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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων
(2006/2210 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια θεματική στρατηγική 
για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων» (COM(2003)0572),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Θεματική στρατηγική για την 
αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων» (COM(2005)0670),

– έχοντας υπόψη την επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη 
(EUSDS) – Ανανεωμένη στρατηγική1,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων2,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 6 της Συνθήκης της ΕΚ, τα οποία ορίζουν ότι οι 
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στους διάφορους τομείς 
των κοινοτικών πολιτικών προκειμένου να προωθηθεί η περιβαλλοντικά υγιής ανάπτυξη  
οικονομικών δραστηριοτήτων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 174 της Συνθήκης της ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα βήμα μπροστά για την 
αειφόρο χρήση των πόρων: Θεματική Στρατηγική για την πρόληψη της δημιουργίας και 
την ανακύκλωση των αποβλήτων» (COM(2005)0666),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την Τόνωση των 
Τεχνολογιών υπέρ της Αειφόρου Ανάπτυξης: Πρόγραμμα Δράσης για τις 
Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2006),

  
1 Έγγραφο του Συμβουλίου 10117/06, της 9.6.2006.
2 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σελ.30.
3 ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σελ. 1.
4 ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σελ. 77.
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Α. εκτιμώντας ότι κατά τις επόμενες δεκαετίες οι ραγδαίες παγκόσμιες δημογραφικές 
αλλαγές θα επιφέρουν μεγαλύτερη επιβάρυνση του κλίματος, των φυσικών πόρων και της 
βιοποικιλότητας, καθώς και ότι αυτό σχετίζεται επίσης με τις διαφορές στο επίπεδο 
ευημερίας μεταξύ του βιομηχανικού κόσμου και των αναπτυσσόμενων χωρών,

Β. εκτιμώντας ότι, λόγω της ραγδαίας αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, έως το 2010 θα 
ζουν στη γη 400 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι· εκτιμώντας ότι, σε έναν κόσμο όπου η 
αμοιβαία εξάρτηση αυξάνεται συνεχώς, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε και 
να καταναλώνουμε με τους ρυθμούς που το κάνουμε σήμερα και έχοντας υπόψη ότι, σε 
παγκόσμια κλίμακα, 15.500 είδη φυτών και ζώων απειλούνται με εξαφάνιση·
λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες σχεδόν όλα τα είδη 
οικοσυστημάτων και όλα τα είδη πανίδας και χλωρίδας έχουν ήδη πληγεί σημαντικά και 
εκτιμώντας ότι το πόσιμο νερό αποτελεί επίσης πολύτιμο πόρο που υφίσταται 
επιβάρυνση· εκτιμώντας ότι η παγκόσμια κρίση λειψυδρίας συνιστά απειλή για την 
ανθρώπινη ζωή και την αειφόρο ανάπτυξη και ως εκ τούτου για την ειρήνη και την 
ασφάλεια,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του οικοσυστήματος επ’ ευκαιρία 
της χιλιετίας που πραγματοποίησε ο ΟΗΕ το 2005, έχει σημειωθεί επιδείνωση στα 2/3 
όλων των οικοσυστημάτων από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, και εκτιμώντας ότι
κατά την ίδια περίοδο η ζήτηση σε φυσικούς πόρους έχει αυξηθεί κατά 70%,

Δ. εκτιμώντας ότι η ολοένα μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες 
θα αυξήσει περαιτέρω τις πιέσεις στο περιβάλλον,

Ε. εκτιμώντας ότι η πρόοδος στον τομέα της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας είναι 
σημαντική για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ αφενός της οικονομικής ανάπτυξης και 
αφετέρου της κοινωνικής και οικολογικής αειφορίας,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης, που υποστηρίχθηκε από 
τη διαδικασία του Cardiff, οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να 
ενταχθούν στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών,

