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Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη

Να είναι βιώσιμος κανείς ή να μην είναι

Παρουσιάζοντας τα απογοητευτικά στοιχεία του τρίτου τριμήνου στις 20 Οκτωβρίου 2011, ο 
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της μεγαλύτερης παγκοσμίως εταιρείας παραγωγής 
χρωμάτων μίλησε για το σοβαρότερο πρόβλημα της εταιρείας του: «ένα τσουνάμι αυξήσεων 
στις τιμές των φυσικών πόρων». Μέσα σε ένα έτος οι τιμές των φυσικών πόρων σημείωσαν 
εκρηκτική άνοδο, φτάνοντας τα 700-800 εκατ. ευρώ, έναντι συνολικού κύκλου εργασιών 
4 δισ. ευρώ. Την ίδια εβδομάδα, το Bloomberg News δημοσίευσε την πληροφορία ότι οι 
εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου δαπάνησαν φέτος το ιστορικά υψηλό ποσό των 
70 δισ. δολαρίων ΗΠΑ για εξερεύνηση. Εξαντλούν τις αντοχές του πλανήτη, προσπαθώντας 
να εξαγάγουν φυσικούς πόρους από τις πλέον δυσπρόσιτες περιοχές. Αναζητούν πόρους σε 
ακραίες συνθήκες, στην Αρκτική, στις βαθιές θάλασσες της τροπικής ζώνης, καθώς και κοντά 
στην Ανταρκτική. Τα δύο αυτά παραδείγματα αντικατοπτρίζουν τις επείγουσες συνθήκες που 
δημιουργούν η σπανιότητα των πόρων και η ανάγκη αποδοτικής χρήσης τους.

Το 2050 υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός του πλανήτη θα φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια. Όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται για μια καλύτερη ζωή και η ζήτηση φυσικών πόρων θα 
αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών (FAO), η παραγωγή τροφίμων πρέπει να έχει αυξηθεί έως τότε κατά 70%. Όπως 
επισημαίνεται στον χάρτη πορείας, με τους σημερινούς ρυθμούς χρήσης των φυσικών πόρων, 
θα χρειαζόμαστε το ισοδύναμο περισσότερων από δύο πλανήτες για να συντηρηθούμε.

Για να εξασφαλίσουμε την ευημερία μας και να προσφέρουμε στις μελλοντικές γενιές τη 
δυνατότητα να διαθέτουν τα ίδια οφέλη με εμάς, πρέπει να αρχίσουμε να λειτουργούμε εντός 
των ορίων του πλανήτη μας, και να αποσυνδέσουμε την οικονομική μας μεγέθυνση από τη 
χρήση των φυσικών μας πόρων. Υπάρχουν όρια στην υλική μεγέθυνση: εξαντλούμε τους 
πόρους στους οποίους στηρίζονται οι οικονομίες μας και η καθημερινή μας ζωή. Ωστόσο, η 
σπανιότητα δεν αυξάνεται μόνο λόγω γεωλογικών και άλλων φυσικών περιορισμών: όλο και 
πιο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και πολιτικοί παράγοντες. Ορισμένες χώρες κλείνουν τα 
σύνορά τους όσον αφορά συγκεκριμένους πόρους επειδή επιθυμούν να τους αξιοποιήσουν οι 
ίδιες. Όλο και περισσότερο, η χρήση των πόρων θα συνδέεται με οικονομικές και πολιτικές 
αδυναμίες και αντιπαραθέσεις ισχύος. Αυτό θα οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές των πρώτων 
υλών, σε αστάθεια τιμών και σε όλο και πιο οξείες ελλείψεις βασικών φυσικών πόρων. 
Εντούτοις, οι προκλήσεις θα είναι διαφορετικές για τους ανανεώσιμους και τους μη 
ανανεώσιμους πόρους. Για τους ανανεώσιμους πόρους, η βασική πρόκληση θα είναι να 
διασφαλιστούν επίπεδα χρήσης που δεν θα ξεπερνούν τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δίκαιη πρόσβαση. Για τους μη ανανεώσιμους πόρους, βασικά 
μας καθήκοντα είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να εξαντληθούν ή να καταστούν 
υπερβολικά δαπανηροί, και να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των διαδικασιών εξαγωγής τους.

