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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie aspektów zrównoważonego rozwoju związanych z ochroną środowiska 
naturalnego
(2005/2051 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie polityki ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju: przygotowanie Rady Europejskiej w Göteborgu1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie strategii 
zrównoważonego rozwoju w perspektywie Rady Europejskiej w Barcelonie2, 

– uwzględniając rezolucje z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w 
2002 r.3 w perspektywie przygotowania Światowego Szczytu,

– uwzględniając dokument roboczy Komisji zatytułowany „Integracja względów ochrony 
środowiska naturalnego do innych polityk – podsumowanie procesu z Cardiff” 
(COM(2004)0394),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Przegląd Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju UE na rok 2005: Wstępne podsumowania i przyszłe kierunki realizacji” 
(COM(2005)0037),

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej w Göteborgu (15-16 czerwca 2001 r.), w 
Barcelonie (15-16 marca 2002 r.) i w Brukseli (16-17 czerwca 2005 r.),

– uwzględniając Strategię Lizbońską w wersji po przeglądzie, przyjętą przez Radę 
Europejską w dniach 22-23 marca 2005 r.,

– uwzględniając strategiczne cele Komisji na lata 2005-2009 „Dobrobyt, solidarność i 
bezpieczeństwo” (COM(2005)0012),

– uwzględniając decyzję nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
lipca 2002 r. ustanawiającą szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska 
naturalnego4 oraz strategie tematyczne, 

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych (A6-0000/2005),

A. mając na uwadze, że na Szczycie w Johannesburgu we wrześniu 2002 r. określono pięć 

  
1 Dz.U. C 47 E z  21.2.2002 r., str. 223.
2 Dz.U. C 293 E z  28.11.2002 r., str. 84.
3 Dz.U. C 180 E z  31.7.2003 r., str. 507 i 517.
4 Dz..U. L 242 z 10.9.2002r., str. 1.
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głównych dziedzin, w których należy osiągnąć konkretne rezultaty: zdrowie, energia, 
rolnictwo i bioróżnorodność, zarządzanie ekosystemami, woda, w tym jej uzdatnianie,

B. mając na uwadze, że mimo zobowiązań podjętych podczas Szczytu w Rio w 1992 r. i w 
Johannesburgu w 2002 r., państwa sygnatariusze nie podjęły niezbędnych środków, aby 
odwrócić obecnie panującą tendencję do nadmiernej eksploatacji zasobów, a także do 
zanieczyszczania środowiska naturalnego; najbardziej widocznym skutkiem tych 
zaniedbań jest zmniejszenie zasobów naturalnych oraz zmiany klimatyczne,

C. mając na uwadze, że liczba katastrof klimatycznych w Europie wzrosła ponad dwukrotnie 
od lat 90-tych oraz że ocieplenie klimatu będzie postępowało, a jego skutki w zakresie 
stabilności gospodarki, ekosystemów i zdrowia ludzkiego staną się coraz liczniejsze i 
bardziej widoczne,

D. mając na uwadze, że niezbędne jest nowe zdefiniowanie pojęcia wzrostu, w oparciu o 
odpowiedzialne i skuteczne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmianę modelu 
produkcji i konsumpcji,

E. mając na uwadze, że zrównoważony rozwój jest kwestią solidarności między 
pokoleniami, ale także między krajami z północy i południa oraz że w związku z tym 
Unia Europejska stoi przed wyborem polityki rozwoju, aby umożliwić ludności krajów 
rozwijających się dostęp do lepszego życia przy jednoczesnym dbaniu o środowisko
naturalne planety,

1. wyraża zadowolenie w związku z przedstawieniem przez Komisję podsumowania strategii 
zrównoważonego rozwoju zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem; wzywa Komisję do 
zastosowania wszelkich środków w celu dokonania przeglądu strategii w możliwie 
najszybszym terminie oraz wzywa Prezydencję Austriacką Rady do podjęcia 
odpowiednich środków, aby przegląd został przyjęty w pierwszej połowie 2006 r.;

2. wyraża ubolewanie, że przegląd strategii zrównoważonego rozwoju nie został 
zrealizowany wspólnie ze średniookresowym przeglądem Strategii Lizbońskiej; ubolewa 
przy tym, że strategia zrównoważonego rozwoju nie leży w centrum zainteresowania Unii 
Europejskiej na równi ze Strategią Lizbońską;

