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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udržitelném rozvoji z hlediska životního prostředí
(2005/2051(INI))

Evropský parlament,

- s ohledem na své usnesení ze dne 31. května 2001 o politice v oblasti životního prostředí a 
o udržitelném rozvoji: přípravu a zasedání Evropské rady v Göteborgu1,

- s ohledem na své usnesení ze dne 28. února 2002 o strategii udržitelného rozvoje s 
ohledem na zasedání Evropské rady v Barceloně2,

- s ohledem na svá usnesení ze dne 16. května 2002 ohledně přípravy světového summitu o 
udržitelném rozvoji z roku 20023,

- s ohledem na pracovní dokument Komise „Začleňování environmentálních hledisek do 
ostatních politik – bilance procesu z Cardiffu“ (COM(2004)0394),

- s ohledem na sdělení Komise „Hodnocení strategie udržitelného rozvoje EU v roce 2005:
Výchozí rekapitulace a budoucí směry vývoje“ (COM(2005)0037),

- s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady v Göteborgu (15. – 16. června 2001), v 
Barceloně (15. – 16. března 2002) a v Bruselu (16. – 17. června 2005),

- s ohledem na přehodnocenou Lisabonskou strategii přijatou Evropskou radou ve dnech 
22. – 23. března 2005,

- s ohledem na strategické cíle Komise 2005–2009 „Prosperita, solidarita a bezpečnost“ 
(COM(2005)0012),

- s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 
22. července 2002 o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí4 a jeho 
tematické strategie,

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6–0000/2005),

A. vzhledem k tomu, že summit v Johannesburgu v září 2002 určil pět hlavních oblastí, kde 
má být dosaženo konkrétních výsledků: zdraví, energie, zemědělství a biodiverzita, 

  
1 Úř. věst. C 47 E, 21. 2. 2002, str. 223.
2 Úř. věst. C 293 E, 28. 11. 2002, str. 84.
3 Úř. věst. C 180 E, 31. 7. 2003, str. 507 a 517.
4 Úř. věst. L 242, 10. 9. 2002, str. 1.
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správa ekosystémů, voda a hygiena,

B. vzhledem k tomu, že navzdory závazkům přijatým na summitech v Riu v roce 1992 a v 
Johannesburgu v roce 2002 nepřijaly signatářské státy nezbytná opatření, aby zvrátily 
současnou tendenci k nadměrnému využívání zdrojů a ke znečišťování přírodního 
prostředí, ke snižování přírodních zdrojů a klimatickým změnám, které představují 
nejpatrnější součásti tohoto neúspěchu,

C. vzhledem k tomu, že počet klimatických katastrof v Evropě se od devadesátých let více 
než zdvojnásobil a že globální oteplování bude pravděpodobně pokračovat, přičemž 
faktorů, které dokládají jeho vliv na životaschopnost našich ekonomik, našich 
ekosystémů a na lidské zdraví, stále přibývá a jsou stále citelnější,

D. vzhledem k tomu, že je nezbytná nová definice růstu, založená na odpovědném a 
efektivním využívání přírodních zdrojů a na změně způsobů výroby a spotřeby,

E. vzhledem k tomu, že udržitelný rozvoj je otázkou solidarity mezi generacemi, ale také 
mezi zeměmi Severu a Jihu, a že Evropská unie proto musí zvolit rozvojovou politiku, 
která v rozvojových zemích zlepší životní podmínky a zároveň zachová životní prostředí 
planety,

1. vítá, že Komise v souladu se svým závazkem vyhodnocuje strategii udržitelného rozvoje;
žádá Komisi, aby využila veškeré prostředky k tomu, aby tato strategie mohla být v co 
nejkratší době přehodnocena, a vyzývá rakouské předsednictví Rady, aby přijalo nezbytná 
opatření k tomu, aby toto přehodnocení mohlo být přijato v prvním pololetí roku 2006;

