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AZ EURÓPAI PARLAMENTI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a természeti erőforrások fenntartható használata vonatkozó tematikus stratégiáról
(2006/2210(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „A természeti erőforrások fenntartható használatára vonatkozó 
tematikus stratégia felé” című közleményére (COM(2003)0572),

– tekintettel a Bizottság „Tematikus stratégia a természeti erőforrások fenntartható 
használatáról” című közleményére (COM(2005)0670),

– tekintettel az „Az EU fenntartható fejlődési stratégiájának (EU SDS) felülvizsgálata – A 
megújult stratégia”1 című dokumentumra,

– tekintettel a biológiai sokféleségről szóló egyezményre,

– tekintettel a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel az EK-Szerződés 2. és 6. cikkére, amelynek értelmében a környezetvédelmi 
követelményeket be kell illeszteni a közösségi politika különböző ágazataiba, hogy 
elősegítsék a gazdasági tevékenységek környezetvédelmi szempontból ésszerű fejlődését,

– tekintettel az EK-Szerződés 174. cikkére,

– tekintettel a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési programra (6. KCSP)3, 

– tekintettel a Bizottság „Az erőforrások fenntartható felhasználásának előtérbe helyezése: a 
hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló tematikus 
stratégia” című közleményére (COM(2005)0666),

– tekintettel az „A technológia ösztönzésével kapcsolatban a fenntartható fejlődésért: 
környezetbarát technológiai közösségi cselekvési program az Európai Unió számára”
című 2005. július 5-i állásfoglalására4,

– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2006),

A. mivel az előttünk álló évtizedekben a világban zajló gyors demográfiai változás miatt az 
éghajlatra, a természeti erőforrásokra és a biológiai sokféleségre minden eddiginél 

  
1 10117/06 tanácsi dokumentum, 2006.6.9.
2 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
3 HL L 242., 2002.9.10., 1. o.
4 HL C 157 E, 2006.7.6., 77. o.
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nagyobb nyomás fog nehezedni, és mivel ez összefügg az iparosodott országok és a 
fejlődő országok között, a jólét vonatkozásában meglévő egyenlőtlenséggel is,

B. mivel a világ népességének gyors növekedése miatt 2010-re a Földön 400 millióval 
többen fognak élni; mivel egy olyan világban, ahol a kölcsönös függőség állandóan 
fokozódik, a termelés és a fogyasztás nem folytatódhat a jelenlegi módon, és mivel 
világszerte 15.500 növény- és állatfaj van komoly veszélyben; mivel az elmúlt 
évtizedekben csaknem valamennyi típusú ökológiai rendszer és valamennyi faj nagy 
veszteséget szenvedett, és mivel az édesvíz is értékes erőforrás, amelyre nyomás 
nehezedik; mivel a világszerte fennálló vízgazdálkodási válság fenyegetést jelent az 
emberi életre és a fenntartható fejlődésre, valamint végső soron a békére és a biztonságra 
nézve,

C. mivel az ENSZ 2005-ös millenniumi ökorendszer-értékelése szerint az 1960-as évek eleje 
óta az összes ökorendszer kétharmadában hanyatlás következett be, és mivel ugyanebben 
az időszakban a természeti erőforrások kereslete 70%-kal emelkedett,

D. mivel a fejlődő országokban végbemenő fokozódó gazdasági növekedés még tovább fogja 
növelni a környezetre nehezedő nyomást,

E. mivel egyrészt a gazdasági növekedés, másrészt pedig a társadalmi és ökológiai 
fenntarthatóság közötti egyensúly elérése érdekében, kritikus jelentőségű az előrelépés a 
know-how és a technológia területén,

F. mivel a Szerződésnek a cardiffi folyamat által is megerősített 6. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket be kell illeszteni az uniós politika megfogalmazásába 
és végrehajtásába,

G. mivel a fenntartható fejlődésért felelős fórumok (a biológiai sokféleségről szóló 
egyezmény, kiotói jegyzőkönyv, az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló egyezmény 
stb.) kevéssé egészítik ki egymást és nem elégséges ezek összehangolása,

H. mivel a 2005-ös tavaszi csúcs által megerősített uniós növekedési és munkahely-teremtési 
stratégia1 magas prioritásként kezeli a természeti erőforrások fenntarthatóbb használatát, 
és felszólítja az EU-t arra, hogy játsszon vezető szerepet a világgazdaságban a 
fenntarthatóbb fogyasztásra és termelésre való áttérésben,