Επομένως, το αίτημα να προσανατολιστούμε σε μια κοινωνία που θα αξιοποιεί αποδοτικά 
τους πόρους της στηρίζεται εξίσου τόσο σε οικονομικά όσο και σε περιβαλλοντικά 
επιχειρήματα. Η βελτίωση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση των πόρων αποτελεί 
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προφανή οικονομική αναγκαιότητα. Και αν αυτό ισχύει για την οικονομία συνολικά, 
αναμφίβολα ισχύει και για τις επιχειρήσεις μας: μόνο οι βιώσιμες επιχειρήσεις θα έχουν 
μέλλον. Είναι κρίσιμης σημασίας να αναγνωρίσουμε και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις 
οικονομικές ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει η μεγαλύτερη απόδοση ως προς τη χρήση των 
πόρων. Σε αυτές τις περιόδους οικονομικής δυσπραγίας, η αποδοτική χρήση των πόρων 
μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός δημιουργίας θέσεων εργασίας και εξασφάλισης υγιεινού 
περιβάλλοντος διαβίωσης παράλληλα με τη μείωση της εξάρτησής μας από όλο και πιο 
ακριβούς φυσικούς πόρους. Μια τέτοια θεμελιώδης μεταστροφή είναι αναπόφευκτο να έχει 
κερδισμένους, αλλά και χαμένους. Προκειμένου να προστατευθούν οι χαμένοι και να 
ενισχυθούν οι κερδισμένοι, πρέπει να θέσουμε στόχους και να καθορίσουμε τις πολιτικές που 
είναι αναγκαίες για την επίτευξή τους το ταχύτερο δυνατόν. Παράλληλα με την παραγωγή, 
πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και στην κατανάλωση. Μία από τις προκλήσεις στο 
εγγύς μέλλον θα είναι να μεταβάλουμε τα καταναλωτικά μας πρότυπα, περιλαμβανομένης της 
ανθρώπινης διατροφής, δεδομένων των περιορισμών όσον αφορά τους διαθέσιμους πόρους 
του πλανήτη.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η ΕΕ δεν είναι μόνη σε αυτήν την προσπάθεια. Έναντι των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων, άλλες χώρες βελτιώνουν ήδη δραστικά την 
αποδοτικότητα της αξιοποίησης των πόρων τους. Η Ιαπωνία είναι σήμερα πρωτοπόρος, 
έχοντας μειώσει τη χρήση των πόρων της κατά 14% την περίοδο 2000-2005, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη προηγούμενες περίοδοι μείωσης1. Η Κίνα και χώρες όπως η Ινδία και η 
Βραζιλία αρχίζουν επίσης να λαμβάνουν μέτρα υπό το πρίσμα της οικονομικής 
αναγκαιότητας των μεταρρυθμίσεων. Η αγορά ευεργετικών για το περιβάλλον προϊόντων 
αναμένεται να διευρυνθεί σημαντικότατα. Οι συνολικές πωλήσεις των οικολογικών 
βιομηχανιών, παραδείγματος χάριν, εκτιμάται ότι φτάνουν σε αξία το 1,7 τρισ. ευρώ ετησίως, 
και αυξάνονται με ρυθμό 5% περίπου σε ετήσια βάση. Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η ΕΕ 
και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να βρεθούν στην πρώτη γραμμή αυτής της στροφής προς την 
πράσινη ανάπτυξη. Οι μελλοντικές επιχειρήσεις θα είναι βιώσιμες, ειδάλλως θα πάψουν να 
υπάρχουν. Το ερώτημα που τίθεται δεν είναι «αν» οι επιχειρήσεις μας θα γίνουν πιο βιώσιμες, 
αλλά κατά πόσο θα πραγματοποιήσουν αυτόν τον μετασχηματισμό αρκετά γρήγορα ώστε να 
επιβιώσουν στο διεθνές περιβάλλον.

