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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl tvaraus vystymosi aplinkosaugos aspektų
(2005/2051(INI))

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į savo 2001 m. gegužės 31 d. rezoliuciją dėl aplinkosaugos politikos ir 
tvaraus vystymosi: Europos Vadovų Tarybos pasirengimas susitikimui Geteborge1,

- atsižvelgdamas į savo 2002 m. vasario 28 d. rezoliuciją dėl tvaraus vystymosi strategijos 
prieš Europos Vadovų Tarybos susitikimą Barselonoje2,

- atsižvelgdamas į savo 2002 m. gegužės 16 d. rezoliucijas dėl pasirengimo 2002 m. 
pasaulio aukščiausio lygio susitikimui dėl tvaraus vystymosi3,

- atsižvelgdamas į Europos Komisijos darbo dokumentą „Aplinkos apsaugos klausimų 
įtraukimas į kitas politikos sritis. Kardifo proceso apžvalga“ (KOM(2004)0394),

- atsižvelgdamas į Europos Komisijos komunikatą „2005 m. ES tvaraus vystymosi 
strategijos peržiūra: pirmoji apžvalga ir ateities gairės“ (KOM(2005)0037),

- atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos susitikimų Geteborge (2001 m. birželio 15–
16 d.), Barselonoje (2002 m. kovo 15–16 d.) ir Briuselyje (2005 m. birželio 16–17 d.) 
išvadas,

- atsižvelgdamas į peržiūrėtą Lisabonos strategiją, Europos Vadovų Tarybos patvirtintą 
2005 m. kovo 22–23 d.,

- atsižvelgdamas į Europos Komisijos 2005–2009 m. strateginius tikslus „Gerovė, 
solidarumas ir saugumas“ (KOM(2005)0012),

- atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. Liepos 22 d. sprendimą Nr. 
1600/2002/EB, nustatantį šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą4 ir jos 
temines strategijas,

- atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 

  
1 OL C 47 E, 2002 2 21, p. 223.
2 OL C 293 E, 2002 11 28, p. 84.
3 OL C 180 E, 2003 7 31, p. 507 ir 517.
4 OL L 242, 2002 9 10, p 1.
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pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę 
(A6-0000/2005),

A. kadangi 2002 m. rugsėjo mėn. Johanesburge įvykusiame aukščiausio lygio susitikime 
buvo nustatytos penkios pagrindinės sritys: sveikata, energija, žemės ūkis ir biologinė 
įvairovė, ekosistemų valdymas, vanduo ir sanitarija, kuriose turi būti pasiekta konkrečių 
rezultatų,

B. kadangi, nepaisydamos įsipareigojimų, prisiimtų per 1992 m. Rio ir 2002 m. 
Johanesburge vykusius aukščiausio lygio susitikimus, valstybės signatarės nesiėmė 
priemonių keisti dabartinių tendencijų, o akivaizdžiausi šios nesėkmės elementai yra šie: 
išteklių pereksploatavimas, natūralios aplinkos tarša, natūralių išteklių mažėjimas ir 
klimato pokyčiai,

C. kadangi nuo 1990 m. klimato sukeltų nelaimių skaičius Europoje daugiau nei 
padvigubėjo ir klimato atšilimas tęsiasi, o vis gausesnės ir akivaizdesnės stichinės 
nelaimės liudija jo poveikį mūsų ekonomikos, ekosistemų ir žmonių sveikatos gerovei,

D. kadangi reikia naujo augimo apibrėžimo, pagrįsto atsakingu ir veiksmingu natūralių 
išteklių naudojimu ir gamybos bei vartojimo įpročių keitimu,

E. kadangi tvarus vystymasis yra ne tik solidarumo tarp kartų, bet ir tarp šiaurės ir pietų 
šalių klausimas, todėl Europos Sąjunga turi pasirinkti tokią vystymosi politiką, kuri leistų 
besivystančių šalių gyventojams siekti geresnio gyvenimo išsaugant planetos aplinką,

1. džiaugiasi, kad Komisija parengė tvaraus vystymosi strategijos apžvalgą, kaip kad buvo 
įsipareigojusi; prašo Komisijos imtis visų priemonių, kad strategija būti peržiūrėta per 
palankiausią terminą, ir prašo Tarybai pirmininkausiančią Austriją imtis reikalingų 
priemonių, kad minėta peržiūra galėtų būti patvirtinta per 2006 m. pirmąjį semestrą;

