
PR\573233HU.doc PE 360.234v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

IDEIGLENES
2005/2051(INI)

12.9.2005

JELENTÉSTERVEZET
a fenntartható fejlődés környezetvédelmi vonatkozásairól
(2005/2051(INI))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Anne Ferreira



PE 360.234v01-00 2/14 PR\573233HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................11



PR\573233HU.doc 3/14 PE 360.234v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a fenntartható fejlődés környezeti aspektusairól
(2005/2051(INI))

Az Európai Parlament,

- tekintettel a Környezetvédelmi politika és fenntartható fejlődés: a göteborgi Európai 
Tanács előkészítése című 2001. május 31-i állásfoglalására1,

- tekintettel a barcelonai Európai Tanács számára készített, a fenntartható fejlődés 
stratégiájáról szóló 2002. február 28-i állásfoglalására2, 

- tekintettel a 2002. évi világ-csúcstalálkozót előkészítő 2002. május 16-i állásfoglalásaira3,

- tekintettel a „Környezetvédelmi megfontolások integrálása a többi politikába – a cardiffi 
folyamat mérlege" című bizottsági munkadokumentumra (COM(2005)0394),

- tekintettel „Az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiájának 2005. évi felülvizsgálata: 
előzetes összegzés és irányadás a jövőre vonatkozóan" című bizottsági közleményre 
(COM(2005)0037)

- tekintettel a göteborgi (2001. június 15-16.), a barcelonai (2002. március 15-16.) és a 
brüsszeli (2005. június 16-17.) európai tanácsi végkövetkeztetésekre,

- tekintettel az Európai Tanács által 2005. március 22-23-án elfogadott, felülvizsgált 
lisszaboni stratégiára,

- tekintettel a 2005 – 2009-ig tartó időszakra vonatkozó bizottsági stratégiai célkitűzésekre 
„Fellendülés, szolidaritás és biztonság" (COM(2005)0012),

- tekintettel a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról 
szóló 2002. július 22-i 1600/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra4,

- tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére;

- tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A6-0000/2005),

A. mivel a 2002. szeptemberi johannesburgi csúcstalálkozó megjelölt öt alapvető területet, 
ahol konkrét eredményeket kell elérni: az egészségügy, az energia, a mezőgazdaság és a 
biodiverzitás, az ökorendszerek kezelése, a víz és tisztítása, 

  
1 HL C 47. E, 2002.02.21., 223. o.
2 HL C 293. E, 2002.11.28., 84. o.
3 HL C 180. E, 2003.07.31., 507. és 517. o.
4 HL L 242., 2002.09.10., 1. o.
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B. mivel az 1992-es riói, majd a 2002-es johannesburgi csúcstalálkozón tett 
kötelezettségvállalásaik ellenére az aláíró országok nem tették meg a szükséges lépéseket 
ahhoz, hogy megfordítsák a kedvezőtlen tendenciát, amelynek legszembetűnőbb jelei az 
erőforrások túlzott felhasználása, a természeti környezet szennyezése, a természeti 
erőforrások csökkenése és a klímaváltozás,

C. mivel az 1990-es évek óta a természeti csapások száma több mint kétszeresére nőtt 
Európában, és mivel valószínűleg tovább folytatódik a felmelegedés, amelynek egyre 
több és láthatóbb hatását tapasztalhatjuk majd a gazdaságban, az ökorendszerekben és az 
emberek egészségi állapotában,

D. mivel szükség van a növekedés új meghatározására, amelynek alapja a természeti 
erőforrások hatékony és felelős felhasználása, valamint a termelési módok és fogyasztási 
szokások megváltoztatása,

E. mivel a fenntartható fejlődés a generációk közötti szolidaritás kérdése, de az északi és a 
déli országok viszonyára is érvényes, és mivel az Európai Unió olyan fejlesztési politika 
választása előtt áll, amelynek célja, hogy a környezet megóvása mellett lehetővé tegye a 
fejlődő országok lakossága számára a jobb életkörülményeket,