2. lituje, že přehodnocení strategie udržitelného rozvoje nebylo provedeno společně s 
průběžným přehodnocením Lisabonské strategie; vyjadřuje zároveň lítost nad tím, že 
strategie udržitelného rozvoje nemá pro Evropskou unii stejný význam jako Lisabonská 
strategie;

3. lituje, že většina záměrů obsažených v druhé části sdělení Komise neodpovídá rozsahu 
problémů uvedených v první části sdělení, které je třeba řešit; zdůrazňuje nedostatečný 
charakter některých záměrů, zejména pokud jde o boj proti neudržitelným trendům;

Zhoršování neudržitelných trendů

4. ztotožňuje se s konstatováním Komise, že tendence, které jsou v rozporu s udržitelným 
rozvojem, se zhoršily, ať už ve věci nadměrného využívání a znečišťování přírodních 
zdrojů, ztráty biodiverzity, zhoršení klimatických změn nebo nerovnosti a chudoby, jak v 
Evropské unii, tak ve třetích zemích;

Klimatické změny, doprava, čisté energie a omezování spotřeby energie

5. vítá pokrok, který byl zaznamenán v boji proti znečištění ovzduší a ve snižování emisí 
skleníkových plynů díky právním předpisům a technickým i netechnickým opatřením 
přijatým Evropskou unií a díky jejímu mezinárodnímu úsilí; lituje, že pokrok uskutečněný 
ve velkém počtu sektorů se téměř vytratil vzhledem k chybějícím dostatečně podnětným 
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opatřením, která by bránila nárůstu dopravy a počtu automobilů, zejména silniční 
přepravy, a tím byla ztížena konkretizace cílů Kjótského protokolu v Evropské unii v roce 
2012;

6. vyzývá Komisi a Radu, aby zvýšily své úsilí a upravily existující právní předpisy s cílem 
dosáhnout podstatného snížení znečištění ovzduší a emisí skleníkových plynů o 30 % v 
roce 2030 a o 60 % v roce 2050 ve srovnání s rokem 1990 vzhledem k tomu, že nedávné 
studie potvrdily, že zmírnění klimatických změn vyžaduje výraznější snížení emisí v 
Evropě a ve světě;

7. podporuje návrh Komise převést značnou část silniční přepravy na způsoby dopravy, které 
jsou příznivější pro životní prostředí; vyzývá Komisi, Radu v různých složeních a 
Evropskou radu, aby urychleně přijaly opatření ke stabilizaci podílu různých způsobů 
dopravy na úrovni roku 1998, a to nejpozději v roce 2010; všeobecně se domnívá, že 
politika mobility příznivější pro životní prostředí vyžaduje hlubokou změnu politiky;

8. lituje, že většina členských států zůstává ve své energetické spotřebě velmi závislá na 
ropě; podporuje střednědobé a dlouhodobé cíle ohledně podílu obnovitelných a čistých 
zdrojů energie na trhu; vyzývá Komisi, aby zhodnotila existující právní předpisy a posílila 
ustanovení ve prospěch obnovitelných a čistých zdrojů energie;

Hospodaření s  přírodními zdroji

9. konstatuje, že kvalita vody a snižování odběru vody postupují pomalu a částečně; vyzývá 
státy západní a jižní Evropy a příslušná odvětví, zejména zemědělství a cestovního ruchu, 
aby svou spotřebu vody snížily; vyzývá Radu a Komisi, aby pokračovaly ve snižování 
čerpání vody s cílem předejít jakémukoli nedostatku vody a nadále snižovaly znečištění 
(nitráty, pesticidy, nebezpečné látky, látky usazující se v přírodě a látky, které narušují 
funkci žláz s vnitřní sekrecí);

10. vyzývá Evropskou unii, aby uskutečnila svůj ambiciózní cíl zastavit do roku 2010 ztrátu 
biodiverzity v Evropě a ve světě; lituje, že přijatá rozhodnutí a opatření, jak na evropské, 
tak na mezinárodní úrovni neumožní dosáhnout tohoto cíle v předpokládaném termínu a 
že četným druhům fauny a flóry hrozí vyhynutí; žádá v důsledku toho Komisi, aby 
předložila nový evropský akční plán, ambiciózní, koherentní a dostatečně financovaný, 
aby bylo možno dosáhnout cíle ochrany a obnovy ekosystémů a biologické rozmanitosti v 
Evropské unii a rovněž ve třetích zemích; vyzývá Komisi, aby navrhla opatření pro vodní 
prostředí inspirované sítí Natura 2000;