Η επαπειλούμενη κρίση πόρων

Εξαντλούνται όντως οι φυσικοί πόροι; Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο φώσφορος, ο 
οποίος αποτελεί ήδη πολύ σπάνιο πόρο. Από τη δεκαετία του ’90, οι ΗΠΑ και η Κίνα 
κρατούν αυτόν τον πόρο για τον εαυτό τους. Μια άλλη περιοχή η οποία διαθέτει σημαντικά 
αποθέματα είναι η βόρεια Αφρική, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε κατάσταση 
αναταραχής. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του φωσφόρου διότι, χωρίς το 
συγκεκριμένο χημικό στοιχείο, το ανθρώπινο είδος δεν θα επιβιώσει. Παγκοσμίως, 
εξορύσσουμε ποσότητα πενταπλάσια από αυτήν που καταναλώνουν σήμερα οι άνθρωποι 
μέσω της τροφής. Είναι ήδη δυνατή η ανακύκλωση του φωσφόρου, π.χ. από τη λυματολάσπη, 
αλλά πρέπει να επιταχύνουμε αυτήν τη διαδικασία. Η ΕΕ θα μπορούσε να ανεξαρτητοποιηθεί 
πλήρως από τις εισαγωγές φωσφόρου έως το 2020.

                                               
1 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής αριθ. 1, το οποίο συνοδεύει την ανακοίνωση 
COM(2011)571.
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Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα στοιχεία σπανίων γαιών τα οποία έχουν κρίσιμη σημασία 
εφόσον επιθυμούμε να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τη μετάβαση στη βιώσιμη ενέργεια. 
Παραδόξως, με τις υφιστάμενες τεχνολογίες θα ήταν αδύνατον να καλυφθεί η ζήτηση για τα 
στοιχεία σπανίων γαιών που χρησιμοποιούνται σε ηλιακούς συλλέκτες και ανεμογεννήτριες 
τις οποίες χρειαζόμαστε προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει όσον 
αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν, μάλιστα, φιλοδοξούμε να στραφούμε όλο και 
περισσότερο στη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, οι ποσότητες λιθίου τις οποίες 
χρειαζόμαστε αναμένεται να αυξηθούν κατακόρυφα.

Πιο κοινοί πόροι υφίστανται επίσης υπερεκμετάλλευση. Το άμεσο οικονομικό κόστος της 
απώλειας βιοποικιλότητας και καλλιεργήσιμων γαιών (επιφανειακό έδαφος), καθώς και της 
ποιότητας των υδάτων και του ατμοσφαιρικού αέρα μπορεί να μην είναι σήμερα ορατό, αλλά 
το κόστος αποκατάστασης θα είναι πολύ υψηλότερο από, τουλάχιστον, το κόστος διατήρησης 
της σημερινής κατάστασης. Η βιοποικιλότητα αποτελεί τη βάση πολλών από τα πράγματα 
που θεωρούμε δεδομένα. Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές αξίες της 
βιοποικιλότητας είναι όλες ζωτικής σημασίας για την οικονομική και τεχνική ανάπτυξη. Για 
παράδειγμα, η παραγωγικότητα των βιομηχανιών αλιείας και θαλασσινών εξαρτάται από την 
ύπαρξη φυσικών οικολογικών συστημάτων. Παρ’ όλα αυτά, κάθε εβδομάδα πολύτιμα είδη 
του πλανήτη μας οδηγούνται σε εξαφάνιση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δυνητικές 
επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης.

Όλα αυτά τα παραδείγματα καταδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία την επιτακτική ανάγκη 
υιοθέτησης από την ΕΕ μιας στρατηγικής προσέγγισης που να αποβλέπει στην αντιμετώπιση 
των συνδυασμένων οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων. Η 
στρατηγική για την αποδοτική χρήση των πόρων, μια εμβληματική πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, αποτελεί μια τέτοιου είδους προσέγγιση. Η στρατηγική αυτή είναι ευπρόσδεκτη 
μιας και πρέπει να μεταμορφώσουμε την οικονομία μας έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμη. 
Εκτός αυτού, απαιτείται μεγαλύτερη ολοκλήρωση των πολιτικών και ένταξη των πτυχών της 
βιωσιμότητας σε όλες τις πολιτικές, περιλαμβανομένων των οικονομικών μας πολιτικών.