2. apgailestauja, kad tvaraus vystymosi strategijos peržiūra nevyko kartu su Lisabonos 
strategijos peržiūra, t. y. įpusėjus jos įgyvendinimui; apgailestauja, kad Europos Sąjunga 
tvaraus vystymosi strategijai neskiria tiek dėmesio, kiek Lisabonos strategijai;
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3. apgailestauja, kad dauguma gairių, nurodytų Europos Komisijos komunikato antroje 
dalyje, neatitinka iššūkių, išdėstytų pirmoje komunikato dalyje, masto; pabrėžia, kad kai 
kurios kryptys nėra užbaigtos, būtent kovos su netvaraus vystymosi tendencijomis;

Netvaraus vystymosi tendencijų sustiprėjimas

4. pritaria Europos Komisijos pastabai, kad netvaraus vystymosi tendencijos – gamtos 
išteklių pereksploatavimas ir tarša, biologinės įvairovės nykimas, klimato pokyčiai, 
nelygybė ir skurdas – sustiprėjo tiek Europos Sąjungoje, tiek kitose šalyse;

Klimato kaita, transportas, švari energija ir energijos suvartojimo valdymas

5. su pasitenkinimu pažymi pažangą kovojant su oro tarša ir mažinant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, kuri padaryta dėl Europos Sąjungos priimtų įstatymų ir techninių 
bei netechninių priemonių, dėl jos tarptautinio dalyvavimo; apgailestauja, kad pažangos, 
padarytos daugelyje sektorių, beveik neliko, nes nebuvo pakankamai priemonių,
skatinančių stabdyti eismo ir automobilių skaičiaus didėjimą, ypač kelių transporto, todėl 
Europos Sąjungai sunku sukonkretinti 2002 m. Kyoto protokolo tikslus; 

6. ragina Komisiją ir Tarybą stiprinti pastangas ir taikyti esamus įstatymus siekiant, kad iš 
esmės sumažėtų oro taršą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis: 30 % iki 2030 m. ir 
60 % iki 2050 m., palyginti su 1990 m.; paskutiniai tyrimai patvirtino, kad norint 
sušvelninti klimato kaitą reikia labiau sumažinti dujų emisijas Europoje ir pasaulyje;

7. palaiko Europos Komisijos pasiūlymą kiek galima daugiau pereiti nuo kelių transporto 
prie aplinką labiau tausojančio transporto; ragina Komisiją, įvairias Tarybos ir Europos 
Vadovų Tarybos struktūras skubiai imtis priemonių siekiant vėliausiai iki 2010 m. 
stabilizuoti transporto priemonių pasiskirstymą pagal 1998 m. lygį; apskritai mano, kad 
aplinką tausojanti mobilumo politika ragina iš esmės keisti politiką; 

8. apgailestauja, kad dauguma valstybių narių vartodamos energiją vis dar yra labai 
priklausomos nuo naftos; palaiko vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus atsinaujinančios 
ir švarios energijos rinkos srityje; ragina Komisiją įvertinti esamus įstatymus ir stiprinti 
nuostatas dėl atsinaujinančios ir švarios energijos; 

Gamtos išteklių valdymas
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9. pažymi, kad vandens kokybė ir išgaunamo vandens atsargos atsistato lėtai ir dalinai, 
ragina Vakarų ir Vidurio Europos valstybes ir susijusius sektorius, būtent žemės ūkio ir 
turizmo, išgauti mažiau vandens; ragina Tarybą ir Komisiją ir toliau dėti pastangas, kad 
būtų mažiau išgaunama vandens siekiant apsisaugoti nuo visiško vandens stygiaus ir kad 
būtų mažiau teršiama (nitratai, pesticidai, pavojingos ir bioakumuliuojančios medžiagos,
endokrininę veiklą trikdančios medžiagos);

10. ragina Europos Sąjungą įgyvendinti ambicingą tikslą – iki 2010 m. sustabdyti biologinės 
įvairovės nykimą Europoje ir pasaulyje; apgailestauja, kad tiek Europos, tiek tarptautiniu 
lygiu priimti sprendimai ir priemonės neleis pasiekti šio tikslo iki numatytos datos ir kad 
daugybei floros ir faunos rūšių gresia išnykimas; todėl prašo Europos Komisijos pateikti 
naują ambicingą Europos veiksmų planą, kuris būtų nuoseklus ir turėtų užtikrintą 
finansavimą, reikalingą ekosistemų ir biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimo tikslams 
įgyvendinti tiek Europos Sąjungoje, tiek kitose šalyse; ragina Europos Komisiją siūlyti 
priemonę dėl vandens aplinkos pagal programą „Natura 2000“;