11. lituje, že došlo k nárůstu celkového objemu odpadu, zejména obalů; domnívá se, že tento 
nárůst vyvolala změna způsobů spotřeby a rozšíření vnitřního trhu Evropské unie; žádá 
Komisi, aby tematická strategie o odpadech obsahovala nová ustanovení, jejichž cílem 
bude střednědobé a dlouhodobé snížení produkce odpadů u zdroje;

Využívání půdy
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12. konstatuje, že neustálé rozšiřování městských zón a dopravních cest, zejména silnic, 
probíhá na úkor orné půdy a lesů, ale také chráněných oblastí, a tudíž představuje další 
překážku v dosažení cíle uchování biodiverzity, který má být splněn do roku 2010;

13. podporuje návrh Komise navrhnout tematickou strategii v oblasti životního prostředí ve 
městě, jejímž cílem má být zlepšení úrovně kvality městských zón, aby bylo zajištěno 
zdravé životní prostředí pro obyvatele evropských měst, zejména pokud jde o kvalitu 
vzduchu v městských oblastech; domnívá se, že v této věci jsou prvořadé tři oblasti:
rozvoj veřejné dopravy s využitím čistých nebo méně znečišťujících technologií, podpora 
dlouhodobé výstavby s vysokou environmentální kvalitou a dlouhodobě udržitelného 
urbanismu s cílem zabránit mimo jiné ekonomické a sociální segregaci a zmenšování 
zelených ploch ve městech;

Veřejné  zdraví

14. lituje rozdílu mezi posuzováním vlivu degradace životního prostředí na zdraví a 
nesmělými opatřeními, která Komise navrhuje v rámci svého Evropského akčního plánu  
pro životní prostředí a zdraví na období 2004–2010 (KOM(2004)0416); domnívá se, že 
takové zaměření neodpovídá skutečné politice pro udržitelný rozvoj, aby se snížila 
zdravotní rizika a zajistila životaschopnost našich systémů sociální a zdravotní ochrany;

15. vítá návrh REACH, jehož cílem je zlepšovat ochranu lidského zdraví a životní prostředí a 
zároveň udržovat konkurenceschopnost a podporovat inovace v evropském chemickém 
průmyslu; přeje si, aby nedošlo ke zpoždění původně předpokládaného vstupu nového 
systému v platnost (1. ledna 2007);

16. konstatuje, že Evropské unii se navzdory jejím závazkům stále nepodařilo zrušit vazbu 
mezi růstem a využíváním přírodních zdrojů; vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
opatření a nařízení, jejichž cílem bude do roku 2010 zčtyřnásobit a do roku 2025 
zdesateronásobnit efektivitu zdrojů a energie ve výrobě a ve spotřebě;

17. zdůrazňuje, že pokles přírodních zdrojů, jejich znečištění a stále složitější přístup k nim a 
k surovinám představuje ohrožení pro zachování biodiverzity a bude mít za následek 
zvyšování cen, jehož rozsah bude do větší či menší míry destabilizovat ekonomické a 
sociální systémy Evropské unie a třetích států, a zvyšovat rizika konfliktů; s politováním 
proto konstatuje, že ze strany Komise a Evropské unie chybějí odpovědi, které by 
odpovídaly závažnosti situace;

Mezinárodní hledisko

18. žádá členské státy, aby zrušení dluhu rozšířily na větší počet rozvojových zemí; domnívá 
se, že tento program zrušení dluhu musejí provázet opatření na ochranu životního 
prostředí a mechanismy týkající se zavádění technologií příznivých pro životní prostředí;