Ο χάρτης πορείας της Επιτροπής για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη

Πρέπει όλοι να στηρίξουμε το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 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 με 
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.

Ορισμένοι μπορεί να συμπεραίνουν ότι οι στόχοι και οι πολιτικές μας για την αλλαγή του 
κλίματος αρκούν ώστε να εισέλθουμε σε τροχιά βιωσιμότητας και να υλοποιήσουμε αυτό το 
όραμα. Η αλήθεια είναι, όμως, ότι δεν αρκούν. Η αποδοτική χρήση των πόρων είναι πολύ 
ευρεία έννοια, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των φυσικών μας πόρων. 
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Επομένως, ορθώς η Επιτροπή υιοθετεί μια τέτοια ευρεία προσέγγιση. Ο οδικός χάρτης θίγει 
τα σωστά ζητήματα: θέτει ως στόχους την αύξηση της βιώσιμης κατανάλωσης και 
παραγωγής, τη μετατροπή των αποβλήτων σε αξιοποιήσιμο πόρο, την ενίσχυση της έρευνας 
και της καινοτομίας, τη σταδιακή κατάργηση επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων, την 
αξιολόγηση και αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών, την αντιμετώπιση της απώλειας 
της βιοποικιλότητας, τη στροφή προς μια «κυκλική» οικονομία με υψηλά πρότυπα ποιότητας 
των υδάτων και του ατμοσφαιρικού αέρα, τη μηδενική καθαρή δέσμευση γης έως το 2050, 
την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για όλα τα θαλάσσια ύδατα της ΕΕ, καθώς 
και τον περιορισμό της αλιείας εντός των ορίων μέγιστης βιώσιμης απόδοσης έως το 2015.

Όπως ορθώς επισημαίνει η Επιτροπή, στις εκβιομηχανισμένες χώρες τα τρόφιμα, η στέγαση 
και η κινητικότητα ευθύνονται για το 70-80% του συνόλου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του κύκλου ζωής. Για τον λόγο αυτόν, χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας, και η διαχείρισή τους 
πρέπει να γίνεται με ολιστικό τρόπο, μέσω της θέσπισης νομοθεσίας για το κλίμα και την 
ενέργεια, καθώς και μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των χρήσεων 
των πόρων συνολικά.

Μελλοντικές προοπτικές

Η ανάλυση του χάρτη πορείας είναι εξαιρετική. Πρέπει, όμως, να σημειώσουμε πρόοδο σε 
αρκετά μέτωπα προκειμένου να υλοποιηθεί το όραμα που έχει οριστεί. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά το φάσμα των μέτρων πολιτικής τα 
οποία προτείνει. Η φιλοδοξία του οράματος δεν αντικατοπτρίζεται στα μέτρα. Ενώ ο χάρτης 
πορείας είναι, δυστυχώς, ασαφής ως προς τα νομοθετικά μέτρα που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν, δεν είναι αρκετά σαφής ούτε ως προς τον ρόλο των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων. Εξάλλου, σε μεγάλο βαθμό οι επιχειρήσεις μας θα κληθούν να υλοποιήσουν 
τις αλλαγές που απαιτούνται. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αρκετά γρήγορα η μετάβαση, 
η επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να συμμετάσχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε 
συνεργασία με τη βιομηχανία, πρέπει να εκπονηθεί λεπτομερές σχέδιο μετάβασης, για 
παράδειγμα, στο πλαίσιο της μελλοντικής «πλατφόρμας μετάβασης προς την αποδοτικότητα 
των πόρων» της ΕΕ.

