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ΣΥΝΟΨΗ
Το Μάρτιο του 2002, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση «Η περιβαλλοντική
τεχνολογία στην υπηρεσία της αειφόρου ανάπτυξης» µε την οποία υποστήριζε ότι η
περιβαλλοντική τεχνολογία θα µπορούσε να συµβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και
στην προστασία του περιβάλλοντος, συµβάλλοντας παράλληλα στην οικονοµική
ανάπτυξη. Ωστόσο, οι επί του παρόντος υφιστάµενοι φραγµοί στην αγορά καθώς και
ορισµένα άλλα εµπόδια έχουν ως αποτέλεσµα να µην επιτυγχάνεται πλήρης
εκµετάλλευση του δυναµικού των εν λόγω τεχνολογιών.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης να
αναπτύξει µαζί µε τους ενδιαφερόµενους πρόγραµµα δράσης για την αντιµετώπιση
των φραγµών που παρεµποδίζουν την ανάπτυξη, υιοθέτηση και χρήση των
περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης ενέκρινε
την πρόταση τον Μάρτιο του 2000, επιβεβαιώνοντας την πολιτική σηµασία της
περιβαλλοντικής τεχνολογίας.
Για τη διαµόρφωση συγκεκριµένου προγράµµατος δράσης στρατηγικού χαρακτήρα
απαιτείται η συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων που λαµβάνουν µέρος στη
διαδικασία διαµόρφωσης και εφαρµογής των πολιτικών. Για να διευκολυνθεί η
διαδικασία αυτή, οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνέταξαν την παρούσα ανακοίνωση,
µε θέµα τα πρώτα ευρήµατα που θα µπορούσαν να αποτελέσουν την αφετηρία των
διαβουλεύσεων µε τους ενδιαφεροµένους. Πρόθεσή µας αποτελεί να διατυπώσουµε
ένα πρόγραµµα δράσης για την περιβαλλοντική τεχνολογία, το οποίο να εγκριθεί από
την Επιτροπή έως τα τέλη του 2003.
Κατά τη διαµόρφωση του προγράµµατος δράσης η Επιτροπή αποφάσισε να εστιάσει
το ενδιαφέρον της στα εξής τέσσερα περιβαλλοντικά θέµατα: κλιµατική αλλαγή,
προστασία του εδάφους, αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση και νερό. Τα θέµατα
αυτά συνδέονται µε τους τοµείς προτεραιότητας που αναφέρει το έκτο πρόγραµµα
δράσης για το περιβάλλον. Καλύπτονται επίσης από το έκτο πρόγραµµα δράσης για
την έρευνα και σχετίζονται µε τις αποφάσεις της παγκόσµιας διάσκεψης κορυφής για
την αειφόρο ανάπτυξη.
Στόχο αποτελεί να εντοπισθούν οι πολλά υποσχόµενες τεχνολογίες, τυχόν φραγµοί
που καθυστερούν την εφαρµογή τους και τα µέτρα που κρίνονται κατάλληλα για την
εξάλειψη των φραγµών αυτών. Είναι ήδη σαφές ότι υφίστανται οµοιότητες µεταξύ
των φραγµών στα διάφορα περιβαλλοντικά πεδία: χαρακτηριστικά παραδείγµατα
αποτελούν οικονοµικοί φραγµοί όπως η διαµόρφωση των τιµών κατά τρόπο που να
µην επιβαρύνεται η ρύπανση, η περιορισµένη πρόσβαση σε χρηµατοδοτήσεις σε
συνδυασµό µε τη µεγάλη διάρκεια των επενδυτικών κύκλων, η περιορισµένη διάδοση
των νέων τεχνολογιών, οι τεχνικοί φραγµοί που θα πρέπει να υπερκεραστούν µε
στοχοθετηµένες ερευνητικές προσπάθειες, οι φραγµοί οργανωτικού χαρακτήρα
καθώς και η υστέρηση ως προς την ευαισθητοποίηση και τα προσόντα.
Η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει σειρά θεµάτων που προκύπτουν από την αρχική
της ανάλυση και καλεί τους ενδιαφερόµενους να εκφράσουν άποψη για τα θέµατα
αυτά. Καλεί επίσης τα κράτη µέλη και τις υποψήφιες χώρες να συµµετάσχουν στον
ως άνω διάλογο.
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως αναφέρεται στην έκθεση που η Επιτροπή δηµοσίευσε το Μάρτιο του 20021, οι
περιβαλλοντικές τεχνολογίες - ήτοι όλες οι τεχνολογίες των οποίων η χρήση αποδεικνύεται
ευνοϊκότερη για το περιβάλλον συγκριτικά προς τις άλλες διαθέσιµες εναλλακτικές
δυνατότητες2 - όχι µόνο προστατεύουν το περιβάλλον αλλά έχουν και τη δυνατότητα να
συµβάλουν ποικιλοτρόπως στην οικονοµική ανάπτυξη. Εφόσον η χρήση τους εξασφαλίζει τη
µείωση των δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος, συµβάλλουν στην καλύτερη
προστασία του περιβάλλοντος µε χαµηλότερο κόστος ή µας επιτρέπουν να ανταποκριθούµε
στα κείµενα πρότυπα οικονοµικότερα. Παράλληλα οι τεχνολογίες αυτές συµβάλλουν στην
αποσύνδεση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και της χρήσης πόρων από την οικονοµική
ανάπτυξη, αφήνοντας µεγαλύτερα περιθώρια στις οικονοµίες µας για µακροπρόθεσµη
αύξηση δίχως να υποθηκεύεται η κοινωνική ευµάρεια και η ποιότητα της διαβίωσης.
Ως εκ τούτου, οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες θα µπορούσαν να αποτελέσουν σηµαντική
γέφυρα µεταξύ του στόχου της στρατηγικής της Λισσαβόνας να καταστεί η Ευρωπαϊκή
Ένωση "η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία που να βασίζεται στη γνώση ανά την
υφήλιο" και της περιβαλλοντικής διάστασης της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη που
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ τον Ιούνιο του 2001.
Αντικατοπτρίζοντας το γεγονός ότι οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες ενδεχοµένως
παρουσιάζουν µόνο πλεονεκτήµατα ("win-win κατάσταση") η Επιτροπή δηµοσίευσε την
ανακοίνωση "Η περιβαλλοντική τεχνολογία στην υπηρεσία της αειφόρου ανάπτυξης"3 το
Μάρτιο του 2002, προτείνοντας την ανάπτυξη προγράµµατος δράσης για τις περιβαλλοντικές
τεχνολογίες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης ανταποκρίθηκε εγκρίνοντας την ως
άνω πρόταση, δίδοντας ρητή εντολή στην Επιτροπή.
Το πρόγραµµα δράσης πρέπει να αντιµετωπισθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της
Λισσαβόνας. Η ενθάρρυνση της τεχνολογικής προόδου και της ανανέωσης των
κεφαλαιουχικών αποθεµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν µείζονες στόχους της
στρατηγικής της Λισσαβόνας, βάσει της οποίας θεωρείται αναγκαία η διαµόρφωση πολιτικών
που θα µπορούσαν να συµβάλουν ώστε ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να φθάσει περίπου το 3%.
Για να ενθαρρυνθεί η τεχνολογική πρόοδος, θα πρέπει να επιταχυνθεί ουσιαστικά ο ρυθµός
µε τον οποίο αυξάνονται οι επενδύσεις σε ό,τι αφορά την ερευνητική και τεχνολογική
ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει ορίσει ως στόχο το 3% του ΑΕΠ για το συνολικό
επίπεδο των δηµόσιων και ιδιωτικών δαπανών στον τοµέα της έρευνας. Η δηµιουργία του
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας δύναται να αξιοποιήσει τις προσπάθειες που καταβάλλει τόσο ο
δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός τοµέας και να προσφέρει δυνατότητες εκµετάλλευσης των
συνεργιών: µεταξύ των προσπαθειών που καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό και στα εθνικά
επίπεδα. Τα µέτρα στον εν λόγω τοµέα θα ενθαρρύνουν επίσης τις επενδύσεις σε

1
2

3

COM(2002) 122 τελικό της 13ης Μαρτίου 2002.
Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2 της έκθεσης που δηµοσίευσε η Επιτροπή το Μάρτιο του 2002, η
έννοια της περιβαλλοντικής τεχνολογίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε µικρό αριθµό κύριων
δραστηριοτήτων. Περιλαµβάνει τόσο εφαρµογές υψηλής και περιορισµένης τεχνολογίας καθώς και
προσόντα και τεχνογνωσία. Για παράδειγµα, σε ειδικές περιορισµένες προσαρµογές των βιοµηχανικών
διεργασιών σε επίπεδο αγωγών, ηθµών, φίλτρων, δεξαµενών κλπ., µπορεί να είναι εξίσου σηµαντικές και πιο προσπελάσιµες - συγκριτικά προς τις εφαρµογές υψηλής τεχνολογίας.
COM(2002) 122
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περιβαλλοντική τεχνολογία4. Επιπλέον, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι
αντίστοιχες εθνικές πολιτικές υπέρ της καινοτοµίας, που επικεντρώνονται στην εξάλειψη των
φραγµών που παρεµποδίζουν τη µεταφορά της τεχνολογίας, θα συµβάλουν στην προαγωγή
της περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Ωστόσο, επιβάλλεται να αντιµετωπισθεί και σειρά
παραγόντων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο πεδίο, όπως το γεγονός ότι οι επικρατούσες
τιµές στην αγορά δεν αντανακλούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Με το Πρόγραµµα
∆ράσης για την περιβαλλοντική τεχνολογία θα υπερκεραστούν οι γενικοί και ειδικοί φραγµοί
που παρεµποδίζουν τις επενδύσεις σε περιβαλλοντική τεχνολογία.
Ο στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι διττός:
–

να διατυπωθεί η προκαταρκτική ανάλυση για περιορισµένο αριθµό τοµέων·και

–

να διαµορφωθεί το απαραίτητο υπόβαθρο για το διάλογο µε τους
ενδιαφεροµένους.