19. zdůrazňuje, že přehodnocená strategie musí jasně potvrdit, že si stanoví jako cíl reformu 
Světové obchodní organizace (WTO) s tím, že obchod bude podřízen cílům udržitelného 
rozvoje a mezinárodním závazkům ochrany životního prostředí; vyzývá Evropskou unii, 
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aby usilovala o uznání a o pravidelné, transparentní a nediskriminační uplatňování zásady 
obezřetnosti uvnitř WTO s tím, že bude vycházet z objektivních a vědeckých kritérií;

20. vyzývá členské státy a Evropskou unii, aby v rámci mezinárodních instancí a přednostně v 
OSN podporovaly uznání zdrojů, zejména vody, za světové veřejné statky;

Zajistit si prostředky k činnosti

21. vítá oznámení britského předsednictví Evropské unie o obnovení Cardiffského procesu;
vyzývá Radu, aby s pomocí Komise přijala reálná opatření pro začleňování ochrany 
životního prostředí do ostatních politik;

22. bere na vědomí význam začleňování konceptu udržitelného rozvoje do souhrnu veřejných 
politik uplatňovaných v národním, regionálním a lokálním měřítku a v soukromém 
sektoru ze strany podniků;

23. vítá, že Komise začala provádět hodnocení dopadu všech svých rozhodnutí a 
legislativních návrhů; žádá Komisi, aby zaměření tohoto nástroje na životní prostředí bylo 
nadále posilováno a více bráno v úvahu; připomíná, že tento nástroj napomáhá 
politickému rozhodování, avšak nemůže a nemá jej nikterak nahrazovat;

24. vítá, že Komise a Eurostat přijaly přibližně 150 ukazatelů a rozdělily je do tří úrovní, aby 
zhodnotily uplatňování strategie udržitelného rozvoje a postupnou realizaci stanovených 
cílů; vyzývá Komisi a Eurostat, aby pravidelně prováděly vyhodnocování ukazatelů a 
popřípadě je upravovaly, aby lépe zachycovaly vývoj problémů a životního prostředí;

Pobídky pomocí tržních nástrojů

25. zaznamenává návrh Komise doplnit tradiční právní opatření o tržní nástroje, jako je 
internalizace nákladů, ekologické daně, státní podpory, systém výměny emisních kvót;

26. podporuje požadavek Evropské komise, aby tržní ceny odrážely skutečné náklady 
ekonomických aktivit, zejména v oblasti životního prostředí, aby byla změněna schémata 
výroby a spotřeby; domnívá se, že musí být urychleně přijata a uplatněna opatření v tomto 
smyslu v oblasti pozemní přepravy s cílem prosazovat využívání prostředků hromadné 
dopravy;

27. zdůrazňuje, že takový postup musí brát v úvahu příjem každého a sladit uspokojování 
potřeb, základní svobody a práva a kvalitu životního prostředí;

28. zdůrazňuje, že podmínky přidělování evropských dotací a pomoci, zejména v oblasti 
společné zemědělské politiky, musí přispívat ke konkretizaci politiky udržitelného 
rozvoje;

29. podporuje zavedení ekologických daní na úrovni Společenství; zdůrazňuje, že stejně jako 
ostatní tržní nástroje jsou nezbytným nástrojem pro efektivní politiku omezování 
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znečištění; vyzývá Komisi, aby předložila návrh první evropské ekologické daně, a 
členské státy, aby tuto daň přijaly nejpozději v roce 2009;

30. zdůrazňuje přesto omezení politiky správy zdrojů a snižování znečištění, neboť je 
především založena na tržních nástrojích; vyzývá Komisi, aby usměrňovala použití a 
rozvoj takzvaných tržních nástrojů;

Inovace

31. ztotožňuje se s návrhem Komise investovat do technologických inovací příznivějších pro 
životní prostředí s tím, že vědecký a technický výzkum musí brát v úvahu 
environmentální a sociální problémy; lituje však, že Komise neuvádí v HDP podíl 
investic, které je třeba realizovat pro podporu rozvoje nových environmentálních 
technologií;