Μια ακόμη αδυναμία είναι ο ρόλος των κρατών μελών. Σημειώνουν σημαντικές 
καθυστερήσεις όσον αφορά την υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ και τον σχεδιασμό εθνικών 
πολιτικών διαχείρισης των πόρων. Η Επιτροπή πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό 
το πρόβλημα. Ένας τρόπος αντιμετώπισής του είναι η ενσωμάτωση της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Δεδομένης 
της οικονομικής σημασίας της αποδοτικής χρήσης των πόρων, αυτό συνδυάζεται άριστα με 
τα υπόλοιπα κριτήρια. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να υποστηρίξει με σαφήνεια την 
ανάπτυξη εθνικών πολιτικών για την αποδοτική χρήση των πόρων.

Θα απαιτηθεί επίσης μετατόπιση του βάρους της φορολογίας από την εργασία προς πτυχές 
που άπτονται του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Αυτό είναι επιβεβλημένο όχι 
μόνον από την άποψη της αποδοτικής χρήσης των πόρων, αλλά και από δημοσιονομική 
άποψη: τα επόμενα χρόνια θα βρεθούμε αντιμέτωποι με συρρίκνωση της φορολογικής βάσης, 
καθώς θα αυξάνεται η ηλικία του πληθυσμού και θα απαιτούνται νέες πηγές εσόδων. Πρέπει 
επίσης να επιδιώξουμε με σοβαρότητα τη σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων για το 
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περιβάλλον επιδοτήσεων. Πρόκειται για επιδοτήσεις οι οποίες επιβαρύνουν διπλά τους 
προϋπολογισμούς μας: πρώτον, όταν καταβάλλονται τα αντίστοιχα ποσά και, δεύτερον, σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όταν πρέπει να αποκατασταθούν οι περιβαλλοντικές βλάβες.

Είναι σημαντικό να αντληθούν τα πλήρη οικονομικά οφέλη αυτής της μετάβασης όσο το 
δυνατόν ταχύτερα. Η Επιτροπή πρέπει να σπεύσει να παρουσιάσει προτάσεις οι οποίες θα 
προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας μιας γνήσιας εσωτερικής αγοράς για πράσινα 
προϊόντα τα οποία θα ενισχύουν τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην αποδοτική χρήση των 
πόρων. Αυτό θα περιλαμβάνει βελτιωμένα συστήματα οικολογικής επισήμανσης και 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, καθώς και κοινούς κανόνες για οικολογικές δημόσιες 
συμβάσεις. Οι δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν οι νέοι κανόνες για τον οικολογικό 
σχεδιασμό φαίνονται πολλά υποσχόμενες.

Προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη, ο 
καθορισμός στόχων είναι αναγκαίος. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι λειτουργικοί και 
μετρήσιμοι. Το ιδανικό είναι να επιδιώξουμε έναν γενικό στόχο και δείκτη, ο οποίος θα 
αντικατοπτρίζει την πρόοδο της ΕΕ συνολικά. Είναι ζωτικής σημασίας να αντικατοπτρίζει το
σύνολο των πόρων τους οποίους χρησιμοποιεί η ΕΕ, περιλαμβανομένων πόρων οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται εκτός της ΕΕ. Η Επιτροπή ορθώς συμπεραίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω 
προσπάθειες για να διαμορφωθεί πλήρης σειρά αναγκαίων δεικτών· επομένως, η εκτεταμένη 
διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη την οποία προβλέπει η Επιτροπή είναι ευπρόσδεκτη. 
Ωστόσο, δεν πρέπει να χαθεί χρόνος, και αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές προσπάθειες έχουν 
ήδη καταβληθεί προς αυτήν την κατεύθυνση από τα κράτη μέλη και, παραδείγματος χάριν, τη 
Eurostat, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Έχουν 
διαμορφωθεί ήδη δείκτες όσον αφορά τα απόβλητα, την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, 
τα ύδατα και τη γη. Επιβάλλεται, λοιπόν, να αρχίσουμε αμέσως να χρησιμοποιούμε αυτούς 
τους δείκτες για να υπολογίσουμε την πρόοδο ως προς την υλοποίηση επιμέρους στόχων τους 
οποίους μπορούμε να θέσουμε τώρα αντί για το 2013.