Ζ. εκτιμώντας ότι ο βαθμός συμπληρωματικότητας και ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων 
διεθνών φόρουμ για την αειφόρο ανάπτυξη (Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, 
Πρωτόκολλο του Κιότο, Σύμβαση για την καταπολέμηση της ερημοποίησης, κ.λπ.) είναι 
ανεπαρκής,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για την οικονομική μεγέθυνση και την 
απασχόληση1 που εγκρίθηκε από την εαρινή Σύνοδο Κορυφής του 2005 αποδίδει υψηλή 
προτεραιότητα στην πιο αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και καλεί την ΕΕ να ηγηθεί
της προσπάθειας για πιο αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή στην παγκόσμια οικονομία,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της σχετικά με την επανεξέταση της 
στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη – πλαίσιο δράσης (COM(2005)0658), η 
Επιτροπή αναφέρει ότι:

- η ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι ανάγκη να εξακολουθήσουν να επενδύουν στην έρευνα 
και την τεχνολογία για την εξεύρεση νέων τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης, 
αποδοτικών από πλευράς κόστους και πόρων,

  
1 COM(2005)0024.
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- η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στον τομέα των οικολογικά 
αποδοτικών τεχνολογιών για τη μείωση του υψηλού επιπέδου εξάρτησης από 
φυσικούς πόρους,

- η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την ικανότητα της γης να ευνοεί τη ζωή σε όλη της την 
πολυμορφία, να τηρεί τα όρια των φυσικών πόρων του πλανήτη και να διασφαλίσει 
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος,

- έως το 2012, το 12% της ενέργειας που καταναλώνεται στα κράτη μέλη πρέπει να 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

- έως το 2010, το 21% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

Ι. εκτιμώντας ότι το 6ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον:
- θεσπίζει ένα πρόγραμμα, οι στόχοι του οποίου συνάδουν με τις βασικές 

προτεραιότητες της Κοινότητας, δηλαδή την αλλαγή του κλίματος, τη φύση και τη 
βιοποικιλότητα, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής, τους 
φυσικούς πόρους και τα απόβλητα,

- απαιτεί την ενθάρρυνση των μεταρρυθμίσεων των επιδοτήσεων που έχουν σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεν συμβιβάζονται προς την αειφόρο 
ανάπτυξη,

- ορίζει ότι οι θεματικές στρατηγικές πρέπει να περιλαμβάνουν σχετικούς ποιοτικούς 
και ποσοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα,

ΙΑ. εκτιμώντας ότι για τη γεωργία  χρησιμοποιείται το 50% του συνόλου της γης και 
καταναλώνεται το 30% του συνόλου των υδάτων και το 20% του συνόλου των καυσίμων,

ΙΒ. εκτιμώντας ότι ένας από τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας που υιοθετήθηκαν από 
τα Ηνωμένα Έθνη το 2000 αφορούσε τη διασφάλιση ενός αειφόρου περιβάλλοντος πριν 
από το 2015 ενσωματώνοντας την αειφόρο ανάπτυξη στις εθνικές πολιτικές και τα 
προγράμματα, σταματώντας την απώλεια φυσικών πόρων και μειώνοντας στο ήμισυ τον 
αριθμό των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό· εκτιμώντας ότι 
μέχρι το 2020 οι συνθήκες διαβίωσης τουλάχιστον 140 εκατομμυρίων κατοίκων σε 
εξαθλιωμένες αστικές περιοχές πρέπει να έχουν βελτιωθεί αισθητά,

ΙΓ. εκτιμώντας ότι 5 έως 6 εκατομμύρια άνθρωποι – κυρίως παιδιά – πεθαίνουν ετησίως από 
ασθένειες που προκαλούνται από τη μόλυνση του νερού και του αέρα,

ΙΔ. εκτιμώντας ότι η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ
προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ευημερία,

ΙΕ. εκτιμώντας ότι έως το 2015 το αργότερο, η καλύτερη διαχείριση και η αποφυγή της 
υπερεκμετάλλευσης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, όπως τα ιχθυαποθέματα, η 
βιοποικιλότητα, το νερό, ο αέρας, το έδαφος και η ατμόσφαιρα, πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα την  ανάκαμψη των κατεστραμμένων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, σύμφωνα 
με το Σχέδιο Εφαρμογής του Γιοχάνεσμπουργκ (2002)1,

ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι έως το 2010 το αργότερο πρέπει να σταματήσει η απώλεια 

  
1 Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Γιοχάνεσμπουργκ 2002.
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βιοποικιλότητας,
ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον 

αφορά την παραγωγικότητα των πόρων· εκτιμώντας ότι η εξάλειψη αυτών των διαφορών 
και μόνο θα συνεπάγετο ότι η βελτιωμένη παραγωγικότητα θα οδηγούσε σε μείωση της
ποσότητας των χρησιμοποιούμενων φυσικών πόρων και ως εκ τούτου σε μείωση της
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και σε βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των κρατών 
μελών,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση:
- επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα σε επίπεδο πόρων και υλικών θα μειώσει το 

κόστος για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά, θα απελευθερώσει πόρους και θα 
καταστήσει την κοινοτική οικονομία λιγότερο εξαρτημένη από δυσεύρετες πηγές και 
από εξαιρετικά ασταθείς αγορές,

- επισημαίνει ότι οι δυσεύρετες πηγές αποτελούν συχνά αιτία περιφερειακών 
συγκρούσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες,

- τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν τεχνολογίες που να αποσκοπούν στην πρόληψη 
των φυσικών καταστροφών ή των ενεργειών, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν την 
καταστροφή ή την επιδείνωση των φυσικών πόρων,

ΙΘ. εκτιμώντας ότι μια πολιτική μπορεί να υλοποιηθεί μόνον εάν το κοινό και οι καταναλωτές 
ενθαρρυνθούν επίσης να αλλάξουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες ώστε να λαμβάνουν 
υπόψη τις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας,

1. αποδέχεται την ανακοίνωση της Επιτροπής, αλλά πιστεύει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
πραγματική στρατηγική αλλά ως τρόπος αναβολής της στρατηγικής·

2. εκφράζει τη λύπη του για την πλήρη έλλειψη πολιτικής βούλησης εκ μέρους της 
Επιτροπής·

3. επισημαίνει ότι η Θεματική Στρατηγική δεν επιδιώκει τους στόχους του 6ου
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

4. θεωρεί ότι, ακόμη και αν υπάρχει ανάγκη για πιο συγκεκριμένα δεδομένα σε ορισμένους 
τομείς, αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την αναβολή της λήψης 
των μέτρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της αειφόρου χρήσης φυσικών πόρων·
επισημαίνει επίσης, ότι οι γνώσεις που υπάρχουν σήμερα αρκούν για να επιτρέψουν τη
λήψη πρακτικών μέτρων άμεσα για τη βελτίωση της αειφόρου κατανάλωσης των 
φυσικών πόρων·

5. τονίζει τους ουσιαστικούς στόχους της αειφόρου χρήσης φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων 
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, η
εξασφάλιση της διαθεσιμότητας φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές, η
σταθερότητα και η ευημερία του οικονομικού και κοινωνικού συστήματός μας και ο
περιορισμός της χρήσης πόρων για τη μείωση και τη σταθεροποίηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον·

6. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το Κοινοβούλιο, την ευρωπαϊκή 
κοινή γνώμη και το περιβάλλον και οφείλει να αντικαταστήσει το συντομότερο δυνατό 
αυτήν την «μη στρατηγική» με φιλόδοξες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων σαφών 
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στόχων και δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων·
7. θεωρεί ότι, με την αναβολή της ανάληψης πρακτικής δράσης, η ΕΕ θα χάσει την 

ανταγωνιστική θέση της στον τομέα της καινοτομίας και του εμπορίου νέων οικολογικά 
αποδοτικών τεχνολογιών·

8. επιδοκιμάζει την αναγνώριση από πλευράς της Επιτροπής ότι η πολιτική για την αειφόρο 
χρήση των φυσικών πόρων έχει αποδειχθεί μέχρι τούδε ανεπαρκής·