1. gratulál, hogy a Bizottság kötelezettségvállalásával összhangban megvonja a fenntartható 
fejlődés stratégiájának mérlegét; kéri a Bizottságot, hogy minden lehetséges eszközt 
használjon fel a stratégia mielőbbi felülvizsgálata érdekében, valamint az osztrák 
elnökséget, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, hogy a fenti felülvizsgálat elfogadásra 
kerüljön 2006. első félévében;

2. sajnálja, hogy a fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatát nem a lisszaboni 
stratégia időközi felülvizsgálatával együtt végezték el; nehezményezi eközben, hogy a 
fenntartható fejlődés stratégiája iránt az Európai Unió nem mutat olyan érdeklődést, mint 
a lisszaboni stratégia iránt;

3. sajnálja, hogy a bizottsági közlemény második részében szereplő iránymutatások nagy 
része jelentőségében nem felel meg azoknak a kihívásoknak, amelyeket a közlemény első 
része mutat be; hangsúlyozza néhány iránymutatás nem elégséges voltát különös 
tekintettel a nem fenntartható tendenciák elleni küzdelem kérdésére;

A nem fenntartható tendenciák erősödése

4. egyetért a Bizottság megállapításával, hogy a fenntartható fejlődés ellen ható tendenciák 
felerősödtek legyen szó akár a természeti erőforrások túlzott felhasználásáról és 
szennyezéséről, a biodiverzitás elvesztéséről, a klímaváltozás súlyosbodásáról, akár az 
egyenlőtlenségről és a szegénységről az Európai Unión belül és a harmadik országokban 
egyaránt;

Klímaváltozás, közlekedés, tiszta energia és az energiafogyasztás ellenőrzése

5. megelégedéssel veszi tudomásul az Európai Unió jogalkotási, valamint technikai és nem 
technikai jellegű intézkedéseinek, illetve nemzetközi kötelezettségeinek köszönhetően a 
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légszennyezés elleni küzdelem és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 
terén tett előrehaladást; sajnálja, hogy a fejlődés, amelyet sok ágazatban elértek, szinte 
nullára redukálódott, mivel nem került sor olyan intézkedésekre, amelyek a közlekedés és 
az autópark növekedésének megakadályozására ösztönöztek volna különös tekintettel az 
közúti közlekedésre, aminek következtében az Európai Unió számára nehéz lesz 2012-re 
megvalósítania a kyotoi egyezmény céljait;

6. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyen még nagyobb erőfeszítéseket és a 
meglévő jogszabályokat igazítsa ki úgy, hogy elérhető legyen a légszennyezés és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 1990-hez képest jelentős, 2030-ra 30%-os, 2050-re 
60%-os csökkentése, mivel az utóbbi időben készített tanulmányok megerősítik, hogy a 
klímaváltozás lassításához a gázok kibocsátásának nagyobb mértékű csökkentésére van 
szükség Európában és az egész világon;

7. támogatja a Bizottság javaslatát, hogy a közúti közlekedés nagy részét a környezetre 
kevésbé káros közlekedési eszközökkel kell megoldani; felkéri a Bizottságot, a Tanács 
különböző formációit és az Európai Tanácsot, sürgősen intézkedjenek annak érdekében, 
hogy a 1998-as szintre stabilizálják a közlekedési eszközök megoszlását, és ez legkésőbb 
2010-re valósuljon meg; úgy véli, hogy tágabb értelemben egy, a környezetet jobban 
tisztelő mobilitási politikához szükség van a politika mélyreható átalakulására;

8. sajnálja, hogy a tagállamok többsége az energiafogyasztás tekintetében továbbra is 
nagyrészt a kőolajra hagyatkozik; támogatja a megújuló és a tiszta energiák piacára
vonatkozó közép- és hosszútávú célkitűzéseket; felkéri a Bizottságot, hogy tekintse át a 
meglévő jogszabályokat és erősítse meg a megújuló és a tiszta energiákat támogató 
rendelkezéseket;