3. wyraża ubolewanie, że większość wytycznych zawartych w drugiej części komunikatu 
Komisji nie została określona na miarę wyzwań przedstawionych w pierwszej części 
komunikatu; podkreśla, że niektóre wytyczne są niewystarczające, szczególnie w 
dziedzinie zwalczania tendencji niezrównoważonych;

Nasilenie tendencji niezrównoważonych

4. podziela stwierdzenie Komisji, zgodnie z którym tendencje działające przeciw 
zrównoważonemu rozwojowi nasiliły się, zarówno w aspekcie nadmiernej eksploatacji i 
zanieczyszczania zasobów naturalnych, zanikania bioróżnorodności, pogorszenia zmian 
klimatycznych, jak i w zakresie nierówności i ubóstwa, w samej Unii Europejskiej jak i w 
państwach trzecich;

Zmiany klimatyczne, transport, czysta energia i kontrolowanie zużycia energii
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5. z zadowoleniem przyjmuje postęp stwierdzony w dziedzinie walki z zanieczyszczeniem 
atmosferycznym i zmniejszania emisji gazów cieplarnianych dzięki prawodawstwu oraz 
uregulowaniom technicznym i innym niż techniczne, przyjętym przez Unię Europejską 
oraz dzięki zaangażowaniu na poziomie międzynarodowym; żałuje, że postęp w wielu 
sektorach był nikły z braku środków ograniczających w wystarczającym stopniu ruch i 
ilość samochodów, szczególnie w zakresie transportu drogowego, utrudniając tym samym 
realizację celów Protokołu z Kioto przez Unię Europejską w 2012 r.;

6. wzywa Komisję i Radę do zwiększenia wysiłków i dostosowania istniejącego 
prawodawstwa, aby doprowadzić do zasadniczego zmniejszenia zanieczyszczenia 
atmosferycznego oraz zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 30% w 2030 r. i o 
60% w 2050 r. w stosunku do 1990 r., w związku z tym, że przeprowadzone niedawno 
badania potwierdziły, iż złagodzenie zmian klimatycznych wymaga znaczącego 
zredukowania emisji w Europie i na całym świecie;

7. wspiera wniosek Komisji dotyczący ograniczenia dużej części transportu drogowego na 
rzecz transportu bardziej przyjaznego środowisku naturalnemu; wzywa Komisję, Radę w 
poszczególnych jej składach i Radę Europejską do szybkiego podjęcia środków, aby 
osiągnąć poziom podziału między środkami transportu z 1998 r., najpóźniej do 2010 r.; 
uważa w ogólnym ujęciu, że polityka mobilności, która w większym stopniu 
uwzględniałaby ochronę środowiska naturalnego, wymaga dokonania głębokiej zmiany 
polityki;

8. wyraża ubolewanie, że większość Państw Członkowskich pozostaje uzależniona od ropy 
jako źródła energii; wspiera średnio i długoterminowe cele w zakresie udziału w rynku 
odnawialnej i czystej energii; wzywa Komisję do oceny istniejącego prawodawstwa i do 
rozwinięcia przepisów wspierających odnawialną i czystą energię;

Zarządzanie zasobami naturalnymi

9. stwierdza, że poprawa jakości wód i zmniejszenie zużycia wody postępują w wolnym 
tempie i są realizowane jedynie częściowo, wzywa państwa Europy Zachodniej i 
Południowej, a także zainteresowane sektory, szczególnie rolnictwo i turystykę, do 
zmniejszenia zużycia wody; wzywa Radę i Komisję do kontynuowania wysiłków z 
zakresie zmniejszenia zużycia wody, aby zapobiec brakom wody oraz w zakresie 
zmniejszenia zanieczyszczenia (azotany, pestycydy, substancje niebezpieczne i 
bioakumulacyjne, a także substancje zaburzające funkcję wydzielania wewnętrznego);

10. zachęca Unię Europejską do realizacji ambitnego celu zakładającego, że do 2010 r. 
zostanie zahamowany proces zanikania bioróżnorodności w Europie i na świecie; 
ubolewa, iż przyjęte decyzje i środki na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym,
nie pozwolą na osiągnięcie tego celu w przewidzianym terminie oraz że wielu gatunkom 
fauny i flory grozi wyginięcie; wzywa w związku z tym Komisję do przedstawienia 
nowego, europejskiego, ambitnego i spójnego planu działań, finansowanego w takim 
stopniu, aby możliwa była realizacja celów ochrony i odtworzenia ekosystemów i 
różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej, a także w państwach trzecich; wzywa 
Komisję do zaproponowania instrumentu dla środowiska wodnego inspirowanego 
programem Natura 2000;
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11. ubolewa nad wzrostem całkowitej ilości odpadów, zwłaszcza opakowań; uważa, iż wzrost 
ten spowodowany jest zmianą modelu konsumpcji i poszerzeniem rynku wewnętrznego 
Unii Europejskiej; wzywa Komisję do uwzględnienia w strategii tematycznej dotyczącej 
odpadów nowych przepisów mających na celu średnio i długoterminowe zredukowanie 
produkcji odpadów u źródła;

