (ΟΠΥ). Οι µεταβολές στα 
οικοσυστήµατα, στις χρήσεις γης, στην παραγωγή και στις πρακτικές κατανάλωσης και 
επαναχρησιµοποίησης νερού θα µπορούσαν να µειώσουν κατά τρόπο αποδοτικό ως προς το 
κόστος τη λειψυδρία και να διασφαλίσουν την ποιότητα του νερού. 

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020, όλα τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών της 
ΟΠΥ θα έχουν εφαρµοστεί από καιρό. Μέχρι το 2015 θα έχει επιτευχθεί καλή κατάσταση 
των υδάτων – ποιότητα, ποσότητα και χρήση - σε όλες τις λεκάνες απορροής ποταµών της 
ΕΕ. Θα έχουν ελαχιστοποιηθεί οι επιπτώσεις της ξηρασίας και των πληµµυρών, µε 
προσαρµοσµένες στις συνθήκες καλλιέργειες, αυξηµένη συγκράτηση νερού στο έδαφος και 
αποδοτική άρδευση. Οι εναλλακτικές επιλογές προµήθειας νερού θα αξιοποιούνται µόνο 
όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι φθηνότερες ευκαιρίες εξοικονόµησης. Η άντληση νερού θα 
πρέπει να παραµένει σε επίπεδα κάτω του 20% των διαθέσιµων ανανεώσιµων υδάτινων 
πόρων. 

Η Επιτροπή: 
• θα ενσωµατώσει περαιτέρω τους προβληµατισµούς σχετικά µε την αποδοτικότητα

των πόρων στην υδατική πολιτική της, µε προσχέδιο διαφύλαξης των υδάτων της
Ευρώπης στο οποίο θα καθορίζεται µια αποτελεσµατική από πλευράς κόστους 
στρατηγική·  

• θα αξιολογήσει τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών των κρατών
µελών, προκειµένου να εντοπίσει τοµείς όπου χρειάζονται πρόσθετα µέτρα (το
2011)· 

• θα αξιολογήσει και θα προτείνει (το 2012): 
– στόχους αποδοτικότητας του νερού και µέτρα βελτίωσής της (π.χ. ευφυείς

µετρητές, υποχρεωτικές απαιτήσεις για τις συσκευές στις οποίες
χρησιµοποιείται νερό· κατευθυντήριες γραµµές για την επαναχρησιµοποίηση
του νερού, τη µείωση των διαρροών στις υποδοµές ύδρευσης, την 
εξοικονόµηση του νερού στην άρδευση κλπ.), 

– καλύτερη διαχείριση της ζήτησης µέσω οικονοµικών εργαλείων (τιµολόγηση,
κατανοµή των υδάτινων πόρων) και χρήση συστηµάτων σήµανσης και
πιστοποίησης µε τα οποία µετρώνται οι επιπτώσεις κύκλου ζωής και η εικονική 
περιεκτικότητα των προϊόντων σε νερό, 

– υποψήφια ευρωπαϊκή σύµπραξη καινοτοµίας για το νερό.  
Τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να καθορίσουν στόχους αποδοτικότητας του νερού για το 2020 σε επίπεδο λεκάνης
απορροής ποταµού, µε κατάλληλα συµπληρωµατικά µέτρα, βάσει κοινής ενωσιακής 
µεθοδολογίας στην οποία λαµβάνεται υπόψη η ποικιλία των συνθηκών στους
διάφορους οικονοµικούς τοµείς και γεωγραφικές περιοχές.  

4.5. Ατµοσφαιρικός αέρας 

Ο καθαρός ατµοσφαιρικός αέρας αποτελεί πολύτιµο πόρο. Στις πλέον πυκνοκατοικηµένες 
περιοχές της ΕΕ σηµειώνονται ευρείες υπερβάσεις πολλών προτύπων ποιότητας του 
ατµοσφαιρικού αέρα, ιδίως όσον αφορά προβληµατικούς ρύπους, όπως είναι τα αιωρούµενα 
σωµατίδια, το τροποσφαιρικό όζον και το διοξείδιο του αζώτου. Παρά τις σηµαντικές 
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προσπάθειες περιορισµού των ρυπογόνων εκποµπών, οι σηµερινές συγκεντρώσεις 
αιωρούµενων σωµατιδίων προκαλούν 500.000 πρόωρους θανάτους ετησίως14 στην ΕΕ και 
στις γειτνιάζουσες περιοχές. Από άλλες µελέτες προκύπτει ότι η απώλεια εργασίµων ηµερών 
λόγω ασθενειών που οφείλονται στην ατµοσφαιρική ρύπανση είναι µεγαλύτερη από τις 
εργάσιµες ηµέρες που απαιτούνται προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη για τα πρόσθετα 
µέτρα µείωσης των ρύπων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα οικοσυστήµατα και η γεωργία υφίστανται, και αυτά, ζηµίες από 
τις επιπτώσεις των αερόφερτων ρύπων, όπως είναι η οξίνιση, ο ευτροφισµός και οι ζηµίες στη 
βλάστηση από το όζον. Το ετήσιο οικονοµικό κόστος εκτιµάται για το 2020 σε 537 δισ. 
ευρώ15. 

Η καλύτερη εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας και νέα, στηριγµένα σε επιστηµονικά 
στοιχεία πρότυπα θα συνέβαλλαν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών και θα 
προωθούσαν την καινοτοµία. Με κατάλληλους χρόνους προπορείας, τα πρότυπα αυτά 
µπορούν να εξασφαλίσουν οφέλη όσον αφορά την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα από τη 
µετάβαση σε µια χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών οικονοµία και µε άλλες δράσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα χάρτη πορείας, π.χ. µέσω της µείωσης των αποβλήτων, 
αποδοτικότερων µεθόδων παραγωγής, καθώς και δράσεων στο πλαίσιο της γεωργικής 
πολιτικής και στον τοµέα των µεταφορών. 

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020, τα ενδιάµεσα πρότυπα της ΕΕ για την ποιότητα του 
ατµοσφαιρικού αέρα θα τηρούνται ακόµα και σε βεβαρηµένες αστικές περιοχές· τα 
πρότυπα αυτά θα έχουν επικαιροποιηθεί και θα έχουν καθοριστεί συµπληρωµατικά µέτρα 
προκειµένου να καλυφθεί σε µεγαλύτερο βαθµό η απόσταση από τον τελικό στόχο της 
επίτευξης επιπέδων ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα τα οποία δεν προκαλούν 
σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον.  

Η Επιτροπή: 

• θα αναλάβει µια συνολική επανεξέταση όλων των πολιτικών της ΕΕ που σχετίζονται µε 
την ατµοσφαιρική ρύπανση (έως το 2013)· 

• θα προτείνει µια αναβαθµισµένη στρατηγική πέραν του 2020, αξιολογώντας το εύρος
της χρήσης προτύπων για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και τις εκποµπές
καθώς και τη σκοπιµότητα περαιτέρω µέτρων για τον περιορισµό των εκποµπών από
καίριας σηµασίας πηγές (το 2013)· 

• θα στηρίξει την εφαρµογή των υφιστάµενων µέτρων, ώστε να συµβάλει στην επίλυση
έµµονων προβληµάτων σχετικών µε την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα. 

Τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να επιταχύνουν την εκ µέρους τους εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας για την
ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα (σε συνεχή βάση). 

                                                 
14 ΕΟΠ, SOER 2010 (έκθεση για την κατάσταση και τις προοπτικές του περιβάλλοντος της Ευρώπης) 
15 Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the National Level using the EVA Model 

System, J. Brandt et al., CEEH 2011. 
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4.6. Γη και έδαφος 

Στην ΕΕ, πάνω από 1.000 km² ετησίως υφίστανται «δέσµευση γης» για λόγους οικιστικούς, 
κατασκευής βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, οδών ή εγκαταστάσεων αναψυχής. Περίπου το 
µισό της έκτασης αυτής στην πραγµατικότητα «σφραγίζεται»16. Η ύπαρξη υποδοµών 
ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό ανάλογα µε τις περιφέρειες, πλην όµως, συνολικά, ανά δεκαετία 
ασφαλτοστρώνεται έκταση ισοδύναµη µε αυτή της Κύπρου. Εάν θέλουµε να φθάσουµε σε 
µηδενική καθαρή δέσµευση γης µέχρι το 2050, ακολουθώντας γραµµική πορεία, θα χρειαστεί 
να περιορίσουµε τη δέσµευση γης σε 800 km² κατά µέσον όρο ετησίως τη χρονική περίοδο 
2000-2020. Σε πολλές περιοχές το έδαφος έχει υποστεί µη αναστρέψιµη διάβρωση ή 
χαρακτηρίζεται από χαµηλές περιεκτικότητες οργανικών υλών. Σοβαρό πρόβληµα αποτελεί 
επίσης και η µόλυνση του εδάφους. 

