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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη του Γιοχάνεσµπουργκ (Π∆ΚΑΑ)
πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2002, µε τη συµµετοχή 100 περίπου ηγετών και
εκπροσώπων από 193 χώρες. Συµµετείχαν επίσης περισσότεροι από 8000 εκπρόσωποι ΜΚΟ,
επιχειρήσεων, και άλλων οµάδων.
Η Π∆ΚΑΑ επαναβεβαίωσε τις αρχές του Ρίο, το Πρόγραµµα ∆ράσης 21ος αιώνας και το
πρόγραµµα για την περαιτέρω εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ράσης 21. Η Π∆ΚΑΑ επιδίωξε
µέσω της ιδιαίτερης έµφασης που δόθηκε στη συνιστώσα της εφαρµογής να δώσει νέα πνοή
στο πνεύµα του Ρίο, διατηρώντας κατ’ αυτό τον τρόπο το θέµα της αειφόρου ανάπτυξης στο
διεθνές προσκήνιο.
Μαζί µε τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας,1 του αναπτυξιακού προγράµµατος της
Ντόχα και της Συµφωνίας του Μοντερρέι, τα αποτελέσµατα της Π∆ΚΑΑ συνθέτουν τα
βασικά δοµικά στοιχεία µιας παγκόσµιας συνεργασίας για την αειφόρο ανάπτυξη. Οι
πρωταρχικοί της στόχοι είναι οι εξής:
– Εξάλειψη της φτώχειας
– Επίτευξη αειφόρων µοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης
– Προστασία των φυσικών πόρων στους οποίους θα βασιστεί η οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη των µελλοντικών γενεών.
Η παγκοσµιοποίηση είναι µια πραγµατικότητα που εξελίσσεται σταθερά και εφόσον
αξιοποιηθεί σωστά µπορεί να αποφέρει µεγάλα οφέλη όσον αφορά την ευηµερία, το εµπόριο,
τις πολιτιστικές ανταλλαγές και, εν τέλει, την ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι κάτι
τέτοιο απαιτεί ισχυρούς οργανισµούς σε διεθνές επίπεδο που θα διασφαλίσουν τη χρηστή
διακυβέρνηση και τη συµµετοχή όλων. Η στήριξη των πολυµερών σχέσεων την επαύριον του
πολέµου στο Ιράκ και σε αυτή τη δύσκολη στιγµή για το παγκόσµιο εµπορικό σύστηµα είναι
πιο απαραίτητη από ποτέ.
Οι διεθνείς οργανισµοί εάν θέλουν να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των πολιτών του πλανήτη
πρέπει να επιδείξουν αποτελέσµατα ως προς τους προαναφερθέντες στόχους. Πρέπει να
σηµειώσουµε πρόοδο στο σύνολο των διεθνών θεµάτων, ενθυµούµενοι ότι οι λύσεις είναι
προτιµότερο να αποτελέσουν συνάρτηση πρωτοβουλιών που θα ενισχύουν τόσο την αειφορία
όσο και το εµπόριο και την οικονοµία ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στα επιτεύγµατα και να
αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα.
Από την πλευρά της η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις της και να εκπληρώσει τις
φιλοδοξίες που εκφράστηκαν τόσο αποφασιστικά στο Γιοχάνεσµπουργκ.
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Η διακήρυξη της χιλιετίας που εγκρίθηκε από 147 ηγέτες κρατών και 189 κράτη των Ηνωµένων
Εθνών, ενσωµατώνει 8 αλληλοενισχυόµενους αναπτυξιακούς στόχους, τους αναπτυξιακούς στόχους
της χιλιετίας, και 18 σχετικούς στόχους του παγκόσµιου προγράµµατος ανάπτυξης.
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Η ΕΕ µπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο µόνο µέσω κοινής προσπάθειας. Προκειµένου λοιπόν η
ΕΕ να εκπληρώσει την αποστολή της στην προσπάθεια αυτή πρέπει να συµµετέχουν όλοι: τα
κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλα όργανα της ΕΕ καθώς και οι λοιποί
ενδιαφερόµενοι.
Η γενική στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης της ΕΕ εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του Γκέτεµποργκ τον Ιούνιο του 2001. Παράλληλα µε την έγκριση αυτής της ευρύτερης
στρατηγικής, το Συµβούλιο προσέθεσε επίσης µια περιβαλλοντική διάσταση στη στρατηγική
της Λισσαβόνας σχετικά µε την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και την ευηµερία. Τελικά, τον
Μάρτιο του τρέχοντος έτους, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε να συµπεριληφθούν στη
στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης ορισµένα πρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο της
παρακολούθησης της Π∆ΚΑΑ από την ΕΕ.
Η αναθεώρηση της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης, που προγραµµατίζεται για την αρχή
της θητείας της νέας Επιτροπής, θα αποτελέσει το βασικό όχηµα για την υλοποίηση των
δεσµεύσεων της Π∆ΚΑΑ και την παρεπόµενη ενσωµάτωση της εξωτερικής διάστασης της
αειφόρου ανάπτυξης στη στρατηγική. Θα δοθεί έτσι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο, καθώς και σε άλλα όργανα της ΕΕ, η ευκαιρία να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο
και να εκφράσουν τις απόψεις τους στον ευρύτερο διάλογο για την αειφόρο ανάπτυξη. Στο
πλαίσιο της αναθεώρησης θα υπάρξει επίσης ευρεία διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους.
Χωρίς να προκαταλαµβάνει την αναθεώρηση της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης και των
διατοµεακών βασικών στόχων της στρατηγικής αυτής, η παρούσα ανακοίνωση καταγράφει
την πρόοδο που έχει σηµειωθεί έως σήµερα στην υλοποίηση των δεσµεύσεων της Π∆ΚΑΑ
και σκιαγραφεί τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η ΕΕ, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε
εξωτερικό επίπεδο στον τοµέα αυτό.
2.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Π∆ΚΑΑ