11. apgailestauja, kad didėja bendras atliekų kiekis, ypač pakuočių; mano, kad šio padidėjimo 
priežastis yra pasikeitę vartojimo įpročiai ir išsiplėtusi Europos Sąjungos vidaus rinka; 
prašo Komisijos, kad teminė atliekų strategija apimtų naujas nuostatas, skirtas vidutiniu ir 
ilgu laikotarpiu sumažinti atliekas gamybos pradžioje;

Žemės naudojimas

12. pažymi, kad nuolatinė miesto zonų ir kelių plėtra vyksta naikinant dirbamą žemę ir 
miškus, taip pat saugomas teritorijas, todėl iškyla papildoma kliūtis įgyvendinti biologinės 
įvairovės išsaugojimo tikslą iki 2010 m.;

13. palaiko Europos Komisijos pasiūlymą dėl teminės strategijos miesto aplinkos klausimu, 
kurios tikslas turi būti gerinti miesto zonų kokybę siekiant Europos piliečiams užtikrinti 
sveiko gyvenimo aplinką, ypač gerą oro kokybę miesto zonose; mano, kad yra trys 
prioritetinės sritys: viešojo transporto, naudojančio švarias ar mažiau teršiančias 
technologijas, plėtra, tvarios statybos ir aukštos aplinkos kokybės (HQE) skatinimas ir 
tvarus urbanizmas siekiant, be kita ko, užkirsti kelią ekonominei ir socialinei atskirčiai ir 
žaliųjų miesto zonų mažėjimui;

Visuomenės sveikata
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14. apgailestauja, kad nesutampa nykstančios aplinkos pasekmių sveikatai įvertinimas ir 
kuklios priemonės, Europos Komisijos siūlomos pagal jos 2004–2010 m. Europos 
veiksmų planą, skirtą aplinkos ir sveikatos apsaugai (KOM(2004)0416); mano, kad toks 
požiūris neatitinka tikros tvaraus vystymosi politikos siekiant mažinti pavojų sveikatai ir 
užtikrinti mūsų socialinės ir sveikatos apsaugos sistemų gyvybingumą;

15. su pasitenkinimu priima REACH (Cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų 
suteikimo ir apribojimo sistema) pasiūlymą, kurio tikslas yra gerinti visuomenės sveikatos 
ir aplinkos apsaugą išlaikant konkurencingumą ir skatinant Europos chemijos pramonės 
inovaciją; norėtų, kad naujos sistemos numatyta įsigaliojimo data (2007 m. sausio 1 d.) 
nebūtų atidėta;

16. pažymi, kad Europos Sąjunga, nepaisydama savo įsipareigojimų, iki šiol nepasiekė, kad 
būtų atskirtas augimas ir gamtos išteklių eksploatavimas; ragina Komisiją pateikti 
priemonių ir įstatymų pasiūlymus, kad iki 2010 m. išteklių ir energijos veiksmingumą
gamyboje ir vartojime būtų galima padidinti 4 kartus, o iki 2025 m. – 10 kartų;

17. pabrėžia, kad dėl gamtos išteklių ir žaliavų trūkumo, taršos ir vis sudėtingesnės jų gavybos 
atsiras konfliktų pavojus, kils grėsmė biologinei įvairovei, o dėl to ims kilti kainos, kurių 
dydis daugiau ar mažiau destabilizuos Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių ekonomines ir 
socialines sistemas; todėl apgailestauja, kad Komisija ir Europos Sąjunga nepateikia
atsakymų, atitinkančių situaciją;

Tarptautinė prekyba

18. prašo valstybių narių panaikinti besivystančių šalių skolas; mano, kad kartu su šia skolos 
panaikinimo programa reikalingos aplinkosaugos priemonės ir perėjimo prie aplinką 
tausojančių technologijų mechanizmai;

19. pabrėžia, kad peržiūrėta strategija turi aiškiai patvirtinti, kad užbrėžiamas tikslas
reformuoti Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), prekybą panaudojant tvaraus vystymosi 
tikslams ir tarptautiniams aplinkos apsaugos įsipareigojimams; ragina Europos Sąjungą 
siekti, kad būtų pripažintas atsargumo principas ir kad jis būtų reguliariai, skaidriai ir 
nediskriminuojančiai taikomas PPO, remiantis objektyviais ir mokslo kriterijais;