Wykorzystanie terenów

12. stwierdza, że ciągła rozbudowa obszarów miejskich i szlaków komunikacyjnych, 
zwłaszcza dróg, odbywa się na niekorzyść ziem uprawnych i lasów, a także obszarów 
chronionych i w związku z tym stanowi dodatkową przeszkodę dla realizacji celu 
utrzymania bioróżnorodności na tym samym poziomie do 2010 r.;

13. wspiera wniosek Komisji dotyczący przedstawienia strategii tematycznej w dziedzinie 
środowiska miejskiego, której celem powinna być poprawa jakości obszarów miejskich, 
aby zapewnić europejskim mieszkańcom miast zdrowe warunki życia, szczególnie jeśli 
chodzi o jakość powietrza na obszarach miejskich; uważa, iż w tym kontekście 
priorytetowe są trzy dziedziny: rozwój transportu publicznego przy wykorzystaniu czystej 
lub powodującej mniejsze zanieczyszczenie technologii, promowanie zrównoważonego 
budownictwa o wysokiej jakości sprzyjającej ochronie środowiska oraz zrównoważonej 
urbanizacji, aby zapobiec między innymi segregacji gospodarczej i społecznej oraz 
zmniejszeniu zielonych obszarów miejskich;

Zdrowie publiczne

14. ubolewa nad rozbieżnością między oceną wpływu degradacji środowiska na zdrowie, a 
zachowawczymi środkami proponowanymi w ramach Europejskiego Planu Działań na 
lata 2004-2010 na rzecz ochrony środowiska i zdrowia (COM(2004)0416); uważa, że 
kierunek ten nie odpowiada rzeczywistej polityce zrównoważonego rozwoju, której celem 
ma być zmniejszenie ryzyka utraty zdrowia i zapewnienie stabilności systemów ochrony 
socjalnej i zdrowia;

15. z zadowoleniem przyjmuje propozycję programu REACH, którego celem jest ochrona 
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przy jednoczesnym utrzymaniu 
konkurencyjności i wspieraniu innowacji w zakresie europejskiego przemysłu 
chemicznego; wyraża życzenie, aby początkowo przewidywany termin wejścia w życie 
nowego systemu (1 stycznia 2007 r.) nie został przesunięty;

16. stwierdza, że mimo swoich zobowiązań Unia nadal nie dokonała rozdzielenia kwestii 
wzrostu i eksploatacji zasobów naturalnych; wzywa Komisję do przedstawienia wniosków 
dotyczących środków i uregulowań mających na celu zwiększenie skuteczności zasobów i 
energii w produkcji i w ramach konsumpcji, czterokrotnie do 2010 r. i dziesięciokrotnie 
do 2025 r.;

17. podkreśla, że zmniejszanie, zanieczyszczenie i coraz trudniejszy dostęp do zasobów 
naturalnych i surowców stanowią zagrożenie dla zachowania bioróżnorodności i w 
konsekwencji powodują zwiększenie cen, których wysokość zdestabilizuje mniej lub 
bardziej drastycznie systemy gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej i państw trzecich, 
oraz stwarza ryzyko konfliktów; ubolewa w związku z tym nad brakiem reakcji ze strony 
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Komisji i Unii Europejskiej na miarę zaistniałej sytuacji;

Działania na polu międzynarodowym

18. wzywa Państwa Członkowskie do rozszerzenia programu umorzenia długu dla większej
liczby krajów rozwijających się; uważa, że program umorzenia długu powinien być 
uzupełniony o środki ochrony środowiska oraz mechanizmy w zakresie transferu 
technologii sprzyjających ochronie środowiska naturalnego;

19. podkreśla, że przegląd strategii powinien jasno określać, iż obiera za cel reformę 
Światowej Organizacji Handlu (WHO), podporządkowując wymianę handlową celom 
zrównoważonego rozwoju i międzynarodowym zobowiązaniom dotyczącym ochrony 
środowiska; wzywa Unię Europejską do podjęcia działań zmierzających do uznania i 
regularnego, przejrzystego i niedyskryminującego stosowania przez WHO zasady 
ostrożności w oparciu o obiektywne i naukowe kryteria;