Τα κύρια αποτελέσµατα της Π∆ΚΑΑ είναι:
– η διακήρυξη του Γιοχάνεσµπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη, στην οποία οι ηγέτες του
κόσµου εξέφρασαν τη δέσµευσή τους για επίτευξη παγκόσµιας ευηµερίας και ειρήνης
µέσω της µείωσης της φτώχειας, της προστασίας του φυσικών πόρων του πλανήτη µας και
της προαγωγής της ανθρώπινης ανάπτυξης,
– το σχέδιο εφαρµογής των αποτελεσµάτων της διάσκεψης κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ,
ένα πρόγραµµα δράσης που θέτει χρονικά δεσµευτικούς στόχους.
Στη διάσκεψη κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ συνήφθησαν περισσότερες από 200 εταιρικές
σχέσεις, όπως οι πρωτοβουλίες της ΕΕ «Νερό για τη Ζωή», «Ενέργεια για την εξάλειψη της
φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη», και «Επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, διακυβέρνηση
και εµπόριο». Αυτές οι εταιρικές σχέσεις που έχουν σχεδιαστεί ως µέσα για την ανάληψη
κοινής δράσης από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισµούς και λοιπούς ενδιαφερόµενους είναι
απαραίτητα στάδια για τη µετάβαση από τα λόγια στα έργα.
Η διάσκεψη κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ επιβεβαίωσε επίσης τη στήριξη των πολυµερών
σχέσεων από τη διεθνή κοινότητα. Οι ηγέτες του κόσµου επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή
τους στις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου,
καθώς και στην ενδυνάµωση των πολυµερών σχέσεων και δεσµεύτηκαν να αντιµετωπίσουν
από κοινού τις προκλήσεις στον τοµέα της αειφορίας σε παγκόσµιο επίπεδο.
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Η Π∆ΚΑΑ ενέκρινε µια σειρά νέων, ποσοτικά προσδιορίσιµων στόχων και επιβεβαίωσε
παράλληλα τους υφιστάµενους διεθνείς αναπτυξιακούς στόχους, ιδίως τους αναπτυξιακούς
στόχους της χιλιετίας.
Κύριοι στόχοι της Π∆ΚΑΑ
– Μείωση στο ήµισυ του αριθµού των ατόµων χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµο νερό και
στοιχειώδεις υπηρεσίες αποχέτευσης έως το 2015.
– Αύξηση της πρόσβασης σε σύγχρονες υπηρεσίες παροχής ενέργειας και της ενεργειακής
απόδοσης, και στήριξη του στόχου που τέθηκε από την νέα εταιρική σχέση για την
ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD) για τη διασφάλιση πρόσβασης στην παροχή ενέργειας
τουλάχιστον του 35 % των Αφρικανών εντός της επόµενης εικοσαετίας.
– Αναστροφή της σηµερινής τάσης υποβάθµισης των φυσικών πόρων το συντοµότερο
δυνατό µέσω της εφαρµογής στρατηγικών που περιλαµβάνουν στόχους για την προστασία
των οικοσυστηµάτων και την επίτευξη ολοκληρωµένης διαχείρισης των έγγειων, υδάτινων
και έµβιων πόρων, ενισχύοντας παράλληλα τις περιφερειακές, εθνικές και τοπικές
ικανότητες.
– Σηµαντική µείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 και ανάσχεση της
µείωσης των ιχθυαποθεµάτων.
– Ελαχιστοποίηση των επιβλαβών επιδράσεων των χηµικών ουσιών (ιδίως µέσω της
διασφάλισης ότι, έως το 2020, οι χηµικές ουσίες δεν θα χρησιµοποιούνται κατά τρόπους
επιβλαβείς για την υγεία και το περιβάλλον).
– Ανάπτυξη ενός δεκαετούς πλαισίου προγραµµάτων για την αειφόρο παραγωγή και
κατανάλωση.
– Έναρξη εφαρµογής στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις χώρες έως το 2005.
Η ΕΕ προσήλθε στο Γιοχάνεσµπουργκ µε ένα φιλόδοξο σχέδιο, αξιοποιώντας περαιτέρω τις
προτάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Προς µια παγκόσµια
σύµπραξη για αειφόρο ανάπτυξη» τον Φεβρουάριο του 2002.2 Η ΕΕ διαδραµάτισε
πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγµατεύσεις της Π∆ΚΑΑ και υποσχέθηκε ότι θα
προχωρήσει ακόµα περισσότερο σε σύγκριση µε τις πολυµερείς δεσµεύσεις σε µια σειρά
θεµάτων όπως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η ΕΕ πρέπει να αποδείξει συγκεκριµένα πώς σκοπεύει να ανταποκριθεί στις παγκόσµιες
δεσµεύσεις της. Όπως επισηµαίνεται στην έκθεση σύνθεσης της Επιτροπής για το 20033, για
την εκπλήρωση των δεσµεύσεων απαιτείται µακρόχρονη προσπάθεια, που θα επικεντρώνεται
στη συνεκτικότητα των πολιτικών, την αειφόρο παγκοσµιοποίηση και την αειφόρο παραγωγή
και κατανάλωση – τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και διεθνώς – καθώς και στη µείωση της
φτώχειας, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς πόρων. Η ΕΕ θα συµµετέχει ενεργά στις διεθνείς
συνεργασίες και τις πολυµερείς διαδικασίες για τη στήριξη της επίτευξης των στόχων της
Π∆ΚΑΑ.
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COM(2002)82 τελικό
Η ετήσια έκθεση σύνθεσης επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να παρακολουθεί στην πρόοδο που
σηµειώνεται ως προς την εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας . COM(2003)5 τελικό/2
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Στην ΕΕ υπάρχει ήδη το βασικό πλαίσιο πολιτικής που απαιτείται για την εφαρµογή. Τον
Μάρτιο του 2003, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενίσχυσε τη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης
της ΕΕ µέσω του καθορισµού σειράς προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δράσεις της ΕΕ, για
την υλοποίηση, µεταξύ άλλων, των πολιτικών φιλοδοξιών που συµφωνήθηκαν στο
Γιοχάνεσµπουργκ, στη Ντόχα και στο Μοντερρέι. Στην πραγµατικότητα, βρίσκεται σε
εξέλιξη η διαδικασία ενσωµάτωσης των αποτελεσµάτων της Π∆ΚΑΑ στο πρόγραµµα
εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ.
Προτεραιότητες που συµφωνήθηκαν στο εαρινό Συµβούλιο του 2003
– εξασφάλιση ουσιαστικών επακόλουθων ενεργειών κατόπιν των νέων σκοπών και στόχων
που συµφωνήθηκαν στο Γιοχάνεσµπουργκ όσον αφορά την ύδρευση και αποχέτευση, την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα εξαντλούµενα αποθέµατα ιχθύων, τις
χηµικές ουσίες και τους φυσικούς πόρους, συµπεριλαµβανοµένων των δασών και της
βιοποικιλότητας;
– εξασφάλιση αποτελεσµατικής παρακολούθησης της δέσµευσης του Μοντερρέι για
επίτευξη του στόχου του 0,7 % για τη δηµόσια αναπτυξιακή βοήθεια
– διεύρυνση της εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο
και διεθνώς·
– τόνωση του αισθήµατος κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης των εταιρειών, τόσο σε
επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές· µέσα προαγωγής των βιώσιµων και δίκαιων εµπορικών
ανταλλαγών, ιδίως µε την ανάπτυξη κινήτρων για το εµπόριο αγαθών που έχουν παραχθεί
µε αειφόρες µεθόδους και την ενθάρρυνση εξαγωγικών πιστώσεων που να µην αντίκεινται
στην αειφόρο ανάπτυξη·
– περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των πρωτοβουλιών της ΕΕ «Νερό για τη ζωή» και
«Ενέργεια για την εξάλειψη της ένδειας και την αειφόρο ανάπτυξη»
– συµβολή στην ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης, µε βάση π.χ.
την εµπειρία που έχει αποκοµιστεί στη συνάρτηση της διεργασίας Euromed·
– έγκαιρη εκπόνηση, τόσο στο διεθνές πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο της ΕΕ, του δεκαετούς
πλαισίου προγραµµάτων για την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση, στα οποία η Ένωση
θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο·
– ενίσχυση της διεθνούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει
σε αναβάθµιση του UNEP σε ειδικευµένο οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών µε εντολή
ευρείας βάσεως σε θέµατα περιβάλλοντος.
Για την επίτευξη των στόχων της Π∆ΚΑΑ απαιτούνται καθοδηγητική στήριξη και ανάπτυξη
συνεργιών τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, προκειµένου να αποφευχθεί το
ενδεχόµενο δυσµενών επιπτώσεων, επικαλύψεων και αλληλοσυγκρουόµενων πολιτικών. Η
βελτίωση της συνεκτικότητας µεταξύ των πολιτικών είναι η βασική πρόκληση που
αντιµετωπίζει η αειφόρος ανάπτυξη, τόσο εντός της διευρυµένης Ευρώπης όσο και σε
παγκόσµιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό είναι σηµαντικό να υπογραµµισθεί ότι υπάρχει στενή
σχέση ανάµεσα στις διαδικασίες παρακολούθησης όλων των µειζόνων διασκέψεων του ΟΗΕ
και ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αποφύγει τον κίνδυνο της διπλής εργασίας και των
αλληλοσυγκρουόµενων προγραµµάτων δράσης.
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Οµοίως, είναι απαραίτητο να καλλιεργηθεί ο διάλογος και η συνεργασία µε ενδιαφεροµένους
εντός της ΕΕ και µε εταίρους εκτός της ΕΕ, και ιδίως µε αναπτυσσόµενες χώρες, στις οποίες
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η ευαισθητοποίηση και η προαγωγή της ενσωµάτωσης των
προκλήσεων που αφορούν την αρχή της αειφορίας στις στρατηγικές ανάπτυξης και µείωσης
της φτώχειας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποιώντας το έργο της οµάδας εργασίας για τους δείκτες
αειφόρου ανάπτυξης, αναπτύσσει ένα συνολικό σύστηµα αξιολόγησης και υποβολής
εκθέσεων που βασίζεται σε συγκεκριµένους δείκτες. Οι προτεραιότητες που προέρχονται από
την εφαρµογή της Π∆ΚΑΑ συνιστούν αναπόσπαστο µέρος του πλαισίου για τους δείκτες,
που αποτελεί τη βάση για το εν λόγω σύστηµα.
3.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Είναι απολύτως απαραίτητο να αυξηθεί η συνεκτικότητα των πολιτικών, εν µέρει µέσω της
αξιολόγησης των διαφόρων εσωτερικών και εξωτερικών συνεπειών των προτάσεων πολιτικής
της ΕΕ. Η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και η προαγωγή της αειφόρου
παραγωγής και κατανάλωσης είναι επίσης απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων της
Π∆ΚΑΑ στην ΕΕ. Τέλος, η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί σηµαντική, αυτόνοµη συµβολή στην
αειφόρο ανάπτυξη.
3.1.

Συνεκτικότητα: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης της ΕΕ και εξωτερικές
παρενέργειες.
Η συνεκτικότητα των πολιτικών είναι µια έννοια που θέτει προκλήσεις και
εµπεριέχει αρκετές διαστάσεις.4 Υπάρχει περιθώριο για τη βελτίωση της
συνεκτικότητας των εσωτερικών πολιτικών, κυρίως µέσω της αύξησης της
ενσωµάτωσης των στόχων που άπτονται της αειφορίας στις πολιτικές της ΕΕ.
Επίσης οι πολιτικές στο εσωτερικό της ΕΕ µπορεί να έχουν παρενέργειες σε άλλες
χώρες, υπονοµεύοντας έτσι τους εκεί στόχους των πολιτικών της ΕΕ, κυρίως στον
τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Και οι δύο αυτές πτυχές (δηλ. η εξασφάλιση
της συνεκτικότητας των εσωτερικών πολιτικών και η αποτροπή αρνητικού
αντίκτυπου εκτός της ΕΕ) ελήφθησαν υπόψη σε ευρύ φάσµα πολιτικών της ΕΕ όπως
– µεταξύ άλλων – στους τοµείς της γεωργίας, της αλιείας, των µεταφορών και της
ενέργειας:
· Μέσω της προσφάτως συµφωνηθείσας µεταρρύθµισης της κοινής γεωργικής
πολιτικής (ΚΓΠ) του 2003 επιτελείται σηµαντική στροφή προς ένα αειφόρο
γεωργικό µοντέλο για την Ευρώπη και περιορισµός των επιχορηγήσεων που
χορηγούνται βάσει της παραγωγής και επιφέρουν στρεβλώσεις του εµπορίου.
Προάγονται περισσότερο αειφόρες καλλιεργητικές πρακτικές χάρη στην
αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή, κώδικες καλών πρακτικών, η
τήρηση οικολογικών προϋποθέσεων, µέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου και
µηχανισµοί επίβλεψης. Προβλέπεται η συµµόρφωση µε απαιτήσεις όσον αφορά
το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίµων και την καλή διαβίωση των ζώων.
Όλα αυτά αναµένεται να έχουν θετική επίδραση, κυρίως στη διατήρηση της
γονιµότητας του εδάφους, στην προστασία της βιοποικιλότητας, των ηµιφυσικών

