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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους

[2011/2068(INI)]

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης Πορείας για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011)0571),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους – Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής 
“Ευρώπη 2020”» (COM(2011)0021),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (COM(2010) 2020),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 
σχετικά με μια αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την 
Ευρώπη1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον χάρτη πορείας της 
Επιτροπής για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη, που εγκρίθηκαν στις 19 
Δεκεμβρίου 2011 (18786/11), και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής 
Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση υλικών και τη βιώσιμη παραγωγή και 
κατανάλωση: ουσιαστική συμβολή σε μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά 
τους πόρους,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σχετικά 
με «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 2010» (SOER2010),

– έχοντας υπόψη την επικείμενη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, στη Βραζιλία στις 20-22 Ιουνίου 2012,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και της Επιτροπής Αλιείας (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δείχνει 
ότι η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως νέες πηγές βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων οδηγεί σε 
περιβαλλοντική υποβάθμιση και καταστροφή του φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη·

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατική χρήση πόρων και η δραματική αύξηση της 
παγκόσμιας κατανάλωσης ωθούν προς τα πάνω τις τιμές των πρώτων υλών, με τις 
πραγματικές τιμές των εμπορικών προϊόντων να έχουν αυξηθεί κατά 147% από τις αρχές 
του αιώνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πιθανόν να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις 
ως προς τη διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικούς πόρους και τη συνεχή παροχή τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στροφή της οικονομίας προς μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, κατεύθυνση η οποία θα σέβεται τα όρια του πλανήτη θα επιφέρει αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και νέες πηγές ανάπτυξης και θέσεις απασχόλησης μέσω της 
μείωσης των δαπανών χάρη στην αυξημένη αποδοτικότητα, την εμπορία των καινοτομιών 
και την καλύτερη διαχείριση των πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωβαρόμετρο του Μαρτίου 2011 δείχνει ότι η αποδοτική 
χρήση των πόρων και η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση αποτελούν βασικές 
ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ·

Δράσεις προτεραιότητας

1. ζητεί τη δημιουργία κοινών ομάδων δράσης για τους τρεις βασικούς τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της κινητικότητας: οι ομάδες αυτές θα πρέπει να 
απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες προερχόμενους από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τη 
βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών και να εκπονήσουν, μέσα σε ένα έτος, 
ευρωπαϊκά σχέδια δράσης για την αποτελεσματική χρήση των πόρων με σαφή κριτήρια 
αξιολόγησης·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την αγορά δευτερογενών υλών 
και να προωθήσουν τη ζήτηση ανακυκλώσιμων υλικών θέτοντας κριτήρια για τον 
αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων και οικονομικά κίνητρα, όπως μείωση του ΦΠΑ για τις 
δευτερογενείς ύλες, μέχρι το 2013· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης τη δημιουργία «χώρου 
Σένγκεν» αποβλήτων, προκειμένου να είναι πιο εύκολη η μεταφορά αποβλήτων για 
ανακύκλωση μεταξύ των κρατών μελών·

3. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία 
προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία· υπογραμμίζει ότι η 
«Ένωση καινοτομίας» είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις για μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους·

4. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν, έως 
το τέλος του 2012, σαφείς και μετρήσιμους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας, οι 
οποίοι να λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και την αποδοτική 
χρήση των πόρων·

5. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό 
σχεδιασμό σε μη συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα και να προτείνει περαιτέρω 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σχετικά με την απόδοση των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του ανακυκλώσιμου περιεχομένου, της ανθεκτικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησής τους, προκειμένου να βελτιωθεί ο περιβαλλοντικός τους 
αντίκτυπος και να προαχθούν οι αγορές ανακύκλωσης·
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Ατζέντα για τη μελλοντική ανάπτυξη

6. στηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους και τον χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη, καθώς και το όραμά του για το 2050, μαζί με τα ορόσημά του· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει άμεσα όλες τις νομοθετικές και λοιπές πρωτοβουλίες που 
απαιτούνται για να επιτευχθούν τα ορόσημα και να διασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές της 
ΕΕ θα ευθυγραμμιστούν με αυτές·

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις να στηρίξουν τις οικονομικές 
τους στρατηγικές σε ριζικά βελτιωμένη αποδοτικότητα των πόρων, η οποία θα οδηγήσει 
σε αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση πόρων· πιστεύει επίσης 
ότι υπάρχει ανάγκη να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον τόσο στην αποδοτικότητα όσο και 
στην αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων·

8. υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη ανάληψης δράσης για τη στήριξη της καινοτομίας 
και των επενδύσεων σε νέες τεχνικές και επιχειρηματικά μοντέλα και για τη δημιουργία 
κινήτρων που θα αποφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία· τονίζει τον 
κεντρικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη πράσινης οικονομικής ανάπτυξης·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν πλήρως τους στόχους της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών·

Μετασχηματισμός της οικονομίας

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τις 
εταιρείες να υπολογίζουν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν συνεχώς την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων εκ μέρους τους, καθώς επίσης και μέτρα για την επέκταση της αρχής 
της ευθύνης του παραγωγού και την κατάργηση εμποδίων που αναστέλλουν την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων·

11. ζητεί αυστηρότερες απαιτήσεις για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) σχετικά με 
προϊόντα που έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και παροτρύνει την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τις δυνατότητες σύνδεσης των ΠΔΣ με έργα ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης· ζητεί, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, να γίνουν προσπάθειες για να 
προωθηθούν κοινές συμβάσεις και δίκτυα αρμόδιων για τις δημόσιες συμβάσεις που θα 
συνδράμουν στις ΠΔΣ·

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ για 
τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων στόχων, μέσω των εθνικών 
στρατηγικών τους για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και τη διαχείρισή τους·

13. καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει το κεκτημένο για τα απόβλητα και να επιβάλει 
σταδιακή απαγόρευση της υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η οποία θα συνοδεύεται από 
τα κατάλληλα μεταβατικά μέτρα·

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας για την επίσπευση 
της μετάβασης σε μια Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους· 
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επισημαίνει ότι μεγαλύτερη καινοτομία απαιτείται ιδιαιτέρως στους τομείς της φιλικής 
προς το περιβάλλον εξόρυξης υλών, της χημείας, της ανακύκλωσης, της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης και στην αντικατάσταση περιβαλλοντικά επιβαρυντικών υλών, 
τεχνολογιών και σχεδιασμού για λιγότερη χρήση υλών και ενέργειας·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να στραφούν, μέχρι το 2020, προς την περιβαλλοντική 
φορολόγηση των δημόσιων εσόδων που αντιστοιχούν σε μέσο όρο μεγαλύτερο του 10% 
στην ΕΕ, σύμφωνα με τα κράτη μέλη που επιδεικνύουν την καλύτερη απόδοση· τονίζει 
ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη δυνατότητα για μειώσεις άλλων φόρων, όπως οι φόροι επί της 
εργασίας, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσει ίσους όρους 
ανταγωνισμού·

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα σχέδια για 
τη σταδιακή κατάργηση, έως το 2020, όλων των επιζήμιων προς το περιβάλλον 
επιδοτήσεων·

Φυσικό κεφάλαιο και οικοσυστημικές υπηρεσίες

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκτιμήσουν την οικονομική αξία των 
οικοσυστημάτων και να την εντάξουν στα συστήματα αναφοράς καθώς και στα λογιστικά 
συστήματα έως το 2015·

18. τονίζει ότι η βιοποικιλότητα είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την ανθρώπινη ζωή και την 
ευημερία των κοινωνιών, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, μέσω των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος που παρέχει· επικροτεί και στηρίζει τη στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα έως το 2020, συμπεριλαμβανομένων όλων των στόχων και των δράσεών 
της· επισημαίνει τη σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης της προστασίας της βιοποικιλότητας 
και σε μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους·

19. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει πιλοτικά προγράμματα για διάφορους πόρους, π.χ. 
φώσφορο, προκειμένου το επίπεδο επαναχρησιμοποίησης να φτάσει το 100% έως το 
2020· επισημαίνει ότι αυτά τα πιλοτικά προγράμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
κατευθείαν από διαρθρωτικά ταμεία·

20. επισημαίνει τη σημασία της αειφόρου γεωργίας, των αλλαγών στη διατροφή προκειμένου 
να μειωθεί η πρόσληψη ζωικών πρωτεϊνών και του περιορισμού της εισαγόμενης χρήσης 
γης·

Διακυβέρνηση και παρακολούθηση

21. επαναλαμβάνει τη σημασία να τεθεί μια σειρά από συνεκτικούς, μετρήσιμους και σαφείς 
τομεακούς στόχους, μεταξύ των οποίων και ένας συνολικός στόχος, προκειμένου να 
υλοποιηθούν το όραμα και τα ορόσημα του χάρτη πορείας· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για τους εν λόγω στόχους για την ΕΕ, το αργότερο έως 
το 2013, και να διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ θα συνάδουν με τους στόχους 
που θα τεθούν· εκτιμά ότι τα ορόσημα που περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως στόχοι μέχρι να τεθούν πιο λεπτομερείς στόχοι· καλεί τα 
κράτη μέλη να συμπεριλάβουν αντίστοιχους στόχους στις στρατηγικές τους για 
αποτελεσματική χρήση των πόρων·
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22. παροτρύνει την Επιτροπή να καθιερώσει ισχυρούς και κατανοητούς δείκτες που να 
βασίζονται σε ολοκληρωμένα λογιστικά εργαλεία, με στόχο να ελέγχουν την πρόοδο της 
επίτευξης των στόχων·

23. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για καθιέρωση ενός βασικού δείκτη ο οποίος θα 
συνοδεύεται από μια σειρά δεικτών για το έδαφος, το νερό, τις ύλες και τον άνθρακα· 
υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω δείκτες πρέπει να βασίζονται σε μια προσέγγιση σχετική με 
το αποτύπωμα άνθρακα, που θα λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις ολόκληρου του κύκλου 
ζωής·

24. υπογραμμίζει ότι η παρουσία συγκεκριμένων δεικτών για την αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση των πόρων είναι απαραίτητη σε όλους τους τομείς άσκησης πολιτικής και 
καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τέτοιου είδους δείκτες σε όλες τις εκτιμήσεις 
επιπτώσεων·

25. εκτιμά ότι το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον θα πρέπει να έχει ως στόχο 
του την υλοποίηση του οράματος και των ορόσημων του χάρτη πορείας προς μια Ευρώπη 
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους·

26. τονίζει ότι η οικολογική καινοτομία της ΕΕ οδηγεί σε πιο αποτελεσματική χρήση των 
πόρων εκτός των συνόρων μας, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτόν την εξάντληση των 
παγκόσμιων φυσικών πόρων· ως εκ τούτου, παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
ισχυροποιήσουν τις εθνικές στρατηγικές τους για την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
και να μοιραστούν τις γνώσεις τους σε ένα παγκόσμιο φόρουμ όπως η Διάσκεψη Rio+20·

°

°       °

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Η παγκόσμια οικονομία εξέρχεται με αργό και άνισο τρόπο από τη χειρότερη κρίση που 
βιώσαμε ποτέ οι περισσότεροι από εμάς. Παράλληλα με την αντιμετώπιση άμεσων 
προβλημάτων όπως οι υψηλοί δείκτες ανεργίας, οι πληθωριστικές πιέσεις ή τα δημοσιονομικά 
ελλείμματα, πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον και να επινοήσουμε νέους τρόπους προκειμένου να 
διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη και η πρόοδος που μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένες θα είναι 
εξασφαλισμένες για τα επόμενα χρόνια.» ΟΟΣΑ, Πράσινη Ανάπτυξη 2011