32. domnívá se, že jestliže environmentální technologie jsou významným prostředkem pro 
realizaci cílů udržitelného rozvoje, za jistou dobu dosáhnou svých mezí; podporuje 
urychlené přijetí a uplatňování opatření nutných pro změnu našich způsobů výroby, 
dopravy a spotřeby;

Uplatňování zásad udržitelného rozvoje

33. připomíná, že zásada „znečišťovatel platí“ a zásada obezřetnosti musí být potvrzeny jako 
regulační principy veřejných politik ve věci veřejného zdraví, bezpečnosti potravin, 
ochrany spotřebitelů a životního prostředí;

34. vyzývá Komisi a Radu k hlubšímu zamyšlení o zásadě nahrazení, která může být 
výrazným činitelem v oblasti stimulace výzkumu a rozvoje nových technologií 
příznivějších pro životní prostředí a zdraví;

Informace a zapojení občanů a podniků

35. domnívá se, že ochrana životního prostředí zároveň znamená nutnost informovat, 
podporovat vnímavost a vychovávat; zastává názor, že strategie musí být výsledkem 
transparentního procesu sdružujícího evropské občany a že za tímto účelem je vhodné 
plně uplatňovat Aarhuskou konvenci1 o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí;

36. vyzývá Komisi a členské státy, aby nadále rozvíjely výchovu k ochraně životního 
prostředí a učinily z ní nedílnou součást základního vzdělání a aby realizovaly informační 
programy a programy podporující vnímavost určené dospělým;

37. vyzývá k rozvoji celoživotního vzdělávání s tím, že v oblasti profesního vzdělávání budou 
více zohledněny perspektivy vývoje technik a způsobů výroby; zdůrazňuje, že tento krok 
je významným prostředkem pro všechny pracující osoby, zejména osoby zaměstnané, aby 
si osvojily nové technologie, a tím se přizpůsobily vyvíjejícímu se trhu práce;

  
1 Úř. věst. L 124, 17.5. 2005, str. 4.
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Tematické strategie

38. lituje, že Komise nepřijala žádnou ze sedmi tematických strategií v oblasti životního 
prostředí, které byly uvedeny v jejím programu činností; z toho důvodu žádá Komisi, aby 
jednala co nejrychleji a přijala všechny tematické strategie do léta 2006;

39. vítá přijetí a revizi různých právních předpisů Společenství, zejména v oblasti ochrany 
životního prostředí; domnívá se, že značná část z nich, zejména reforma společné 
zemědělské politiky a rybářské politiky, nebere dostatečně v úvahu cíle udržitelného 
rozvoje a stále dává přednost intenzivním způsobům výroby;

Závěry

40. vítá vůli Komise přijmout různá opatření pro udržitelný rozvoj; zaznamenává však s lítostí 
rozpor mezi vyhlašovanými záměry a navrhovanými politikami; domnívá se, že z důvodu 
zhoršování stavu životního prostředí by neměl být při přehodnocení strategie udržitelného 
rozvoje kladen důraz především na koordinační opatření a zlepšování znalostí, ale na 
návrh jasných střednědobých a dlouhodobých akcí a cílů, nástrojů a systému pravidelné 
kontroly, sledování a vyhodnocování;

41. je pevně přesvědčen, že udržitelný rozvoj představuje pro Evropskou unii základní a 
rozhodující nástroj pro podporu ekonomického a sociálního pokroku, který zlepšuje 
kvalitu života a životní úroveň jejích občanů a umožňuje zahájit novou koncepci politiky 
ve službách lidské emancipace;

42. klade velký důraz na to, že přehodnocená strategie znamená především skutečnou změnu 
našich způsobů výroby a spotřeby a zamyšlení nad účely ekonomických aktivit;

43. považuje za nutné připomenout, že nečinnost bude znamenat stále významnější náklady a 
přímé důsledky a ještě více ztíží uplatňování a realizaci záměrů Evropské unie v oblasti 
sociálního pokroku, zdraví a ochrany životního prostředí a bude znamenat neúnosný dluh 
pro budoucí generace;

44. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le développement durable est un objectif fondamental de l’Union européenne mais il 
s’agit aussi d’un défi mondial.