I. mivel „A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról – Cselekvési program” 
című bizottsági közleményben (COM(2005)0658) a Bizottság kijelenti, hogy:

- az EU és tagállamok további beruházásaira van szükség a kutatás és a technológia 
terén annak érdekében, hogy új költséghatékony és erőforrás-hatékony módszereket 
találjanak a termelés és a fogyasztás területén,

- az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia az ökohatékony technológiák területén, hogy 
csökkentse a természeti erőforrásoktól való függőség magas szintjét,

- az EU-nak őriznie kell a Földnek az élet sokféleségét fenntartó képességét, tiszteletben 
kell tartania a bolygó természeti erőforrásainak korlátait, és biztosítania kell a 
környezet magas fokú védelmét és minőségének javítását,

  
1 COM(2005)0024.
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- 2012-re a tagállamok energiafogyasztásának 12%-át megújuló forrásokból kell
fedezni,

- 2010-re a tagállamok villamosenergia-fogyasztásának 21%-át megújuló forrásokból 
kell fedezni,

J. mivel a 6. KCSP:

- egy olyan programot állapít meg, amelynek a célkitűzései összhangban állnak a 
Közösség fő prioritásaival, amelyek az éghajlatváltozás, a természet és a biológiai 
sokféleség, a környezet, a közegészség és az életminőség, a természeti erőforrások és a 
hulladékok,

- követeli, hogy mozdítsák elő azoknak a támogatási programoknak a megváltoztatását, 
amelyek jelentős hátrányos hatást gyakorolnak a környezetre, és
összeegyeztethetetlenek a fenntartható fejlődéssel,

- megállapítja, hogy a tematikus stratégiáknak minőségi és mennyiségi 
környezetvédelmi célkitűzéseket és ütemterveket kell tartalmazniuk,

K. mivel a mezőgazdaság használja a teljes földterület 50%-át, és fogyasztja el az összes víz 
30%-át és az összes üzemanyag 20%-át,

L. mivel az ENSZ által 2000-ben elfogadott millenniumi fejlődési célok egyike a 
fenntartható környezet biztosítása 2015 előtt a fenntartható fejlődésnek a nemzeti 
politikába és programokba való beillesztése, a természeti erőforrások elvesztésének 
megállítása és a biztonságos ivóvízhez való hozzáféréssel nem rendelkezők számának 
felére csökkentése révén; mivel 2020-ra legalább 140 millió nyomornegyedben élő 
személy életkörülményeit kell jelentősen javítani,

M. mivel évente 5 és 6 millió közötti ember – főként gyermek – hal meg a víz- és 
levegőszennyezés által okozott betegségekben,

N. mivel a természeti erőforrások fenntartható használata a hosszú távú jólét elengedhetetlen
feltétele,

O. mivel a megújuló természeti erőforrások – mint például a halállomány, a biológiai 
sokféleség, a víz, a levegő, a talaj és a légkör – jobb kezelésének és túlzott kiaknázásuk 
elkerülésének a johannesburgi végrehajtási tervvel (2002)1 összhangban legkésőbb 2015-
re a károsodott tengeri ökorendszerek helyreállását kell eredményeznie,

P. mivel legkésőbb 2010-re meg kell állítani a biológiai sokféleség csökkenését,

Q. mivel a tagállamok között az erőforrások termelékenysége tekintetében jelentős 
egyenlőtlenségek állnak fenn; mivel önmagában ezeknek az egyenlőtlenségeknek a 
felszámolása is azt jelentené, hogy a jobb termelékenység csökkentené a felhasznált 
természeti erőforrások mennyiségét, és ebből következően csökkentené a környezetre 
nehezedő nyomást és javítaná a tagállamok versenypozícióját,

R. mivel az Európai Unió környezetbarát technológiai cselekvési terve:

  
1 Az ENSZ fenntartható fejlődésről tartott csúcstalálkozója, 2002, Johannesburg.
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- megjegyzi, hogy az erőforrások és anyagok hatékony felhasználása csökkenti az ipar 
és a háztartások költségeit, és ezáltal forrásokat szabadít fel, és csökkenti az EU 
gazdaságának a szűkös erőforrásoktól és nagymértékben instabil piacoktól való 
függését,