9. θεωρεί ότι η ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Δεδομένων πριν από το 2008 είναι 
χρήσιμη, εφόσον θα έχει εντολή να αξιολογεί περιοδικά και να βελτιστοποιεί τους 
γνωστούς δείκτες και επιπλέον να καθορίζει ποιοι άγνωστοι δείκτες χρειάζονται ακόμα 
για την επίτευξη του τελικού στόχου της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον και την υγεία από τη χρήση των φυσικών πόρων·

10. δεν συμφωνεί με την Επιτροπή ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι δείκτες θα επέτρεπαν την ένταξη 
συγκεκριμένων, σαφών και χρονικά προσδιορισμένων στόχων στη στρατηγική τώρα·
επισημαίνει ότι στους ήδη γνωστούς στόχους συγκαταλέγονται οι ακόλουθοι: ΑΕγχΠ 
(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), ΑΕΥ (Άμεση Εισροή Υλών) και ΕΚΥ (Εγχώρια 
Κατανάλωση Υλών)·

11. θεωρεί ότι, βάσει ενός πρακτικού συνόλου δεικτών, μπορεί να διατυπωθεί ο εμπειρικός
κανόνας ότι «όσο λιγότεροι φυσικοί πόροι χρησιμοποιούνται, τόσο λιγότερες είναι οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον»·

12. θεωρεί ότι, εάν οι μειώσεις στη χρήση των φυσικών πόρων συνοδευθούν από μία στροφή 
σε εναλλακτικούς πόρους, θα πρέπει πρώτα να διενεργηθεί εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω εναλλακτικών πόρων·

13. καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι όλα τα κοινοτικά μέσα και η κοινοτική νομοθεσία θα 
συμβάλλουν συνολικά στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην επιδίωξη της 
αειφόρου ανάπτυξης στην ΕΕ και στις χώρες εκτός της ΕΕ·

14. θεωρεί ότι έως το 2030 η χρήση πρωτογενών μη ανανεώσιμων πόρων πρέπει να 
υποτετραπλασιαστεί, ή ότι η χρήση των φυσικών πόρων πρέπει να μειωθεί κατά το ήμισυ 
έως το 2030 με παράλληλη αύξηση της ευημερίας παγκοσμίως· επισημαίνει ότι μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι δείκτες: ΣΑΥ (Συνολικές Απαιτήσεις Υλών), ΑΕΥ 
(Άμεση Εισροή Υλών) και ΕΚΥ (Εγχώρια Κατανάλωση Υλών)· επισημαίνει ότι αυτοί οι 
δείκτες δείχνουν ποιες ποσότητες πόρων χρησιμοποιούνται σε μια οικονομία και ότι 
διαιρώντας το ΑΕγχΠ διά των δεικτών αυτών είναι δυνατή η μέτρηση της 
παραγωγικότητας της χρήσης φυσικών πόρων·

15. συμφωνεί ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει κατάλληλος δείκτης για τη μέτρηση της 
προόδου προς την κατεύθυνση της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη
χρήση των πόρων, ο λεγόμενος δείκτης οικολογικής αποδοτικότητας, και ότι ένα τέτοιος 
δείκτης πρέπει να υιοθετηθεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως το 2008·

16. θεωρεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημοσιονομικά μέσα και επιδοτήσεις για τη 
μείωση της χρήσης περιβαλλοντικά επιβλαβών πόρων, ιδιαίτερα μέσω μιας 
ανακατανομής των επιδοτήσεων·

17. επισημαίνει ότι η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την βελτίωση της 
αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων θεωρείται ήδη πολιτικός στόχος σε 9 κράτη μέλη 
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(συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας και της Φινλανδίας) και στην Ιαπωνία, αλλά ότι η 
απόλυτη κατανάλωση φυσικών πόρων παραμένει υψηλή και ότι ένα πολιτικό πρόγραμμα 
για την αειφόρο χρήση φυσικών πόρων πρέπει να εστιάζει στην καλύτερη αποσύνδεση 
της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των φυσικών πόρων με την επιδίωξη μιας 
απόλυτης μείωσης των χρησιμοποιούμενων πόρων·