La stratégie de développement durable caractérisée par les objectifs du plein emploi, du bien 
être pour tous, de la solidarité internationale et de bonne qualité de l’environnement, implique 
une vision politique à long terme et au plus haut niveau.

Lorsqu’ à Johannesburg en 2002, les différentes parties présentes se sont mises d’accord pour 
soutenir des positions politiques censées servir de feuille de route aux représentants des États 
signataires, on pouvait se réjouir à l’époque, de l’ambition affichée visant à mettre en œuvre 
des politiques soucieuses de la préservation de l’environnement, de la solidarité entre 
générations et surtout la forte implication dans la lutte contre la pauvreté.
Quelques années après, il faut se rendre à l’évidence : le bilan est mauvais, et les déclarations 
n’ont pas été suivies d’actes.

Nous sommes dans une situation d’urgence face à la dégradation croissante de l’état de la 
planète : réchauffement climatique, baisse de la qualité de l’air et de l’eau, raréfaction des 
ressources naturelles, biodiversité de plus en plus menacée, surconsommation énergétique, 
accroissement de la pauvreté, engrenage des violences, mal de vivre, omniprésence de la 
guerre dont tirent profit bien des intérêts économiques ou financiers.
Prioritairement, l’attention doit se porter aussi sur les cycles climatiques et hydrologiques 
dans leur interaction avec les interventions humaines, sur la capacité d’assimilation des 
déchets et de recyclage des nutriments, sur la pollinisation des cultures, sur le maintien de la 
diversité génétique, sur toutes les transformations qui agissent sur les mécanismes internes des 
écosystèmes et sur la diversité fonctionnelle, toute réduction de celle-ci se traduisant par une 
moindre capacité de régénération.

Le développement durable doit répondre à trois défis :

1) sociaux
Le revenu de 1% des plus riches représente celui des 57% les plus pauvres et 20% des 
citoyens consomment 80% des ressources naturelles.
2,4 milliards de personnes n’ont pas accès aux infrastructures sanitaires de base.
1,2 milliard disposent de moins d’un dollar par jour pour vivre.
1,2 milliard  n’ont pas accès à l’eau potable.
900 millions sont en état de malnutrition.
17 millions meurent chaque année de maladies infectieuses et parasitaires curables.

2) environnementaux : le développement économique des pays riches repose en grande partie 
sur une surconsommation qui met en péril l’équilibre écologique de la planète et de la 
biosphère, détruisant ou raréfiant les ressources naturelles, multipliant les sources de pollution 
majeures, perturbant les climats et portant gravement atteinte à la biodiversité.
D’après les chiffres de l’UICN, (union internationale pour la conservation de la nature), une 
espèce d’oiseaux sur 8 et une espèce de mammifères sur 4 sont en voie d’extinction.
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Les catastrophes naturelles se multiplient, inondations et incendies ont encore touché cet été 
de nombreux pays européens, et les dégâts causés par le cyclone Katrina aux États-Unis sont 
immenses.

3) démocratiques : les populations doivent pouvoir redéfinir de manière collective les valeurs 
essentielles et les biens communs à l’humanité.

Pourquoi un tel décalage entre les déclarations et les actions ?

La conscience du risque que l’on fait courir à la planète et à l’humanité existe indéniablement.
S’il est admis qu’il faut changer nos modes de production et de consommation, nous n’avons 
pas encore réussi à faire évoluer significativement le modèle économique existant. Ce modèle 
économique a permis, globalement, dans les pays industrialisés, un meilleur « bien être pour 
tous » mais nous n’avons pas su corriger ses conséquences négatives par des mécanismes 
efficaces. La course à la croissance est restée l’objectif principal sans que l’on s’appuie sur de 
nouveaux indicateurs de développement humain.