Οι χρήσεις γης αποτελούν σχεδόν πάντοτε συµβιβασµό διαφόρων κοινωνικών, οικονοµικών 
και περιβαλλοντικών αναγκών (π.χ. στέγαση, υποδοµές µεταφορών, παραγωγή ενέργειας, 
γεωργία, προστασία της φύσης). Οι αποφάσεις για τις χρήσεις γης συνιστούν 
µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις των οποίων είναι δύσκολη ή δαπανηρή η µη τήρηση. Σήµερα, οι 
σχετικές αποφάσεις λαµβάνονται συχνά χωρίς προηγούµενη κατάλληλη ανάλυση των 
επιπτώσεων, π.χ. µέσω µιας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης. Οι µεταρρυθµίσεις 
στην πολιτική της ΕΕ στους τοµείς της γεωργίας, της ενέργειας, των µεταφορών και της 
συνοχής θα αποτελέσουν ευκαιρία καθορισµού του πλαισίου και των κατάλληλων κινήτρων 
για τις δηµόσιες αρχές και τους κατόχους γης να επιτύχουν τον εν λόγω στόχο. 

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020, οι πολιτικές της ΕΕ συνεκτιµούν τις άµεσες και έµµεσες 
επιπτώσεις τους στις χρήσεις γης στην ΕΕ και παγκοσµίως και έχει δροµολογηθεί 
αναλογία δέσµευσης γης µε στόχο να έχει επιτευχθεί µηδενική καθαρή δέσµευση γης µέχρι 
το 2050· η διάβρωση του εδάφους µειώνεται και αυξάνονται οι οργανικές ύλες του, ενώ 
εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης στις µολυσµένες τοποθεσίες. 

Η Επιτροπή: 

• θα αναπτύξει περαιτέρω την επιστηµονική γνωστική βάση σχετικά µε το βιοτικό 
υλικό, µε τις επιπτώσεις και τις τάσεις όσον αφορά τις χρήσεις γης και µε τον 
χωροταξικό σχεδιασµό, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων σε παγκόσµιο 
επίπεδο και των επενεργειών στους εµπορικούς εταίρους και θα προβάλει τις 
βέλτιστες πρακτικές στα κράτη µέλη, µε απώτερο σκοπό την έκδοση ανακοίνωσης 
για τις χρήσεις γης (το 2014)· 

• θα εξετάσει το ζήτηµα της έµµεσης µεταβολής των χρήσεων γης που προκύπτει 
ιδίως από την πολιτική για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (σε συνεχή βάση)· 

• θα δηµοσιεύσει κατευθυντήρες γραµµές για τις βέλτιστες πρακτικές περιορισµού, 
άµβλυνσης ή αντιστάθµισης της σφράγισης εδαφών (το 2012)· 

• θα περιλάβει ευρύτερους προβληµατισµούς σχετικά µε την αποδοτικότητα των 
πόρων στην αναθεώρηση της οδηγίας για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (το 2012)· 

• θα προτείνει υποψήφια ευρωπαϊκή σύµπραξη καινοτοµίας (το 2011) µε αντικείµενο 
τη γεωργική παραγωγικότητα και αειφορία αποβλέποντας, µεταξύ άλλων, στη 

                                                 
16 Report on best practices for limiting soil sealing and mitigating its effects, Prokop et al, European 

Communities 2011 (έκθεση σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές για τον περιορισµό της σφράγισης του 
εδάφους και τον µετριασµό των επιπτώσεών της). 
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διασφάλιση της λειτουργικότητας του εδάφους σε ικανοποιητικά επίπεδα (έως το 
2020). 

Τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να βελτιώσουν την ενσωµάτωση των άµεσων και έµµεσων χρήσεων γης και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους στις οικείες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
να περιορίσουν τη δέσµευση γης και τη σφράγιση εδάφους στο µέτρο του δυνατού 
(σε συνεχή βάση)· 

• να εφαρµόσουν τις δράσεις που χρειάζονται για τον περιορισµό της διάβρωσης και 
την αύξηση των οργανικών υλών του εδάφους (σε συνεχή βάση)· 

• να καταρτίσουν κατάλογο µολυσµένων τοποθεσιών και χρονοδιάγραµµα εργασιών 
αποκατάστασης (έως το 2015). 

4.7. Θαλάσσιοι πόροι 

Το θαλάσσιο περιβάλλον προσφέρει οικονοµικές ευκαιρίες σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων, όπως 
οι εξορυκτικές δραστηριότητες, τα φαρµακευτικά προϊόντα, η βιοτεχνολογία και η ενέργεια. 
Επίσης, παρέχει βασικές οικοσυστηµικές υπηρεσίες, όπως είναι οι φυσικές ρυθµιστικές 
λειτουργίες που συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής ή στην επιβράδυνση 
της διάβρωσης των ακτών. Οι πιέσεις στα συστήµατα αυτά, συµπεριλαµβανοµένης της 
απόρριψης στη θάλασσα ρύπων από τα γλυκά ύδατα, εξακολουθούν να είναι σοβαρές, αν και 
σε ορισµένες περιπτώσεις φθίνουν. Η διαχείριση του θαλάσσιου χώρου δεν είναι συνεπής, µε 
αποτέλεσµα να περιορίζονται ήδη οι δυνατότητες αποκόµισης οφελών από τις θαλάσσιες 
δραστηριότητες. Η χρήση µέσων χωροταξικού σχεδιασµού στις θαλάσσιες περιοχές θα 
µπορούσε να συµβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων.  

Η εξάντληση των ιχθυαποθεµάτων έχει σοβαρές οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες για τις 
παράκτιες ζώνες και συµβάλλει στην περαιτέρω απώλεια βιοποικιλότητας διαταράσσοντας τα 
συστήµατα, ενώ η θαλάσσια ρύπανση και η κλιµατική αλλαγή δηµιουργούν άλλα 
προβλήµατα (π.χ. οξίνιση). Η κοινή αλιευτική πολιτική και η ολοκληρωµένη θαλάσσια 
πολιτική της ΕΕ έχουν ως κεντρικό στόχο την αειφορία, ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική 
και βιώσιµη χρήση των θαλάσσιων πόρων από όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας αξίας. 

Πάνω από 1 εκατ. πτηνά και 100.000 θαλάσσια θηλαστικά και θαλάσσιες χελώνες πεθαίνουν 
κάθε χρόνο λόγω των πλαστικών και άλλων απορριµµάτων που καταλήγουν στη θάλασσα. 
Παράγοντες όπως τα απορρίµµατα στη θάλασσα και η επεξεργασία αστικών λυµάτων 
επιβαρύνουν σηµαντικά τη ρύπανση σε ορισµένες θάλασσες γύρω από την Ευρώπη. 
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι πιέσεις αυτές, η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική προνοεί για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια 
ύδατα.  

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020, επιτυγχάνεται καλή περιβαλλοντική κατάσταση σε όλα τα 
θαλάσσια ύδατα της ΕΕ και µέχρι το 2015 η αλιεία δεν υπερβαίνει τις µέγιστες βιώσιµες 
αποδόσεις. 