- megjegyzi, hogy a szűkös erőforrások a fejlődő országokban gyakran regionális 
konfliktusokat okoznak,

- felhívja a figyelmet azon technológiák népszerűsítésének a szükségességére, amelyek 
a természeti katasztrófák és olyan tevékenységek megelőzésére szolgálnak, amelyek a 
természeti erőforrások megsemmisüléséhez vagy károsodásához vezethetnek,

S. mivel a politikák csak akkor hajthatók végre, ha a nyilvánosságot és a fogyasztókat is arra 
bíztatják, hogy a környezeti és egészségügyi követelményeket szem előtt tartva 
változtassák meg fogyasztási szokásaikat,

1. elfogadja a Bizottság közleményét, de úgy véli, hogy nem tekinthető valódi stratégiának, 
hanem inkább a stratégia elhalasztásának egy módja;

2. helyteleníti, hogy a Bizottság részéről teljes mértékben hiányzik a politikai akarat;

3. megjegyzi, hogy a tematikus stratégia nem követi az Európai Közösség 6. KCSP-jának 
célkitűzéseit;

4. úgy véli, hogy ha egyes területeken konkrétabb adatokra is van szükség, ezt akkor sem 
szabad ürügyként felhasználni azoknak az intézkedéseknek az elhalasztására, amelyeket a 
természeti erőforrások fenntartható használatának biztosítása érdekében meg kell hozni; 
megjegyzi továbbá, hogy a jelenleg rendelkezésre álló tudás elegendő ahhoz, hogy már 
most lehetővé tegye gyakorlati intézkedések meghozatalát a természeti erőforrások 
fenntartható fogyasztásának javítása érdekében;

5. hangsúlyozza a természeti erőforrások fenntartható használatának elengedhetetlen céljait, 
amelyek között szerepel a környezet és a közegészség magas szintű védelme, a természeti 
erőforrások rendelkezésre állása a jövő nemzedékek számára, gazdasági és társadalmi 
rendszerünk stabilitása és jóléte valamint az erőforrások felhasználásának korlátozása a 
környezeti hatások csökkentése és stabilizálása érdekében;

6. úgy véli, hogy a Bizottságnak komolyan kell vennie a Parlamentet, az európai 
közvéleményt és a környezetet, és ezt az „anti-stratégiát” mielőbb nagyra törő
javaslatokkal kell felváltania, amelyek világos célokat és kötelező érvényű ütemterveket 
foglalnak magukban;

7. úgy véli, hogy a gyakorlati intézkedés elhalasztásával az EU fel fogja adni 
versenypozícióját az innováció és az új ökohatékony technológiák kereskedelme területén;

8. üdvözli a Bizottság részéről annak elismerését, hogy a természeti erőforrások fenntartható 
használatával kapcsolatos politika ez idáig alkalmatlannak bizonyult;

9. hasznosnak tartja az európai adatkezelő központ 2008 előtti létrehozását, ha annak az lesz 
hatásköre, hogy rendszeresen értékelje és optimalizálja az ismert mutatókat, és ezen 
túlmenően megállapítsa, hogy milyen ismeretlen mutatókra van még szükség annak a 
végső célkitűzésnek az érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a természeti erőforrások 
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felhasználásának környezeti és egészségügyi hatását;
10. nem ért egyet a Bizottsággal abban, hogy nem ismert semmilyen olyan mutató, amely 

lehetővé tenné, hogy a stratégiába már most konkrét, világos és ütemezett célkitűzéseket 
illesszenek be; megjegyzi, hogy a már ismert mutatók közé tartozik a GDP (bruttó hazai 
termék), a DMI (közvetlen anyagbevitel) és a DMC (hazai anyagfogyasztás);

11. úgy véli, hogy a gyakorlati mutatók készlete alapján megfogalmazható az a 
hüvelykujjszabály, miszerint „minél kevesebb természeti erőforrást használnak fel, annál 
kisebb a környezeti hatás";

12. úgy véli, hogy amennyiben a természeti erőforrások felhasználásának csökkenése
valamely alternatívára való áttérés mellett valósul meg, először kutatást kell folytatni a 
kérdéses alternatíva környezeti hatásával kapcsolatban;

13. felszólítja az EU-t annak biztosítására, hogy valamennyi közösségi instrumentum és 
jogszabály általánosan járuljon hozzá a természeti erőforrások megőrzéséhez és a 
fenntartható fejlődés eléréséhez az EU-ban és az EU-n kívüli országokban;