20. ragina valstybes nares ir Europos Sąjungą skatinti, kad tarptautinėse institucijose, 
pirmiausia JTO, ištekliai, ypač vanduo, būtų pripažinti pasauliniu visuomeniniu turtu;



PE 360.234v01-00 8/16 PR\573233LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Užsitikrinti veikimo priemones

21. džiaugiasi, kad Europos Sąjungai pirmininkaujanti Didžioji Britanija paskelbė Kardifo 
proceso atnaujinimą; ragina Tarybą su Komisijos pagalba patvirtinti realias aplinkos 
apsaugos integravimo į kitas politikos sritis priemones;

22. pažymi, kad svarbu integruoti tvaraus vystymosi koncepciją į visą viešąją politiką 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu, neaplenkiant verslininkų;

23. džiaugiasi, kad Komisija parengė visų savo sprendimų ir teisinių pasiūlymų poveikio 
įvertinimus; prašo Komisijos, kad šios priemonės aplinkosaugos aspektas būtų sustiprintas 
ir nuo šiol į jį būtų labiau atsižvelgiama; primena, kad ši priemonė yra pagalba politiniam 
sprendimui, tačiau negali ir neturi visiškai jo pakeisti; 

24. džiaugiasi, kad Komisija ir Eurostatas patvirtino apie 150 rodiklių ir jų detalesnį 
suskirstymą į tris lygius, kad būtų galima įvertinti nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangą
ir įvertinti, kaip įgyvendinama tvaraus vystymosi strategija; ragina Komisiją ir Eurostatą 
reguliariai vertinti rodiklius, kad esant reikalui juos geriau pritaikytų atspindėti problemų 
ir aplinkosaugos raidą;

Skatinimas rinkos priemonėmis

25. pažymi Europos Komisijos pasiūlymą tradicines reglamentavimo priemones papildyti 
rinkos priemonėmis, kaip antai: tarptautinės kainos, ekologiniai mokesčiai, subsidijos, 
prekyba emisijos kvotomis;

26. palaiko Europos Komisijos prašymą, kad rinkos kainos atspindėtų tikrąsias ekonominės 
veiklos sąnaudas, ypač susijusias su aplinkos apsauga, siekiant pakeisti gamybos ir 
vartojimo schemas; mano, kad turi būti imtasi priemonių kelių transporto sektoriuje ir kad 
jos būtų sparčiai pritaikytos siekiant skatinti naudojimąsi visuomeninio transporto 
priemonėmis;

27. pabrėžia, kad imantis tokių veiksmų turi būti atsižvelgta į kiekvieno asmens pajamas ir 
poreikių, laisvių ir pagrindinių teisių patenkinimą bei į aplinkos kokybę;
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28. pabrėžia, kad Europos pagalbos ir subsidijų skyrimo sąlygos, būtent BŽŪP (Bendros 
žemės ūkio politikos) srityje, turi prisidėti prie tvaraus vystymosi politikos 
sukonkretinimo;

29. palaiko ekologinių mokesčių įvedimą Bendrijos lygiu; pabrėžia, kad jie pagal kitų rinkos 
priemonių pavyzdį yra būtina priemonė veiksmingai taršos mažinimo politikai; ragina 
Komisiją teikti pasiūlymus ir valstybes nares patvirtinti pirmąjį Europos ekologinį 
mokestį vėliausiai 2009 m.;

30. vis dėlto pabrėžia, kad išteklių valdymo ir taršos mažinimo politika, iš esmės pagrįsta 
rinkos priemonėmis, yra ribota; ragina Komisiją sutelkti dėmesį į minėtų rinkos priemonių 
naudojimą ir vystymą;

Inovacijos

31. pritaria Komisijos pasiūlymui investuoti į aplinką tausojančių technologijų inovacijas, o 
atliekant mokslinius ir techninius tyrimus turi būti atsižvelgiama į aplinkosaugos ir 
socialines problemas; vis dėlto apgailestauja, kad Komisija nemini BVP dalies 
investicijoms, skirtoms remti naujų aplinkosaugos technologijų vystymą;