Το κεφάλαιο 2 περιέχει σύνοψη της όλης διαδικασίας, εξηγεί την επιλογή των θεµάτων και
περιγράφει το ρόλο των ενδιαφεροµένων. Στο κεφάλαιο 3 παρατίθενται ορισµένα
παραδείγµατα σύγχρονων ερευνητικών τοµέων και αγορών όπου πιθανώς θα διεισδύσουν. Το
κεφάλαιο 4 αναφέρεται στην αξιολόγηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την αλλαγή του
κλίµατος από την άποψη της τεχνολογίας. Τα κεφάλαια 5 και 6 αναφέρονται στις
προκαταρκτικές αναλύσεις στους τοµείς της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης καθώς
και του ύδατος, ενώ στο κεφάλαιο 7 διαµορφώνεται πλαίσιο για την ανάλυση στον τοµέα της
προστασίας του εδάφους. Το κεφάλαιο 8 περιλαµβάνει λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
προοπτικές και καλεί τους ενδιαφερόµενους να διατυπώσουν σχόλια για θέµατα
καθοριστικής σηµασίας.
2.

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΕ έχει ήδη διαµορφώσει πολιτικές και µέσα µε στόχο την προαγωγή της περιβαλλοντικής
τεχνολογίας. Για παράδειγµα, η ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης5
προσδίδει σοβαρή ώθηση στη διάδοση και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής τεχνολογίας,
καθώς οι φορείς εκµετάλλευσης ορισµένων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων υποχρεούνται να
υποβάλουν αίτηση αδείας βάσει των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών. Παράλληλα τα
Προγράµµατα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα παρέχουν χρηµατοδοτική
υποστήριξη στην έρευνα που σχετίζεται µε τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες ενώ το
πρόγραµµα LIFE6 χρηµατοδοτεί δράσεις επίδειξης στον εν λόγω τοµέα.
Ωστόσο, η Ανακοίνωση "Η περιβαλλοντική Τεχνολογία στην υπηρεσία της Αειφόρου
Ανάπτυξης" επισήµανε την προστιθέµενη αξία που θα µπορούσε να εξασφαλιστεί εάν
καταβληθούν ειδικές προσπάθειες σε επίπεδο ασκούµενων πολιτικών, υπέρ των
περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε "Το
πρόγραµµα δράσης θα βασισθεί σε αυστηρή ανάλυση των θεµάτων καθώς και σε ευρεία
διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους από τη βιοµηχανία, την ερευνητική Κοινότητα, τους µη
κυβερνητικούς οργανισµούς και τις κυβερνήσεις, τόσο εντός της ΕΕ των 15 όσο και στις

4
5
6

Τα ως άνω µέτρα συζητήθηκαν στην Ανακοίνωση "Περισσότερη έρευνα για την Ευρώπη - Στόχος: 3%
του ΑΕΠ" COM(2002) 499
http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/index.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm
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υποψήφιες χώρες". Μεταξύ των ενδιαφεροµένων συγκαταλέγονται οι παραγωγοί και οι
χρήστες των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, οι συνδικαλιστικοί φορείς καθώς και οι φορείς
παροχής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης που εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι διαθέτουν τα
κατάλληλα προσόντα για την ανάπτυξη, τη χρήση και τη διατήρήση νέων τεχνολογιών.
Το εν λόγω πρόγραµµα δράσης θα περιλαµβάνει:

2.1.

–

την επισκόπηση ορισµένων συναφών και πολλά υποσχόµενων τεχνολογιών
(από περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική σκοπιά) που θα µπορούσαν
να αντιµετωπίσουν ορισµένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήµατα·

–

τον εντοπισµό, από κοινού µε τους ενδιαφεροµένους, των θεσµικών φραγµών
και των φραγµών στην αγορά που καθυστερούν την ανάπτυξη και την χρήση
συγκεκριµένων τεχνολογιών·

–

τον εντοπισµό στοχοθετηµένης δέσµης µέτρων για την αντιµετώπιση των ως
άνω φραγµών και την αξιοποίηση των ήδη υφιστάµενων µέσων.

Η διαδικασία ανάλυσης

Η ακολουθούµενη διαδικασία περιλαµβάνει σειρά σταδίων ώστε να εξασφαλιστεί ή
υποστήριξη του τελικού προγράµµατος δράσης εκ µέρους των ενδιαφεροµένων.
· Η Ανακοίνωση του Μαρτίου του 2002, "Περιβαλλοντική Τεχνολογία για την
Αειφόρο Ανάπτυξη", προετοίµασε το έδαφος για την ανάπτυξη του
Προγράµµατος ∆ράσης και όρισε την ευρεία εντολή του.
· Η παρούσα Ανακοίνωση αναφέρεται στις συντελεσθείσες προόδους· παρέχοντας
έκθεση σχετικά µε τα αρχικά ευρήµατα συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων
γενικών κατευθύνσεων για τα µελλοντικά σηµεία δράσης µε στόχο να αποτελέσει
το υπόβαθρο µιας αποτελεσµατικής διαβούλευσης, δίχως να προδικάζεται το
περιεχόµενο του προγράµµατος δράσης.
· Μια άλλη ανακοίνωση περί τα τέλη του 2003 θα περιλαµβάνει γενικότερο
χαρακτηρισµό πολλά υποσχόµενων τεχνολογιών, φραγµών που παρεµποδίζουν
την αξιοποίησή τους και σηµείων δράσης µε στόχο να υπερκεραστούν τα ως άνω
εµπόδια.
2.2.

Η επιλογή των περιβαλλοντικών θεµάτων

Έχουν επιλεγεί τέσσερα θέµατα ώστε να καταστεί δυνατή η διενέργεια εστιασµένων
αναλύσεων που να οδηγούν σε επιχειρησιακά και εξειδικευµένα σηµεία δράσης. Τα εν λόγω
θέµατα επικεντρώνονται στο περιβάλλον, µε στόχο να συµβάλουν στη διαµόρφωση
συγκεκριµένης προσέγγισης για την επίλυση των αντίστοιχων προβληµάτων και να
διευκολύνουν τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων. Για έκαστο των ως άνω θεµάτων θα
καλυφθούν και ζητήµατα οριζόντιου χαρακτήρα όπως η µεταφορά τεχνολογίας και οι
τεχνολογίες για την επικοινωνία των πληροφοριών. Οι αντίστοιχες εργασίες εκτελούνται και
θα συνεχίσουν να εκτελούνται από τις "Θεµατικές Οµάδες" σε ότι αφορά:
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· την κλιµατική αλλαγή
· την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση
· το νερό
· την προστασία του εδάφους
Όλα τα εν λόγω θέµατα συνδέονται µε τους τοµείς προτεραιότητας που αναφέρει το Έκτο
Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον7 και καλύπτονται ατό Έκτο Πρόγραµµα ∆ράσης για
την Έρευνα8 ενώ παράλληλα σχετίζονται µε το διάλογο που αναπτύχθηκε στη Παγκόσµια
∆ιάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ και τη βιοµηχανική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης9. Το έργο των ως άνω τεσσάρων οµάδων θεµάτων
λαµβανόµενο από κοινού θα αποτελέσει το υπόβαθρο για το Πρόγραµµα ∆ράσης.
2.3.

Η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων

Στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδοµάδας 2002, η Επιτροπή πραγµατοποίησε διάσκεψη για τις
περιβαλλοντικές τεχνολογίες µε στόχο να διατυπωθούν οι αρχικές απόψεις των
ενδιαφερόµενων σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του προγράµµατος ∆ράσης10. Κατά τη διάρκεια
των συζητήσεων, παρατηρήθηκε ότι οι ενδιαφερόµενοι θα ήταν πρόθυµοι να συνεισφέρουν
µόνο εφόσον δεσµευόταν αναλόγως και η Επιτροπή για το εκάστοτε θέµα. Αυτός είναι ένας
από τους λόγους για τους οποίους εκδίδεται η παρούσα Ανακοίνωση η οποία παράλληλα
παρέχει τη βάση για έναν εποικοδοµητικό διάλογο.
Όσον αφορά την προκαταρκτική ανάλυση που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση,
πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις µε τους εξωτερικούς ενδιαφερόµενους είτε µέσω των ήδη
υφιστάµενων µηχανισµών διαβούλευσης είτε µέσω διµερών διαβουλεύσεων. Από το 2003 η
Επιτροπή επιθυµεί να αυξηθεί η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων. Αξίζει να σηµειωθεί
ιδιαίτερα ότι η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει τις Εκθέσεις για τις αναλύσεις που
πραγµατοποιήθηκαν σε έναν ιστοχώρο µε θέµα τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες11 και θα
καλέσουµε τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν σε όλες τις θεµατικές οµάδες. Στο τέλος
της παρούσας Ανακοίνωσης διατυπώνονται παράλληλα ορισµένα ερωτήµατα.

7

8
9
10

11

Απόφαση αριθ.1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου
2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον. Λεπτοµέρειες
διατίθενται στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/environment/newprg/index.htm
http://www.cordis.lu
Βλέπε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η βιοµηχανική πολιτική σε µία διευρυµένη Ευρώπη‘ COM(2002) 714 τελικό της 11ης ∆εκεµβρίου 2002.
Οι ανακοινώσεις και σύνοψη των συζητήσεων κατά τις συνεδριάσεις της Πράσινης Εβδοµάδας 8, 12,
16 και 21 σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες παρατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http:/europa.eu.int/comm/environment/etap.
http:/europa.eu.int/comm/environment/etap. Για παράδειγµα, τα έγγραφα εργασίας επί των οποίων
βασίζεται η παρούσα ανακοίνωση διατίθενται στον εν λόγω ιστοτόπο.
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3.

ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Είναι χρήσιµο να ληφθούν υπόψη ορισµένες "πολλά υποσχόµενες τεχνολογίες" ώστε να
εξασφαλισθεί η επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα της ανάλυσης των φραγµών. Είναι
αδύνατον να παρασχεθεί αναλυτικός κατάλογος όλων των πολλά υποσχόµενων τεχνολογιών.
Αντίθετα το παρόν κεφάλαιο παραθέτει εικόνα των τεκταινοµένων επί του παρόντος στην
ερευνητική κοινότητα της Ευρώπης καθώς και συνοπτική περιγραφή της αγοράς για
αναδυόµενες τεχνολογίες.
3.1.