14. úgy véli, hogy 2030-ra a nem megújuló primer erőforrások felhasználását negyedére kell 
csökkenteni, vagy az erőforrások felhasználását 2030-ra a világ jólétének ezzel egyidejű 
növelése mellett felére kell csökkenteni; megjegyzi, hogy a következő mutatók 
használhatók: TMR (teljes anyagszükséglet), DMI (közvetlen anyagbevitel) és DMC 
(közvetlen anyagfogyasztás); megjegyzi, hogy ezek a mutatók megmutatják, hogy egy 
gazdaságban milyen mennyiségű erőforrást használnak fel, és a GDP-t ezekkel a 
mutatókkal osztva mérni lehet a természetierőforrás-felhasználás termelékenységét;

15. egyetért azzal, hogy jelenleg nem létezik alkalmas mutató – úgynevezett ökohatékonysági 
mutató – az erőforrás-felhasználás környezeti hatásában elért csökkenés mérésére, és 
mielőbb, de legkésőbb 2008-ig el kell fogadni egy ilyen mutatót;

16. úgy véli, hogy fiskális eszközök és támogatások alkalmazhatók a környezetet károsító 
erőforrások felhasználásának csökkentésére, különösen a támogatások újraelosztásán 
keresztül;

17. megjegyzi, hogy a gazdasági növekedésnek illetve az erőforrás-felhasználás hatékonysága 
javításának a szétválasztását már 9 tagállamban (közöttük Németországban és 
Finnországban) valamint Japánban is politikai célkitűzésnek tekintik, de a természeti 
erőforrások abszolút fogyasztása továbbra is magas, és a természeti erőforrások 
fenntartható használatával kapcsolatos politikai programoknak arra kell összpontosítaniuk, 
hogy a felhasznált erőforrások abszolút csökkentésének elérésére törekedve jobban 
függetlenítsék a gazdasági növekedést a természeti erőforrások felhasználásától;

18. úgy véli, hogy az EU-ban az erőforrások teljes felhasználásának az erőforrás-
kategóriánként jelentkező kedvezőtlen hatását felére kell csökkenteni – például ágazati 
megközelítés alkalmazásával az építőiparban, a szállításban és más szektorokban –, az 
ezen erőforrások használatából eredő hatás és az azoktól való függés csökkentése 
érdekében;

19. úgy véli, hogy 2050-re a nem megújuló primer anyagok felhasználását tizedrészére kell 
csökkenteni, amellett, hogy számításba kell venni az erőforrások egyenlő elosztását és a 
világ növekvő népességét valamint az anyagok több mint 95%-ának visszaforgatását vagy 
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újbóli felhasználását, aminek a kezeletlen és felhasználhatatlan hulladék keletkezésének 
teljes kiküszöbölését kell eredményeznie;

20. úgy véli, hogy a stratégiát különböző politikai szinteken és különféle politikai területeken 
kell alkalmazni;

21. úgy véli, hogy különösen a mezőgazdasági politika alakításának részben arra kell 
irányulnia, hogy a természeti erőforrások – korlátozás nélkül ideértve a földet, a vizet és 
az üzemanyagokat – fenntartható használata révén csökkenjen a környezetre nehezedő 
nyomás;

22. úgy véli, hogy a tagállamoknak mind a halászat területén, mind más területeken végre kell 
hajtaniuk az EU biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiáját, és a Bizottsággal 
együttműködve intézkedéseket kell hozniuk annak a célkitűzésnek az elérése érdekében, 
hogy 2010-re megállítsák a biológiai sokféleség csökkenését;

23. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy többek között a technológia és a know-how 
megosztása révén segítséget nyújtsanak a fejlődő országoknak;

24. hangsúlyozza e stratégia szempontjából annak a más politikai stratégiákba már beépített 
követelménynek a fontosságát, hogy 2010-re az EU-n belüli energiafogyasztás átlagosan 
12%-ának és az EU-n belüli villamosenergia-fogyasztás 21%-ának fenntartható természeti 
erőforrásokból kell származnia, és e két szám közül az alacsonyabbnak 2015-ben 15%-ra 
kell emelkednie;

25. az energiafogyasztásra vonatkozó politikával összhangban úgy véli, hogy 2010-re az EU-
ban felhasznált megújuló erőforrások átlagosan 12%-ának olyan forrásokból kell 
származnia, amelyeket bizonyíthatóan fenntartható módon kezelnek, és ennek a számnak 
2015-re 15%-ra kell emelkednie;