18. θεωρεί ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της συνολικής χρήσης πόρων στην ΕΕ ανά κατηγορία 
πόρων πρέπει να μειωθούν κατά το ήμισυ, για παράδειγμα μέσω μιας τομεακής 
προσέγγισης στον κλάδο των κατασκευών, των μεταφορών και άλλους κλάδους, για τη 
μείωση των επιπτώσεων της χρήσης αυτών των πόρων και της εξάρτησης από αυτούς·

19. θεωρεί ότι έως το 2050 η χρήση πρωτογενών μη ανανεώσιμων υλών πρέπει να 
υποδεκαπλασιαστεί, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την δίκαιη κατανομή πόρων και τον
αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό καθώς και την ανακύκλωση και εκ νέου χρήση των 
υλών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95%, γεγονός που θα πρέπει να συντελέσει στην πλήρη 
εξάλειψη των αποβλήτων που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία και δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν·

20. θεωρεί ότι η στρατηγική πρέπει να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορους 
τομείς πολιτικής·

21. θεωρεί ότι η γεωργική πολιτική, ιδίως, πρέπει να διαμορφώνεται εν μέρει με γνώμονα τη 
μείωση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον μέσω της αειφόρου χρήσης φυσικών πόρων 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της γης, του νερού και των καυσίμων·

22. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τη στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα, τόσο στον τομέα της αλιείας όσο και σε άλλους τομείς, και ότι, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή, πρέπει να λάβουν μέτρα για την επίτευξη του στόχου για 
ανάσχεση της μείωσης της βιοποικιλότητας έως το 2010·

23. τονίζει την ανάγκη για παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ άλλων,
ενδεικτικά, μέσω της παροχής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας,

24. τονίζει τη σημασία, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, της απαίτησης που έχει ήδη 
ενσωματωθεί σε άλλες στρατηγικές πολιτικής, ότι έως το 2010 κατά μέσο όρο το 12% της 
κατανάλωσης ενέργειας εντός της ΕΕ και το 21% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
εντός της ΕΕ πρέπει να προέρχεται από αειφόρους φυσικούς πόρους, και ότι το 
χαμηλότερο από τα ποσοστά αυτά πρέπει να έχει αυξηθεί σε 15% το 2015·

25. θεωρεί ότι, σύμφωνα με την πολιτική για την κατανάλωση ενέργειας, έως το 2010 κατά 
μέσο όρο το 12% των ανανεώσιμων πόρων που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ πρέπει να 
προέρχεται από πηγές που τυγχάνουν αειφόρου διαχείρισης, ένα μέγεθος που πρέπει να 
ανέλθει στο 15% το 2015·

26. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να παράσχει 
στους καταναλωτές και στους παραγωγούς άρτια πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση 
φυσικών πόρων και ότι οι καταναλωτές και παραγωγοί πρέπει να συμμετέχουν σε ιδέες 
που αφορούν αλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αειφόρο χρήση 
φυσικών πόρων·

27. θεωρεί ότι η πολιτική της ΕΕ πρέπει να διαμορφώνεται έτσι ώστε να ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να υιοθετούν πιο φιλόδοξες προσεγγίσεις – και σε κάθε περίπτωση να μην τα 
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αποθαρρύνει – με στόχο τη βελτίωση της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων·
28. χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία της Επιτροπής η οποία θα μπορούσε να συντελέσει στην 

αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και στη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της χρήσης φυσικών πόρων·

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι φυσικοί πόροι απειλούνται σοβαρά – και ολοένα και περισσότερο – με υποβάθμιση, 
εξάντληση και μόλυνση. Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη συνοδεύεται από αυξανόμενη 
κατανάλωση των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Υπερβαίνουμε ήδη 
σημαντικά τη φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος. Ακόμα και η Επιτροπή μπορεί να
προσυπογράψει αυτή τη θέση. Ωστόσο, από την άποψη των φιλοδοξιών, η άποψή μου 
σχετικά με το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή διαφέρει σημαντικά από εκείνη 
που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής.