A természeti erőforrások felhasználása

9. megállapítja, hogy a vizek minőségének javítása és a víz felhasználásának csökkentése 
lassan és részlegesen halad, felkéri Európa nyugati és déli államait, valamint az érintett 
ágazatokat, nevezetesen a mezőgazdaságot és a turizmust, hogy csökkentsék 
vízfelhasználásukat; felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyék meg a szükséges 
erőfeszítéseket egyrészt a vízfelhasználás csökkentése érdekében, hogy meg lehessen 
előzni a vízhiány bármilyen formáját, másrészt a szennyezés csökkentése érdekében 
(nitrátok, peszticidek, veszélyes és bioakkumulatív anyagok, valamint az endokrin 
funkciók működését megzavaró anyagok);

10. bátorítja az Európai Uniót, tűzze ki a célt, hogy mostantól 2010-re lefékezi a biodiverzitás 
elvesztését Európában és az egész világon; nehezményezi, hogy az elfogadott európai 
vagy nemzetközi szintű döntések és intézkedések nem teszik lehetővé a célkitűzés elérését 
a megadott határidőre, és számos állati és növényi fajt a kihalás veszélye fenyeget; kéri 
ezért a Bizottságot, hogy nyújtson be egy új, koherens európai cselekvési programot, 
amely megfelelő pénzügy háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy megvalósuljon az 
ökorendszerek védelmének és a biodiverzitás visszaállításának célkitűzése az Európai 
Unióban és a harmadik országokban; felkéri a Bizottságot, hogy a Natura 2000 alapján 
tegyen javaslatot a vizes élőhelyre vonatkozó tervre;
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11. nehezményezi a hulladék mennyiségének megnövekedését, különös tekintettel a 
csomagolóanyagokra; úgy véli, hogy ez a növekedés a fogyasztási szokások 
megváltozásának és az Európai Unió nagyobb belső piacának a következménye; kéri a 
Bizottságot, hogy a hulladékra vonatkozó tematikus stratégia tartalmazzon olyan új 
intézkedéseket, amelyek célja a hulladéktermelés forrásainak közép- és hosszútávú 
csökkentése;

Földhasználat

12. megállapítja, hogy a városi övezetek és a közlekedési utak folyamatos terjeszkedése a 
termőföldek és az erdők, valamint a védett területek rovására történik, és ennek 
következtében újabb akadályt jelent a biodiverzitás fenntartása célkitűzés 2010-re 
esedékes elérésében;

13. támogatja a Bizottság ajánlását, hogy javasolni kell egy, a városi környezetre vonatkozó 
tematikus stratégiát, amelynek a városi övezetek minőségének javítása lenne a célja azért, 
hogy az európai városlakók számára biztosítva legyen az egészséges élet lehetősége 
különös tekintettel a városi övezetek levegőjének minőségére; úgy véli, hogy ezen a 
területen három prioritás létezik: a tiszta vagy kevésbé szennyező technológiával működő 
tömegközlekedési eszközök fejlesztése, a fenntartható és környezeti szempontból 
kimagasló minőségű építkezések támogatása és a fenntartható urbanizmus annak 
érdekében, hogy megakadályozzuk egyebek közt a városi zöldövezetek gazdasági és 
társadalmi szegregációját, valamint csökkenését;

Közegészség

14. nehezményezi az eltérést, amely fennáll a környezet romlásának következményeiről szóló 
értékelés és az „Európai cselekvési terv 2004–2010. a környezet és az egészség 
érdekében" című bizottsági dokumentum (COM(2004)0416) keretében javasolt 
intézkedések visszafogottsága között; úgy véli, ez az irányvonal nem felel meg a 
fenntartható fejlődés valós politikájának, amelynek célja az egészségügyi kockázatok 
csökkentése és egészségügyi és szociális védelmi rendszereink működőképességének 
biztosítása;