L’urgence d’une politique climatique

La multiplication des catastrophes naturelles, leur ampleur ne peuvent nous laisser 
indifférents. Il y a urgence à agir car de notre capacité à infléchir l’évolution climatique 
dépend notre propre avenir. L’UE, sur cette question, s’est fortement impliquée tant au niveau 
des conférences internationales que dans la mise en œuvre des politiques sectorielles. En se 
donnant comme objectif de diminuer de 8% les gaz à effet de serre par rapport à 1990, l’UE a 
fait preuve de détermination et de volonté. En se dotant de directives sur la réduction des 
émissions,  les rejets d’origine industrielle ont diminué. Des règles plus strictes pour les 
voitures ont abouti à une meilleure performance énergétique et environnementale des 
véhicules. Cependant, les tendances observées en matière de transport sont alarmantes, 
l'augmentation du trafic routier a non seulement un coût social et environnemental mais aussi 
économique. Une politique volontariste dans ce domaine est indispensable. L'UE doit 
résolument s'engager dans le transfert du transport par route vers d'autres modes, ferroviaire et 
par voies navigables. Ceci illustre bien le paradoxe auquel l’UE est confrontée avec d’un côté 
la totale liberté de circulation des marchandises et de l’autre les conséquences de cette liberté 
sans borne : augmentation de la pollution et du prélèvement sur les ressources énergétiques. Il 
faut savoir que certains produits alimentaires de base peuvent faire des centaines de 
kilomètres pour être transformés à moindre coût avant de revenir sur le marché initial. C’est le 
cas notamment de certains produits laitiers et légumes.

Une politique volontariste dans le domaine des transports est indispensable. Elle devrait
conduire à une diminution de la consommation d’énergie fossile et polluante. Ainsi elle 
contribuera à l’indépendance énergétique,  tout en permettant d’améliorer la santé des 
Européens de plus en plus affectés par la pollution atmosphérique.

Pour cela, il faut intégrer le coût du transport dans les prix de revient des produits ou taxer les 
transports en fonction de leur impact environnemental. Plus globalement, la question de la 
mobilité doit faire l’objet de mesures politiques ambitieuses, l’UE se situant au niveau le plus 
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pertinent pour la mise en place, par exemple, de réseaux transeuropéens ferroviaires. La 
recherche et l’innovation technologique sont aussi des outils essentiels: le budget consacré au 
7ème PCRD doit être à la hauteur de ces enjeux.

L’agriculture et l’utilisation de l’eau

La qualité générale de l’eau continue à se dégrader. Les traitements pour rendre l’eau potable 
sont de plus en plus poussés. De nouvelles molécules chimiques sont utilisées dans les 
cultures avant d’être rejetées dans le milieu naturel, et cela plus particulièrement au niveau de 
l’agriculture, contribuant largement à l’eutrophisation des eaux douces et des eaux du littoral, 
ainsi qu’à la pollution des nappes d’eau souterraines par les nitrates. L’évolution de l’état de 
l’eau est directement liée à la politique agricole commune en Europe et il faut vraiment 
appliquer, puis renforcer les règles de l’éco-conditionnalité telles que définies dans le cadre de 
la réforme de la PAC. Une bonne gestion de l’eau et de l’énergie nécessite de nouveaux 
modèles de production et la réadaptation des productions en place. Les aides et subventions 
européennes doivent être conditionnées à des systèmes durables de production.

La biodiversité

La biodiversité est de plus en plus menacée par notre système de production. L’activité 
économique et la recherche effrénée de la croissance déciment les écosystèmes. Les méthodes 
intensives de production ont provoqué, ces dernières décennies des dommages importants sur 
environ un tiers des terres productives du globe et les stocks des grandes pêcheries ont été 
perturbés, voire pratiquement décimés. Cette suractivité réduit sans cesse la biodiversité et ses 
effets s’avèrent dramatiques. Ce sont des composés chimiques et des gènes, parfois inconnus 
qui sont détruits, privant ainsi à jamais la recherche de ces éléments.  La Convention de 
Montréal signée en 1992 spécifie que chaque nation est responsable de la biodiversité sur son 
territoire. Mais le problème doit être considéré au niveau mondial, la communauté 
internationale devant soutenir les pays en développement. Afin de mieux protéger et 
reconstituer certains milieux naturels, il est nécessaire de disposer d’indicateurs plus précis et 
d’une meilleure coordination entre les institutions. Dans le milieu marin, les efforts doivent 
être poursuivis afin de réaliser les objectifs de Johannesburg, en faveur d’une exploitation 
durable des ressources halieutiques en 2015. A l’instar du réseau Natura 2000 qui établit un 
réseau écologique européen des sites naturels protégés, il faut répertorier la biodiversité 
présente dans le milieu marin, conformément aux engagements pris par l’Union Européenne à 
la Convention OSPAR (Pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est).