Η Επιτροπή: 
• θα επιδιώξει τη διασφάλιση βιώσιµης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, στο 

πλαίσιο των πρόσφατων προτάσεών της για τη µεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής· 

• θα υποβάλει νέες προτάσεις για τη σταδιακή κατάργηση όλων των αλιευτικών 
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επιδοτήσεων που θα µπορούσαν να είναι επιζήµιες για το περιβάλλον· 
• θα συµβάλει στη διαφύλαξη του φυσικού παράκτιου και θαλάσσιου κεφαλαίου 

προτείνοντας µέτρα άσκησης πολιτικής για τη διαχείριση και τον σχεδιασµό (το 
2012), καθώς και συνεχή στήριξη για έργα ενδυνάµωσης της γνωστικής βάσης και 
για έργα επίδειξης· 

• θα προωθήσει στρατηγικές µε βάση τα οικοσυστήµατα και θα ενσωµατώσει τους 
κλιµατικούς κινδύνους στις θαλάσσιες δραστηριότητες (ανακοίνωση µε τίτλο 
«Προσαρµογή των ακτών και της θάλασσας στην κλιµατική αλλαγή» 2012)· 

• θα υποστηρίξει τη βιώσιµη χρήση των θαλάσσιων πόρων και θα εντοπίσει ευκαιρίες 
καινοτόµου επιχειρηµατικότητας στη θαλάσσια και παράκτια οικονοµία 
(ανακοίνωση για τη «γαλάζια ανάπτυξη», 2012). 

• θα συµβάλει στις στρατηγικές που αφορούν τα θαλάσσια απορρίµµατα και στις 
τέσσερις θαλάσσιες περιφέρειες της ΕΕ, σε στενή συνεργασία µε τα παράκτια κράτη 
µέλη ή στο πλαίσιο της αντίστοιχης σύµβασης για τις περιφερειακές θάλασσες (το 
2012)·  

• θα στηρίξει τα κράτη µέλη αναπτύσσοντας µέτρα για την επίτευξη καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα µέχρι το 2020 και τη δηµιουργία 
εκτεταµένου δικτύου προστατευόµενων περιοχών (το 2020). 

Τα κράτη µέλη καλούνται: 
• να εφαρµόσουν την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και να ορίσουν 

θαλάσσιες προστατευόµενες περιοχές. 

5. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Στις βιοµηχανικές χώρες η διατροφή, η στέγαση και η κινητικότητα ευθύνονται συνήθως για 
το 70-80% του συνόλου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι τοµείς αυτοί είναι επίσης 
καίριας σηµασίας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής 
στο πλαίσιο συµπληρωµατικών µακροπρόθεσµων στρατηγικών, οι οποίες συνδυάζονται µε τα 
µέτρα του παρόντος εγγράφου, προκειµένου να µεγιστοποιηθούν οι συνέργειες υπό την 
εµβληµατική πρωτοβουλία για την αποδοτικότητα των πόρων17. 

5.1. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος των τροφίµων 

Η αλυσίδα αξίας των τροφίµων και ποτών στην ΕΕ ευθύνεται για το 17% των άµεσων 
εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων και για το 28% της χρήσης υλικών πόρων, ενώ οι 
καταναλωτικές πρακτικές µας έχουν παγκόσµιες επιπτώσεις, ιδίως όσον αφορά την 
κατανάλωση ζωικών πρωτεϊνών. Η αλυσίδα αυτή αποτελεί έναν µείζονα χρήστη νερού 
υψηλής ποιότητας, απαραίτητου για την επιτυχία της. Ωστόσο, και µόνο στην ΕΕ, 
σπαταλούµε 90 εκατ. τόνους τροφίµων ετησίως ή 180 kg κατ’ άτοµο. Μεγάλο µέρος αυτών 
είναι τρόφιµα ακόµη κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

Μία συνδυασµένη προσπάθεια των αγροτών, της βιοµηχανίας τροφίµων, των εµπόρων 
λιανικής πώλησης και των καταναλωτών, µε τη βοήθεια αποδοτικών από πλευράς πόρων 
τεχνικών παραγωγής, βιώσιµων επιλογών διατροφής (µε γνώµονα τις συστάσεις της 
Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για τις καταναλισκόµενες κατ’ άτοµο ποσότητες ζωικών 

                                                 
17 COM(2011) 112, COM(2011) 109, COM(2010) 639. 
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πρωτεϊνών, συµπεριλαµβανοµένου του κρέατος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων) και της 
µείωσης των αποβλήτων τροφίµων, µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας 
των πόρων και της επισιτιστικής ασφάλειας σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Η Επιτροπή πρότεινε, στην ανακοίνωσή της σχετικά µε τον προϋπολογισµό για τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», τα µέτρα τα οποία θα χρειαστεί να λάβει µια µεταρρυθµισµένη 
Κοινή Γεωργική Πολιτική, προκειµένου να καταστεί περισσότερο αποδοτική από πλευράς 
πόρων18. Ένα πρόσθετο ζήτηµα για τη µακροπρόθεσµη παγκόσµια επισιτιστική ασφάλεια 
είναι η βιώσιµη προµήθεια φωσφόρου, ενός καίριας σηµασίας πόρου για τα λιπάσµατα, ο 
οποίος δεν µπορεί να υποκατασταθεί. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα προκειµένου να 
διαπιστωθούν οι τρόποι µε τους οποίους τυχόν βελτιώσεις στα ζητήµατα που αφορούν τα 
λιπάσµατα, την παραγωγή τροφίµων και τα βιοαπόβλητα θα µπορούσαν να µειώσουν την 
εξάρτησή µας από τις εξορυσσόµενες φωσφορικές ενώσεις. 

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020, τα κίνητρα για µια υγιέστερη και βιωσιµότερη παραγωγή και 
κατανάλωση τροφίµων θα έχουν γενικευθεί και θα έχουν οδηγήσει σε κατά 20% µείωση 
των εισροών πόρων στη διατροφική αλυσίδα. Η διάθεση εδώδιµων αποβλήτων τροφίµων 
πρέπει να έχει υποδιπλασιαστεί στην ΕΕ. 

Η Επιτροπή: 
• θα εξετάσει περαιτέρω τους καλύτερους τρόπους περιορισµού των αποβλήτων 

τροφίµων καθ’ όλη την αλυσίδα εφοδιασµού σε τρόφιµα, καθώς και τρόπους 
µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πρακτικών παραγωγής και 
κατανάλωσης τροφίµων (ανακοίνωση για τα βιώσιµα τρόφιµα, µέχρι το 2013)· 

• θα αναπτύξει µεθοδολογία όσον αφορά τα κριτήρια βιωσιµότητας για τα βασικά 
αγαθά στον τοµέα των τροφίµων (µέχρι το 2014)· 

• θα εξετάσει περαιτέρω την ασφάλεια του εφοδιασµού σε φωσφόρο, καθώς και 
ενδεχόµενες δράσεις προς την κατεύθυνση της βιώσιµης χρήσης του (Πράσινη 
Βίβλος για τη βιώσιµη χρήση του φωσφόρου, µέχρι το 2012).  

Τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να αντιµετωπίσουν τη σπατάλη τροφίµων στο πλαίσιο των οικείων εθνικών 
προγραµµάτων πρόληψης των αποβλήτων (2013). 

5.2. Βελτίωση των κτιρίων 

Η βελτίωση της κατασκευής και χρήσης των κτιρίων στην ΕΕ αναµένεται να επηρεάσει το 
42% της τελικής ενεργειακής µας κατανάλωσης, το 35% περίπου των εκποµπών 
θερµοκηπιακών αερίων19 και πάνω από το 50% του συνόλου των εξορυσσόµενων υλικών· θα 
µπορούσε επίσης να µας βοηθήσει να εξοικονοµήσουµε µέχρι και 30% νερό20. Χρειάζεται 
εποµένως να ενισχυθούν περαιτέρω οι υφιστάµενες πολιτικές για την προαγωγή της 
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα κτίρια και να 
συµπληρωθούν µε πολιτικές για την αποδοτικότητα των πόρων, οι οποίες εξετάζουν ένα 
ευρύτερο φάσµα περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
κτιρίων και των υποδοµών. Πρέπει να συνεκτιµάται σε µεγαλύτερο βαθµό το κόστος των 

                                                 
18 COM (2011) 500. 
19 COM(2007) 860 τελικό. 
20 COM(2007) 414 τελικό. 
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κτιρίων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και όχι µόνο το αρχικό κόστος, καθώς 
και τα απόβλητα της κατασκευής και κατεδάφισης. Η βελτίωση του χωροταξικού σχεδιασµού 
των υποδοµών είναι προϋπόθεση για την επίτευξη αποδοτικότητας των πόρων στα κτίρια, 
συµπεριλαµβανοµένης και της κινητικότητας. 