15. megelégedéssel fogadja a REACH javaslatot, amelynek célja az emberek egészségének és 
a környezetnek a védelme a versenyképesség fenntartása és az európai vegyipar 
innovációjának támogatása mellett; azt kívánja, hogy az új rendszer hatályba lépésének 
eredeti időpontja (2007. január 1.) ne tolódjon el;

16. megállapítja, hogy az Európai Unió kötelezettségvállalásai ellenére nem mindig képes 
leválasztani a növekedést a természeti erőforrások felhasználásától; felkéri a Bizottságot, 
hogy nyújtson be intézkedési és szabályozási javaslatokat, amelyek célja, hogy mostantól 
2010-ig négyszeresére, és mostantól 2025-ig tízszeresére nőjön az erőforrások és az 
energia felhasználásának hatékonysága a termelésben és a fogyasztásban;

17. hangsúlyozza, hogy a természeti erőforrások és a nyersanyagok megritkulása, 
szennyezettsége és egyre nehezebb elérhetősége fenyegetést jelent a biodiverzitásra és 
azzal a következménnyel fog járni, hogy megemelkednek az árak, amelynek mértéke 



PR\573233HU.doc 7/14 PE 360.234v01-00

HU

többé-kevésbé destabilizálja az Unió és a harmadik országok gazdasági és szociális 
rendszereit, és hogy konfliktusok kockázata alakul ki; sajnálattal állapítja meg, hogy a 
Bizottság és az Európai Unió nem ad választ a helyzetre;

Nemzetközi vonatkozások

18. kéri a tagállamokat, hogy további fejlődő országokra terjesszék ki az adósságok törlését; 
úgy véli, hogy az adósságok törlése programjának együtt kell járnia környezetvédelmi 
intézkedésekkel és környezetbarát technológiák átadását érintő mechanizmusokkal;

19. hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált stratégiának egyértelműen ki kell jelentenie, hogy célja 
a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) reformja, amely a kereskedelmet alárendeli a 
fenntartható fejlődés céljainak és a nemzetközi környezetvédelmi  
kötelezettségvállalásoknak; felkéri az Európai Uniót, hogy a WTO-nál törekedjen az 
óvatosság elvének rendszeres, átlátható és megkülönböztetés mentes alkalmazására 
objektív és tudományos bizonyítékokra támaszkodva;

20. felkéri a tagállamokat és az Európai Uniót, hogy a nemzetközi szervezeteknél, elsősorban 
az ENSZ-nél támogassa, hogy az erőforrásokat különösen a vizet a világ közkincsének 
ismerjék el;

A cselekvéshez szükséges eszközök megteremtése

21. gratulál az Európai Unió brit elnökségének bejelentéséhez, hogy a cardiffi folyamatot újra 
elindítják; felkéri a Tanácsot, hogy a Bizottság segítségével fogadjon el a 
környezetvédelem többi politikába való integrálására irányuló valódi intézkedéseket;

22. tudomásul veszi a fenntartható fejlődés koncepciója integrálásának fontosságát 
valamennyi nemzeti, regionális és helyi szintű, valamint a magánvállalkozások szintjén 
működő közpolitikába;

23. gratulál a Bizottságnak, hogy minden döntéséről és jogalkotási javaslatáról 
hatásvizsgálatot végez;  kéri a Bizottságot, hogy ezentúl ennek az eszköznek a 
környezetvédelmi oldalát erősítse és vegye jobban tekintetbe; emlékeztet, hogy ez az 
eszköz segíti a politikai döntéshozatalt, de azt semmiképpen sem helyettesítheti; 