Τάσεις ως προς την έρευνα και τις τεχνολογίες του µέλλοντος

Πριν από την έγκριση του Έκτου Προγράµµατος Πλαισίου για την Έρευνα, η Επιτροπή
κάλεσε την ερευνητική κοινότητα να υποβάλει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι ιδέες της
ελήφθησαν υπόψη σε σηµαντικό βαθµό από το πρόγραµµα εργασίας για την έρευνα. Από την
εξέταση των εν λόγω προτάσεων, σε συνδυασµό µε την προκαταρκτική ανάλυση των
θεµατικών οµάδων και των ενδιαφεροµένων, προκύπτει η σηµερινή εικόνα ορισµένων
τεχνολογιών για τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά, η
έρευνα σε εθνικό επίπεδο καλύπτει επίσης ορισµένους επιπρόσθετους τεχνολογικούς τοµείς
καθοριστικής σηµασίας.
Παραδείγµατα ερευνητικών τοµέων καθοριστικής σηµασίας παρατίθενται εν συνεχεία.
3.1.1.

3.1.2.

Η αλλαγή του κλίµατος
–

Παραγωγή, µεταφορά, αποθήκευση και τελική χρήση υδρογόνου από τα
ορυκτά καύσιµα, τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και άλλες πηγές.
Συστήµατα στοιχείων καυσίµου για καθαρό και αποκεντρωµένο ενεργειακό
εφοδιασµό. Εναλλακτικές δυνατότητες για την παραγωγή ενέργειας, δίχως
παραγωγή αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και
τεχνολογίες δέσµευσης του διοξειδίου του άνθρακα από τα ορυκτά καύσιµα.
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως η αιολική ενέργεια, η ενέργεια από τη
βιοµάζα, η φωτοβολταϊκή ενέργεια, η ενέργεια από τη θάλασσα και τα κύµατα.

–

Τεχνολογίες για τις εναέριες µεταφορές και τις µεταφορές στην επιφάνεια του
πλανήτη που ενδέχεται να οδηγήσουν σε κινητήρες µε σχεδόν µηδενικές
εκποµπές συµπεριλαµβανοµένων των αποδοτικότερων κινήτρων εσωτερικής
φύσης.

–

Οργάνωση της εργασίας και καινοτοµία στο σχεδιασµό των χώρων εργασίας
που να έχουν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό των ταξιδιωτικών µετακινήσεων
λόγω της εργασίας και την αποτελεσµατικότερη χρήση των γραφειακών
υποδοµών.

Η αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση
–

Προσεγγίσεις που διαµορφώνονται συναρτήσει των πόρων µε στόχο τη
στροφή από την ποσότητα στην ποιότητα, και µακριά από µαζικώς
παραγόµενα προϊόντα µιας χρήσης, υπέρ υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας
(δηµιουργία άυλης αξίας).

–

Νανο-επιστήµη και νανο-τεχνολογία. Καθαρές διαδικασίες, προϊόντα και
υλικά αποδίδοντας έµφαση στην ανάλυση του κύκλου ζωής.
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–
3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Τεχνολογίες επεξεργασίας των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων των
επικίνδυνων αποβλήτων, µε ανάκτηση υλικών.

Νερό
–

Βελτιωµένα συστήµατα µέτρησης για το νερό καθώς και ανίχνευσης των
διαρροών, αποκεντρωµένα συστήµατα διανοµής και αποχέτευσης του ύδατος.
Τεχνολογίες για την αειφόρο ανακύκλωση/επαναχρησιµοποίηση των όµβριων
και των ακαθάρτων υδάτων.

–

Αισθητήρες, πρότυπα για τις µεθόδους µέτρησης και τη συλλογή δεδοµένων.
Πολυαισθητήρες, µαθηµατικά µοντέλα και εργασίες πολιτικής προστασίας σε
ό,τι αφορά την πρόβλεψη/πρόληψη των πληµµύρων και το µετριασµό των
επιπτώσεων.

–

Τεχνολογίες υµενίων, (µεµβράνες), η προηγµένη οξείδωση, οι καινοτόµες
τεχνολογίες διαχωρισµού και ανακύκλωσης· τα εξειδικευµένα βιο-υµένια και
οι προηγµένες βιολογικές διαδικασίες απάλειψης των θρεπτικών συστατικών·
οι αναερόβιες επεξεργασίες και οι τεχνολογίες ληµµατολάσπης.

Προστασία του εδάφους
–

Βιοτεχνολογία και βιολογικές επιστήµες που βελτιώνουν την κατανόηση
σχετικά µε τη µικροβιολογία του εδάφους και τη µικροβιακή ποικιλότητα,
εφόσον σχετίζονται µε την βιοαποκατάσταση εδαφών που υπέστησαν
ρύπανση.

–

Τεχνολογίες για την καταπολέµηση της υποβάθµισης του εδάφους, της
απερήµωσης και της ρύπανσης του εδάφους που παράλληλα συµβάλλουν στην
προστασία ευπαθών οικοσυστηµάτων.

–

Τεχνικές
παρακολούθησης
του
εδάφους
και
ανάπτυξης
αγροτοπεριβαλλοντικών δεικτών όσον αφορά στη διάβρωση και την
υποβάθµιση του εδάφους.

Τεχνολογίες εγκάρσιου χαρακτήρα
–

Τεχνολογίες για την επικοινωνία των πληροφοριών µε στόχο τον καλύτερο
έλεγχο των βιοµηχανικών διαδικασιών παραγωγής (όπως αισθητήρες,
ενεργοποιητές, συστήµατα ελέγχου) που βελτιώνουν την ολοκλήρωση και
τυποποίηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των δεδοµένων."e
Business" (επιχειρηµατικές δραστηριότητες βάσει της ηλεκτρονικής
διαδικτύωσης) εν γένει.

–

Βιοτεχνολογικές εφαρµογές σχετικές µε το περιβάλλον.

–

Παγκόσµια Συστήµατα ∆ορυφορικής Πλοήγησης, Παγκόσµια Συστήµατα
Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και Ασφάλειας και το Πρόγραµµα
Galileo για τη δορυφορική ραδιοπλοήγηση.
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–

3.2.

Κοινωνικο-οικονοµική έρευνα για την ανάπτυξη µέσων πολιτικής ανάλυσης:
για παράδειγµα, µέσα εσωτερικού καταλογισµού των περιβαλλοντικών
δαπανών στα συστήµατα διαµόρφωσης των τιµών και λογιστικής
παρακολούθησης.

Το πλαίσιο της περιβαλλοντικής τεχνολογίας

Οι τεχνολογίες που καθίστανται ελκυστικές από οικονοµική και περιβαλλοντική σκοπιά θα
υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τα νοικοκυριά. Είναι σηµαντικό να
καταστεί αντιληπτή η µελλοντική αγορά τους. ∆εν διατίθενται στατιστικές ειδικά για τις
περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αλλά υφίστανται στατιστικές για τους οικολογικούς κλάδους
στην Ευρώπη (που παράγουν πολλές περιβαλλοντικές τεχνολογίες) από τις οποίες είναι
δυνατό να διαπιστωθούν οι τάσεις της αγοράς12. Τα στοιχεία αυτά συνοψίζονται στο κάτωθι
πλαίσιο.

Πλαίσιο 1 Αγορά για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των
πόρων
♦ Οι οικολογικές βιοµηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν περίπου 183 δισ.
ευρώ σε αγαθά και υπηρεσίες ετησίως (περίπου 500 ευρώ κατά κεφαλή). Η
διαχείριση της ρύπανσης και οι καθαρότερες τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν περίπου
127 δισ. ευρώ και η διαχείριση των πόρων (εξαιρούµενων των µονάδων παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές) περίπου 56 δισ. ευρώ.
♦ Στην πραγµατικότητα, οι δαπάνες για τη συνολική διαχείριση της ρύπανσης και τις
καθαρότερες τεχνολογίες αυξάνονται κατά 5% ετησίως από το 1994. Ο ιδιωτικός
τοµέας καθίσταται ολοένα και σηµαντικότερος, αντιπροσωπεύοντας το 45% των
συνολικών δαπανών το 1994 και το 59% το 1999.
♦ Η άµεση απασχόληση στις οικολογικές βιοµηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια σε θέσεις εργασίας. Η συνολική άµεση απασχόληση
λόγω της διαχείρισης της ρύπανσης και των καθαρότερων τεχνολογιών αυξήθηκε
κατά 500.000 περίπου θέσεις εργασίας συγκριτικά προς το 1994.
♦ Στις υποψήφιες χώρες, οι οικολογικοί κλάδοι για τη διαχείριση της ρύπανσης και
της καθαρότερης βιοµηχανίας παρέχουν περίπου 10,3 δισ. ευρώ των εµπορευµάτων
και υπηρεσιών ετησίως (αντιπροσωπεύοντας το 1,9% του ΑΕΠ).

4.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Η κλιµατική αλλαγή αντιµετωπίζεται ποικιλοτρόπως στα επιµέρους θέµατα που εξετάστηκαν
κατά την προπαρασκευή του προγράµµατος δράσης και συζητήθηκαν στα κατωτέρω
κεφάλαια. Αντί να επιχειρηθεί νέα ανάλυση, η θεµατική οµάδα επιδίωξε την αξιοποίηση της
κτηθείσας πείρας από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την αλλαγή του κλίµατος (ECCP-

12

Τα αριθµητικά δεδοµένα στο παρόν τµήµα βασίζονται στη µελέτη "Ανάλυση των οικολογικών κλάδων
στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, της απασχόλησης και του αντίστοιχου εξαγωγικού δυναµικού", Ecotec, 2002,
διατίθενται στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/studies2.htm#industry-employment
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ΕΠΑΚ). Ως εκ τούτου επιχειρήθηκε η ανάλυση του ΕΠΑΚ από τεχνολογική σκοπιά µε στόχο
να εντοπισθούν οι βέλτιστες πρακτικές και να εντοπισθούν η τεχνολογική ανάλυση και η
έρευνα που κρίνονται απαραίτητες για το µέλλον. Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται σύνοψη
των ήδη εκτελεσθεισών εργασιών καθώς και των εργασιών που θα πρέπει να συνεχισθούν
κατά το 2003 από τη θεµατική οµάδα για την αλλαγή του κλίµατος.
4.1.