4

Βλ. την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Προς µία παγκόσµια σύµπραξη για αειφόρο ανάπτυξη»
COM(2002) 82 τελικό, και την επισκόπηση περιβαλλοντικής πολιτικής για το 2003.
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ενδιαιτηµάτων και τοπίων, καθώς και στη βελτίωση της οικολογικής απόδοσης
στη χρήση των εισροών.
· Η προτεινόµενη µεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής θα οδηγήσει στην
ανάπτυξη µιας προσέγγισης της αλιείας µε βάση τα οικοσυστήµατα η οποία θα
σέβεται τα ασφαλή βιολογικά όρια και στην κατάργηση των επιχορηγήσεων για
την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής για
ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για συµφωνίες αλιευτικής σύµπραξης µε τρίτες χώρες
του ∆εκεµβρίου 20025 αναγνωρίζεται η ανάγκη εξασφάλισης της συνεκτικότητας
µε τους αναπτυξιακούς στόχους και συµβολής στην αειφόρο διαχείριση των
ιχθυαποθεµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο.
· Οι δράσεις που σκιαγραφούνται στην Πράσινη Βίβλο για την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασµού6 και στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική
µεταφορών µε ορίζοντα το 20107 αναµένεται να συµβάλουν επίσης στην αύξηση
της συνεκτικότητας και στους δύο τοµείς πολιτικής µέσω της καλύτερης
ενσωµάτωσης των απαιτήσεων που αφορούν τη βιωσιµότητα. Η εν λόγω Λευκή
Βίβλος περιλαµβάνει επίσης µια σειρά προτάσεων για την αντιµετώπιση των
αρνητικών περιβαλλοντικών συνεπειών και την αποτροπή του φαινοµένου της
κυκλοφοριακής συµφόρησης. Η κατάργηση των επιβλαβών από περιβαλλοντικής
άποψης επιδοτήσεων στον τοµέα της ενέργειας παραµένει βασική προτεραιότητα.
· Τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής και της
πολιτικής συνοχής ενδεχοµένως έχουν επίσης σηµαντικές επιπτώσεις στους
έγγειους και τους φυσικούς πόρους. Εποµένως, πρέπει να συνοδεύονται από
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.
· Οι πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µπορούν να συµβάλουν στους
στόχους των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη,
συµπληρώνοντας υφιστάµενα εργαλεία πολιτικής, όπως οι εµπορικές και οι
αναπτυξιακές συµφωνίες. Ένας τοµέας προτεραιότητας της στρατηγικής για την
προαγωγή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι η ενσωµάτωσή της στις
κοινοτικές πολιτικές8.
Παράλληλα µε τη διαµόρφωση πολιτικών έχει θεσπιστεί ένα οριζόντιο µέσο για την
αξιολόγηση όλων των µειζόνων προτάσεων πολιτικής της Επιτροπής9. Αυτός ο νέος
µηχανισµός θα συµβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της συνεκτικότητας καθώς θα
επιτρέψει κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων την ανάντη ανάλυση πιθανών
οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µεταξύ άλλων και σε
σχέση µε τρίτες χώρες.

5
6
7
8
9

Ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για συµφωνίες αλιευτικής σύµπραξης µε
τρίτες χώρες, COM(2002) 637 τελικό.
COM(2000) 769 τελικό
COM(2001) 370 τελικό
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη: µια συνεισφορά των
επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη. COM(2002) 347.
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την αξιολόγηση του αντίκτυπου - COM(2002) 276 τελικό
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Η σηµασία της ενσωµάτωσης απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας και σε άλλες
πολιτικές της ΕΕ µε στόχο την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης αναγνωρίζεται
στο άρθρο 6 της Συνθήκης. Τον Ιούνιο του 1998 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Κάρντιφ ζήτησε από διάφορους σχηµατισµούς του Συµβουλίου να εκπονήσουν
στρατηγικές και προγράµµατα που να στοχεύουν στην ενσωµάτωση
περιβαλλοντικών παραµέτρων στους αντίστοιχους τοµείς πολιτικής τους
(βιοµηχανία, εσωτερική αγορά, ανάπτυξη, αλιεία, ενέργεια, µεταφορές, γεωργία,
γενικές υποθέσεις, οικονοµικές και χρηµατοδοτικές υποθέσεις και πληροφόρηση,
και διά βίου µάθηση). Όπως υπογραµµίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον
Μάρτιο του 2003 και από την επισκόπηση περιβαλλοντικής πολιτικής του 2003, η
διαδικασία αυτή πρέπει να αναζωογονηθεί.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη και του Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ που εγκρίθηκαν στη Νίκαια τον ∆εκέµβριο του
2000, η ΕΕ έχει δεσµευτεί ως προς την πλήρη ενσωµάτωση οικονοµικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων, καθώς και των θεµελιωδών
δικαιωµάτων, περιλαµβανοµένων των βασικών προτύπων εργασίας και ισότητας των
φύλων, στις πολιτικές και στις δράσεις της, επιδεικνύοντας το δέοντα σεβασµό τόσο
στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική τους διάσταση.
Η δέσµευση για ενσωµάτωση προβληµατισµών συναφών µε την αειφορία στις
εξωτερικές πολιτικές επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2003. Οι ηγέτες της ΕΕ συµφώνησαν να θεσπίσουν
ένα δίκτυο «πράσινης διπλωµατίας» το έργο του οποίου συνέβαλε καθοριστικά στην
εφαρµογή της στρατηγικής ενσωµάτωσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εξωτερικών
Σχέσεων, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2002. Αναµένεται επίσης να συµβάλει στην
πιο αποτελεσµατική χρήση της διπλωµατίας της ΕΕ όσον αφορά τη στήριξη του
προγράµµατός της για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.
Τον Οκτώβριο του 2003, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θέσπισαν ένα άτυπο δίκτυο
επί θεµάτων συνεκτικότητας στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, σε επίπεδο
ανώτερων στελεχών. Το δίκτυο θα ενισχύσει την οικοδόµηση ικανοτήτων και τον
συντονισµό και θα θέσει συγκεκριµένους στόχους για την παραγωγή έργου επί
θεµάτων που άπτονται της συνεκτικότητας. Οι συµµετέχοντες θα επισηµαίνουν
αλλήλοις την ύπαρξη τυχόν πρωτοβουλιών σε επίπεδο πολιτικής που έχουν
αντίκτυπο στην αναπτυξιακή συνεργασία και θα εντοπίζουν τυχόν ελλείψεις όσον
αφορά τη συνεκτικότητα.
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Εν εξελίξει δράσεις της ΕΕ
– Βελτίωση της συνεκτικότητας των πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών µελών
για τη βελτίωση των συνεργιών και την παράλληλη αποφυγή αρνητικών
συνεπειών τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες.
– Εφαρµογή της µεταρρύθµισης της κοινής γεωργικής πολιτικής που
αποφασίστηκε το 2003 και συνέχιση της διαδικασίας µεταρρυθµίσεων στους
εναποµένοντες γεωργικούς τοµείς.
– Εφαρµογή της µεταρρύθµισης στην κοινή αλιευτική πολιτική.
– Ενσωµάτωση του περιβάλλοντος σε άλλους τοµείς πολιτικής στους οποίους οι
περιβαλλοντικές πιέσεις είναι ιδιαιτέρως υψηλές, όπως οι τοµείς των
µεταφορών, της ενέργειας και της βιοµηχανίας, και αναζωογόνηση της
διαδικασίας του Κάρντιφ.
– Αξιολόγηση των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών των
µειζόνων προτάσεων πολιτικής και των εµπορικών διαπραγµατεύσεων.
– Βελτίωση της ενσωµάτωσης αρχών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις πολιτικές
της ΕΕ, όπου είναι απαραίτητο.
– Έναρξη της λειτουργίας του δικτύου «πράσινης διπλωµατίας», σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης, και του άτυπου
δικτύου επί θεµάτων συνεκτικότητας στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 179 της Συνθήκης ΕΚ.
3.2.