Χρειάζεται επειγόντως μία καλά δομημένη στρατηγική η οποία θα είναι τουλάχιστον 
σύμφωνη με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. 
Όσον αφορά την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα 
παρόμοιο με εκείνο των κλιματικών αλλαγών. Μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, 
αλλά πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Δεν υπάρχει περιθώριο για πολιτική ολιγωρία. Πρέπει 
να υιοθετήσουμε φιλόδοξες πρωτοβουλίες και να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα μέτρα 
υποχρεωτικά. Τα ημίμετρα δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Εν ολίγοις, το μέλλον του πλανήτη 
βρίσκεται στα χέρια μας.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επιδείξουμε πολιτική βούληση και να έχουμε το θάρρος να 
λάβουμε μέτρα στους ακόλουθους τομείς: πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής, αναζήτηση 
εναλλακτικών λύσεων, αποδοχή διαφορετικού τρόπου ζωής, στήριξη των αναπτυσσόμενων 
χωρών, ενσωμάτωση όλων των τομέων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας και 
της αλιείας, αποφυγή πολιτικής δυσαρμονίας μεταξύ των διαφόρων μονάδων της Ένωσης και 
αποφυγή της πολιτικής δυσαρμονίας μεταξύ των κρατών μελών.

Μια σειρά λύσεων θα μπορούσε να αναζητηθεί στα εξής: μία καλή βάση δεδομένων, προσιτή 
σε όλους, η οποία να περιέχει προκαθορισμένα δεδομένα και λεπτομερείς δείκτες, σαφείς 
στόχους και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
μέτρα και κατευθυντήριες γραμμές για τη στροφή σε εναλλακτικές λύσεις, αύξηση της 
παραγωγικότητας των πόρων (δηλαδή καλύτερη αξιοποίηση, για παράδειγμα μέσω της 
επαναχρησιμοποίησης και της χρήσης καλύτερης τεχνολογίας), μείωση της χρήσης 
ορισμένων κατηγοριών πόρων, για παράδειγμα με τη βοήθεια ενός καταλόγου 
προτεραιοτήτων, δήλωση της στρατηγικής που εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς πολιτικής 
που επηρεάζουν τη χρήση των φυσικών πόρων, επέκταση της στρατηγικής μας ώστε να 
περιλαμβάνει την γεωργική και την αλιευτική πολιτική, εστίαση σε ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής των φυσικών πόρων (από την προέλευση έως την διάθεση των αποβλήτων), χρήση 
κονδυλίων για την παροχή κινήτρων και αντικινήτρων, παροχή βοήθειας σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, για παράδειγμα μέσω της διάδοσης της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας, μεγαλύτερη
εστίαση στη χρήση ηλιακής, αιολικής και υδραυλικής ενέργειας ως φυσικών πόρων, παροχή 
άρτιας πληροφόρησης στους καταναλωτές και τους παραγωγούς και ανάθεση σε αυτούς ενός 
ενεργού ρόλου στη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής, και επιδίωξη μιας κοινοτικής 
πολιτικής, η οποία θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να είναι πιο φιλόδοξα στις προτάσεις τους 
σχετικά με την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα τα 
αποθαρρύνει.
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Δεν ασπάζομαι την παραδοχή ή την πρόβλεψη ότι η προσπάθεια για αειφόρο χρήση των 
φυσικών πόρων και η αναζήτηση εναλλακτικών για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα 
ζημιώσει την οικονομική ανάπτυξη. Αντιθέτως, η καινοτομία στον τομέα των νέων 
οικοσυστημάτων και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών δημιουργεί ευκαιρίες στη διεθνή 
αγορά και μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι η αειφόρος χρήση των 
φυσικών πόρων θα προαγάγει τη σταθερότητα και την ευημερία του οικονομικού και 
κοινωνικού συστήματός μας και τελικά θα συμβάλλει στη μείωση της φτώχιας, ιδίως 
μακροπρόθεσμα.