Το ιστορικό υπόβαθρο του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την αλλαγή του
κλίµατος

Το ΕΠΑΚ θεσπίστηκε τον Ιούνιο του 2000 ως νέα διαδικασία διαβουλευτικού χαρακτήρα
στην οποία συµµετείχαν πολλοί ενδιαφερόµενοι µε στόχο τον εντοπισµό των πλέον
αξιόπιστων από περιβαλλοντική σκοπιά και των πλέον αποδοτικών ως προς το κόστος
επιπρόσθετων µέτρων για να ανταπεξέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους στόχους που έχει
θέσει βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο. Το πρώτο στάδιο του ΕΠΑΚ ολοκληρώθηκε το
200113. Tο δεύτερο στάδιο του ΕΠΑΚ συνεχίζεται και αποσκοπεί (1) στη µεταφορά των
πλέον προηγµένων µέτρων του πρώτου σταδίου σε συγκεκριµένες προτάσεις πολιτικής, (2)
στην περαιτέρω διερεύνηση ορισµένων εξειδικευµένων πολιτικών τοµέων και (3) στην
εξέταση των ερευνητικών προσπαθειών που κρίνονται απαραίτητες για την µετά το Κιότο
περίοδο.
4.2.

Η έννοια και η προαγωγή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών

Εξ αρχής το ΕΠΑΚ αναπτύχθηκε ως πρόγραµµα πολιτικού προσανατολισµού µάλλον παρά
ως πρόγραµµα τεχνολογικής κατεύθυνσης. Ως εκ τούτου οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην
ανάδειξη των µέτρων πολιτικής και την ανάλυση αυτών ως προς το δυναµικό µείωσης των
εκποµπών, τις δαπάνες και τις ενδεχόµενες άλλες επιπτώσεις. Στη διαδικασία αυτή, η
υιοθέτηση των ήδη ή των µελλοντικά διαθέσιµων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, συνεπεία
της λήψης συγκεκριµένων µέτρων, αποτελεί φυσικά καθοριστικής σηµασίας στοιχείο της
όλης αξιολόγησης.
Οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την εφαρµογή των µέτρων του ΕΠΑΚ περιλαµβάνουν λύσεις
προηγµένης και στοιχειώδους τεχνολογίας, παραγωγικές διαδικασίες, τη διαχείριση καθώς
και τόσο τις διαθέσιµες αλλά µη υιοθετηµένες τεχνολογίες όσο και τις τεχνολογίες που
βρίσκονται ακόµη σε ερευνητικό στάδιο.
4.3.

Ο εντοπισµός των φραγµών

Tο ΕΠΑΚ επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες περαιτέρω µείωσης των
εκποµπών, αλλά µεγάλο µέρος των εν λόγω δυνατοτήτων επί του παρόντος παραµένει
ανεκµετάλλευτο επειδή υφίστανται φραγµοί που παρεµποδίζουν τη διείσδυση στην αγορά
των αντίστοιχων τεχνολογιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στο πλαίσιο του ΕΠΑΚ,
έχουν ήδη εντοπισθεί ορισµένοι από τους επιµέρους φραγµούς καθώς και οι ειδικές ενέργειες
που απαιτούνται για την υπερκέρασή τους.
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Η τελική έκθεση σχετικά µε το πρώτο στάδιο του ΕΠΑΚ αποτέλεσε τη βάση για την ανακοίνωση της
Επιτροπής "σχετικά µε την ενεργοποίηση του πρώτου σταδίου του Ευρωπαϊκού προγράµµατος για την
αλλαγή του κλίµατος" τον Οκτώβριο του 2001 COM(2001) 580 τελικό.
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4.3.1.

Τεχνικοί φραγµοί

Οι τεχνικοί φραγµοί δεσπόζουν στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. Τα καθαρώς τεχνολογικά
προβλήµατα θα πρέπει να υπερκεραστούν µέσω της έρευνας και της ανάπτυξης.
∆ιατυπώθηκε σειρά ειδικών συστάσεων σε ότι αφορά την ανάγκη επενδύσεων σε νέες
µεθοδολογίες και τεχνολογίες ώστε ο µετριασµός των επιπτώσεων να συνδυάζεται µε την
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των προβλεπόµενων δαπανών και να είναι κοινωνικά
αποδεκτός αποδίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην διείσδυση των διεπιστηµονικών τεχνολογιών.
4.3.2.

Κανονιστικοί φραγµοί

Οι κανονιστικές ρυθµίσεις που δεν διευκολύνουν τις νέες τεχνολογίες µπορούν να
επιβραδύνουν τη διείσδυσή τους στην αγορά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το θέµα
του τρόπου µε τον οποίο οι κανονιστικές ρυθµίσεις (προγραµµατισµός, ασφάλεια κτλ.) θα
πρέπει να προσαρµοστούν κατά τρόπο που να διευκολύνουν την καθιέρωση του υδρογόνου,
των βιοκαυσίµων ή του φυσικού αερίου ως καυσίµων αυτοκίνησης. Σε ανάλογους τοµείς, η
νέα προσέγγιση που προβλέπει συνδυασµό των τεχνικών κανονισµών που περιορίζονται στα
βασικά στοιχεία και στα πρότυπα που είναι δυνατόν να προσαρµοστούν ευκολότερα στις
τεχνικές αλλαγές, θα µπορούσε να διαδραµατίσει χρήσιµο ρόλο.
4.3.3.

Οικονοµικοί φραγµοί

Οι τεχνολογίες που κρίνονται ώριµες από τεχνική σκοπιά µπορεί να επιβραδυνθούν από
ασυνεπείς κλίµακες τιµών και λόγω του µη εσωτερικού καταλογισµού των εξωτερικών
δαπανών. Πολλά µέτρα προτεραιότητας του ΕΠΑΚ αφορούν την αντιµετώπιση αυτού του
σηµαντικού θέµατος, επιτρέποντας τη θέσπιση συστηµάτων υποστήριξης (πρόταση για την
συνδυασµένη παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας14, οδηγία για τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας15) ή βελτιώνοντας τα
φορολογικά συστήµατα και/ή τα συστήµατα χρέωσης (π.χ. χρήση και χρεώσεις για τις
υποδοµές µεταφορών)16.
Επιπλέον, η µετάβαση από τα πρότυπα πειραµατικά έργα στης µεγάλης κλίµακας εφαρµογές
συνήθως συνοδεύεται υποχρεωτικά από µεγάλης κλίµακας επενδύσεις αλλά:

14
15
16
17

–

Οι επενδύσεις είναι πιθανότερες εφόσον υπάρχει η απαραίτητη εµπιστοσύνη
ότι θα υπάρξει ζήτηση για τις τεχνολογίες, ενώ η αύξηση της ζήτησης
εξαρτάται από τη µείωση του κόστους, που µπορεί να επιτευχθεί µε την
εφαρµογή σε µεγάλη κλίµακα. Ο καθορισµός των στόχων στην πρόταση17 για
τα βιοκαύσιµα οδήγησε σε µεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς τις
µακροπρόθεσµες επενδυτικές αποφάσεις.

–

Για τις αναγκαίες επενδύσεις απαιτείται πρόσβαση σε χρηµατοδότηση
(µετοχές, δάνεια) αλλά οι επενδυτές ενδέχεται να αναβάλουν ανάλογες
αποφάσεις επειδή θεωρούν ότι η νέα τεχνολογία εγκυµονεί κινδύνους.

COM(2002) 415 τελικό.
(RES-E) - 2001/77/EC - βλέπε :
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_283/l_28320011027en00330040.pdf
Βλέπε τη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές (COM(2001) 370).
COM(2001) 547 τελικό.
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Οι φραγµοί που αντιµετωπίζουν κατά τη διείσδυση στην αγορά οι ανταγωνιστικές
τεχνολογίες µπορεί να οφείλονται σε "αντιφάσκοντα κίνητρα", π.χ. όταν ο
ιδιοκτήτης/αγοραστής κάποιου είδους εξοπλισµού δεν πληρώνει για το κόστος λειτουργίας.
Αυτό θα σήµαινε ότι δεν υιοθετούνται λύσεις επωφελείς για όλους (win-win λύσεις) για
παράδειγµα σε ό,τι αφορά την µόνωση ή την αποτελεσµατική από ενεργειακή σκοπιά
θέρµανση ενοικιαζόµενων χώρων.
4.3.4.

Κοινωνικοί φραγµοί

Εν γένει ελλείψεις ως προς την ευαισθητοποίηση, τα δεδοµένα/πληροφορίες ή την πείρα
µπορεί να αποτελέσουν φραγµό για την υιοθέτηση των ενδεδειγµένων λύσεων. Ως εκ τούτου,
για παράδειγµα, θεωρείται αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί εκστρατεία ευαισθητοποίησης του
κοινού και εκστρατεία για να αρχίσει να εκτιµάται δεόντως η αποτελεσµατική χρήση της
ενέργειας.
4.4.

Τα επόµενα βήµατα

Από το ΕΠΑΚ προκύπτει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ενσωµάτωση της αλλαγής του
κλίµατος στους άλλους τοµείς της πολιτικής. Η διαδικασία αυτή επιβάλλεται να ενισχυθεί και
να διευρυνθεί:
–

Τα 10 κράτη µέλη που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται να
επιδείξουν ταχείς ρυθµούς ανάπτυξης, υποστηριζόµενα από σηµαντικά
κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο
αντίστοιχης αύξησης των εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο
του θερµοκηπίου και λαµβάνοντας υπόψη τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις
επενδύσεων στον τοµέα των µεταφορών, της ενέργειας και των αποβλήτων, η
θεµατική οµάδα θα διερευνήσει µεθόδους καλύτερης ενσωµάτωσης στις
επενδυτικές αποφάσεις του προβληµατισµού για την αλλαγή του κλίµατος.