26. úgy véli, hogy az EU-nak mindent el kell követnie azért, hogy megfelelő tájékoztatással 
lássa el a fogyasztókat és a termelőket a természeti erőforrások felhasználásáról, valamint 
hogy a fogyasztókat és a termelőket be kell vonni az olyan változtatásokkal kapcsolatos 
elképzelésekbe, amelyek a természeti erőforrások fenntartható felhasználásához 
vezethetnek;

27. úgy véli, hogy az EU politikáját úgy kell kialakítani, hogy a természeti erőforrások 
fenntartható felhasználásának javítását szem előtt tartva nagyra törőbb megközelítések 
elfogadására bíztassa a tagállamokat – és semmiképpen ne ösztönözze őket arra, hogy ezt 
ne tegyék;

28. üdvözli azokat a bizottsági kezdeményezéseket, amelyek a természeti erőforrások 
fenntartható felhasználását eredményezhetik, és csökkenthetik a természeti erőforrások 
felhasználásának a környezetre gyakorolt hátrányos hatását;

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A természeti erőforrásokat súlyosan – és egyre erőteljesebben – fenyegeti a degradáció, a 
kimerülés és a szennyezés. A világgazdasági növekedés mind a megújuló, mind a nem 
megújuló természeti erőforrások növekvő fogyasztásával jár. A környezet hordozóképességét 
máris jelentősen túlléptük. Ezt az álláspontot még a Bizottság is meg tudja erősíteni. Azzal 
kapcsolatos nézetem azonban, hogy hogyan kezelhetjük ezt a fenyegetést, ambíció 
szempontjából nagymértékben eltér a Bizottság közleményében ismertetett nézettől.

Nagy szükség van egy jól felépített stratégiára, amely legalább a hatodik környezetvédelmi 
cselekvési programban meghatározott követelményeknek megfelel. Ami a természeti 
erőforrások fenntartható felhasználását illeti, az éghajlatváltozáséhoz hasonló problémával 
állunk szemben. Javíthatunk a helyzeten, de ha ezt el akarjuk érni, gyorsan kell cselekednünk. 
Ebben az esetben nincs helye a politikai erélytelenségnek. Nagyra törő kezdeményezéseket 
kell elfogadnunk, és késznek kell lennünk arra, hogy kötelezővé tegyük az intézkedéseket. A 
probléma félintézkedésekkel nem oldható meg. Egy szóval összefoglalva: a bolygó sorsa a 
kezünkben van.

Késznek kell lennünk arra, hogy politikai akaratot nyilvánítsunk ki, és vennünk kell a 
bátorságot ahhoz, hogy intézkedéseket hozzunk a következő területeken: fogyasztási és 
termelési szokásaink, alternatívák keresése, más életforma elfogadása, a fejlődő országok 
támogatása, az összes politikai terület bevonása – beleértve a mezőgazdaságot és a halászatot
–, a politikai összhang hiányának az elkerülése az Unió különböző egységei között és a 
politikai összhang hiányának az elkerülése a tagállamok között.

A megoldások sorozata a következőkben kereshető: mindenki számára hozzáférhető, a 
környezeti hatás csökkentése tekintetében előre meghatározott adatokat és részletes 
mutatókat, világos célokat és kötelező ütemterveket tartalmazó jó adatbázis, intézkedések és 
iránymutatások az alternatívákra való átállás vonatkozásában, az erőforrások 
termelékenységének fokozása (vagyis több előállítása kevesebből, például az újrafelhasználás 
és a jobb technológia révén), meghatározott erőforrás-kategóriák felhasználásának 
csökkentése, például egy prioritásokat tartalmazó lista segítségével, a természeti erőforrások 
felhasználását érintő összes politikai területre alkalmazandó stratégia kinyilvánítása, a 
stratégiák kibővítése a mezőgazdasági és halászati politikával, a természeti erőforrások teljes 
életciklusára való összpontosítás (származásuktól a hulladék ártalmatlanításáig), 
pénzeszközök felhasználása pozitív és negatív ösztönzők létrehozására, a fejlődő országok 
segítése, például a technológia és a know-how megosztásával, erőteljesebb összpontosítás a 
nap-, szél- és vízenergiára mint természeti erőforrásokra, megfelelő tájékoztatás nyújtása és e 
stratégia megfogalmazásában aktív szerep biztosítása a fogyasztóknak és a termelőknek, és 
olyan uniós politika folytatása, ami arra ösztönzi a tagállamokat, hogy legyenek 
ambiciózusabbak a természeti erőforrások fenntartható használatával kapcsolatos 
javaslataikban, és ami semmiképpen nem tántorítja el a tagállamokat ettől.