24. gratulál ahhoz, hogy a Bizottság és az Eurostat elfogadott megközelítőleg 150 indikátort 
és ezek háromszintű alrendszerét annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés 
stratégiájának és a kitűzött célok fokozatos megvalósításának végrehajtását értékelni 
lehessen; felkéri a Bizottságotés az Eurostatot, hogy az indikátorokat rendszeresen 
értékeljék, hogy, amennyiben szükséges, módosításokra kerülhessen sor annak érdekében, 
hogy jobban tükrözzék a problémák kialakulását és a környezet alakulását;

Ösztönzés piaci eszközökkel

25. tudomásul veszi a Bizottság javaslatát, hogy a szabályozás hagyományos intézkedéseit ki 
kell egészíteni piaci eszközökkel, mint például a költségek internalizálása, az ökoadók, a 
támogatások, a kibocsátási kvóta kereskedelmi rendszer;
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26. támogatja az Európai Bizottság kérését, hogy a piaci árak tükrözzék a gazdasági 
tevékenységek valóságos költségeit különös tekintettel a környezetre a termelés és a 
fogyasztás szerkezetének megváltoztatása érdekében; úgy véli, hogy a közúti közlekedési 
ágazatban sürgős intézkedésekre és azok gyors alkalmazására van szükség annak 
érdekében, hogy kiváltságokat biztosítsanak a tömegközlekedési eszközök használatának;

27. ragaszkodik ahhoz, hogy egy ilyen intézkedés vegye tekintetbe az egyének jövedelmét és 
hangolja össze az igények, a szabadságjogok és az alapvető jogok tiszteletben tartását, 
valamint a környezet minőségét;

28. hangsúlyozza, hogy különösen a KAP tekintetében az európai támogatások és segélyek 
nyújtásának feltételei a fenntartható fejlődés politikájának megvalósítását kell, hogy 
segítsék; 

29. támogatja a közösségi szintű ökoadók bevezetését; hangsúlyozza, hogy a többi piaci 
eszközhöz hasonlóan az ökoadók elengedhetetlenül szükségesek a szennyezés hatékony 
csökkentését célul kitűző politikához; felkéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat, és a 
tagállamokat, hogy 2009-ben vagy azt követően fogadják el az első európai ökoadót;

30. hangsúlyozza azonban, hogy az elsősorban piaci eszközökre alapozott, az erőforrás-
gazdálkodásra és a szennyezés csökkentésére irányuló politika lehetőségei behatároltak; 
felkéri a Bizottságot, hogy tűzze ki célul a piacinak nevezett eszközök alkalmazását és 
fejlesztését;

Innovációk

31. egyetért a Bizottság javaslatával, hogy szembesülve a környezeti és társadalmi 
problémákkal be kell fektetni a környezetbarátabb technológiák innovációjába, a 
tudományos-technikai kutatásba; sajnálja ugyanakkor, hogy a Bizottság nem említi az új, 
környezetbarát technológiák kifejlesztésének támogatása érdekében megvalósítandó 
befektetések GDP-n belüli arányát;

32. úgy véli, ha a környezetbarát technológiák jelentős eszközei a fenntartható fejlődés céljai 
megvalósításának, idővel megtérülnek; bátorítja azoknak az  intézkedéseknek a gyors 
elfogadását és alkalmazását, amelyek termelési módjaink, közlekedési és fogyasztási 
szokásaink megváltoztatásához szükségesek;

A fenntartható fejlődés elveinek alkalmazása

33. emlékeztet, hogy a „szennyező fizessen" és az elővigyázatosság elveit mint a közpolitikák 
legfőbb szabályozó elvét kell megerősíteni a közegészségügy, az élelmiszerbiztonság, a 
fogyasztó- és környezetvédelem tekintetében;

34. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy alaposan gondolják végig a helyettesítés elvét, 
amely a környezetbarátabb és egészségünket jobban védő új technológiák kutatásának és 
fejlesztésének nagy erejű hajtómotorja lehet;
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A polgárok és a vállalatok tájékoztatása és mozgósítása