–

Οι προτάσεις για την αναθεώρηση18 της ΚΓΠ περιλαµβάνουν σειρά µέσων για
την καλύτερη ενσωµάτωση του περιβαλλοντικού προβληµατισµού και
αναµένεται να συµβάλουν άµεσα στον µετριασµό του φαινοµένου του
θερµοκηπίου και να δηµιουργήσουν ολοένα και περισσότερες δυνατότητες
ώστε τα κράτη µέλη να ενσωµατώσουν τους προβληµατισµούς που
σχετίζονται µε την αλλαγή του κλίµατος στα εθνικά προγράµµατά τους για τη
γεωργική ανάπτυξη.

Ο καθορισµός πολιτικά εγκεκριµένων, µακροπρόθεσµων στόχων, σε συνδυασµό µε τις
κατάλληλες πολιτικές και µέτρα, πείθει τους παράγοντες που διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο
στην αγορά να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις και οδηγεί στη διευρυµένη αποδοχή των
νεοεµφανιζόµενων τεχνολογιών εξασφαλίζοντας την εφαρµογή τους σε µεγάλη κλίµακα.
Τοιουτοτρόπως προσδίδεται σε αυτές έντονη "τεχνολογική ώθηση". Οι δυνατότητες για
περαιτέρω τεχνολογικά κίνητρα θα εξετασθούν στο πλαίσιο του "συνασπισµού των
εθελοντών".
Η θεµατική οµάδα θα αξιολογήσει επίσης τις µελλοντικές ανάγκες της ΕΤΑ σε ό,τι αφορά
την πολιτική υποστήριξη στον τοµέα της αλλαγής του κλίµατος και άλλους συναφείς τοµείς
καθώς και οι τρόποι για να καταστεί η έρευνα θεµελιώδες συστατικό στοιχείο της χάραξης
των πολιτικών. Ήδη µπορούν να εντοπιστούν ως σχετικές εναλλακτικές δυνατότητες οι
18

COM(2002) 23 τελικό.
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τεχνολογικές πλατφόρµες και η συνεργασία του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα. Οι
αναλύσεις προοπτικών για το χρονικό ορίζοντα του Κιότο και τις εξελίξεις µετά από αυτό,
που εκτελούνται ήδη από διάφορα ευρωπαϊκά ινστιτούτα, θα προσφέρουν το κατάλληλο
πλαίσιο.
Θα επιχειρηθεί µια γενική ανάλυση της υποστήριξης που προσφέρεται στις πολλά
υποσχόµενες τεχνολογίες (π.χ. υδρογόνο, στοιχεία καυσίµου και φωτοβολταϊκές τεχνολογίες)
µε στόχο να αξιολογηθεί κατά πόσο η διείσδυσή τους στην αγορά θα µπορούσε να
υποστηριχθεί καλύτερα.
5.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η έννοια της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης (SPC) καλύπτει ένα ευρύ φάσµα
θεµάτων όπως οι διαδικασίες παραγωγής, ο οικολογικός σχεδιασµός των προϊόντων, οι νέες
έννοιες προϊόντων-υπηρεσιών και τα θέµατα κατανάλωσης και τρόπου ζωής. Ορισµένοι
φραγµοί στον τοµέα αυτό µπορούν να απεικονιστούν µε το παράδειγµα των τεχνολογιών
στον τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων τόσο σε ό,τι αφορά την ανάκτηση υλικών (π.χ.
ανακύκλωση και λιπασµατοποίηση), την ανάκτηση ενέργειας (π.χ. αποτέφρωση, πυρόλυση
και εξαέρωση) και την τελική διάθεση (σε χώρους υγειονοµικής ταφής)19.
5.1.

Φραγµοί

5.1.1.

Κανονιστικοί φραγµοί

Η νοµοθεσία για τα απόβλητα έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να καθορίζει κανόνες οι οποίες
να εξασφαλίζουν την ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να
ελέγχονται και να τηρούνται. Αυτό συνεπάγεται διοικητικές διαδικασίες που θα µπορούσαν
να θεωρηθούν ως κανονιστικοί φραγµοί. Κυρίως αυτό οδήγησε σε διάλογο σχετικά µε τον
ορισµό των αποβλήτων (π.χ. τις διακρίσεις µεταξύ αποβλήτων και µη αποβλήτων).
Η συµµόρφωση προς τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, π.χ. όπως σε ό,τι αφορά τη
διαχείριση των αποβλήτων, συνεπάγεται επίσης ότι οι τοπικές αρχές δεν δύνανται να
αποφασίζουν για όλα τα θέµατα που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων. Ιδιαίτερα η
αρχή ότι η ανάκτηση των αποβλήτων υπόκειται στην εφαρµογή των κανόνων της εσωτερικής
αγοράς20 σηµαίνει ότι οι τοπικές αρχές δεν µπορούν να υποχρεώνουν ιδιωτικούς φορείς να
παραδίδουν απόβλητα σε συγκεκριµένες εγκαταστάσεις. Αυτό µπορεί να αποτελεί φραγµό για παράδειγµα εάν οι ακριβές και υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις δεν
παραλαµβάνουν αρκετά απόβλητα ώστε να αξιοποιούν πλήρως το δυναµικό τους. Ως εκ
τούτου υπογραµµίζεται η ανάγκη για εναρµονισµένες ελάχιστες απαιτήσεις σε κοινοτικό
επίπεδο σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις ανάκτησης ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να
καταλήγουν τα απόβλητα σε φθηνότερες εγκαταστάσεις χαµηλότερης απόδοσης. Η κοινοτική
νοµοθεσία κατά συνέπεια είναι καθοριστικής σηµασίας ως προς τη βιωσιµότητα της
τεχνολογίας για τη διαχείριση των αποβλήτων.

19
20

Η παράγραφος αυτή βασίζεται στην προκαταρκτική ανάλυση εκ µέρους IPTS στο πλαίσιο της εργασίας
της θεµατικής οµάδας για την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση.
Με ορισµένες και περιορισµένες εξαιρέσεις.
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Ενώ τα τεχνικά πρότυπα ενδεχοµένως διευκολύνουν την άµεση χρησιµοποίηση των
ανακυκλωµένων υλικά από κατασκευαστικά στοιχεία, αυξάνοντας την εµπιστοσύνη στην
ποιότητα και τις ιδιότητες των υλικών, σε ορισµένες περιπτώσεις µπορούν να επενεργήσουν
και ως φραγµοί.
Παράλληλα, ενώ οι διαδικασίες χορήγησης θεωρούνται απαραίτητες για λόγους ασφαλείας,
εν τούτοις εάν δεν είναι ενιαίες ενδέχεται οι εταιρείες να υποχρεωθούν να ακολουθούν
χωριστές και συχνά χρονοβόρες διαδικασίες για την έκδοση άδειας σε κάθε κράτος µέλος.
5.1.2.

Οικονοµικοί φραγµοί

Ενίοτε τα σήµατα που εκπέµπονται προς τις επιχειρήσεις µε τη διαµόρφωση των τιµών
µπορεί να αποτελέσουν σηµαντικό φραγµό που να αποθαρρύνει τις επενδύσεις τους. Οι
δαπανηρές µέθοδοι συλλογής, διανοµής και ανακύκλωσης συγκριτικά προς τις εναλλακτικές
δυνατότητες διαχείρισης των αποβλήτων µπορεί να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των
κλάδων ανακύκλωσης καθώς και των κλάδων που παρέχουν τεχνολογίες «καθαρισµού».
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ανάκτηση των υλικών από «δύσκολες» κατηγορίες αποβλήτων
(π.χ. οικιακά απόβλητα), για τα οποία ενίοτε η ζήτηση µπορεί να είναι ανεπαρκής και να
αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε πιο εξελιγµένες τεχνολογίες. Οι πολλά υποσχόµενες
τεχνολογίες, είναι πιθανότερο να αποδώσουν µέσο ή βραχυπρόθεσµα. Ωστόσο, αυτό δεν έχει
γίνει ακόµα επαρκώς κατανοητό µε αποτέλεσµα να λαµβάνονται υπερβολικά πολλές
αποφάσεις βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα. Εξάλλου, οι φυσιολογικοί επενδυτικοί κύκλοι που
συχνά είναι µεγάλης διαρκείας έχουν ως αποτέλεσµα οι χρόνοι απόσβεσης να φθάνουν τα 30
χρόνια µε συνέπεια να συνιστούν φράγµα στις βραχυπρόθεσµες µεταβολές των παραγωγικών
διαδικασιών.
5.1.3.

Κοινωνικοί φραγµοί

Η καθιέρωση των ειδικών τεχνολογιών στον τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων (π.χ.
αναερόβιος χώνευση για την ανάκτηση υλικών) συχνά παρεµποδίζεται επειδή δεν είναι
καλώς γνωστές οι αντίστοιχες περιβαλλοντικές και οικονοµικές ωφέλειες.
Οι δραστηριότητες ανακύκλωσης µπορεί να παρεµποδίζονται λόγω περιορισµών ως προς την
ποιότητα και την ασφάλεια (παραδείγµατος χάρη στην περίπτωση των ανακυκλωνόµενων
ελαστικών επισώτρων επειδή οι ανησυχίες εν σχέσει προς την ασφάλεια που εξασφαλίζουν
παρεµποδίζουν την αύξηση του µεριδίου τους στην αγορά).
Οι σχετικοί παράγοντες δεν είναι πάντα ευαισθητοποιηµένοι ως προς τις πολλά υποσχόµενες
εναλλακτικές δυνατότητες στον τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Ως εκ τούτου
καθίσταται σαφής η ανάγκη να τονωθεί ο συντονισµός των δράσεων και η ανταλλαγή των
βέλτιστων πρακτικών21. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν εν προκειµένω οι υπό
εξέλιξη εργασίες µε θέµα τα έγγραφα αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνολογίες για
τον τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης πρόληψης και
του ελέγχου της ρύπανσης.

21

Από την άποψη αυτή βλέπε για παράδειγµα την πρόσφατη θεµατική έκθεση του ΕΟΧ 2/2002
«Περιπτωσιολογικές µελέτες για τις πρακτικές ελαχιστοποίησης των αποβλήτων ανά την Ευρώπη» που
περιλαµβάνει κατάλογο επιτυχών παραδειγµάτων πρόληψης, ανακύκλωσης και καθαρότερων
τεχνολογιών για τα απόβλητα στην Ευρώπη.