Θα ήθελα να τονίσω ότι οι φτωχοί πληθυσμοί ζημιώνονται ιδιαίτερα όταν η ποιότητα και η 
ποσότητα των φυσικών πόρων υποβαθμίζεται. Η ζωή των φτωχών ανθρώπων στις γεωργικές 
περιοχές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους φυσικούς πόρους – το νερό και την ωφέλιμη
γη, την ποικιλία φυσικών πόρων, την ικανότητα ικανοποίησης των αναγκών με το κυνήγι και 
την αλιεία, τα δασικά προϊόντα και τη βιομάζα. Η πρόσβαση σε καθαρό νερό και αέρα, οι 
μονάδες καθαρισμού ύδατος και η αξιόπιστη πρόσβαση σε ενέργεια είναι υπερβολικά 
ελλιπείς για πολλούς φτωχούς ανθρώπους τόσο σε αστικές όσο και σε γεωργικές περιοχές. Τα 
δάση, τα οποία είναι πηγή αγροτικής βιοποικιλότητας σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% 
και συμβάλλουν στη συντήρηση πολλών ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίες φτώχειας, 
φθίνουν στις περισσότερες χώρες. Περίπου 5 έως 6 εκατομμύρια άνθρωποι – κυρίως παιδιά –
πεθαίνουν ετησίως από ασθένειες που μεταδίδονται με το νερό ή από ασθένειες που 
προκαλούνται από τη μόλυνση του αέρα ή του νερού.

Η φορολογική μεταρρύθμιση θα μπορούσε να είναι ένας καλός τρόπος επιδίωξης μιας 
πολιτικής, τουλάχιστον εφόσον περιλαμβάνει μία στροφή από τους φόρους που ζημιώνουν 
την ευημερία (στην εργασία, το κεφάλαιο και την κατανάλωση) σε φόρους που ευνοούν την 
ευημερία. Επιπλέον, είναι λυπηρό το γεγονός ότι μέχρι σήμερα τα προγράμματα φορολογικής 
μεταρρύθμισης διαμορφώνονταν πάντα με γνώμονα τη μείωση του εργατικού κόστους. 
Ωστόσο, θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη ότι η παραγωγικότητα της εργασίας έχει αυξηθεί 
κατά 270% κατά τα τελευταία 40 έτη ενώ η ενεργειακή παραγωγικότητα έχει αυξηθεί μόνο 
κατά 20% και η παραγωγικότητα πρώτων υλών κατά 100% κατά την ίδια περίοδο. Η μέχρι 
σήμερα εστίαση των προγραμμάτων φορολογικής μεταρρύθμισης πρέπει να αναθεωρηθεί. Οι 
φόροι και οι επιδοτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της τεχνολογικής 
καινοτομίας.

Τι κάνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της; Δεν προτείνει στόχους, επιδιώξεις, δεν παρέχει 
καν μία περιγραφή της πορείας που πρέπει να ακολουθηθεί: με άλλα λόγια, η ανακοίνωση της 
Επιτροπής δεν είναι συμβατή με το 6ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτό 
έπρεπε να είχε ληφθεί ως ελάχιστη βάση για μια άρτια πολιτική. Αμφιταλαντεύτηκα ως προς 
το εάν θα έπρεπε να συντάξω μια σύντομη έκθεση που θα καλούσε την Επιτροπή να 
αποσύρει την ανακοίνωσή της και να εκπονήσει νέο έγγραφο. Δεδομένης της ανακοίνωσης 
που βρίσκεται σήμερα ενώπιόν μας – το πολύ απογοητευτικό προϊόν πενταετούς εργασίας –
δεν πιστεύω ότι το περιβάλλον ή η οικονομία θα ωφελούνταν εάν ενεργούσα έτσι. Ελπίζω ότι 
η προσέγγιση που υιοθετείται στην έκθεσή μου μπορεί να δρομολογήσει εξελίξεις προς τη 
σωστή κατεύθυνση, με την ενσωμάτωση στις πολιτικές της ΕΕ και των μεμονωμένων κρατών 
μελών πρακτικών μέτρων, στόχων και χρονοδιαγραμμάτων, τα οποία χρειάζονται τα αμέσως 
επόμενα έτη και όχι με καθυστέρηση 20 ετών.