35. úgy véli, hogy a környezetvédelem magába foglalja a tájékoztatást, a figyelemfelhívást és 
az oktatást egyaránt; úgy gondolja, hogy a stratégiának egy átlátható, az európai 
polgárokat bevonó folyamat eredményének kell lennie, és hogy ennek érdekében teljes 
mértékben végre kell hajtani az információhoz való hozzájutásról, a nyilvánosság 
döntéshozatali folyamatban való részvételéről és a környezetvédelmi kérdésekben az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről szóló Aarhus-i Egyezményt;1

36. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább a környezetvédelem 
oktatását és az alapfokú nevelés-oktatásban teljesen külön elemként vezessék be, illetve a 
felnőttek számára tájékoztató és figyelemfelkeltő programokat szervezzenek;

37. felszólít az élethosszig tartó képzés fejlesztésére a szakképzés területén még inkább 
tekintetbe véve a technológiák és a termelési módok fejlődésének perspektíváit; 
hangsúlyozza, hogy ez az intézkedés jelentős eszköz a munkavállalók számára, különös 
tekintettel a bérből és fizetésből élőkre ahhoz, hogy elsajátíthassák az új technológiákkal 
kapcsolatos tudást és eközben alkalmazkodhassanak a változó munkaerőpiachoz;

Tematikus stratégiák

38. nehezményezi, hogy a Bizottság nem fogadott el egyet sem a politikai menetrendjében 
tervezett környezetvédelemmel kapcsolatos hét tematikus stratégia közül; kéri ezért a 
Bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban cselekedjen annak érdekében, hogy 2006 
nyaráig elfogadja az összes tematikus stratégiát;

39. örömmel veszi tudomásul a különböző közösségi jogszabályok elfogadását és 
felülvizsgálatát különösen a környezetvédelemre vonatkozóan; úgy véli, hogy közülük jó 
néhány, különösen a KAP  és a halászati politika reformja nem veszik eléggé tekintetbe a 
fenntartható fejlődés célkitűzéseit és továbbra is az intenzív termelési módokat 
támogatják;

Következtetések

40. gratulál a Bizottság elhatározásához, hogy a fenntartható fejlődés érdekében különböző 
intézkedéseket tesz; ugyanakkor sajnálattal veszi tudomásul a meghirdetett szándékok és a 
javasolt politikák közötti eltérést; úgy véli, hogy a környezet állapotának súlyosbodása 
miatt a fenntartható fejlődés stratégiája felülvizsgálatának prioritásai elsősorban nem az 
ismeretek koordinációjából és tökéletesítéséből kell, hogy álljanak, hanem világos közép-
és hosszú távú célokból és cselekvési javaslatokból, eszközökből, valamint rendszeres 
ellenőrzési, nyomon követési és értékelési rendszerből;

41. határozott meggyőződése, hogy a fenntartható fejlődés az Európai Unió számára alapvető 
és döntő jelentőségű eszköz, amely segíti a gazdasági és társadalmi fejlődést, javítja a 
polgárok életszínvonalát és életminőségét és lehetővé teszi, hogy megszülessen az 
emberek emancipációját szolgáló politika új felfogása;

  
1 HL L 124., 2005.5.17., 4. o.
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42. csak hangsúlyozni tudja, hogy a felülvizsgált stratégia maga után vonja mindenekelőtt 
termelési módjaink és fogyasztási szokásaink, valamint a gazdasági tevékenységek végső 
céljáról való gondolkodásunk megváltoztatását;

43. kötelességének tartja, hogy emlékeztessen arra, hogy a cselekvés hiánya egyre jelentősebb 
következményekkel fog járni és még jobban megnehezíti az Európai Unió céljainak 
megvalósítását és végrehajtását a társadalmi haladás, az egészségügy, a környezetvédelem 
területén, és elviselhetetlen adósságot hagy a jövő generációira;

44. utasítja elnökét, hogy továbbítsa állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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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 
pertinent pour la mise en place, par exemple, de réseaux transeuropéens ferroviaires. La 
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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.

L’aide au développement 
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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.