16

Οι επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους είναι ανεπαρκείς και σηµειώνεται ότι θα πρέπει να
αναπτυχθεί η αντίστοιχη επιµόρφωση ώστε να επιτευχθεί η αξιοποίηση και η διατήρηση των
νέων τεχνολογιών.
Μολονότι πολλά νέα οικολογικά υλικά είναι διαθέσιµα, συχνά δεν επιδεικνύονται σε µεγάλη
κλίµακα. Γενικότερα η διάδοση αποτελεί ιδιαίτερο πρόβληµα σε διεθνές επίπεδο και
παρατηρείται ότι διάφορες χώρες συχνά δεν κατορθώνουν να εκµεταλλευθούν τεχνολογίες
που θα µπορούσαν να αποδειχθούν αποτελεσµατικές ή προτιµούν παρωχηµένες τεχνολογίες.
5.2.

Τα επόµενα βήµατα

Κατά τη συνέχεια των εργασιών της η θεµατική οµάδα θα επικεντρώσει τις εργασίες της στα
εξής:
· παραγωγικές διαδικασίες (συµπεριλαµβάνοντας την είσοδο νέων υλικών και
ενέργειας, το σχεδιασµό των διαδικασιών και την οργάνωση της παραγωγής)
· προϊόντα (περιλαµβάνοντας τον οικολογικό σχεδιασµό και τις νέες έννοιες των
"προϊόντων/υπηρεσιών")
· θέµατα κατανάλωσης και τρόπου ζωής όπως η e-εργασία
· ορισµένοι ειδικοί τοµείς (βιοµηχανικοί και µη) για να εντοπιστούν οι φραγµοί και
οι καλές πρακτικές που θα µπορούσαν να προσφέρουν προστιθέµενη αξία σε
άλλα σηµεία.
Η θεµατική οµάδα θα συνδυάσει την ανάλυση των οριζόντιων περιβαλλοντικών τεχνολογιών,
εγκάρσιου χαρακτήρα µε την αξιολόγηση των αντίστοιχων τεχνολογιών που προσιδιάζουν σε
συγκεκριµένους τοµείς. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα των τεχνολογιών εγκάρσιου
χαρακτήρα που θα εξετασθούν αποτελούν η βιοτεχνολογία, ο οικολογικός σχεδιασµός και τα
έντυπα των προϊόντων - υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τοµέων που θα
αποτελέσουν αντικείµενο εξέτασης είναι: το χαρτί και ο χαρτοπολτός ο σίδηρος και ο
χάλυβας·τα µη σιδηρούχα µέταλλα, τα διυλιστήρια, η αποτέφρωση και η διαχείριση των
αποβλήτων, οι εξορυκτικές δραστηριότητες σε ορυχεία και λατοµεία, τα πλαστικά·οι
κατασκευές καθώς και η γεωργία και τα αλιευτικά αποθέµατα, εφόσον ενδείκνυται.
5.3.

∆ιαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους

Για να συµπληρωθεί η πείρα της Επιτροπής, θα συγκροτηθεί συµβουλευτική οµάδα
εµπειρογνωµόνων που θα απαρτίζεται από 30 µέλη από ερευνητικούς, βιοµηχανικούς και
δηµόσιους φορείς καθώς και από τις ΜΚΟ. Στις περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο θα
εξετασθούν ειδικότερα θέµατα (τόσο διατοµεακά όσο και ειδικά για τους επιµέρους τοµείς)
από χωριστές οµάδες εργασίας. Αυτές µπορεί να συγκροτούνται κατά περίπτωση είτε
αποκλειστικά και µόνο για συγκεκριµένο σκοπό είτε, στην καλύτερη δυνατή περίπτωση, να
επωφεληθούν από ήδη υφιστάµενα πλαίσια.
6.

ΝΕΡΟ

Η σοβαρή περιβαλλοντική και κοινωνικο-οικονοµικοί προβληµατισµοί σε ό,τι αφορά το
νερό, σε συνδυασµό µε µια φιλικώς διακείµενη για την καινοτοµία προσέγγιση εκ µέρους της
οδηγίας πλαίσιο για το νερό, δηµιούργησαν ευνοϊκό υπόβαθρο για την ανάπτυξη, διάδοση και
χρήση των τεχνολογιών. Για παράδειγµα, παρατηρείται ότι οι νέοι στόχοι για την ποιότητα
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του περιβάλλοντος καθιστούν ελκυστικές τεχνολογίες που µέχρι σήµερα δεν θεωρούνταν
ανταγωνιστικές. Ωστόσο εξακολουθούν να υφίστανται φραγµοί.
6.1.

Φραγµοί

6.1.1.

Τεχνικοί φραγµοί

Η µετάβαση από τις εργαστηριακές στις µεγάλης κλίµακας εφαρµογές συχνά διαρκεί πολύ
µεγάλο χρονικό διάστηµα ή δεν ολοκληρώνεται. Ως εκ τούτου αποθαρρύνονται οι επενδύσεις
σε πολλά υποσχόµενες τεχνολογίες, ιδίως από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δεν
διαθέτουν την απαραίτητη οικονοµική ισχύ για τόσο µεγάλες περιόδους. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα του τρόπου αντιµετώπισης του εν λόγω προβλήµατος αποτελεί η προσέγγιση της
κυβέρνησης της Ολλανδίας που εγκαινίασε τριετές πρόγραµµα εφαρµοσµένης έρευνας µε
στόχο την αποµάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου από τις υφιστάµενες µονάδες
επεξεργασίας ληµµάτων. Εξασφαλίζοντας τη συµµετοχή των τελικών χρηστών και των
κλάδων ύδατος, αφ'ενός και εξειδικεύοντας την εστίαση του προγράµµατος αφετέρου,
προσδιορίστηκαν και καθιερώθηκαν τάχιστα οι καινοτόµες τεχνολογίες.
6.1.2.

Κανονιστικοί φραγµοί

Η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το νερό καθορίζει δεσµευτικά πρότυπα για
το περιβάλλον και/ή την υγεία αλλά εξασφαλίζει πλήρη ευελιξία ως προς τον τρόπο µε τον
οποίο µπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Ως εκ τούτου η αντίστοιχη νοµοθεσία
επιτρέπει ενθαρρύνει τις προόδους στον τοµέα της περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Ωστόσο, ο
τοµέας του εφοδιασµού, της διανοµής, της συλλογής και της επεξεργασίας των υδάτων είναι
παραδοσιακά "συντηρητικός" λόγω του µεγέθους και του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα των
επενδύσεων για τις υποδοµές. Η συντηρητικότητα αυτή είναι ένας από τους λόγους για τον
οποίο συχνά δεν υιοθετούνται λύσεις όπως τα αποκεντρωµένα συστήµατα, τα πολλαπλά
δίκτυα και οι αποχετεύσεις κενού.
Αυτός ο «συντηρητισµός» µπορεί να ευθύνεται για την περιορισµένη χρήση των
υφιστάµενων τεχνολογιών. Για παράδειγµα, το Ελεγκτικό Συνέδριο σηµείωσε ότι "µεγάλος
αριθµός έργων" σχεδιάστηκαν για µακρόχρονη χρήση πριν αρχίσει η κατασκευή τους και δεν
ήταν πάντα δεόντως προσαρµοσµένα κατά τρόπο που να λαµβάνουν υπόψη ότι ο πληθυσµός
και η ρύπανση αυξάνουν ή ότι οι τεχνολογίες αλλάζουν."22
Τα έργα και οι υποδοµές που χρηµατοδοτούνται µε δηµόσια κονδύλια εν γένει τείνουν να
εφαρµόζουν παραδοσιακές και καλώς γνωστές τεχνολογίες µολονότι η αξιολόγηση των
προτεινόµενων τεχνολογιών βασίζεται στις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις καθώς και στις
αναλύσεις της σχέσης κόστους οφέλους.
6.1.3.

Οικονοµικοί φραγµοί

Κατά τη διαµόρφωση της τιµής του ύδατος συχνά δεν λαµβάνεται υπόψη το κόστος των
πηγών και οι εξωτερικές και οικονοµικές δαπάνες, µε αποτέλεσµα τη σπατάλη ή τη ρύπανση
του ύδατος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί εν προκειµένω η περιορισµένη υιοθέτηση
των τεχνολογιών εξοικονόµησης ύδατος από τα νοικοκυριά.

22

Αποσπάσµατα από την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 3/98 µε θέµα την
εφαρµογή εκ µέρους της Επιτροπής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρύπανση του ύδατος
και των αντιστοίχων δράσεων
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6.1.4.

Κοινωνικοί φραγµοί

Ενδεχοµένως είναι ανεπαρκείς οι συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων και η ταυτοποίηση των
έργων που συνεπάγονται την εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών.
6.2.

Τα επόµενα βήµατα

Η προκαταρκτική ανάλυση που αναφέρεται ανωτέρω θα διαµορφωθεί σε γενικότερη ανάλυση
µε επίκεντρο τους φραγµούς και τις δέσµες µέτρων. Οι εργασίες αυτές θα επικεντρωθούν:

6.3.

–

Στο ρόλο των δηµοσίων κονδυλίων για την προαγωγή των καθαρών
τεχνολογιών, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη την επικείµενη αναθεώρηση των
διαρθρωτικών ταµείων.

–

Στα οικονοµικά µέτρα και κίνητρα βάσει της οδηγίας πλαίσιο για το νερό, της
οποίας καθοριστικής σηµασίας στοιχείο αποτελεί η διαµόρφωση των τιµών
ύδατος συναρτήσει της ανάκτησης του κόστους, συµπεριλαµβάνοντας τις
περιβαλλοντικές δαπάνες και τις δαπάνες των πόρων.

–

Στη βελτίωση της διάδοσης των πληροφοριών υψηλής ποιότητας σε όλα τα
επίπεδα, τόσο για τους ειδικούς όσο και το ευρύτερο κοινό, εξετάζοντας ιδίως
κατά πόσον υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των δεσµών µεταξύ των
ερευνητικών προγραµµάτων και των προγραµµάτων επίδειξης.