Σηµαντικές βελτιώσεις στη χρήση πόρων και ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής – 
µε βελτιωµένα βιώσιµα υλικά, υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης αποβλήτων και 
βελτιωµένο σχεδιασµό – θα συµβάλουν στην ανάδειξη ενός ανταγωνιστικού 
κατασκευαστικού τοµέα και στην ανάπτυξη ενός αποθέµατος κτιρίων υψηλής 
αποδοτικότητας από πλευράς πόρων. Αυτό απαιτεί την ενεργό στράτευση του συνόλου της 
αλυσίδας αξίας στον κατασκευαστικό τοµέα. Χρειάζονται ειδικές πολιτικές για την τόνωση 
των ΜΜΕ, οι οποίες συνιστούν τη µεγάλη πλειονότητα των κατασκευαστικών εταιριών – 
κατάρτιση και επενδύσεις σε αποδοτικές, από πλευράς πόρων, κατασκευαστικές µεθόδους 
και πρακτικές. 

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020 τα επίπεδα αποδοτικότητας πόρων στον τοµέα της ανακαίνισης 
και κατασκευής κτιρίων και υποδοµών θα είναι υψηλά. Θα εφαρµόζεται ευρύτατα η 
προσέγγιση που συνεκτιµά το σύνολο του κύκλου ζωής· όλα τα νέα κτίρια θα 
καταναλίσκουν σχεδόν µηδενική ενέργεια21 και τα υλικά τους θα είναι υψηλής 
αποδοτικότητας, ενώ θα έχουν θεσπιστεί οι πολιτικές για την ανακαίνιση του υφιστάµενου 
αποθέµατος κτιρίων22 ούτως ώστε το απόθεµα να ανανεώνεται µε οικονοµικά συµφέροντα 
τρόπο και µε ρυθµό 2% ετησίως. Το 70% των µη επικίνδυνων αποβλήτων από τις 
κατασκευές και τις κατεδαφίσεις θα ανακυκλώνεται23. 

Η Επιτροπή, από κοινού µε τα κράτη µέλη: 

• θα διερευνήσει τρόπους στήριξης σχεδίων επενδύσεων σε δεξιότητες, 
προγραµµάτων µαθητείας και δραστηριοτήτων επικοινωνίας µε αντικείµενο τις 
βέλτιστες, από πλευράς αποδοτικότητας των πόρων, πρακτικές στη βιοµηχανία (σε 
συνεχή βάση)· 

• θα λάβει µέτρα, χρησιµοποιώντας, κατά περίπτωση, ένα «τεστ ΜΜΕ», προκειµένου 
να τονωθεί η ζήτηση και η υιοθέτηση αποδοτικών, από πλευράς πόρων, 
κατασκευαστικών πρακτικών µέσω της κοστολόγησης για ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
και κατάλληλων χρηµατοδοτικών ρυθµίσεων· στόχος επίσης θα είναι η περαιτέρω 
διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των Ευρωκωδίκων στα κριτήρια σχεδιασµού που 
σχετίζονται µε τη βιωσιµότητα· θα επιδιωχθεί η ανάληψη πρωτοβουλιών για την 
επιβράβευση αποδοτικών όσον αφορά τους πόρους κτιρίων και για την προώθηση 
της βιώσιµης χρήσης ξύλου στις κατασκευές (ανακοίνωση για τη βιώσιµη 
ανταγωνιστικότητα στον κατασκευαστικό τοµέα, 2011, ανακοίνωση για τα βιώσιµα 
κτίρια, 2013)· 

• θα εκτιµήσει τους βέλτιστους τρόπους ενθάρρυνσης της καινοτοµίας του ιδιωτικού 
τοµέα στις κατασκευές (σε συνεχή βάση). 

5.3. ∆ιασφάλιση αποδοτικής κινητικότητας 

Ένα σύγχρονο, αποδοτικό από πλευράς πόρων σύστηµα κινητικότητας, το οποίο εξυπηρετεί 
τόσο τις επιβατικές όσο και τις εµπορευµατικές µεταφορές, µπορεί να συµβάλει σηµαντικά 

                                                 
21 Οδηγία 2010/31/ΕΕ. 
22 Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της οδηγίας 2010/31/EΕ της 19ης Μαΐου 2010. 
23 Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/EΚ. 



 

EL 24   EL 

στην ανταγωνιστικότητα και την αειφορία. Η Λευκή Βίβλος για τις µεταφορές24 παραθέτει 
ένα ευρύ φάσµα επιλογών για την επίτευξη της απαιτούµενης ολιστικής πολιτικής 
µεταφορών. 

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020 η συνολική αποδοτικότητα στον τοµέα των µεταφορών θα 
αποδώσει µεγαλύτερη αξία µε τη βέλτιστη χρήση πόρων, όπως είναι οι πρώτες ύλες, η 
ενέργεια και η γη, και θα µειώσει τις επιπτώσεις στην κλιµατική αλλαγή, στη ρύπανση του 
ατµοσφαιρικού αέρα, στο θόρυβο, στην υγεία, στα ατυχήµατα, στη βιοποικιλότητα και 
στην υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων. Οι µεταφορές θα χρησιµοποιούν λιγότερη και 
καθαρότερη ενέργεια, θα αξιοποιούν καλύτερα τις σύγχρονες υποδοµές και θα µειώνουν 
τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στους κύριους φυσικούς πόρους όπως 
το νερό, το έδαφος και τα οικοσυστήµατα. Θα επιτευχθεί ετήσια µείωση της τάξης του 1% 
κατά µέσον όρο, αρχής γενοµένης το 2012, στις εκποµπές θερµοκηπιακών αερίων από τον 
τοµέα των µεταφορών. 

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι οι πρωτοβουλίες που περιλαµβάνονται στη Λευκή Βίβλο για 
τις µεταφορές υλοποιούνται κατά τρόπο συνεπή µε τους στόχους για την αποδοτικότητα των 
πόρων, προχωρώντας ιδίως στην εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους. 

6. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Ο µετασχηµατισµός της ΕΕ σε µια αποδοτικότερη, από πλευράς πόρων, οικονοµία θα 
απαιτήσει συντονισµένη δράση σε ευρύ φάσµα πολιτικών. Η Επιτροπή θα δροµολογήσει µια 
κοινή προσπάθεια µε τα ενδιαφερόµενα µέρη µε σκοπό τον καθορισµό των σωστών δεικτών 
και στόχων για τις κατευθυντήριες δράσεις και την παρακολούθηση της συντελούµενης 
προόδου. Όλα αυτά θα έχουν αποτέλεσµα σε ό,τι αφορά τον απαιτούµενο µετασχηµατισµό 
µόνον εφόσον διαδραµατίσουν πλήρως τον ρόλο τους στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», ενώ η αποδοτικότητα των πόρων θα πρέπει να ενσωµατωθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάµηνο 
για τον συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής.  

6.1. Νέοι τρόποι δράσης για την αποδοτικότητα των πόρων 

Ενίσχυση του διαλόγου: Οι πολιτικοί ιθύνοντες σε επίπεδο ΕΕ, κρατών µελών και 
περιφερειών, πρέπει να συµµετάσχουν σε ενεργό διάλογο µε τον επιχειρηµατικό κόσµο και 
την κοινωνία των πολιτών σχετικά µε τις απαιτούµενες προϋποθέσεις άσκησης πολιτικής για 
την άρση των εµποδίων όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων. 