Αειφόρος διαχείριση της βάσης φυσικών πόρων
Στο σχέδιο εφαρµογής των αποτελεσµάτων της διάσκεψης κορυφής του
Γιοχάνεσµπουργκ δηλώνεται ότι για να αναστραφεί η σηµερινή τάση υποβάθµισης
των φυσικών πόρων είναι αναγκαίο να εφαρµοστούν στρατηγικές για την προστασία
των οικοσυστηµάτων και την επίτευξη ολοκληρωµένης διαχείρισης των εγγείων,
υδάτινων και έµβιων πόρων.
Παρόλο που η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει ευρύ φάσµα µέτρων που αποσκοπούν στην
αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων (π.χ. βιοποικιλότητα, ύδατα και έδαφος),
απαιτείται περαιτέρω δράση για την επίτευξη των στόχων του Γιοχάνεσµπουργκ, η
οποία προγραµµατίζεται σε διάφορους τοµείς.
Στο πλαίσιο της Π∆ΚΑΑ, όλες οι χώρες ανέλαβαν δέσµευση για σηµαντική µείωση
του ποσοστού απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010. Η ΕΕ προχώρησε ακόµη
περισσότερο θέτοντας έναν ακόµα πιο φιλόδοξο στόχο: την ανάσχεση της µείωσης
της βιοποικιλότητας έως το 2010. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει ξεκινήσει ευρεία επισκόπηση της πολιτικής της ΕΕ σε θέµατα
βιοπικοιλότητας υπό τη µορφή διαβούλευσης και θα υποβάλει συστάσεις για µια
σειρά µέτρων προτεραιότητας, στα οποία θα περιλαµβάνονται οι εµπλεκόµενοι
παράγοντες και τα χρονοδιαγράµµατα, και θα προσδιορίσει επίσης τους
απαιτούµενους πόρους. Σε ορισµένους τοµείς (γεωργία, ανάπτυξη, αλιεία, κλπ.)
έχουν ήδη εκπονηθεί ειδικά σχέδια δράσης σχετικά µε τη βιοποικιλότητα. Οι δείκτες
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εφαρµογής µέτρων για τη βιοποικιλότητα εκπονούνται σε συνεργασία µε τον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος.
Καθώς οι ωκεανοί και τα εδάφη αποτελούν δεξαµενές βιοποικιλότητας ζωτικής
σηµασίας, η Επιτροπή έχει εκδώσει δύο σχετικές ανακοινώσεις: «Προς µια
στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» και
«Προς µια θεµατική στρατηγική για την προστασία του εδάφους».10 Οι δράσεις που
προτείνονται σε αυτές τις ανακοινώσεις θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη
συνολικών στρατηγικών για το έδαφος και το θαλάσσιο περιβάλλον.11
Η Επιτροπή σκιαγράφησε πρόσφατα νέα στρατηγική για την προαγωγή της
αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων.12 Η στρατηγική αυτή θα επιληφθεί του
θέµατος της χρήσης των φυσικών πόρων κατά απόλυτα συνολικό τρόπο και θα
επικεντρωθεί στις περιβαλλοντικές συνέπειες της χρήσης των φυσικών πόρων, µε
στόχο την αποσύνδεση της οικονοµικής ανάπτυξης από την υποβάθµιση του
περιβάλλοντος. Οι τρεις βασικοί του στόχοι είναι η συλλογή πληροφοριών και η
ενηµέρωσή τους, η αξιολόγηση πολιτικών που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τους
φυσικούς πόρους και ο προσδιορισµός των ενδεδειγµένων µέτρων. Σκοπός των
υλοποιούµενων δράσεων είναι η εξέταση ολόκληρου του κύκλου ζωής των φυσικών
µας πόρων, από την είσοδό τους στην οικονοµία έως την επιστροφή τους στο
έδαφος, τον αέρα και το νερό, και ο προσδιορισµός εκείνων των χρήσεων των
φυσικών πόρων που παρουσιάζουν τις καλύτερες προοπτικές για περιβαλλοντική
βελτίωση, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές δυνατότητες και τις
κοινωνικοοικονοµικές παραµέτρους.
Εν εξελίξει δράσεις της ΕΕ
– Επισκόπηση της πολιτικής της ΕΕ στον τοµέα της βιοποικιλότητας και ανάπτυξη
σχεδίων δράσης σε σχέση µε τις στρατηγικές για το έδαφος και το θαλάσσιο
περιβάλλον.
– Χάραξη στρατηγικής για την προαγωγή της αειφόρου χρήσης των φυσικών
πόρων.
3.3.

Αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση
Στο σχέδιο εφαρµογής των αποτελεσµάτων της διάσκεψης κορυφής του
Γιοχάνεσµπουργκ περιλαµβάνεται δέσµευση για την προαγωγή µοντέλων αειφόρου
παραγωγής και κατανάλωσης, διαδικασία της οποίας θα ηγηθούν οι αναπτυγµένες
χώρες και από την οποία θα ωφεληθούν όλες οι χώρες.
Στην ΕΕ υπάρχει ήδη ευρύ φάσµα πολιτικών και µέσων για την προαγωγή της
αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης, που επιλαµβάνονται της πλευράς τόσο της

10

11

12

Ανακοίνωση της Επιτροπής – Προς µια θεµατική στρατηγική για την προστασία του εδάφους,
COM(2002)179 τελικό, 16 Απριλίου 2002 και ανακοίνωση της Επιτροπής – Προς µια στρατηγική για
την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, COM(2002)539 τελικό, 2 Οκτωβρίου
2002.
Στην επισκόπηση της πολιτικής για το περιβάλλον για το 2003 γίνεται περιγραφή του σταδίου
προετοιµασίας των διαφόρων θεµατικών στρατηγικών υπό το 6ο πρόγραµµα δράσης για το
περιβάλλον.
«Προς µια θεµατική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων», COM(2003) 572.
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προσφοράς όσο και της ζήτησης. Σε αυτές περιλαµβάνονται, λόγου χάρη, η
ολοκληρωµένη πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης (IPPC),13 το κοινοτικό
σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS),14 το
οικολογικό σήµα της ΕΕ15, το νέο κοινοτικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των
ενεργειακών προϊόντων και του ηλεκτρικού ρεύµατος, και η Ολοκληρωµένη
Πολιτική Προϊόντων (IPP).16
Σε καίριους τοµείς, όπως αυτοί των µεταφορών και της ενέργειας, έχει αναληφθεί
σειρά πρωτοβουλιών για την προαγωγή της εξοικονόµησης ενέργειας και της
ενεργειακής απόδοσης (π.χ. ενεργειακές επιδόσεις κτιρίων, συµπαραγωγή
θερµότητας και ηλεκτρισµού), έχουν τεθεί στόχοι για τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή και καυσίµων κίνησης, και έχουν ληφθεί µέτρα
για τη µετατόπιση της µεταφοράς αγαθών προς τα σιδηροδροµικά και πλωτά µέσα
µεταφοράς. Επίσης η διαχείριση των αποβλήτων διέπεται από νοµοθεσία που
βασίζεται σε τρεις αρχές – πρόληψη, ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση – και
στοχεύει στη βελτίωση της τελικής διάθεσης και της παρακολούθησης.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη µπορεί επίσης να συµβάλλει θετικά στην αειφόρο
παραγωγή και κατανάλωση καθώς εν µέρει εξελίσσεται σύµφωνα µε τις
καταναλωτικές ανάγκες και προσδοκίες. Οι καταναλωτές, στο πλαίσιο της
αγοραστικής τους συµπεριφοράς, απαιτούν ολοένα περισσότερη πληροφόρηση και
διαβεβαιώσεις ότι τα ευρύτερα συµφέροντά τους, όπως οι περιβαλλοντικές και οι
κοινωνικές τους ανησυχίες, λαµβάνονται υπόψη κατά την παραγωγή και τη διάθεση
των προϊόντων και οι εταιρείες δείχνουν ολοένα µεγαλύτερη ευαισθησία στις
απαιτήσεις αυτές. Ανταποκρινόµενοι στο γεγονός αυτό, πολλοί µεµονωµένοι
κατασκευαστές, βιοµηχανικοί κλάδοι, ΜΚΟ και δηµόσιες αρχές έχουν προχωρήσει
στη θέσπιση ενός αυξανόµενου αριθµού κοινωνικών και περιβαλλοντικών σηµάτων
καθώς και σηµάτων θεµιτού εµπορίου.
Ωστόσο, τα περιβαλλοντικά οφέλη που επιτυγχάνονται µέσω της εφαρµογής
νοµοθετικών µέτρων, προαιρετικών µέσων, τεχνολογιών και καινοτοµιών, µερικές
φορές αντισταθµίζονται από την αύξηση της κατανάλωσης.
Λαµβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσµα πολιτικών και µέσων που υπάρχουν ήδη στην
ΕΕ, το έργο που θα πρέπει να επιτελεστεί στον τοµέα της αειφόρου παραγωγής και
κατανάλωσης δεν πρέπει να ξεκινήσει από µηδενική βάση. Αντιθέτως, οφείλει να
αξιοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες, επικεντρώνοντας στους τοµείς που
παρουσιάζουν επιδεινούµενες τάσεις. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναπτυχθούν
διάφορα µέτρα πολιτικής, περιλαµβανοµένων µέσων που βασίζονται στην αγορά,
όπως οι φόροι και τα κίνητρα που σχετίζονται µε το περιβάλλον, ώστε οι εξωγενείς
περιβαλλοντικοί παράγοντες να αντικατοπτρίζονται καλύτερα στην τιµολόγηση των
προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς επίσης και επικεντρωµένες δράσεις
13
14