32. mano, kad jei aplinkosaugos technologijos yra reikšminga priemonė įgyvendinant tvaraus 
vystymosi tikslus, jos greitai pasieks savo produktyvumo ribą; ragina greitai patvirtinti ir 
taikyti priemones, reikalingas mūsų gamybos, apyvartos ir vartojimo būdams pakeisti;

Tvaraus vystymosi principų taikymas

33. primena, kad „teršėjas moka“ ir atsargumo principai turi būti laikomi viešosios politikos 
reguliavimo principu visuomenės sveikatos, maisto saugos, vartotojų ir aplinkos apsaugos 
srityse;

34. ragina Komisiją ir Tarybą išsamiau apsvarstyti pakeitimo principą, kuris gali būti galingas 
veiksnys skatinant aplinką ir sveikatą tausojančių naujų technologijų mokslinius tyrimus ir 
vystymą,

Piliečių ir verslininkų informavimas ir sutelkimas

35. mano, kad aplinkos apsauga kartu apima ir informavimą, ir aktualizavimą, ir auklėjimą; 
mano, kad strategija turi būti skaidraus proceso, jungiančio Europos piliečius, rezultatas ir 
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kad, norint tai padaryti, reikia iki galo įgyvendinti Aarchus konvenciją1 dėl teisės gauti
informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais;

36. ragina Komisiją ir valstybes nares ir toliau plėtoti aplinkosaugos discipliną ir padaryti ją 
vieną iš pagrindinio lavinimo dalykų, parengti informavimo ir aktualizavimo programas 
suaugusiems;

37. ragina vystyti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi profesinio tobulinimo srityje, ypač 
atsižvelgti į gamybos technologijų ir būdų įvertinimo perspektyvas; pabrėžia, kad tai yra 
svarbi priemonė visiems darbininkams, ypač nuolatiniams darbuotojams, įsisavinti naujas 
technologijas ir taip prisitaikyti prie besivystančios darbo rinkos;

Teminės strategijos

38. apgailestauja, kad Komisija nepatvirtino nė vienos iš septynių teminių strategijų 
aplinkosaugos srityje, kurias numatė savo politinėje darbotvarkėje; todėl prašo Komisijos 
veikti kuo greičiau ir patvirtinti visas temines strategijas iki 2006 m. vasaros;

39. džiaugdamasis pažymi, kad buvo patvirtinti ir peržiūrėti įvairūs Bendrijos įstatymai, 
būtent aplinkos apsaugos srityje; mano, kad didelėje jų dalyje, būtent BŽŪP reforma ir 
žuvininkystės politika, nepakankamai atsižvelgiama į tvaraus vystymosi tikslus ir vis dar 
skatinami intensyvūs gamybos metodai;

Išvados

40. džiaugiasi Komisijos noru imtis įvairių tvaraus vystymosi priemonių; vis dėlto 
apgailestaudamas pažymi, kad skelbiami tikslai ir siūlomos politikos kryptys nesutampa; 
mano, kad dėl aplinkos būklės pablogėjimo tvaraus vystymosi strategijos peržiūros 
prioritetai neturi apsiriboti tik žinių koordinavimo ir gerinimo priemonėmis – turi būti
pasiūlyti aiškūs vidutinės trukmės ir ilgalaikiai veiksmai ir tikslai, priemonės, taip pat 
reguliarios kontrolės, priežiūros ir įvertinimo sistema;

41. yra tvirtai įsitikinęs, kad tvarus vystymasis yra pagrindinė ir esminė Europos Sąjungos 
priemonė, skatinanti ekonominę ir socialinę pažangą, gerinanti jos piliečių gyvenimo 

  
1 OL L 124, 2005 5 17, p. 4.
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kokybę bei lygį ir leidžianti sukurti naują politikos koncepciją, tarnaujančią žmonijos 
emancipacijai;

42. gali tik pabrėžti, kad peržiūrėta strategija visų pirma lemia realų mūsų gamybos ir 
vartojimo būdų pasikeitimą ir skatina mąstyti apie ekonominės veiklos galutinius tikslus;

43. jaučia pareigą priminti, kad neveiklumas kainuos ir jo tiesioginės pasekmės vis didės, o tai 
dar labiau apsunkins Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimą bei vykdymą socialinės 
pažangos, sveikatos ir aplinkos apsaugos srityse ir sudarys nepakeliamą skolą būsimoms 
kartoms;

44. įgalioja Pirmininką perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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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.
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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.
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 
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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 
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.
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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 

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 
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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.