Επένδυση στη µετάβαση: Η αποδοτικότητα των πόρων είναι σε θέση να µειώσει το κόστος, 
πλην όµως συχνά απαιτεί την πραγµατοποίηση αρχικών επενδύσεων. Το Πρόγραµµα των 
Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) εκτιµά ότι οι ετήσιες χρηµατοδοτικές ανάγκες 
προκειµένου να καταστεί η παγκόσµια οικονοµία αποδοτικότερη από πλευράς πόρων 
κυµαίνονται µεταξύ 1,05 και 2,59 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ25, κυρίως από ιδιωτικές πηγές. Γι’ 
αυτό θα απαιτηθεί όχι µόνο να διατεθούν κονδύλια για πράσινες λύσεις, αλλά και να 
καταστούν οικολογικότερες όλες οι δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Στην πρόταση για το 
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020 έχουν ήδη γίνει σοβαρά βήµατα προς την 
ενσωµάτωση της αποδοτικότητας των πόρων στον προϋπολογισµό της ΕΕ. Η ταχεία αύξηση 

                                                 
24 COM (2011) 144. 
25 UNEP Green Economy Synthesis 2010 (Σύνθεση του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το 

Περιβάλλον σχετικά µε την πράσινη οικονοµία). 
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της παγκόσµιας χρηµατοδότησης για την καθαρή ενέργεια δείχνει τη δυνατότητα αλλαγής της 
εν προκειµένω νοοτροπίας. Ωστόσο, η µη εξοικείωση των χρηµατοπιστωτικών φορέων µε 
τους κινδύνους και τις αποδόσεις των επενδύσεων στην αποδοτικότητα των πόρων συνιστά 
εµπόδιο στις επενδύσεις, η αβεβαιότητα όσον αφορά την κατεύθυνση και την αξιοπιστία της 
χαρασσόµενης πολιτικής επαυξάνει τους χρηµατοπιστωτικούς κινδύνους και συχνά οι 
µακροπρόθεσµες επενδύσεις δεν ευνοούνται από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, οι οποίες 
είναι στραµµένες στις βραχυπρόθεσµες αποδόσεις. 

Εκπόνηση δεικτών και καθορισµός ενδεχόµενων στόχων: Ο προσδιορισµός δεικτών και 
διαδικασίας καθορισµού ευρείας κλίµακας στόχων για την αποδοτικότητα των πόρων θα 
συµβάλει στη χάραξη της πορείας προς την εκπλήρωση του οράµατος του 2050 για την 
αποδοτικότητα των πόρων: η δηµόσια πολιτική επιδέχεται καλύτερη σχεδίαση ούτως ώστε να 
συνεκτιµώνται το κόστος και τα οφέλη της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων, ενώ ο 
ιδιωτικός τοµέας θα γίνει αποδέκτης σηµάτων καλύτερης ποιότητας για τα επενδυτικά σχέδιά 
του και θα επωφεληθεί από την αναγκαία προβλεψιµότητα και διαφάνεια για τη λήψη 
µακροπρόθεσµων αποφάσεων. 

Ο γενικός στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για βιώσιµη ανάπτυξη περικλείει ειδικούς 
στόχους για τις εκποµπές θερµοκηπιακών αερίων, την ενεργειακή απόδοση και για τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την επίτευξη των στόχων που 
αφορούν την αποδοτικότητα των πόρων. Στην επίτευξη των ειδικών αυτών στόχων, η οποία 
είναι ζωτικής σηµασίας παράγοντας για την προστασία των φυσικών πόρων, θα συµβάλουν 
και τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα χάρτη πορείας. Ωστόσο, οι εν λόγω στόχοι δεν 
αντανακλούν ορισµένες σηµαντικές δυσµενείς συνέπειες για την οικονοµία µας, την υγεία και 
την ποιότητα της ζωής µας, π.χ. παράγοντες όπως οι µη αποδοτικές χρήσεις γης, η χαµηλή 
ποιότητα και διαθεσιµότητα νερού, τα απόβλητα, η ατµοσφαιρική ρύπανση και οι απώλειες 
οικοσυστηµικών υπηρεσιών, ιχθυαποθεµάτων και βιοποικιλότητας. Πιο µακροπρόθεσµα, η 
συνεκτίµηση αυτών των παραγόντων αναµένεται να βελτιώσει την αξιοποίηση νέων πηγών 
βιώσιµης ανάπτυξης και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα. 

Ήδη συντελείται σηµαντική πρόοδος στην ενοποίηση των συστηµάτων περιβαλλοντικής, 
οικονοµικής και κοινωνικής λογιστικής, υπάρχουν όµως πολλές ανταγωνιστικές ιδέες όσον 
αφορά την επιλογή των δεικτών που πρέπει να χρησιµοποιηθούν, να βελτιωθούν ή να 
εκπονηθούν για τον καλύτερο προσανατολισµό των αποφάσεων άσκησης πολιτικής ή των 
επενδυτικών αποφάσεων. Οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι έγκυροι, εύκολα κατανοητοί και να 
τυγχάνουν ευρείας αποδοχής, ώστε να µετρούν σε συνεχή βάση την πρόοδο όσον αφορά την 
αποδοτικότητα των πόρων. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει να συνεργαστεί µε όλα 
τα ενδιαφερόµενα µέρη για την εκπόνηση των δεικτών αυτών και τον καθορισµό 
ενδεχόµενων στόχων. 

Ωστόσο, η Επιτροπή παρόλο που αναγνωρίζει ότι είναι ανάγκη να αρχίσει αµέσως η µέτρηση 
της προόδου, προτείνει τη χρήση, ως προσωρινού κύριου δείκτη, της παραγωγικότητας των 
πόρων, η οποία µετράται ως αναλογία του ΑΕΠ προς την Εγχώρια Κατανάλωση Υλών 
(εκφραζόµενη σε ευρώ/τόνο). Υψηλότερη αναλογία υποδηλώνει καλύτερες επιδόσεις, όπου η 
οικονοµική ανάπτυξη συνεπάγεται σχετικά µικρότερη κατανάλωση πόρων26. Ο δείκτης αυτός 
ωστόσο αντανακλά µόνο τις πτυχές που αφορούν τους υλικούς πόρους και δεν καλύπτει 
άλλους πόρους ούτε την ενδεχόµενη µετατόπιση της επιβάρυνσης από µία χώρα σε άλλη. 

                                                 
26 Για παράδειγµα, στην ΕΕ η µέση τιµή το 2007 ήταν γύρω στο 1,30 ευρώ/τόνο και κυµαινόταν από 

λιγότερο από 0,3 έως 2,5 περίπου. 
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∆εδοµένου ότι αυτός ο προσωρινός κύριος δείκτης φιλοτεχνεί µερική µόνο εικόνα, θα πρέπει 
να συµπληρώνεται από έναν «πίνακα οργάνων» µε δείκτες για το νερό, τη γη, τα υλικά και 
τον άνθρακα, καθώς και δείκτες οι οποίοι µετρούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το 
φυσικό µας κεφάλαιο ή τα οικοσυστήµατά µας και επιδιώκουν επίσης τη συνεκτίµηση των 
παγκόσµιων πτυχών της ενωσιακής κατανάλωσης. Σε τρίτο επίπεδο, θα χρησιµοποιηθούν 
θεµατικοί δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη υφιστάµενων 
στόχων σε άλλους τοµείς, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει τον παρόντα χάρτη πορείας.  

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020 θα έχουν κινητοποιηθεί τα ενδιαφερόµενα µέρη, σε όλα τα 
επίπεδα, για να εξασφαλίσουν συνοχή και αµοιβαία ενδυνάµωση µεταξύ πολιτικής, 
χρηµατοδότησης, επενδύσεων, έρευνας και καινοτοµίας. Φιλόδοξοι στόχοι όσον αφορά 
την αποδοτικότητα των πόρων και έγκυροι και έγκαιροι δείκτες θα προσανατολίζουν τους 
λαµβάνοντες αποφάσεις στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα στην πορεία του 
µετασχηµατισµού της οικονοµίας προς την κατεύθυνση της αποδοτικότερης αξιοποίησης 
των πόρων. 

Η Επιτροπή, από κοινού µε τα κράτη µέλη: 
• θα ενσωµατώσει προβληµατισµούς σχετικά µε την αποδοτικότητα των πόρων στο 

Ευρωπαϊκό Εξάµηνο, από το 2012 και µετά, εστιαζόµενη στην απόδοση 
προτεραιότητας σε µέτρα φιλικά προς τη βιώσιµη ανάπτυξη· 

• θα επιδιώξει τη συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων, επιστηµόνων, ΜΚΟ και τοπικών 
και εθνικών αρχών για την εξέταση των ευκαιριών και προβληµάτων και την 
εισήγηση νέων τρόπων δράσης σχετικά µε τη βιώσιµη και αποδοτική από πλευράς 
πόρων ανάπτυξη (το 2012)·  

• θα επιτύχει ευρεία συµφωνία µε τα εν λόγω ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε τους 
τρόπους µέτρησης της συντελούµενης προόδου και καθορισµού των απαιτούµενων 
στόχων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων (µέχρι το 2013). 