15
16

Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη
και έλεγχο της ρύπανσης.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρηµένου κοινοτικού συστήµατος απονοµής οικολογικού σήµατος
Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων - Οικοδοµώντας στην συνεκτίµηση του περιβαλλοντικού κύκλου
ζωής, COM(2003) 302.
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πληροφόρησης και διά βίου µάθησης µε στόχο την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή
των µοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης.
Οι περισσότερες εκποµπές από τις µεταφορές (µόλυβδος, θείο, CO, NOx, ΠΟΕ,
σωµατίδια) µειώνονται. Ωστόσο, οι εκποµπές CO2 αποτελούν εξαίρεση. Μια σειρά
µέτρων, όπως η βελτίωση του βαθµού απόδοσης των καυσίµων, τα εναλλακτικά
καύσιµα κίνησης και η αλλαγή του τρόπου µεταφοράς αναµένεται να συµβάλουν
στη µεταβολή της παρούσας τάσης. Είναι επίσης απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οι
περιβαλλοντικές δαπάνες των οδικών µεταφορές θα λαµβάνονται καλύτερα υπόψη,
κυρίως µέσω της ανάπτυξης ενός κοινοτικού πλαισίου για την τιµολόγηση της
υποδοµής των οδικών µεταφορών, σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής.17
Όσον αφορά τις συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου οι οποίες προέρχονται σε
µεγάλο βαθµό από τον ενεργειακό τοµέα και από τη χρήση ενέργειας σε άλλους
τοµείς (µεταφορές, βιοµηχανία, κλπ), τα πιο πρόσφατα επίσηµα στοιχεία (από το
2001) δείχνουν µείωση 2,3 % σε σχέση µε το 1990. Έτσι, για να πετύχει η ΕΕ το
σχετικό στόχο του Κιότο, πρέπει να συντελείται µείωση 0,6 % κατά µέσο όρο
ετησίως έως το 2012. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται πρόσθετα µέτρα, καθώς και
ένας βαθµός ενίσχυσης από τους µηχανισµούς του Κιότο, ήτοι την εµπορία
δικαιωµάτων εκποµπών, την από κοινού εφαρµογή και τον µηχανισµό καθαρής
ανάπτυξης. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η πτωτική τάση που
σηµειωνόταν στα µέσα/τέλη της δεκαετίας του 1990, στις αρχές της τρέχουσας
δεκαετίας έχει µετατραπεί σε αυξητική. Τα µέτρα που καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα για την Αλλαγή του Κλίµατος (ΕΠΑΚ),18 το οποίο θεσπίστηκε στα µέσα
του 2000, βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια προετοιµασίας ή εφαρµογής και
αναµένεται να συµβάλουν στην επαναφορά των επιδόσεων όσον αφορά τις εκποµπές
αερίων θερµοκηπίου εντός των προσδοκώµενων πλαισίων για το 2008-2012 και
µετέπειτα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η δεύτερη έκθεση αξιολόγησης του ΕΠΑΚ19 επεσήµανε τη
σηµασία της εφαρµογής και της παρακολούθησης. Ένας τοµέας που χρήζει
ιδιαίτερης προσοχής είναι αυτός της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, όπου τα
κράτη µέλη επιδεικνύουν πολύ διαφορετικά επίπεδα προόδου ως προς τη συµβολή
τους στην επίτευξη του συνολικού στόχου του 12 % έως το 2010 που έχει θέσει η ΕΕ
όσον αφορά το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ή των επιµέρους στόχων
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έως το 2010 όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύµα ή
τα βιοκαύσιµα. Η χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των βιοκαυσίµων
αναµένεται να αυξηθεί µετά την 1/1/2004, ηµεροµηνία κατά την οποία θα τεθεί σε
ισχύ η νέα οδηγία για τη φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων και του
ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς περιλαµβάνει διατάξεις για µειωµένη φορολόγηση και
πιο ευέλικτη χρήση των δηµοσιονοµικών µέτρων για τα ενεργειακά προϊόντα και το
ηλεκτρικό ρεύµα αυτού του είδους. Οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων θα

17

18

19

Πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 1999/62/EΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήµατα που χρησιµοποιούν ορισµένα
έργα υποδοµής, COM(2003) 448 τελικό
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε πολιτικές και
µέτρα της ΕΕ για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου: προς ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για
την Αλλαγή του Κλίµατος (ECCP-ΕΠΑΚ), COM(2000) 88.
∆εύτερη έκθεση προόδου του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Αλλαγή του Κλίµατος, Απρίλιος
2003, http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm.
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επιτρέψουν στην Κοινότητα στο εγγύς µέλλον να προσδιορίσει µε µεγαλύτερη
ακρίβεια τα κράτη µέλη που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη συνολική πολιτική.
Όσον αφορά τις χηµικές ουσίες, η νέα πολιτική της ΕΕ στον τοµέα αυτό για την
καταχώριση, αξιολόγηση και έγκριση χηµικών ουσιών (REACH)20, θα συµβάλει
αποφασιστικά στην επίτευξη του στόχου της Π∆ΚΑΑ για εξασφάλιση χρηστής
διαχείρισης των χηµικών ουσιών καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους. Ο κύριος στόχος της
νέας πολιτικής είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον παράλληλα µε την διατήρηση και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας του τοµέα χηµικών ουσιών.
Η ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών αναµένεται να διαδραµατίσει ολοένα
σηµαντικότερο ρόλο στη στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο παραγωγή και
κατανάλωση. Το πρόγραµµα δράσης για την περιβαλλοντική τεχνολογία (ETAP) θα
θεσπίσει ένα πλαίσιο για την προαγωγή της ανάπτυξης και της χρήσης
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, µέσω της εξάλειψης των υφιστάµενων εµποδίων
στην αγορά και της παρουσίασης λύσεων που βασίζονται στην αγορά, καθώς και
µέσω της παροχής κινήτρων όπως επιχορηγήσεις επενδύσεων, περιβαλλοντική
φορολογία, σταδιακή κατάργηση των άµεσων ή έµµεσων επιχορηγήσεων προς
ρυπογόνες τεχνολογίες και άρση των λοιπών υφιστάµενων θεσµικών εµποδίων ή
εµποδίων στην αγορά που δυσχεραίνουν την τεχνολογική καινοτοµία. Η Λευκή
Βίβλος για την ευρωπαϊκή διαστηµική πολιτική, προτείνει δράσεις για τη χρήση
διαστηµικών τεχνολογιών και γεωσκοπήσεων στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της
ΚΓΠ, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την παρακολούθηση των τροπικών
δασών.
Εν εξελίξει δράσεις της ΕΕ
– Εφαρµογή και ανάπτυξη των υπαρχόντων µέτρων και µέσων για την παροχή
κινήτρων για περισσότερα αειφόρα προϊόντα και υπηρεσίες, και για τον
συνυπολογισµό εξωγενών κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Σε
αυτά περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, αντικειµενικά, διαφανή και µη
επιφέροντα διακρίσεις προαιρετικά συστήµατα σήµανσης, που βασίζονται στις
βασικές συµβάσεις της ∆ΟΕ ή σε αναγνωρισµένα περιβαλλοντικά πρότυπα,
καθώς και η παροχή στήριξης στις αναπτυσσόµενες χώρες ώστε να
χρησιµοποιήσουν τα συστήµατα αυτά, ιδίως µέσω της οικοδόµησης ικανοτήτων
και της στήριξης των προσπαθειών για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της
διαθεσιµότητας και του µη επιφέροντος διακρίσεις χαρακτήρα των συστηµάτων.
– Επικέντρωση σε τοµείς στους οποίους οι εκποµπές εξακολουθούν να
αυξάνονται, ιδίως σε εκείνους των µεταφορών και της ενέργειας.
– Μεταρρύθµιση της πολιτικής στον τοµέα των χηµικών ουσιών.
– Στήριξη της ανάπτυξης και της χρήσης των περιβαλλοντικών τεχνολογιών,
µεταξύ άλλων, µέσω της εφαρµογής των δράσεων που διατυπώνονται στο
πρόγραµµα δράσης για την περιβαλλοντική τεχνολογία.

20

«Καταχώριση, αξιολόγηση και έγκριση χηµικών ουσιών» COM(2003)644.
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3.4.

Η συµβολή της διεύρυνσης στην αειφόρο ανάπτυξη
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «∆έκα χρόνια µετά τη ∆ιάσκεψη του Ρίο:
Προετοιµασία για την παγκόσµια διάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη του 2002»21
αναφέρεται ότι «η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ενδεχοµένως η
µεγαλύτερη δυνατή συνεισφορά της ΕΕ στην παγκόσµια αειφόρο ανάπτυξη».
Την 1η Μαΐου 2004 η ΕΕ θα δεχθεί στους κόλπους της τα νέα κράτη µέλη: τις
Κύπρο, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία. Από την ηµεροµηνία προσχώρησής
τους όλες αυτές οι χώρες θα είναι υποχρεωµένες να επιβάλλουν και να εφαρµόζουν
την κοινοτική νοµοθεσία και τις κοινοτικές πολιτικές. Η Βουλγαρία, η Ρουµανία και
η Τουρκία θα συνεχίσουν επίσης να εναρµονίζουν τη νοµοθεσία τους µε εκείνη της
ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη δική τους προσχώρηση.
Η διεύρυνση έχει βοηθήσει τις προσχωρούσες χώρες, οι οποίες θα συµµετέχουν
πλήρως στην εφαρµογή της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης της ΕΕ και της
στρατηγικής της Λισσαβόνας, στην εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων του
σχεδίου εφαρµογής των αποτελεσµάτων της διάσκεψης κορυφής του
Γιοχάνεσµπουργκ σε διάφορους τοµείς, όπως η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον,
η ανάπτυξη, και πολλοί άλλοι.
Στον τοµέα του περιβάλλοντος, λόγου χάρη, τα νέα κράτη µέλη υιοθέτησαν πρότυπα
της ΕΕ και κατέβαλαν σηµαντικές προσπάθειες, µε τη συνδροµή των µέσων της ΕΕ,
για την αναβάθµιση της περιβαλλοντικής τους υποδοµής. Μεταξύ άλλων,
επικύρωσαν το πρωτόκολλο του Κιότο, βελτίωσαν την ποιότητα του πόσιµου νερού
και της επεξεργασίας λυµάτων, επεξέτειναν τα µέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος (µέσω του δικτύου Natura 2000) και εναρµονίστηκαν µε την
κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά τις χηµικές ουσίες.
Τα νέα κράτη µέλη ευθυγράµµισαν επίσης την αναπτυξιακή τους πολιτική µε την
αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ και ανέλαβαν τις διάφορες δεσµεύσεις που απορρέουν
από το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της ανάπτυξης.
Μετά τη διεύρυνση η ΕΕ θα αποκτήσει επίσης νέους γείτονες στην Ανατολική και
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνεργασία µέσω των υφιστάµενων περιφερειακών και
υποπεριφερειακών πλαισίων και µέσω των διµερών συνεργασιών ανάµεσα στην ΕΕ
και τους άλλους γείτονές της στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα ΝΑΚ και τη λεκάνη
της Μεσογείου, θα αποκτά ολοένα µεγαλύτερη σηµασία22. Η ενίσχυση των σχέσεων
ανάµεσα στην ΕΕ και στις γειτονικές της χώρες έχει καταστεί σηµαντική κινητήρια
δύναµη για την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης και την αναβάθµιση των
περιβαλλοντικών προτύπων, και έχει ως αποτέλεσµα τη συνεργασία σε καίρια