∆ιαβουλεύσεις µε τους ενδιαφεροµένους

Στο πλαίσιο της παρούσας προκαταρκτικής ανάλυσης, η θεµατική οµάδα για το νερό
εγκαινίασε διαβουλεύσεις µε τους πέντε ενδιαφερόµενους µεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται ειδήµονες, επιστηµονικές ενώσεις, επαγγελµατικές οργανώσεις,
βιοµηχανικές οργανώσεις και ΜΚΟ. Από τις απαντήσεις προκύπτει ευρύ φάσµα απόψεων ως
προς τις πολλά υποσχόµενες τεχνολογικές εξελίξεις και τους φραγµούς που επιβραδύνουν τις
καινοτοµίες. Η διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους θα εξακολουθήσει και θα διευρυνθεί.
7.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ

Έχουν αυξηθεί οι δηµογραφικές και αναπτυξιακές πιέσεις (γεωργία, βιοµηχανία και άλλες)
και µαζί µε αυτές οι προβληµατισµοί σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το
έδαφος. Απάντηση στις ανησυχίες αυτές αποτελεί το γεγονός ότι η προστασία του εδάφους
αντιµετωπίστηκε µε πρόσφατη Ανακοίνωση23 ενώ το Έκτο Πρόγραµµα ∆ράσης για το
Περιβάλλον απαιτεί την εφαρµογή θεµατικής στρατηγικής για την προστασία του εδάφους.
Η προτεινόµενη θεµατική στρατηγική για την προστασία του εδάφους καλείται να εντοπίσει
τις ανάγκες και τα αποτελέσµατα που σχετίζονται µε την προστασία και την αειφόρο χρήση
του εδάφους. Ιδιαιτέρως θα αντιµετωπισθεί η διάβρωση του εδάφους, το οργανικό υλικό και
η ρύπανση. Νοµοθετική πρωτοβουλία για την παρακολούθηση του εδάφους έχει
προγραµµατισθεί για το 2004. Θα αποδοθεί(;) έµφαση στη γενική προσέγγιση
συµπεριλαµβάνοντας την ενσωµάτωση των θεµάτων προστασίας του εδάφους στις κοινοτικές
πολιτικές.

23

COM(2002) 179 τελικό, "Προς µια Θεµατική Στρατηγική για την Προστασία του Εδάφους".
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∆εδοµένης της πολυπλοκότητας και, σε ορισµένες περιπτώσεις, της εξέλιξης του πολιτικού
πλαισίου, αποφασίστηκε να µην αρχίσει η ανάλυση για την προστασία του εδάφους µέχρι το
2003. Αυτό θα επιτρέψει στη θεµατική οµάδα να αποκοµίσει µαθήµατα από την
προκαταρκτική ανάλυση των άλλων περιβαλλοντικών θεµάτων. Θα επιτρέψει επίσης να
διαµορφωθεί η ανάλυση αυτή παράλληλα µε την ανάπτυξη της θεµατικής στρατηγικής και
λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντική έρευνα για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες προστασίας
του εδάφους.
8.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Από την µέχρι τώρα ανάλυση επιβεβαιώνεται ότι υφίστανται πολλά υποσχόµενες τεχνολογίες
που µπορούν να εξασφαλίσουν περιβαλλοντικές και οικονοµικές βελτιώσεις. Ορισµένες από
τις τεχνολογίες αυτές εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης αλλά θα
µπορούσαν να καταλήξουν όχι µόνο σε αυξητικές αλλά και σε θεµελιώδεις καινοτοµίες.
Άλλες τεχνολογίες είναι έτοιµες να χρησιµοποιηθούν αλλά αδυνατούν να διεισδύσουν στην
αγορά λόγω σειράς τεχνικών, οικονοµικών, κανονιστικών και κοινωνιολογικών φραγµών.
Ιδιαίτερα οι οικονοµικοί φραγµοί αποτελούν µόνιµο πρόβληµα λόγω των τιµών, των
δαπανών, των προβληµάτων που σχετίζονται µε την ανταγωνιστικότητα και της µεγάλης
διάρκειας των επενδυτικών κύκλων που συχνά αποτελούν στοιχεία που αποθαρρύνουν τις
επενδύσεις. Παράλληλα τα προβλήµατα σχετικά µε τη διάθεση των νέων λύσεων κατά τα
φαινόµενα είναι παρεµφερή σε όλους τους τοµείς. Σηµειώνονται εντούτοις διαφορές, ιδίως σε
ό,τι αφορά τους κανονιστικούς φραγµούς, που υποστηρίζουν την εκπόνηση αναλύσεων για τα
περιβαλλοντικά θέµατα.
8.1.

Μέτρα προς συζήτηση

Κατά το επόµενο έτος θα είναι απαραίτητο να εµβαθυνθεί η ανάλυση όλων των θεµάτων και
να εξετασθούν από κοινού µε τους ενδιαφεροµένους τα προκύπτοντα σηµεία δράσης. Η
Επιτροπή δεν επιθυµεί να προδικάσει την κατάληξη οιουδήποτε ανάλογου διαλόγου
διατυπώνοντας συγκεκριµένες προτάσεις δράσης. Ωστόσο, από την προκαταρκτική ανάλυση
που παρατίθεται στην παρούσα ανακοίνωση προκύπτει ότι τα κάτωθι µέτρα είναι πιθανό να
λειτουργήσουν ως βάση για τον διάλογο µε τους ενδιαφεροµένους.
8.1.1.

Τεχνικά µέτρα
· Στοχοθέτηση της έρευνας µε πρωτοβουλίες όπως οι τεχνολογικές πλατφόρµες, η
συνεργασία του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα όσον αφορά τις πολλά
υποσχόµενες τεχνολογίες, την υποστήριξη των επενδυτών, τα φόρα για τους
υπευθύνους λήψης αποφάσεων και τα ειδικά προγράµµατα εφαρµοσµένης
έρευνας.
· Οργάνωση και υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων, ερευνητικών
κέντρων και βιοµηχανικών κλάδων χρησιµοποιώντας µέτρα όπως τα δίκτυα
αριστείας, τυποποίησης, τα ολοκληρωµένα έργα και τα φόρα των
ενδιαφεροµένων.
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8.1.2.

Κανονιστικά µέτρα
· Εξασφάλιση φιλικών προς την καινοτοµία επενδυτικών αποφάσεων για τις
µακροπρόθεσµες υποδοµές. Προς τούτο η Επιτροπή θα εξετάσει το πεδίο
εφαρµογής στο πλαίσιο της αναθεώρησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων ή άλλων
πολιτικών τοµέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
· Εξάλειψη των κανονιστικών φραγµών που εµποδίζουν τη διείσδυση στην αγορά
των νέων τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων νοµοθετικών απαιτήσεων που να
είναι προσαρµοσµένες σε κάθε εξειδικευµένη τεχνολογία.
· Αξιολόγηση της σκοπιµότητας των υφιστάµενων και µελλοντικών ρυθµίσεων ως
προς τις περιβαλλοντικώς και οικονοµικώς βιώσιµες τεχνολογίες.
· Εξάλειψη των φραγµών του ανταγωνισµού εξετάζοντας, για παράδειγµα, τις
περιττές καθυστερήσεις που προκαλούν οι διαδικασίες χορήγησης αδειών οι
οποίες διαφέρουν από κράτος µέλος σε κράτος µέλος.

8.1.3.

Οικονοµικά µέτρα
· Εξασφάλιση ότι οι αγορές δεν εκπέµπουν λανθασµένα σήµατα ως προς τις τιµές.
Για παράδειγµα στον τοµέα του νερού, θα χρειαστεί να διερευνηθούν τα
περιθώρια που αφήνει η οδηγία πλαίσιο για το νερό καθώς και τις παρεχόµενες
δυνατότητες ιδίως στο πλαίσιο της αναθεώρησης της κοινής γεωργικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και κατανάλωσης χρειάζεται να
εξασφαλίσουµε ότι οι δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς έχουν ενηµερωθεί δεόντως
και έχουν ενθαρρυνθεί ώστε να υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες.
· Καλύτερος χαρακτηρισµός των φραγµών που αντιµετωπίζουν οι ολοκληρωµένες
τεχνολογίες (σε αντιδιαστολή προς τις τεχνολογίες αντιµετώπισης των τελικών
επιπτώσεων, end-of-pipe) ως µέσα αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης.
· Θα πρέπει να διατυπωθούν προτάσεις σχετικά µε την ανάπτυξη ειδικών τοµεακών
µέτρων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων να καινοτοµούν:
για
παράδειγµα
χρησιµοποιώντας
προσεγγίσεις
οικολογικής
αποτελεσµατικότητας και την πολιτική ολοκληρωµένων προϊόντων.

8.1.4.