20. wzywa Państwa Członkowskie i Unię Europejską do promowania na forum instytucji 
międzynarodowych, przede wszystkim w ONZ, idei uznania zasobów – zwłaszcza wody –
za światowe dobro publiczne;

Stworzenie środków pozwalających na podjęcie działań

21. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Prezydencję Brytyjską Unii Europejskiej
zamiar nadania nowego tempa procesowi z Cardiff; wzywa Radę, aby z pomocą Komisji 
przyjęła rzeczywiste środki integracji ochrony środowiska naturalnego w innych 
politykach;

22. zwraca uwagę na znaczenie wprowadzenia przez przedsiębiorstwa koncepcji 
zrównoważonego rozwoju do wszystkich dziedzin polityki publicznej na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w sektorze prywatnym;

23. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie przez Komisję oceny oddziaływania 
wszystkich swoich decyzji i wniosków legislacyjnych; wzywa Komisję, aby wzmocniła i 
w większym stopniu uwzględniła aspekt środowiskowy tego instrumentu; przypomina, że 
instrument ten ma wspierać proces podejmowania decyzji politycznych, ale w żadnym 
razie nie może ich zastąpić;

24. wyraża zadowolenie z przyjęcia przez Komisję i Eurostat 150 wskaźników i ich 
trójstopniowego podziału, mających na celu ocenę realizacji strategii zrównoważonego 
rozwoju oraz stopniowe osiąganie przyjętych celów; wzywa Komisję i Eurostat do 
regularnej oceny wskaźników, aby w miarę potrzeby zostały dostosowane tak, aby lepiej 
odzwierciedlać ewolucję problemów i środowiska naturalnego;

Pobudzanie do działania poprzez instrumenty rynkowe

25. zwraca uwagę na wniosek Komisji dotyczący dodania do tradycyjnych środków 
reglamentacyjnych instrumentów rynkowych, takich jak internalizacja kosztów, podatek 
ekologiczny, subwencje, system zamiany przydziałów emisji;
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26. wspiera wniosek Komisji Europejskiej zakładający, że ceny rynkowe będą odzwierciedlać 
rzeczywisty koszt działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, tak by zostały zmienione modele produkcji i konsumpcji; uważa, że w tym 
celu powinny zostać podjęte i zastosowane w szybkim tempie środki w sektorze 
transportu drogowego, aby skłonić do korzystania w pierwszej kolejności z transportu 
zbiorowego;

27. nalega, by tego rodzaju działanie uwzględniało wysokość dochodów poszczególnych grup 
oraz spełniało ich potrzeby, przy jednoczesnym poszanowaniu wolności i praw 
podstawowych oraz zachowaniu jakości środowiska naturalnego;

28. podkreśla, że warunki otrzymania subwencji i pomocy europejskiej, szczególnie w 
dziedzinie WPR, powinny sprzyjać realizacji polityki zrównoważonego rozwoju;

29. wspiera wprowadzenie podatku ekologicznego na poziomie wspólnotowym; podkreśla, że 
podobnie do innych instrumentów rynkowych, są nieodzownym elementem skutecznej 
polityki redukcji zanieczyszczenia; wzywa Komisję do złożenia wniosków, a Państwa 
Członkowskie do przyjęcia pierwszego europejskiego podatku ekologicznego najpóźniej 
w 2009 r.;

30. podkreśla jednakże ograniczenia polityki zarządzania zasobami i redukcji 
zanieczyszczenia, opartej w głównej mierze na instrumentach rynkowych; wzywa 
Komisję, aby dążyła do stosowania i rozwoju instrumentów określanych jako rynkowe;

Innowacje

31. zgadza się z wnioskiem Komisji dotyczącym inwestowania w innowacje w dziedzinie 
technologii sprzyjających ochronie środowiska naturalnego, przy czym badania naukowe i 
w dziedzinie techniki powinny uwzględniać problematykę związaną z ochroną środowiska
naturalnego i społeczną; jednakże wyraża żal ze względu na fakt, że Komisja nie 
wspomina o udziale w PKB inwestycji realizowanych w celu wspierania rozwoju nowych 
technologii sprzyjających ochronie środowiska naturalnego;