21
22

COM(2001) 53
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Ευρύτερη Ευρώπη Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων µε τους γείτονές µας στα ανατολικά και νότια σύνορά
µας, CΟΜ(2003) 104. Την άνοιξη του 2004 αναµένεται να εγκριθεί µία ακόµη σειρά εγγράφων και
εκθέσεων για την Ευρύτερη Ευρώπη.
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ζητήµατα, όπως λόγου χάρη η κλιµατική αλλαγή, και την αλµατώδη αύξηση των
επενδύσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Τον Μάιο του 2003, στο πλαίσιο της διάσκεψης που πραγµατοποιήθηκε στο Κίεβο
µε θέµα τη διαδικασία «Περιβάλλον για την Ευρώπη» τονίστηκε η ανάγκη
παρακολούθησης των αποτελεσµάτων της Π∆ΚΑΑ σε περιφερειακό επίπεδο και
συµφωνήθηκαν στόχοι και προτεραιότητες για την υλοποίηση του σχεδίου
εφαρµογής των αποτελεσµάτων της διάσκεψης κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ εντός
της ζώνης ευθύνης της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την
Ευρώπη (UNECE). Την επαύριον της διάσκεψης, η Επιτροπή σκιαγράφησε τις
απόψεις της σχετικά µε την µελλοντική περιβαλλοντική συνεργασία ανάµεσα στη
διευρυµένη ΕΕ και τους γείτονές της στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Πανευρωπαϊκή
περιβαλλοντική συνεργασία».
Εν εξελίξει δράσεις της ΕΕ
– Ευθυγράµµιση των νέων κρατών µελών µε το περιβαλλοντικό και το κοινωνικό
κεκτηµένο, µε την επιφύλαξη µεταβατικών ρυθµίσεων.
– Στήριξη των νέων κρατών µελών για εφαρµογή του κεκτηµένου µέσω σχετικών
κοινοτικών µέσων.
– Ευθυγράµµιση των νέων µελών µε τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της
ΕΕ.
– Εντατικοποίηση της επικέντρωσης σε θέµατα περιβαλλοντικής συνεργασίας µε
τους νέους γείτονες στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρύτερη Ευρώπη».

4.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

4.1.

Μείωση της φτώχειας
Στο σχέδιο εφαρµογής των αποτελεσµάτων της διάσκεψης κορυφής του
Γιοχάνεσµπουργκ αναφέρεται ότι η εξάλειψη της φτώχειας είναι η µεγαλύτερη
παγκόσµια πρόκληση που αντιµετωπίζει ο πλανήτης σήµερα και απαραίτητη
προϋπόθεση της αειφόρου ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά τις αναπτυσσόµενες χώρες. Η
µείωση της απόλυτης φτώχειας κατά το ήµισυ έως το 2015, που αποτελεί
αναπτυξιακό στόχο της χιλιετίας, είναι πράγµατι µια µεγάλη πρόκληση που απαιτεί
προσπάθειες σε πολλούς τοµείς, από όλες τις χώρες και σε όλα τα επίπεδα.
Η Π∆ΚΑΑ επιβεβαίωσε ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση της
αειφόρου διαχείρισης της βάσης των φυσικών πόρων πρέπει να θεωρείται
αναπόσπαστο µέρος του προγράµµατος δράσης για τη µείωση της φτώχειας. Η
υποβάθµιση των φυσικών πόρων µπορεί να δυσχεράνει σηµαντικά τις προσπάθειες
για τη µείωση της φτώχειας και την οικονοµική ανάπτυξη. Επίσης, οι φτωχοί πολύ
συχνά είναι εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από την υποβάθµιση του
περιβάλλοντος και από την έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες όπως η
παροχή πόσιµου ύδατος και η ύπαρξη και λειτουργία εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
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Το αποτέλεσµα της διεθνούς διάσκεψης για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης που
διεξήχθη στο Μοντερρέι τον Μάρτιο του 2002 («Συµφωνία του Μοντερρέι»)
αναγνώρισε ότι για την επίτευξη των διεθνώς συµφωνηµένων στόχων,
περιλαµβανοµένων εκείνων που περιέχονται στη διακήρυξη της χιλιετίας, απαιτείται
µια νέα εταιρική σχέση ανάµεσα στις αναπτυγµένες και τις αναπτυσσόµενες χώρες.
Από την πλευρά των αναπτυσσόµενων χωρών αυτή η νέα εταιρική σχέση απαιτεί
την ανάληψη δράσης για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, ιδίως µέσω της θέσπισης
χρηστών οικονοµικών πολιτικών και αµιγώς δηµοκρατικών θεσµών που θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των λαών. Για τις αναπτυγµένες χώρες συνεπάγεται,
µεταξύ άλλων, την καταβολή προσπαθειών για την επέκταση των εµπορικών
ευκαιριών προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, την αύξηση της επίσηµης αναπτυξιακής
βοήθειας (ΕΑΒ) και την ελάφρυνση των δανειακών τους υποχρεώσεων.
Τον Φεβρουάριο του 2001 η ΕΕ ενέκρινε την πρωτοβουλία «Όλα εκτός από όπλα»
για την παροχή απαλλαγµένης από δασµούς και ποσοστώσεις πρόσβασης στην
αγορά της ΕΕ για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες.
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης τον Μάρτιο του 2002, η ΕΕ ανέλαβε
οκτώ δεσµεύσεις23 στο πλαίσιο της συµβολής της στη διάσκεψη για τη
χρηµατοδότηση της ανάπτυξης του Μοντερρέι (Μεξικό, 18-22 Μαρτίου 2002).
Το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων του Νοεµβρίου 2002
ζήτησε από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση αυτών των
δεσµεύσεων. Η πρώτη έκθεση δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 200324. Σχετικά µε το
ύψος της επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας αναφέρεται ότι παρά το δυσµενές
δηµοσιονοµικό υπόβαθρο, η υλοποίηση των δεσµεύσεων σηµειώνει προόδους.
Ωστόσο, απαιτείται ακόµη να καταβληθούν πολλές προσπάθειες για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που ανέλαβε µε δική της πρωτοβουλία η ΕΕ. Το 2002, οκτώ
κράτη µέλη είχαν ήδη εκπληρώσει το στόχο του 0,33 % ΕΑΒ/ΑΕΕ και το 2003 τα
κράτη αυτά αναµένεται να αυξηθούν σε 10. Η ένταξη δέκα νέων κρατών µελών
αποτελεί περαιτέρω πρόκληση και νέα ευκαιρία. Οι προσχωρούσες χώρες θα
αποτελέσουν νέους χορηγούς βοήθειας, αλλά οι περισσότερες από αυτές τη στιγµή
της ένταξής τους θα απέχουν πολύ από το στόχο του 0,33 %. Επί του παρόντος η
Επιτροπή συντάσσει µια νέα έκθεση για την άνοιξη του 2004, η οποία ενδεχοµένως
θα περιλαµβάνει πρόσθετες προτάσεις βασισµένες στις δεσµεύσεις της Βαρκελώνης.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες δεσµεύσεις, τα κράτη µέλη συµφωνούν οµόφωνα να
κινηθούν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του συντονισµού των πολιτικών
αναπτυξιακής συνεργασίας, της εναρµόνισης των διαδικασιών ώστε να διευκολυνθεί
περαιτέρω η αποδέσµευση βοήθειας, της λήψης των κατάλληλων µέτρων ώστε να
διασφαλιστεί η συµµετοχή των κρατών µελών στην πρωτοβουλία ΦΥΧ (φτωχές
υπερχρεωµένες χώρες), καθώς και της περαιτέρω ενασχόλησης µε το θέµα των
παγκόσµιων δηµόσιων αγαθών και των καινοτόµων πηγών χρηµατοδότησης. Τα
κράτη µέλη δεσµεύτηκαν επίσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τοµέα της