Οι προκλήσεις είναι ξεκάθαρες: ο πλανήτης μας αναμένεται να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους το 2050, ο αριθμός της καταναλωτικής μεσαίας τάξης σχεδόν θα διπλασιαστεί, 
υπερβαίνοντας τα 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους τα επόμενα δέκα χρόνια, σύμφωνα με τον 
Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) η παραγωγή τροφίμων 
πρέπει να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050, και ήδη το 60% των οικοσυστημάτων παγκοσμίως 
υφίστανται υποβάθμιση ή χρησιμοποιούνται με μη βιώσιμο τρόπο. 

Η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα ατζέντα για τη μελλοντική ανάπτυξη. Αυτή η νέα ατζέντα 
επιβάλλει αλλαγή αντίληψης. Έναν νέο τρόπο σκέψης όσον αφορά τα πρότυπα παραγωγής 
και κατανάλωσης. Θα χρειαστούν όχι μόνο τεχνικές αλλά και θεσμικές αλλαγές, καθώς 
επίσης κοινωνική καινοτομία. Η νέα ατζέντα για τη μελλοντική ανάπτυξη θα εγγυηθεί υψηλό 
επίπεδο ευημερίας και ποιότητας ζωής για την Ευρώπη.

Ο χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη παρέχει την ανάλυση και 
ορίζει τα πρώτα βήματα προς αυτήν τη νέα ατζέντα. Όμως δεν αντικατοπτρίζει την αναγκαία 
αίσθηση του επείγοντος. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφιερώσουμε δέκα, είκοσι χρόνια 
στον μετασχηματισμό της οικονομίας σε κυκλική. Ο εξαιρετικά ανταγωνιστικός κόσμος στον 
οποίο ζούμε και η θεαματική άνοδος των αναδυόμενων οικονομιών δεν μας δίνουν τέτοιο 
περιθώριο χρόνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι 
αρκετά συγκεκριμένη ως προς τα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Είναι καθήκον του Κοινοβουλίου να θέσει προτεραιότητες και να πιέσει την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τη βιομηχανία προς μια πιο φιλόδοξη ατζέντα. Για τον λόγο αυτόν, το παρόν 
Σώμα δεν θα πρέπει να ακολουθήσει απλά τη δομή του χάρτη πορείας, αλλά πρέπει πρώτα να 
προσδιορίσει τις προτεραιότητες και να θέσει τα κριτήρια για μια νέα ατζέντα για τη 
μελλοντική ανάπτυξη, έτσι ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του και να στείλει ένα σαφές 
πολιτικό μήνυμα. 

Οι βασικές προκλήσεις είναι οι εξής: 1) Η δημιουργία μιας ισχυρής κοινής ατζέντας με τον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία αποτελεί κοινωνική 
πρόκληση και θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλους. 2) Η ριζική βελτίωση της ευρωπαϊκής 
χρήσης δευτερογενών υλών και η δημιουργία των κατάλληλων κινήτρων για την πρόληψη 
της δημιουργίας αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίησή τους. 3) Η αναγωγή της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων και της βιωσιμότητας σε κορυφαία 
προτεραιότητα όσον αφορά τα προγράμματα καινοτομίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο. 4) Η αλλαγή του τρόπου που υπολογίζεται ο πλούτος και η οικονομική 
ανάπτυξη, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, το φυσικό 
κεφάλαιο και η αποτελεσματική χρήση των πόρων. 5) Ο προσδιορισμός νέων κριτηρίων για 
όλα τα προϊόντα που μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογή της 
οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό ώστε να συμπεριλάβει το ανακυκλώσιμο περιεχόμενο, 
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την ανθεκτικότητα και την επαναχρησιμοποίηση.