Santé et environnement

L’impact de l’environnement sur notre santé est indéniable : augmentation du nombre de 
personnes souffrant d’allergies, des décès anticipés liés à la pollution atmosphérique, des 
troubles liés à la procréation, des décès liés au cancer. Il y a urgence à mettre en œuvre un 
plan d’actions doté des moyens suffisants et d’objectifs quantifiés.

Nous l’avons déjà dit lors de la proposition du Plan d’action en faveur de l’environnement et 
de la santé présentée par la Commission, nous avons besoin de mesures concrètes et des 
financements adéquats.
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L’aide au développement 

Dans le cadre des aides au développement, il faut élaborer des programmes fondés sur une 
vision des grands problèmes affectant des régions entières, plutôt que de consacrer les efforts 
financiers à des projets distribués sans cohérence ni synergie. Cette démarche permettrait 
d’éviter certains écueils. Ainsi, l’aide apportée en Tanzanie pour la mise aux normes 
d’établissements de transformation de poissons destinés à l’exportation a des conséquences 
négatives sur l’accès des populations locales à cette source d’approvisionnement alimentaire.
L’intégralité de la pêche étant vendue à l’étranger, les problèmes de malnutrition, voire de 
famine guettent ce pays qui ne dispose pas de ressources alimentaires suffisantes. Nous 
devons aussi être vigilants sur la mise en œuvre des accords de Doha et vérifier que l’objectif 
de l’accès aux médicaments pour les pays en développement est bien effectif.

Le commerce équitable, certes encore peut répandu, propose un mode de production et de 
consommation qui contribue pleinement au développement durable et que nous devons 
encourager au niveau de l’Union Européenne.

Comment améliorer les moyens de la mise en œuvre du développement durable ?

Le processus législatif doit être accéléré. Pour garantir la mise en œuvre efficace du 
développement durable, il faut établir des objectifs quantifiés pour chaque secteur selon un 
calendrier précis, avec des outils de suivi pertinents et des évaluations régulières. Un contrôle 
efficace, avec possibilité de sanction, doit être mis en place. Une relance du processus de 
Cardiff est essentielle pour que tous les secteurs intègrent le concept de développement 
durable. Celui-ci doit se baser sur l’interdisciplinarité, afin d’ouvrir de nouveaux champs de 
connaissance.

Le dynamisme de l’Europe dans les innovations technologiques environnementales est 
reconnu, mais c’est l’ensemble de la recherche est de l’innovation qui doit intégrer  le concept 
de développement durable.

Les perspectives financières doivent prendre en compte la R&D et l’application des normes 
environnementales par les États membres.

Il s’agit de créer de nouvelles formes de gouvernance du niveau international au local, en 
s’assurant de la mobilisation de tous. L’OMC devrait réguler les marchés de capitaux et les 
échanges commerciaux afin d’éviter tout dumping social et environnemental.

Conclusion

Notre mode de production, s’il permet la croissance, dégrade notre environnement. Le progrès 
scientifique et technique, ne peut suffire à lui seul à enrayer cette destruction. Ainsi, en plus 
d’une réelle volonté politique, il est nécessaire de responsabiliser le citoyen. Celui-ci doit 
prendre conscience de cette évolution et modifier son mode de vie en conséquence afin de 
léguer un monde préservé aux générations futures. Les pouvoirs publics et la société civile 
doivent donc agir de concert. Le développement durable exige une perspective planétaire qui 
transcende les préoccupations quotidiennes et intérêts en place.
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