23

24

Οι δεσµεύσεις του Μοντερρέι αφορούν το ύψος της επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας, τον συντονισµό
και την εναρµόνιση, την αποδέσµευση βοήθειας, την τεχνική βοήθεια σε θέµατα εµπορίου, τα
παγκόσµια δηµόσια αγαθά, τις καινοτόµες πηγές χρηµατοδότησης, τη µεταρρύθµιση του διεθνούς
χρηµατοδοτικού συστήµατος και την ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων.
SEC (2003) 569
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συναφούς µε το εµπόριο βοήθειας καθώς και της προώθησης της µεταρρύθµισης των
διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Παράλληλα µε αυτές τις εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικής, η ΕΕ στηρίζει ήδη
ορισµένες προσπάθειες που καταβάλλονται σε πρακτικό επίπεδο για την υλοποίηση
των δεσµεύσεων της Π∆ΚΑΑ. Περισσότερα από 9 εκατοµµύρια ευρώ θα διατεθούν
από τους προϋπολογισµούς του 2003 και του 2002 και πιο συγκεκριµένα από το
κονδύλιο του προϋπολογισµού για το περιβάλλον στις αναπτυσσόµενες χώρες, για
έργα που θα αφορούν τη χρηστή διαχείριση των χηµικών ουσιών, την
αλληλεπίδραση του εµπορίου και του περιβάλλοντος και τη διακυβέρνηση στο
δασικό τοµέα. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που εντάχθηκε
στο ίδιο κονδύλιο του προϋπολογισµού θα διατεθούν άλλα 65 εκατοµµύρια ευρώ για
την υλοποίηση έργου που θα αφορά σε µεγάλο βαθµό τις διάφορες δεσµεύσεις της
Π∆ΚΑΑ. Οι επιτόπιες εργασίες θα ξεκινήσουν το 2004.
Εν εξελίξει δράσεις της ΕΕ
– Εργασίες µε στόχο την έγκαιρη υλοποίηση των οκτώ δεσµεύσεων του
Μοντερρέι, περιλαµβανοµένης της αύξησης του ύψους της επίσηµης
αναπτυξιακής βοήθειας.
– Ετήσια παρακολούθηση της υλοποίησης των δεσµεύσεων, όπως αποφασίστηκε
από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων του Μαΐου
του 2003

4.2.

Πρωτοβουλίες στον τοµέα των υδάτων, της ενέργειας και των δασών
Στην Π∆ΚΑΑ, η ΕΚ από κοινού µε τα κράτη µέλη δροµολόγησε τις πρωτοβουλίες
«Νερό για τη ζωή», «Ενέργεια για την εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο
ανάπτυξη», και «Σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής νοµοθεσίας,
διακυβέρνηση και εµπόριο».
Η πρωτοβουλία για την ενέργεια στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης σε επαρκείς,
αειφόρες και οικονοµικά προσιτές ενεργειακές υπηρεσίες σε αγροτικές, περιαστικές
και αστικές περιοχές µε σκοπό τη µείωση της φτώχειας και τη στήριξη της επίτευξης
των υπόλοιπων αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Η πρωτοβουλία της ΕΕ για το
νερό επιδιώκει να συµβάλει στην εφαρµογή των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας
και των στόχων της Π∆ΚΑΑ που αφορούν την ύδρευση και την αποχέτευση. Το
σχέδιο δράσης για τα δάση αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην καταπολέµηση της
παράνοµης υλοτοµίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν πολυµερείς εταιρικές
σχέσεις, στις οποίες συµµετέχουν κράτη µέλη, η ΕΚ, η ΕΤΕ, η κοινωνία των
πολιτών και ο ιδιωτικός τοµέας.
Κατά το πρώτο έτος υλοποίησης των πρωτοβουλιών επιτεύχθηκε οµοφωνία εντός
της ΕΕ ως προς τη µελλοντική κατεύθυνση και τις προσεγγίσεις και ξεκίνησε
προκαταρκτικός διάλογος µε τους δικαιούχους και τους ενδιαφερόµενους. Σε
επίπεδο χωρών γίνονται οι πρώτες κινήσεις για την ανάπτυξη πρακτικών µέτρων. Οι
γραµµατείες των πρωτοβουλιών «Νερό για τη ζωή» και «Ενέργεια για την εξάλειψη
της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη» φιλοξενούνται από την Ευρωπαϊκή
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Επιτροπή και οι δραστηριότητες στο πλαίσιο των εν λόγω πρωτοβουλιών
πραγµατοποιούνται από την ΕΚ και τα κράτη µέλη, ή από κοινού. Αµφότερες οι
πρωτοβουλίες επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην Αφρική, αλλά παράλληλα
αναπτύσσονται και σε άλλες περιφέρειες. Οι δύο πρωτοβουλίες αξιοποιούν επίσης
διάφορες καινοτόµες εταιρικές σχέσεις που συνάπτονται µεταξύ του ιδιωτικού και
του δηµόσιου τοµέα.
Στις δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας στον τοµέα της
ενέργειας περιλαµβάνονται ο εξηλεκτρισµός αγροτικών περιοχών, η ανάπτυξη
αποκεντρωµένων ενεργειακών συστηµάτων, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
(όπως, µεταξύ άλλων, καθαρότερες και αποδοτικότερες τεχνολογίες ορυκτών
καυσίµων, τεχνολογία για πολύ αποδοτικότερες οικιακές συσκευές και
αποδοτικότερη χρήση της παραδοσιακής βιοµάζας). Στις βασικές θεµατικές
συνιστώσες της πρωτοβουλίας, που αποτελούν προϊόν συµφωνίας µε τα κράτη µέλη,
συµπεριλαµβάνονται η οικοδόµηση ικανοτήτων και η τεχνική συνεργασία, ο
διατοµεακός σχεδιασµός, η ανάπτυξη της αγοράς και η συνεργασία µε
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Μια οµάδα εργασίας εκπονεί χρηµατοδοτικές
στρατηγικές και τα κράτη µέλη συµβάλλουν σε άλλες πτυχές της πρωτοβουλίας
«Ενέργεια για την εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη».
Στον τοµέα της ενέργειας η συγκρότηση του Συνασπισµού για την Αειφόρο
Ενέργεια του Γιοχάνεσµπουργκ (Johannesburg Renewable Energy Coalition –
JREC) είναι καίριας σηµασίας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, οι 82 χώρες
που έως τώρα έχουν προσχωρήσει στο συνασπισµό συµφώνησαν να θέσουν στόχους
και χρονοδιαγράµµατα για την αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό τους ισοζύγιο, προχωρώντας κατά τον τρόπο
αυτό ακόµη περισσότερο σε σχέση µε τις δεσµεύσεις που περιλαµβάνονται στο
σχέδιο εφαρµογής των αποτελεσµάτων της διάσκεψης κορυφής του
Γιοχάνεσµπουργκ.
Βασική προτεραιότητα αποτελεί η δηµιουργία συνεργιών µεταξύ της πρωτοβουλίας
«Ενέργεια για την εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη» της ΕΕ και
άλλων σχετικών πρωτοβουλιών - π.χ. της the Συνασπισµού για την Αειφόρο
Ενέργεια του Γιοχάνεσµπουργκ, της εταιρικής σχέσης για το παγκόσµιο ενεργειακό
χωριό (Global Village Energy Partnership - GVEP), του Παγκόσµιου δικτύου για
την ενέργεια υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης (Global Network on Energy for
Sustainable Development - GNESD), και της παγκόσµιας διάσκεψης για τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που θα πραγµατοποιηθεί στη Βόννη το 2004. Η
συγκρότηση στρατηγικών συµµαχιών µε αυτούς και µε άλλους παράγοντες θα είναι
σηµαντική.
Για να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών ενέργειας στις αναπτυσσόµενες χώρες πρέπει
να αυξηθούν επίσης οι ιδιωτικές επενδύσεις, µε την αρωγή της επίσηµης
αναπτυξιακής βοήθειας. Μια ακόµα κρίσιµη πτυχή συνίσταται στην αναγνώριση από
τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές της ουσιαστικής σηµασίας που έχει η
παροχή ενέργειας για τη µείωση της φτώχειας και την επίτευξη άλλων αναπτυξιακών
στόχων της χιλιετίας. ∆οθέντων των σύνθετων αλληλεπιδράσεων που υφίστανται
µεταξύ του τοµέα της ενέργειας και των άλλων καίριων αναπτυξιακών τοµέων,
απαιτείται σηµαντική προσπάθεια για την ενσωµάτωση της ενέργειας στα έγγραφα
εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής (ΕΕΣ και ΕΠΣ).
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Βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας για τα ύδατα είναι η ενίσχυση της πολιτικής
δέσµευσης για την ανάληψη δράσης και η ανάδειξη της σηµασίας της ύδρευσης και
της αποχέτευσης µε στόχο τη µείωση της φτώχειας, η προαγωγή χρηστότερης
διακυβέρνησης και ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων,
περιλαµβανοµένων των διασυνοριακών υδάτων, η βελτίωση του συντονισµού και η
ανάπτυξη πρόσθετων µηχανισµών χρηµατοδότησης. Η πρωτοβουλία «Νερό για τη
ζωή» σύναψε ισχυρή εταιρική σχέση µε το Αφρικανικό Υπουργικό Συµβούλιο για τα
ύδατα (AMCOW) και τη νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη της Αφρικής
(NEPAD), δραστηριοποιείται ενεργά στην Ανατολική Ευρώπη, τον Καύκασο και
την Κεντρική Ασία, και ξεκινά ανάλογες δράσεις στη Μεσόγειο και τη Λατινική
Αµερική. Σε κάθε περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται η πρωτοβουλία αυτή
τέθηκαν προτεραιότητες, µε βασικά θεµατικά πεδία σε όλες τις περιφέρειες την
παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και την ολοκληρωµένη
διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η χρηµατοδότηση, η έρευνα και η παρακολούθηση
προσδιορίστηκαν επίσης ως κοινές διατοµεακές συνιστώσες για όλες τις περιφέρειες.
Για κάθε συνιστώσα της πρωτοβουλίας συστάθηκαν οµάδες εργασίας και ορίστηκε
ένα κράτος µέλος ως επικεφαλής.
Στον τοµέα των υδάτων, τα επόµενα στάδια αναµένεται να περιλαµβάνουν τη
θέσπιση ευέλικτων και καινοτόµων µηχανισµών χρηµατοδότησης. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρότεινε25 τη δηµιουργία ενός µέσου διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΚ για τα ύδατα
ειδικά για την πρωτοβουλία «Νερό για τη ζωή» ύψους ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης. Η διευκόλυνση αυτή αναµένεται να
λειτουργήσει ως καταλύτης, προσελκύοντας άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Επί του
παρόντος εκπονείται από την Επιτροπή νέα ανακοίνωση σχετικά µε τις ειδικές
διαδικαστικές ρυθµίσεις που θα τεθούν υπό συζήτηση στα αρµόδια όργανα του
Συµβουλίου της ΕΕ και στο συµβούλιο υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ. Εφόσον εγκριθεί, το
µέσο διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΚ για τα ύδατα θα συµβάλει στην υλοποίηση της
στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ - Αφρικής, που υπογράφηκε σε επίπεδο αρχηγών
κρατών στο Γιοχάνεσµπουργκ.
Η αξιοποίηση της συµµετοχής των δικαιούχων κυβερνήσεων και των
ενδιαφεροµένων µερών είναι απαραίτητη για την επιτυχία των πρωτοβουλιών, οι
οποίες βασίζονται στο αίσθηµα ιδιοκτησίας των δικαιούχων χωρών και έχουν
υιοθετήσει µια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, που θα καθορίζεται από
τη ζήτηση. ∆ύο επικείµενες διασκέψεις υψηλού επιπέδου παρέχουν τη δυνατότητα
προώθησης του διαλόγου µε τους ενδιαφερόµενους: στο Ναϊρόµπι τον Νοέµβριο του
2003 για την πρωτοβουλία στον τοµέα της ενέργειας και η παναφρικανική διάσκεψη
για τα ύδατα στην Αντίς Αµπέµπα τον ∆εκέµβριο του 2003 για την πρωτοβουλία
στον τοµέα των υδάτων.
Με στόχο την ανάσχεση της παράνοµης υλοτοµίας και της εµπορίας παράνοµα
υλοτοµηµένης ξυλείας, η Επιτροπή, τον Μάιο του 2003, δηµοσίευσε το σχέδιο
δράσης της ΕΕ «Η επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, η διακυβέρνηση και το
εµπόριο» (FLEGT),26 στο οποίο ορίζεται σειρά µέτρων που συνδέουν τις
µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της διακυβέρνησης στις χώρες παραγωγούς µε το νοµικό
25
26