32. uważa, że mimo iż technologie sprzyjające ochronie środowiska naturalnego są 
znaczącym środkiem realizacji celów zrównoważonego rozwoju, docelowo osiągną 
granice skuteczności; zachęca do szybkiego przyjęcia i zastosowania środków 
niezbędnych do zmiany modelu produkcji, obrotu i konsumpcji;

Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju

33. przypomina, że zasada „zanieczyszczający płaci” i zasada ostrożności powinny być 
postrzegane jako zasady regulujące politykę publiczną w zakresie zdrowia publicznego, 
bezpieczeństwa żywności, ochrony konsumentów i środowiska;

34. wzywa Komisję i Radę do pogłębienia refleksji nad zasadą substytucji, która może 
stanowić potężną siłę napędową w zakresie stymulowania badań i rozwoju nowych 
technologii sprzyjających w większym stopniu ochronie środowiska naturalnego i 
zdrowia,
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Informowanie i aktywowanie obywateli oraz przedsiębiorstw

35. uważa, że ochrona środowiska naturalnego wymaga jednoczesnego informowania, 
uwrażliwiania i edukacji; jest zdania, że strategia powinna być efektem przejrzystego 
procesu skupiającego obywateli europejskich oraz, że w tym celu należy w pełni 
zrealizować Konwencję z Aarhus1 o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
ochrony środowiska; 

36. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do kontynuowania rozwoju edukacji 
ukierunkowanej na ochronę środowiska naturalnego oraz do uczynienia z ochrony 
środowiska integralnego elementu nauczania podstawowego, a także do wprowadzenia 
programów informacyjnych i uwrażliwiających przeznaczonych dla dorosłych;

37. wzywa do rozwoju kształcenia przez całe życie uwzględniając w większym stopniu w 
dziedzinie kształcenia zawodowego perspektywę ewolucji techniki i modeli produkcji; 
podkreśla, że tego rodzaju przedsięwzięcie jest znakomitą możliwością dla ogółu 
pracowników, szczególnie zatrudnionych na podstawie umowy, aby poznali nowe 
technologie i tym samym dostosowali się do ewoluującego rynku pracy;

Strategie tematyczne

38. ubolewa, iż Komisja nie przyjęła żadnej z siedmiu strategii tematycznych w dziedzinie 
ochrony środowiska naturalnego przewidzianych w agendzie politycznej; wzywa w 
związku z tym Komisję do szybkiego podjęcia działań w celu przyjęcia wszystkich 
strategii tematycznych do 2006 r.;

39. z zadowoleniem zwraca uwagę na przyjęcie i przegląd prawodawstwa wspólnotowego w 
poszczególnych dziedzinach, szczególnie w zakresie ochrony środowiska; uważa, że wiele 
z tych dziedzin, szczególnie reforma WPR i polityki rybołówstwa, nie uwzględniają w 
wystarczającym stopniu celów zrównoważonego rozwoju i nadal preferują model 
intensywnej produkcji;

Wnioski

40. z zadowoleniem przyjmuje wolę Komisji do podjęcia różnych środków na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; zauważa jednakże z żalem rozbieżność między wyrażanymi 
intencjami, a proponowanymi politykami; w związku z pogorszeniem staniu środowiska, 
że priorytety przeglądu strategii zrównoważonego rozwoju nie powinny obejmować 
przede wszystkim środków do koordynacji i poszerzenia wiedzy, lecz propozycję działań i 
jasnych celów średnio i długoterminowych, instrumentów, a także systemu regularnej 
kontroli, nadzoru i oceny;

41. jest głęboko przekonany, że zrównoważony rozwój stanowi dla Unii Europejskiej 
podstawowy i kluczowy instrument sprzyjający postępowi gospodarczemu i społecznemu,
który umożliwia poprawę poziomu życia obywateli i pozwala opracować nową koncepcję 
polityki w służbie emancypacji istot ludzkich;

  
1 Dz.U. L 124 z 17.5.2005 r., str. 4.
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42. może jedynie podkreślić, że przegląd strategii związany jest przede wszystkim z realną 
zmianą modelu produkcji i konsumpcji oraz z refleksją nad celami działalności 
gospodarczej;

43. czuje się w obowiązku przypomnieć, że bierność spowoduje powstanie kosztów i coraz 
większe bezpośrednie skutki oraz utrudni wdrażanie i realizację celów Unii Europejskiej 
w dziedzinie postępu społecznego, zdrowia, czy ochrony środowiska naturalnego i będzie 
stanowić trudny do spłacenia dług dla przyszłych generacji;

44. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

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.