Η καλύτερη διάδοση νέων λύσεων
· Εργασίες µε τους ενδιαφεροµένους για την κατανόηση και εξάλειψη των
φραγµών που παρεµποδίζουν τη διάδοση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών.
· Υποστήριξη και µετάφραση των πρότυπων πειραµατικών έργων σε µεγάλης
κλίµακας εφαρµογές βάσει της κτηθείσας πείρας από προγράµµατα επίδειξης
όπως το LIFE.
· Προσδιορισµός των µεθόδων βελτίωσης της διάδοσης των περιβαλλοντικών
τεχνολογιών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως των τεχνολογιών που
σχετίζονται µε το νερό και τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας σύµφωνα µε τη
συµφωνία του Γιοχάνεσµπουργκ. Τρόποι βελτίωσης των εταιρικών σχέσεων µε
τις αναπτυσσόµενες χώρες που συµπεριλαµβάνονται στην υποστήριξη των ήδη
υφιστάµενων δηµοσίων κονδυλίων και µηχανισµών όπως ο µηχανισµός καθαρής
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ανάπτυξης, του Παγκόσµιου Περιβαλλοντικού Μέσου, η αναπτυξιακή ενέργεια, η
διεθνής τυποποίηση κλπ).
Στον πίνακα 1 παρατίθεται σύνοψη των πιθανών µέτρων που θα πρέπει να συζητηθούν µε
τους ενδιαφεροµένους και ανάλυση αυτών σε επιµέρους περιβαλλοντικά θέµατα.
Πίνακας 1: Πιθανά θέµατα συζήτησης µε τους ενδιαφεροµένους
Θέµατα Φραγµοί

Αλλαγή του
κλίµατος

Αειφόρος παραγωγή και
κατανάλωση

Νερό

Τεχνικοί φραγµοί
Υπό
ανάπτυξη
Τεχνολογίες

-

Ενθάρρυνση πολλά υποσχόµενων τεχνολογιών µέσω των εθνικών προγραµµάτων
και του Έκτου Προγράµµατος Πλαισίου για την Έρευνα
Απόδοση προτεραιότητας στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στον Ευρωπαϊκό
Χώρο Έρευνας.
Βελτίωση του συντονισµού της έρευνας µεταξύ της επιστηµονικής κοινότητας και
του επιχειρηµατικού κόσµου
Κανονιστικοί φραγµοί
Να προσδιοριστεί κατά
πόσο αυτό αποτελεί όντως
θέµα

Να εξετασθεί κατά πόσο οι
δηµόσιοι διαγωνισµοί και οι
επιλογές υποδοµών µπορεί να
είναι φιλικότερα για την
καινοτοµία

Συντηρητική χρήση
δηµοσίων κονδυλίων

Να
προσδιοριστεί
κατά πόσο αυτό
αποτελεί όντως θέµα

Νοµοθετικές
απαιτήσεις

Αξιολόγηση του κατά πόσον η υφιστάµενη νοµοθεσία παρεµποδίζει την διείσδυση
των καινοτόµων τεχνολογιών στην αγορά

Φραγµοί
παρεµποδίζουν
κοινή αγορά

που
την

Προαγωγή του ανταγωνισµού διευκολύνοντας τις τυποποιηµένες διαδικασίες
χορήγησης αδειών
Οικονοµικοί φραγµοί

Λάθος σήµατα
προς τις τιµές

ως

Ανάπτυξη
ειδικών
µέτρων
για
τον
τοµέα,
όπως
η
εµπορία
των
εκποµπών

-

Αναξιοποίητες
επιχειρηµατικές
δυνατότητες

-

Εξασφάλιση
συνθηκών
ισότιµου ανταγωνισµού για
τις
δραστηριότητες
ανακύκλωσης συγκριτικά
προς τις άλλες εναλλακτικές
δυνατότητες στον τοµέα της
διαχείρισης των αποβλήτων

∆ιαµόρφωση
των
τιµών
ύδατος κατά τρόπον που να
αντανακλούν
τις
περιβαλλοντικές
και
κοινωνικές επιπτώσεις σε
συνδυασµό µε την οδηγία
πλαίσιο για το νερό

Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων ώστε να χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες και ιδίως
να πραγµατοποιούν επενδύσεις σε καθαρότερες (ολοκληρωµένες) τεχνολογίες αντί
σε τεχνολογίες αντιµετώπισης των τελικών επιπτώσεων (end-of-pipe)
Καθιέρωση τεχνολογικών πλατφορµών
Χαρακτηρισµός των µέτρων για την εξασφάλιση ανταµοιβής των προσπαθειών
ανάπτυξης νέων τεχνολογιών
∆ιάδοση των τεχνολογιών

Καθυστέρηση
διάδοσης

της

Μεταφορά
τεχνολογίας ανά την
υφήλιο

-

Ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και των βέλτιστων πρακτικών µέσω
δικτύου, της ολοκληρωµένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης, µε τα φόρα
των ενδιαφεροµένων, την τυποποίηση κλπ.
Σχεδιασµός προγραµµάτων επίδειξης (όπως το LIFE, και τα ΕΤΑ)
Ενδεχόµενη επανεξέταση των µέτρων προαγωγής των εξαγωγών
Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων για την έρευνα και την καινοτοµία µε τις
αναπτυσσόµενες χώρες

22

8.2.

Ερωτήσεις για τους ενδιαφερόµενους

Ένας από τους κύριους στόχους της παρούσας ανακοίνωσης είναι να διευκολύνει τις
µελλοντικές συζητήσεις µε τους ενδιαφεροµένους και να επιτρέψει την από κοινού ανάπτυξη
συγκεκριµένων προτάσεων. Κατά τους επόµενους έξι µήνες θα είναι απαραίτητο να
διευρυνθεί και να εµβαθυνθεί η ανάλυση για όλα αυτά τα θέµατα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί
καλύτερα αν καταστεί δυνατή η εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της ερευνητικής
κοινότητας, των επιχειρήσεων που παράγουν τεχνολογίες και των ανθρώπων που τις
χρησιµοποιούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή επιθυµεί να συνεργαστούµε µε
τους ενδιαφεροµένους κατά την εκπόνηση των σηµείων δράσης.
Για να διευκολυνθεί η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων παρατίθενται κατωτέρω τρία
καθοριστικής σηµασίας θέµατα προς συζήτηση. Θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρξουν
απαντήσεις στις πρώτες ερωτήσεις δίχως εντούτοις αυτό να σηµαίνει ότι πρέπει να
περιορίζονται σε αυτές.
1. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι
περιβαλλοντικές τεχνολογίες εκτός από την ποιότητα του περιβάλλοντος
βελτιώνουν και την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση;
2. Ποιο είναι το πεδίο δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις
περιβαλλοντικές τεχνολογίες; Τι µαθήµατα µπορούµε να αποκοµίσουµε από τις
εµπειρίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο; Πώς θα µπορούσαν οι ενέργειες σε
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βασιστούν στις πρωτοβουλίες αυτές;
3. Έχουµε εντοπίσει ορθά τους φραγµούς για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση
των περιβαλλοντικών τεχνολογιών; Ποιους άλλους φραγµούς θα έπρεπε να
εξετάσουµε; Σε ποιο στάδιο του κύκλου της ανανέωσης (Ε&Τ, επίδειξη,
διείσδυση στην αγορά κλπ.) εντοπίζονται οι σηµαντικότεροι φραγµοί;
4. Ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των επιµέρους ενδιαφεροµένων (ερευνητική
κοινότητα, επιχειρήσεις, νοικοκυριά και δηµόσιες αρχές) σε ό,τι αφορά την
εξάλειψη των εν λόγω φραγµών; Θα πρέπει να βελτιωθούν και µε ποιον τρόπο ο
συντονισµός και η συνεργασία µεταξύ των εν λόγω φορέων;
5. Πώς θα µπορούσαν συγκεκριµένοι τοµείς της δηµόσιας πολιτικής,
συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
αντίστοιχων εθνικών πολιτικών για το περιβάλλον, την έρευνα και την
ανάπτυξη, την καινοτοµία, τη βιοµηχανία, την παιδεία, την απασχόληση, το
εµπόριο, την ενέργεια καθώς και την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική
µεταφορών, να συµβάλουν στην προαγωγή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών;
6. Ποια µέτρα και θέµατα θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να εξεταστούν
περαιτέρω, ιδίως:
α)

Πώς µπορούµε να ενθαρρύνουµε τις επιχειρήσεις να επενδύσουν
περαιτέρω στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες;

β)

Πώς µπορούµε να µεταφέρουµε επενδύσεις από τις τεχνολογίες
αντιµετώπισης των τελικών επιπτώσεων στις καθαρότερες
(ολοκληρωµένες) τεχνολογίες;
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γ)

Ποια οικονοµικά µέτρα θα πρέπει να εξετάσουµε στα διάφορα
στάδια του κύκλου της καινοτοµίας;

δ)

Ποια µέτρα θα πρέπει να εξετάσουµε στον τοµέα της διάδοσης των
περιβαλλοντικών τεχνολογιών τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης;

ε)

Πώς µπορούµε να βελτιώσουµε τη µεταφορά τεχνολογίας ανά την
υφήλιο και να προάγουµε τις εταιρικές σχέσεις σε παγκόσµιο
επίπεδο;

στ)

Ποια κίνητρα θα µπορούσαν να παρασχεθούν για την κλιµάκωση
των ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα σχετικά µε την
περιβαλλοντική τεχνολογία.

ζ)

Πώς µπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι υφίστανται οι ενδεδειγµένες
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και επιµόρφωσης;

Απαντήσεις στις ως άνω ερωτήσεις µπορούν να αποστέλλονται έως τις 15 Μαΐου 2003 στη
διεύθυνση:
European Commission
Environmental Technology Consultation
DG Environment
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussels
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
8.3.

env-technology@cec.eu.int

Τα επόµενα βήµατα

Οι θεµατικές οµάδες θα εξακολουθήσουν τις µελέτες τους σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που
χαράκτηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. Για παράδειγµα θα διερευνηθούν περαιτέρω οι
λόγοι για τους οποίους συχνά οι αγορές διάκεινται αρνητικά έναντι των περιβαλλοντικών
τεχνολογιών, οι κανονιστικοί φραγµοί σε ό,τι αφορά την υιοθέτησή τους και οι τρόποι
παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις ώστε να υιοθετήσουν τις τεχνολογίες αυτές. Οι
απαντήσεις του κοινού στις ως άνω ερωτήσεις, θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις των
θεµατικών οµάδων. Οι απαντήσεις στις θεµατικές οµάδες θα συζητηθούν ιδίως µε τους άµεσα
ενδιαφεροµένους.
Όπως προαναφέρθηκε, οι εν λόγω θεµατικές µονάδες θα περιλαµβάνουν ειδήµονες - 20 έως
30 ειδήµονες/ενδιαφεροµένους κατά µέγιστο - από τη βιοµηχανία, την ερευνητική κοινότητα,
τις ΜΚΟ και τις κυβερνήσεις. Οι εισηγήσεις των εµπειρογνωµόνων θα επιτρέψουν τον
προσδιορισµό των προβληµάτων στο πρόγραµµα δράσης και τον καθορισµό των
ουσιαστικών αναγκών των παραγωγών και των χρηστών περιβαλλοντικής τεχνολογίας.
Οι θεµατικές οµάδες θα υποβάλουν τα σχέδια συστάσεων το φθινόπωρο του 2003. Η
Επιτροπή εν συνεχεία θα δηµοσιεύσει πρόταση για το πρόγραµµα δράσης περί τα τέλη του
2003.
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