Nem tudom elfogadni azt a feltételezést vagy előrejelzést, miszerint a természeti erőforrások 
fenntartható felhasználása irányában folytatott munka és a környezet helyreállítása érdekében 
az alternatívák keresése a gazdasági növekedés kárára fog válni. Ellenkezőleg: az új 
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ökorendszerek és a környezetbarát technológiák terén megvalósuló innováció lehetőségeket 
teremt a nemzetközi piacon és foglalkoztatást generálhat. Úgy gondolom, hogy a természeti 
erőforrások fenntartható felhasználása különösen hosszabb távon elő fogja mozdítani 
gazdasági és társadalmi rendszerünk stabilitását és jólétét, és végső soron segíteni fog a 
szegénység visszaszorításában.

Hangsúlyoznám, hogy a szegény népességeket különösen keményen sújtja, ha a természeti 
erőforrások minősége és mennyisége romlik. A vidéki területeken élő szegény emberek élete 
nagymértékben függ a természeti erőforrásoktól – a víztől és a hasznosítható földtől, a 
természeti erőforrások sokféleségétől, a szükségletek vadászat és halászat, erdészeti termékek 
és biomassza útján történő kielégítésének lehetőségétől. A tiszta vízhez és levegőhöz való 
hozzáférés, a víztisztító létesítmények és az energiához való megbízható hozzáférés sok 
szegény ember számára mind a vidéki, mind a városi területeken fájdalmasan hiányoznak. A 
legtöbb országban sorvadnak az erdők, amelyek a vidéki biológiai sokféleség több mint 90%-
ának a forrása, és amelyek segítenek sok, rendkívüli szegénységben élő ember túlélésében. 
Becslések szerint évente 5–6 millióan – főként gyermekek – halnak meg víz által terjesztett és 
levegő- vagy vízszennyezés által okozott betegségekben.

Az adóreform a politika folytatásának jó módszere lehet, legalábbis akkor, ha azzal jár, hogy 
áttérnek a jólétet károsító (a munkát, a tőkét és a fogyasztást sújtó) adókról a jólétnek kedvező 
adókra. Továbbá sajnálatos, hogy ez idáig az adóügyi reformprogramokat mindig úgy 
alakították, hogy csökkenjenek a munkaerőköltségek. Szem előtt kellene azonban tartani, 
hogy a munkaerő termelékenysége az elmúlt 40 évben 270%-kal nőtt, míg ugyanebben az 
időszakban az energia termelékenysége mindössze 20%-kal, a nyersanyagok termelékenysége 
pedig 100%-kal emelkedett. Az eddigi adóügyi reformprogramok célpontját felül kell 
vizsgálni. Az adók és támogatások felhasználhatók a technológiai innováció előmozdítására.

Mit tesz közleményében a Bizottság? Nem javasol semmilyen célkitűzést, semmilyen 
célértéket, még csak azt sem írja le, hogy milyen pályát kellene követni: más szavakkal, a 
Bizottság közleménye nem felel meg a 6. KCSP-nek. Annak ellenére, hogy ezt kellett volna a
megalapozott politika minimális bázisának tekinteni. Egy kicsit elgondolkodtam azon, hogy 
készíthetnék egy rövid jelentést, ami felszólítja a Bizottságot, hogy vonja vissza közleményét, 
és készítsen új dokumentumot. Tekintettel arra, hogyan született meg az előttünk lévő 
közlemény – az öt éves munka e mélységes csalódást okozó terméke –, úgy gondolom, hogy 
ez sem a környezetnek, sem a gazdaságnak nem vált volna javára. Remélem, hogy a 
jelentésemben alkalmazott megközelítés a helyes irányba terelheti a történéseket, és az EU és 
az egyes tagállamok politikáiba a következő néhány éven belül beépítik a szükséges 
gyakorlati intézkedéseket, célkitűzéseket és ütemterveket, nem pedig csak 20 éves késéssel.