Η Επιτροπή:  
• θα δροµολογήσει «πλατφόρµα µετάβασης προς την αποδοτικότητα των πόρων στην 

ΕΕ» (2012), αξιοποιώντας το έργο υφιστάµενων πλατφορµών· 
• θα συγκροτήσει χρηµατοπιστωτική στρογγυλή τράπεζα για την αποδοτικότητα των 

πόρων, στην οποία θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι ιδιωτικών και θεσµικών τραπεζών 
(όπως είναι η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ), ασφαλιστικών εταιριών και εταιριών 
επιχειρηµατικού κεφαλαίου, για τον εντοπισµό ευκαιριών ανάπτυξης 
προσαρµοσµένων χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων και χρήσης καινοτόµων 
χρηµατοοικονοµικών µέσων για την αποδοτικότητα των πόρων (2012)· 

• θα αναπτύξει ένα ενωσιακό πανόραµα δεξιοτήτων και ένα ευρωπαϊκό τοµεακό 
συµβούλιο για τις δεξιότητες στις οικολογικές και στις οικολογικότερες θέσεις 
εργασίας· 

• θα συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά µε τους δείκτες, συµπεριλαµβανοµένης της 
ποιότητας των δεδοµένων, στηριζόµενη στα υφιστάµενα πλαίσια αξιολόγησης, όπως 
το iGrowGreen, µε στόχο την ενσωµάτωσή τους στη µεσοπρόθεσµη αναθεώρηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2013)· 

• θα προτείνει νέο κύριο δείκτη για το φυσικό κεφάλαιο και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της χρήσης των πόρων (τέλη του 2013)· 

• θα συνεχίσει τις προσπάθειές της στο πλαίσιο του χάρτη πορείας «ΑΕΠ και πέρα 
από αυτό» για τη συνολικότερη µέτρηση της κοινωνικής και οικονοµικής προόδου, 
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µεταξύ άλλων µε τη συνέχιση της ανάπτυξης του συστήµατος περιβαλλοντικής 
λογιστικής, την περαιτέρω ενσωµάτωση του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους 
στην εθνική λογιστική και την εκπόνηση σύνθετου δείκτη για τις περιβαλλοντικές 
πιέσεις· 

• θα εξετάσει του καλύτερους τρόπους ενσωµάτωσης του σχετικού µε την 
αποδοτικότητα των πόρων προβληµατισµού στην εκτίµηση επιπτώσεων των 
µελλοντικών προτάσεων άσκησης πολιτικής· 

Τα κράτη µέλη καλούνται: 

• να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν υφιστάµενες εθνικές στρατηγικές αποδοτικότητας 
των πόρων και να τις ενσωµατώσουν στις εθνικές πολιτικές για την οικονοµική 
ανάπτυξη και την απασχόληση (έως το 2013)· 

• να υποβάλουν έκθεση προόδου όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων στο 
πλαίσιο των οικείων εθνικών προγραµµάτων µεταρρύθµισης. 

6.2. ∆ιεθνής στήριξη της αποδοτικότητας των πόρων 

Αρκετές χώρες εφαρµόζουν πολιτικές αξιοποίησης των οφελών από µια µεγαλύτερη 
αποδοτικότητα των πόρων· δεν πρόκειται µόνο για χώρες της ΕΕ, αλλά και για την Ιαπωνία, 
την Κορέα, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Κίνα και άλλες. Επίσης µεγάλο ενδιαφέρον για 
διάλογο και συνεργασία στα θέµατα αυτά υπάρχει και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Τέτοιου 
είδους πρωτοβουλίες µπορούν να θεωρηθούν υπό το πρίσµα παγκόσµιων προσπαθειών 
προαγωγής της µετάβασης προς µια πράσινη οικονοµία. Η ΕΕ µπορεί να επωφεληθεί από την 
πείρα άλλων και συµµετέχει ενεργά στην άσκηση επιρροής για την πορεία που ακολουθούν 
οι χώρες-εταίροι µας, ιδίως δε οι χώρες της διεύρυνσης που καλούνται να αρχίσουν να 
ευθυγραµµίζουν τις πολιτικές τους. 

Ως βάση περαιτέρω συζητήσεων στη Συνδιάσκεψη του Ρίο+20, του Ιουνίου 2012, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε προσφάτως ένα ευρύ φάσµα δυνατών δράσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων νέων διεθνών πρωτοβουλιών για το νερό, την ενέργεια, τη γεωργία, 
τις χρήσεις γης, τα δάση, τις χηµικές ουσίες και τους θαλάσσιους πόρους, τα προγράµµατα 
βελτίωσης των δεξιοτήτων, για την κινητοποίηση ιδιωτικών και δηµόσιων χρηµατοδοτήσεων 
και επενδύσεων καθώς και για τη λήψη µέτρων προς ένα αποτελεσµατικότερο παγκόσµιο 
πολυµερές σύστηµα διακυβέρνησης27. 

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020, η αποδοτικότητα των πόρων θα καταστεί κοινός στόχος της 
διεθνούς κοινότητας και θα έχει σηµειωθεί πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση µε βάση 
τις προσεγγίσεις που συµφωνήθηκαν στο Ρίο. 

Η Επιτροπή, από κοινού µε τα κράτη µέλη (σε συνεχή βάση): 
• Θα επιδιώξει την επιτυχή έκβαση της διάσκεψης κορυφής RIO+20 το 2012 και την 

επίτευξη απτής προόδου προς την πράσινη οικονοµία και την αποδοτικότερη χρήση 
των φυσικών πόρων· 

• θα βελτιώσει τον διάλογο µε στρατηγικές χώρες-εταίρους προκειµένου να 
ανταλλάξει πείρα και ορθές πρακτικές για την αποδοτικότητα των πόρων· 

                                                 
27 COM (2011) 363. 
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• θα αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες µε υποψήφιες και δυνητικές υποψήφιες για 
προσχώρηση χώρες και µε άλλες όµορες χώρες, µε τις οποίες έχουµε πολλούς 
κοινούς περιβαλλοντικούς πόρους· 

• θα στηρίξει τη σύναψη και την ουσιαστική εφαρµογή διεθνών συµφωνιών για τη 
βελτίωση της βιωσιµότητας των παγκόσµιων καταναλωτικών και παραγωγικών 
πρακτικών· 

• θα χρησιµοποιήσει την αναπτυξιακή βοήθεια για τη στήριξη προσπαθειών λιγότερο 
αναπτυγµένων χωρών µε στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων στο 
πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας· 

• θα συνεργαστεί µε διεθνείς εταίρους στην έρευνα και καινοτοµία για την 
αποδοτικότητα των πόρων· 

• θα καταβάλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας ισχυρότερων 
πολυµερών µηχανισµών για µια παγκόσµια διακυβέρνηση των δηµόσιων αγαθών. 

6.3. Βελτίωση της αποκόµισης οφελών από περιβαλλοντικά µέτρα της ΕΕ 

Η πρόοδος σχετικά µε την αποδοτικότητα των πόρων εξαρτάται από τις βελτιώσεις στον 
τρόπο διαχείρισης των φυσικών µας πόρων και των οικοσυστηµάτων µας. Υπάρχουν ακόµη 
σηµαντικά κενά στις επιδόσεις κρατών µελών όσον αφορά την εφαρµογή µέτρων, ιδίως στους 
τοµείς της διατήρησης της φύσης και της διαχείρισης των αποβλήτων και του νερού. Το 
κόστος της µη εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας εκτιµάται σε 50 δισ. ευρώ περίπου 
ετησίως28. 

Ορόσηµο: Μέχρι το 2020, θα είναι πλήρως ορατά τα οφέλη της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας της ΕΕ. 
Η Επιτροπή: 
• θα προτείνει µέτρα για την αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου, την 

ευαισθητοποίηση και τη µεγαλύτερη κινητοποίηση βασικών φορέων προκειµένου να 
βελτιωθεί η απόδοση των περιβαλλοντικών µέτρων ανά την ΕΕ.  