Η νέα ατζέντα για την οικονομική ανάπτυξη συνεπάγεται ότι οι «συνήθεις πρακτικές» δεν 
αποτελούν πλέον επιλογή. Πρόκειται για μια δύσκολη πολιτική άσκηση. Απαιτεί θάρρος και 
όραμα. Και τη δύναμη για υποστήριξη μιας μακροπρόθεσμης ατζέντας. Πρέπει να 
επανεξετάσουμε σοβαρά τις υπάρχουσες επιδοτήσεις. Πολλές από αυτές όχι μόνο είναι 
βλαβερές για το περιβάλλον, αλλά και αναστέλλουν την καινοτομία. Ειδικά τώρα, σε εποχές 
λιτότητας, οι κρατικές επιδοτήσεις και τα πακέτα τόνωσης πρέπει να επικεντρώνονται στην 
ενίσχυση των οικονομιών μας με διαρθρωτικό τρόπο. Κάτι τέτοιο απαιτεί σταδιακή 
κατάργηση των βλαβερών επιδοτήσεων, γεγονός που δημιουργεί νέες ευκαιρίες. 

Η πολιτική συζήτηση συχνά εστιάζει στο ζήτημα των στόχων και των δεικτών. Και ο 
επιστημονικός κόσμος έχει εργαστεί και εξακολουθεί να εργάζεται για την περαιτέρω 
βελτίωσή τους. Πράγματι, πρέπει να έχουμε σωστά δεδομένα. Όμως γνωρίζουμε ήδη αρκετά 
για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να 
περιμένουμε τους ιδανικούς δείκτες και στόχους, οι οποίοι πάντοτε μοιάζουν εφικτοί έπειτα 
από λίγα χρόνια. Διαθέτουμε επαρκείς γνώσεις ώστε να προχωρήσουμε πολιτικά τώρα. Η 
επεξεργασία μπορεί να γίνει αργότερα.

Δεν πρόκειται απλώς για μια ευρωπαϊκή ατζέντα. Επίσης, η νέα ατζέντα για τη μελλοντική 
ανάπτυξη πρέπει να εφαρμοστεί σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το 
Ευρωβαρόμετρο δείχνει την προθυμία των ευρωπαίων πολιτών να διαδραματίσουν ενεργό 
ρόλο σε αυτήν. Μέσα από πιο βιώσιμη κατανάλωση, μέσα από την ελαχιστοποίηση των 
αποβλήτων, μέσα από την καλύτερη συλλογή και διαλογή τους. Η στάση αυτή δείχνει ότι η 
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων δεν αποτελεί άσκηση από την κορυφή προς τη βάση, 
αλλά μπορεί να προαχθεί και από τις δύο πλευρές. Από την κορυφή προς τη βάση και από τη 
βάση προς την κορυφή. Οι τοπικοί πολιτικοί παίζουν κρίσιμο ρόλο όσον αφορά τη 
συμμετοχή των πολιτών. Η αποτελεσματική χρήση των πόρων είναι μια έννοια την οποία 
ενστερνίζονται οι πολίτες μας, ας κάνουμε κι εμείς το ίδιο. 

Σε διεθνές επίπεδο, αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά. Η ΕΕ θα 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο, προωθώντας αυτήν τη νέα ατζέντα για τη μελλοντική 
ανάπτυξη στη Διάσκεψη Rio+20. Η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία είναι αναπόφευκτη. 
Μια αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράσινης 
οικονομίας. Η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιήσει την πολιτική και οικονομική της δύναμη για να 
στρέψει και άλλα μέρη του κόσμου προς την ίδια κατεύθυνση.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δική μας ευημερία και ταυτόχρονα να δώσουμε στις 
μελλοντικές γενιές τη δυνατότητα να απολαύσουν τα ίδια οφέλη με εμάς, πρέπει να 
αρχίσουμε να λειτουργούμε εντός των ορίων του πλανήτη μας και να αποσυνδέσουμε την 
οικονομική μας ανάπτυξη από τη χρησιμοποίηση των πόρων.