Παράλληλα, πρέπει να ξεκινήσουμε την υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων με σκοπό τη 
μετάβαση σε μια «κυκλική» οικονομία σε τομείς στους οποίους η ανάγκη αυτή είναι 
μεγαλύτερη και υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, όπως στην περίπτωση του φωσφόρου.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο σχετικά με μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη και τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας. Τα 
κατεστημένα συμφέροντα τα οποία αποβλέπουν σε βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη πρέπει 
να παραβλεφθούν. Ορισμένες φορές, όμως, αυτά τα κατεστημένα συμφέροντα δεν 
διαδραματίζουν συντηρητικό ρόλο μόνο εντός της επιχειρηματικής κοινότητας. Ακόμη και 
στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν υπάρξει έντονες αντιπαραθέσεις σχετικά με 
τη θέση της αποδοτικής χρήσης των πόρων στην πολιτική ατζέντα, καθώς και σχετικά με τον 
χάρτη πορείας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αρθεί πάνω από αυτά τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά 
οφέλη και να εστιάσει το βλέμμα του στο μέλλον. Αυτό είναι το καθήκον μας ως πολιτικών.
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Επαφίεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εντοπίσει και να προωθήσει τις δυνατότητες 
επιτάχυνσης της μετάβασης σε μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη. Οι βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει επίσης να πείσουν τους ομολόγους τους στα εθνικά 
κοινοβούλια για τη σπουδαιότητα του θέματος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τοποθετηθεί 
σε κορυφαία θέση της πολιτικής ατζέντας των κρατών μελών, και όχι μόνο των Βρυξελλών.

Μετά την εκτεταμένη διαβούλευση της Επιτροπής με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τις 
συζητήσεις μου με εκπροσώπους ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ΜΚΟ και κρατών μελών, ένα 
συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Είναι αναγκαία η υιοθέτηση συνεπούς πολιτικής στον 
συγκεκριμένο τομέα από την ΕΕ, καθώς και η διαμόρφωση σαφώς καθορισμένου οράματος 
για το μέλλον. Ένα σαφές όραμα θα προσφέρει στις επιχειρήσεις μια σαφή εικόνα όσον 
αφορά τους μακροπρόθεσμους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Η υιοθέτηση συνεπούς 
ευρωπαϊκής πολιτικής, με βάση τους καλύτερους διαθέσιμους δείκτες και στόχους, θα τους 
προσφέρει τη σταθερότητα που χρειάζονται προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες 
επενδύσεις ώστε να διατηρήσουν την ανταγωνιστική τους θέση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα όχι μόνο υποστηρίζοντας τον 
χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη και ασκώντας πιέσεις για 
λήψη μέτρων όπου αυτό είναι ήδη εφικτό, αλλά και κατά τη διαχείριση των συγκεκριμένων 
μέτρων τα οποία θα κληθούμε να επεξεργαστούμε στα επόμενα χρόνια της θητείας μας. Οι 
εξελισσόμενες αναθεωρήσεις της γεωργικής, της αλιευτικής και της περιφερειακής πολιτικής 
αποτελούν ασφαλώς τμήμα αυτής της στρατηγικής. Είναι εξέχουσας σημασίας να 
επικεντρωθεί το προσεχές έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον στην έννοια της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και να αναπτυχθεί περαιτέρω η εν λόγω έννοια στο πλαίσιο 
του επομένου σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή.

Το Κοινοβούλιο πρέπει να υπογραμμίσει την επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων στον τομέα 
της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να υποτιμήσουμε τον κρίσιμο 
ρόλο που θα διαδραματίσει η σπανιότητα των πόρων στη μελλοντική μας ευημερία. Συνεπώς, 
πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τη στρατηγική τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και –πράγμα που 
είναι κρίσιμο– σε επίπεδο κρατών μελών, και να ενσωματώσουμε με συνέπεια την πτυχή της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων σε άλλες πολιτικές.

___________________