Τα κράτη µέλη καλούνται: 
• να καλύψουν κενά στις επιδόσεις τους όσον αφορά την αποκόµιση των οφελών που 

παρέχει η νοµοθεσία της ΕΕ. 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι προηγούµενες αναπτυξιακές πρακτικές είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση της ευηµερίας, 
µέσω όµως της εντατικής και συχνά µη αποδοτικής χρήσης των πόρων. Ο ρόλος της 
βιοποικιλότητας, των οικοσυστηµάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν είναι σε µεγάλο 
βαθµό υποτιµηµένος, το κόστος των αποβλήτων συχνά δεν αντανακλάται στις τιµές, οι 
τρέχουσες αγορές και οι δηµόσιες πολιτικές δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν πλήρως τον 
ανταγωνισµό στη ζήτηση στρατηγικών πόρων, όπως είναι τα ορυκτά, η γη, το νερό και η 
βιοµάζα. Γι’ αυτό χρειάζεται µια συνεκτική και ολοκληρωµένη απόκριση σε ένα ευρύ φάσµα 
πολιτικών ώστε να αντιµετωπιστούν οι αναµενόµενοι περιορισµοί των πόρων και να 
διατηρηθεί µακροπρόθεσµα η ευηµερία µας. 

                                                 
28 The cost of not implementing the environmental acquis, COWI, επίκειται. 
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Ο παρών χάρτης πορείας δεν αποτελεί την τελική απάντηση σε όλα τα προβλήµατα. Είναι ένα 
πρώτο βήµα προς τον σχεδιασµό ενός συνεκτικού πλαισίου δράσης που καλύπτει διάφορα 
πεδία και τοµείς πολιτικής. Έχει ως σκοπό να προσφέρει µια σταθερή προοπτική για τον 
µετασχηµατισµό της οικονοµίας. Η Επιτροπή θα χαράξει πολιτική και θα καταρτίσει 
νοµοθετικές προτάσεις για την υλοποίηση του παρόντος χάρτη πορείας. Ωστόσο, χωρίς τη 
στράτευση των υπολοίπων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, δεν θα επιτύχουµε τους στόχους 
µας όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων. 

Η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών να υποστηρίξουν τον παρόντα 
χάρτη πορείας και να συµβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων της ΕΕ για την 
επίτευξη µιας αποδοτικής – από πλευράς πόρων – Ευρώπης. 
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Παράρτηµα: Αποδοτικότητα των πόρων – Οι διασυνδέσεις µεταξύ τοµέων και πόρων και οι πρωτοβουλίες άσκησης πολιτικής της ΕΕ 
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Πόρος/τοµ
έας 

Ορυκτά καύσιµα Υλικά και 
ορυκτά 

Νερό Ατµοσφαιρικός 
αέρας 

Γη Έδαφος Οικοσυστήµατα: 
βιοποικιλότητα 

Θαλάσσιοι πόροι Απόβλητα Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ  
Κυκλική 
οικονοµία 

Περιορισµός, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, υποκατάσταση, διαφύλαξη, εκτίµηση της αξίας Αναθεώρηση της βιώσιµης κατανάλωσης 
και παραγωγής (2012) 

Ενέργεια Περιορισµός της 
χρήσης ορυκτών 
καυσίµων µέσω: 
- της αύξησης της 
ενεργειακής 
αποδοτικότητας (20% 
µέχρι το 2020)· 
-της υποκατάστασής 
τους από ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας (20% 
µέχρι το 2020 και 10% 
στις µεταφορές). 

-∆ιασφάλιση του 
εφοδιασµού µε 
καίριας σηµασίας 
πρώτες ύλες (για τις 
ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και την 
ηλεκτροδότηση) 
-Περιορισµός της 
έντασης ενέργειας 
στην εξόρυξη, 
παραγωγή και 
κατανάλωση υλικών 

-Αποδοτική χρήση ως 
ανανεώσιµη πηγή 
ενέργειας 
-Περιορισµός των 
αναγκών ψύξης των 
σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής 
-Περιορισµός της 
έντασης ενέργειας στην 
επεξεργασία νερού 
-Περιορισµός της χρήσης 
ζεστού νερού µέσω της 
βελτίωσης των συσκευών 
και των υδατικών 
υποδοµών 

-Περιορισµός της 
ρύπανσης µε 
επιβλαβείς ουσίες, 
ιδίως µέσω της 
περιορισµένης χρήσης 
ορυκτών καυσίµων  
- Περιορισµός κατά 
20% των εκποµπών 
θερµοκηπιακών 
αερίων µέχρι το 2020 
(30% υπό τις 
κατάλληλες 
προϋποθέσεις) 
Περιορισµός κατά 80-
95% των εκποµπών 
θερµοκηπιακών 
αερίων µέχρι το 2050  
 

-Περιορισµός της 
δέσµευσης γης για την 
παραγωγή 
βιοκαυσίµων 
- Βελτιστοποίηση των 
ενεργειακών 
υποδοµών 

-Αποτροπή 
ζηµιών στο 
έδαφος από 
εκποµπές SO2 
και NOx 
-Μετριασµός 
των εδαφικών 
επιπτώσεων των 
νέων 
υποδοµών/ενεργ
ειακών λύσεων  
-∆ιαφύλαξη των 
τυρφώνων 

-Περιορισµός της 
οξίνισης µέσω του 
περιορισµού της 
χρήσης ορυκτών 
καυσίµων 
-Αποτροπή 
οικοσυστηµικών 
βλαβών 
προκαλούµενων από 
την 
εξόρυξη/εκµετάλλευση 
φορέων ενέργειας 

-Χρήση ως 
ανανεώσιµη πηγή 
ενέργειας 
-∆ιασφάλιση της 
βιώσιµης χρήσης των 
φυκών ως 
βιοκαυσίµων 
-Αποτροπή των 
κινδύνων διαρροής 
πετρελαίου και 
πετρελαϊκών 
καταστροφών 
- Μείωση της οξίνισης 
που οφείλεται στις 
εκποµπές 
θερµοκηπιακών 
αερίων 

-∆ιασφάλιση της 
ανάκτησης 
ενέργειας από µη 
ανακυκλώσιµα 
απόβλητα 
-Περιορισµός της 
έντασης ενέργειας 
στην επεξεργασία 
αποβλήτων 
- Αύξηση της 
χρήσης 
βιοαποδοµήσιµων 
αποβλήτων για 
την παραγωγή 
βιοενέργειας και 
βιοπροϊόντων  

--Ενέργεια 2020: Μία στρατηγική για 
ανταγωνιστική, βιώσιµη και ασφαλή ενέργεια 
(2011) 
-Στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών 
για την Ευρώπη 
-Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδοµή 
για το 2020 και µετέπειτα – Προσχέδιο για 
ενοποιηµένο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο 
(2011) 
-Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ενεργειακής απόδοσης 
2020 (2011) 
-Αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της 
ενέργειας (2011) 
-∆έσµη µέτρων για τις υποδοµές στον τοµέα της 
ενέργειας (2011) 
-Ενεργειακός χάρτης πορείας 2050 (2011) 
-Ευφυή δίκτυα (2011) 
-Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και 
διεθνής συνεργασία (2011) 

Τρόφιµα -Περιορισµός της 
χρήσης ορυκτών 
καυσίµων µέσω της 
βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης 
της παραγωγής 
τροφίµων 
-Αποφυγή δυσµενών 
επιπτώσεων από την 
υποκατάσταση των 
ορυκτών καυσίµων µε 
βιοκαύσιµα 

-Βελτιστοποίηση της 
χρήσης ορυκτών και 
υλικών (π.χ. 
φωσφόρος) 
-Βελτίωση των 
συσκευασιών για 
καλύτερη διατήρηση 
και 
ανακυκλωσιµότητα 

-Βελτιστοποίηση της 
χρήσης νερού στη 
γεωργία 
-Πρόληψη των 
πληµµυρών και της 
ξηρασίας, δηλ. 
καταπολέµηση της 
κλιµατικής αλλαγής 
-∆ιασφάλιση της 
ύπαρξης καθαρού νερού 
για προϊόντα ποιότητας· 
-Αποφυγή της ρύπανσης 
από λιπάσµατα και 
φυτοφάρµακα  

-Περιορισµός των 
εκποµπών 
θερµοκηπιακών 
αερίων 
-Περιορισµός των 
εκποµπών SO2 και 
NOx  

-Βελτιστοποίηση των 
χρήσεων γης ούτως 
ώστε να είναι 
συµβατές µε άλλες 
χρήσεις 
-Χρήση δεσµευµένου 
γόνιµου εδάφους για 
γεωργικούς σκοπούς· 
-Περιορισµός της 
δέσµευσης γης (π.χ. 
µέσω της βέλτιστης 
πρόσληψης ζωικών 
πρωτεϊνών) 

-Αναστροφή της 
απώλειας 
εδαφών 
-Αποκατάσταση 
της 
περιεκτικότητας 
των εδαφών σε 
οργανικές ύλες 
-Αποτροπή 
βλαβών στο 
έδαφος από 
εκποµπές SO2 
και NOx 
-Αποφυγή της 
ρύπανσης από 
λιπάσµατα και 
φυτοφάρµακα  

-Αποκατάσταση και 
διαφύλαξη 
οικοσυστηµάτων ώστε 
να εξασφαλίζεται η 
επικονίαση, η 
συγκράτηση νερού, 
κλπ. 
-Αποφυγή του 
ευτροφισµού που 
οφείλεται στα 
λιπάσµατα και 
περιορισµός της 
χρήσης 
φυτοφαρµάκων 
- Αύξηση της 
βιοποικιλότητας µέσω 
της χρήσης ορθών 
γεωργικών πρακτικών 

-Αποκατάσταση των 
ιχθυαποθεµάτων και 
εξάλειψη των 
παρεµπιπτόντων 
αλιευµάτων και των 
απορρίψεων 
-Εξάλειψη των 
καταστρεπτικών 
αλιευτικών τεχνικών  
-Ανάπτυξη βιώσιµης 
υδατοκαλλιέργειας 
-Μείωση της ρύπανσης 
των παράκτιων 
περιοχών από 
λιπάσµατα 
- Αποφυγή της 
θαλάσσιας ρύπανσης 
από απορρίµµατα 

-Περιορισµός των 
αποβλήτων 
τροφίµων  
-Χρήση 
ανακυκλώσιµων/ 
βιοαποδοµήσιµων 
συσκευασιών 
-Ανάπτυξη της 
λιπασµατοποίησης 
των 
βιοαποβλήτων 

-Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ (2011) 
-Πρόταση για σύµπραξη καινοτοµίας µε 
αντικείµενο τη γεωργική παραγωγικότητα και 
βιωσιµότητα (2011) 
-Πράσινη Βίβλος για τον φωσφόρο (2012) 
-Ανακοίνωση για τα βιώσιµα τρόφιµα (2013) 

Κτίρια -Περιορισµός της 
χρήσης ορυκτών 
καυσίµων µέσω της 
βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης 
και της χρήσης 
ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές στα 
κτίρια  
-Κατασκευή κτιρίων 
µηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης και 
αύξηση του ρυθµού 
ανακαίνισης των 
υφιστάµενων κτιρίων  

-Βελτιστοποίηση της 
χρήσης υλικών 
-Χρήση βιώσιµων 
υλικών 

-Βελτίωση της υδατικής 
αποδοτικότητας κτιρίων 
και συσκευών 

-Περιορισµός των 
εκποµπών 
θερµοκηπιακών 
αερίων από κτίρια 
-Βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα 
των εσωτερικών 
χώρων 
 

-Αποφυγή της 
περαιτέρω δέσµευσης 
γης (π.χ. για λόγους 
επέκτασης των 
πόλεων) 
-Αποκατάσταση 
µολυσµένων 
τοποθεσιών 

-Αποφυγή της 
επέκτασης των 
πόλεων σε 
γόνιµα εδάφη 
-
Ελαχιστοποίηση 
της σφράγισης 
του εδάφους 
 

-Εξασφάλιση επαρκών 
και διασυνδεδεµένων 
χώρων πρασίνου 
ενταγµένων σε 
πράσινες υποδοµές 

- Μείωση της οξίνισης 
που οφείλεται στις 
εκποµπές 
θερµοκηπιακών 
αερίων 

-Ανακύκλωση 
αποβλήτων από 
κατασκευές και 
κατεδαφίσεις 
(70% µέχρι το 
2020) 

-Στρατηγική για τη βιώσιµη ανταγωνιστικότητα 
του κατασκευαστικού τοµέα της ΕΕ (2011) 
-Ανακοίνωση για τα βιώσιµα κτίρια (2013) 
-Πρωτοβουλία για την αποδοτικότητα του νερού 
στα κτίρια (2012) 

Κινητικό
τητα 

Περιορισµός της 
εξάρτησης από τα 
ορυκτά καύσιµα µέσω 
της βελτίωσης της 
απόδοσης των 
καυσίµων, της χρήσης 
ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές, της 
σταδιακής κατάργησης 
των αυτοκινήτων που 
κινούνται µε συµβατικά 
καύσιµα στις πόλεις 
µέχρι το 2050, της 
βελτίωσης της 
εφοδιαστικής των 
πολυτροπικών 
µεταφορών, των 
δικτύων µεταφορών, 
καθώς και µέσω της 
χρήσης αποδοτικότερων 
οχηµάτων 

-Αύξηση της 
αποδοτικότητας των 
πόρων στις 
υποδοµές 
-Βελτιστοποίηση της 
εφοδιαστικής των 
µεταφορών των 
υλικών 
-∆ιασφάλιση του 
εφοδιασµού µε 
καίριας σηµασίας 
υλικά (που 
χρειάζονται για τις 
ηλεκτρικές στήλες) 

-Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων µεταφορών 
µέσω υδάτινων οδών 
προκειµένου να 
µειωθούν οι εκποµπές 
-Μείωση της ρύπανσης 
από τις µεταφορές µέσω 
υδάτινων οδών 
 

-Περιορισµός της 
ρύπανσης από τις 
µεταφορές: µείωση 
των θερµοκηπιακών 
αερίων κατά 60% 
µέχρι το 2050· µείωση 
του τροποσφαιρικού 
όζοντος, των 
αιωρούµενων 
σωµατιδίων και του 
NO2· µείωση της 
περιεκτικότητας των 
καυσίµων των πλοίων 
σε θείο  

-Ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων των 
υποδοµών των 
µεταφορών στον 
κατακερµατισµό της 
γης  

-
Ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων 
των υποδοµών 
των µεταφορών 
στη σφράγιση 
του εδάφους  

-Ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της 
σφράγισης, του 
κατακερµατισµού και 
της ρύπανσης του 
εδάφους 
-Αποφυγή της 
εξάπλωσης 
χωροκατακτητικών 
ειδών 

-Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων των 
θαλασσίων µεταφορών 
προκειµένου να 
µειωθούν οι εκποµπές 
-Αποφυγή της 
θαλάσσιας ρύπανσης 
από απορρίµµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων 
των προερχόµενων 
από πλοία 

-Εξασφάλιση της 
αποδοτικής 
επαναχρησιµοποίη
σης και 
ανακύκλωσης των 
οχηµάτων (85-
95% µέχρι το 
2015) και των 
πλοίων στο τέλος 
του κύκλου ζωής 

-Λευκή βίβλος σχετικά µε το µέλλον των 
µεταφορών (2011) 
-Αναθεώρηση των ∆Ε∆-Μ (2011) 
-Στρατηγικό σχέδιο για τις τεχνολογίες 
µεταφορών 

Πρωτοβου
λί

Πλαίσιο κρατικών 
ενισχύσεων·(2013)

-Αντιµετώπιση των 
προβληµάτων στις

-Προσχέδιο για τα ύδατα 
(2012)

-Χάρτης πορείας για 
µια οικονοµία

-Ανακοίνωση για τις 
χρήσεις γης (2014)

-
Κατευθυντήριες

-Ενωσιακή στρατηγική 
για τη βιοποικιλότητα

-Μεταρρύθµιση της 
κοινής θαλάσσιας και

-Επανεξέταση των 
στόχων για την

-Χάρτης πορείας για µια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων Ευρώπη (2011)
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