«Θέσπιση ταµείου της ΕΕ για τα ύδατα», COM (2003) 0211, 23/4/2003.
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Η επιβολή της
δασικής νοµοθεσίας, η διακυβέρνηση και το εµπόριο (FLEGT) - Πρόταση για σχέδιο δράσης της ΕΕ,
COM(2003) 251 τελικό.
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πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Το σχέδιο δράσης περιλαµβάνει σειρά
προαιρετικών (αλλά δεσµευτικών) συµφωνιών εταιρικών σχέσεων µε χώρες και
περιφέρειες που παράγουν ξυλεία. Μέσω αυτών των εταιρικών σχέσεων, η ΕΕ και οι
χώρες εταίροι θα θεσπίσουν ένα σύστηµα χορήγησης αδειών που θα διασφαλίζει ότι
όλες οι εξαγωγές ξυλείας στην Ευρώπη είναι σύννοµες. Οι εταιρικές σχέσεις θα
ενθαρρύνουν επίσης µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της διακυβέρνησης στις χώρες που
παράγουν ξυλεία, ιδίως όσον αφορά την προαγωγή µεγαλύτερης ισότητας και
διαφάνειας σε σχέση µε τις υλοτοµικές δραστηριότητες. Κλειδί για την επιτυχία
όλων αυτών των πρωτοβουλιών θα είναι η διαρκής και ενισχυµένη στήριξη και η
ενεργή συµµετοχή των κρατών µελών στη διαδικασία αυτή.
Εν εξελίξει δράσεις της ΕΕ
– Παροχή επαρκούς χρηµατοδότησης για τις πρωτοβουλίες µέσω, µεταξύ άλλων,
της ανάντη στήριξης των εταιρικών σχέσεων µεταξύ του ιδιωτικού και του
δηµόσιου τοµέα, και έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για υλοποίηση του
µέσου διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΕ για τα ύδατα.
– Εντατικοποίηση του διαλόγου µε τους ενδιαφερόµενους και τους δικαιούχους σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, µεταξύ άλλων µέσω της περαιτέρω
συµµετοχής της NEPAD, προκειµένου να τονιστεί ο ρόλος των υδάτων, της
ενέργειας και των δασών στις περιφερειακές στρατηγικές για την καταπολέµηση
της φτώχειας.
– Τόνωση του αισθήµατος ιδιοκτησίας των ενδιαφεροµένων και των δικαιούχων
χωρών.
– Επιδίωξη µεγαλύτερων συνεργιών µεταξύ των πρωτοβουλιών της ΕΕ και άλλων
σχετικών πρωτοβουλιών.

4.3.

Αειφόρος παγκοσµιοποίηση και εµπόριο
Στόχος της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την
παγκοσµιοποίηση είναι να την καταστήσει πιο περιεκτική και δίκαιη, καθώς και
περιβαλλοντικά και κοινωνικά αειφόρο.
Η θέση της ΕΕ στο Γιοχάνεσµπουργκ ήταν ότι ένα καλό αποτέλεσµα της Π∆ΚΑΑ
θα µπορούσε να στηρίξει την επίτευξη αειφόρου αποτελέσµατος στις
διαπραγµατεύσεις για το αναπτυξιακό πρόγραµµα της Ντόχα, αλλά ότι και η
πολιτική στον τοµέα του εµπορίου µπορεί να κάνει περισσότερα για να συµβάλει
στην παγκόσµια αειφόρο ανάπτυξη εκτός του πεδίου εφαρµογής της Ντόχα, µέσω
της ανάληψης θετικής και ενισχυτικής δράσης. Το σχέδιο εφαρµογής των
αποτελεσµάτων της διάσκεψης κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ επιβεβαιώνει και τις
δύο πτυχές.
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Η παρακολούθηση των δεσµεύσεων της Π∆ΚΑΑ από την ΕΕ όσον αφορά το
εµπόριο και την παγκοσµιοποίηση επιδιώκει:
–

Να ενισχύσει τα θετικά για την ανάπτυξη αποτελέσµατα του αναπτυξιακού
προγράµµατος της Ντόχα σε όλους τους τοµείς

–

Να αυξήσει τη συµβολή του εµπορίου στην αειφόρο ανάπτυξη µέσω
συµπληρωµατικών δράσεων

–

Να διασφαλίσει την αµοιβαία υποστήριξη του εµπορίου και του περιβάλλοντος
και την κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης

–

Να καλλιεργήσει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία ανάµεσα στον ΠΟΕ
και τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς προκειµένου να ενισχυθεί ο κοινός
στόχος της βιώσιµης ανάπτυξης.

Το αναπτυξιακό πρόγραµµα της Ντόχα µπορεί να αποφέρει οφέλη σε όλους και να
συµβάλει στην εκπλήρωση των αναγκών των αναπτυσσόµενων χωρών, να συµβάλει
στη χρηστή διακυβέρνηση καθώς και να διαχειρισθεί την αλληλεπίδραση ανάµεσα
στο εµπόριο και το περιβάλλον. Η αποτυχία της υπουργικής διάσκεψης στο Κανκούν
δεν θέτει εν αµφιβόλω τους στόχους αυτούς αλλά υπογραµµίζει το γεγονός ότι θα
πρέπει να δοθεί ακόµη µεγαλύτερη έµφαση στην επίτευξή τους. Η Επιτροπή
πρόσφατα εξέδωσε ανακοίνωση27 που αποσκοπεί στην αναζωογόνηση των
διαπραγµατεύσεων της Ντόχα. Η ανακοίνωση επισηµαίνει ότι εξακολουθούν να
ισχύουν οι εξής βασικοί στόχοι της ΕΕ: σαφής προτίµηση υπέρ ενός πολυµερούς
συστήµατος εµπορίου, σταθερή συνιστώσα θέσπισης κανόνων παράλληλα µε την
πρόσβαση στην αγορά και διασφάλιση ότι από τις διαπραγµατεύσεις θα προκύψει
ένας γύρος ανάπτυξης και ότι θα συµβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Ιδιαίτερα όσον
αφορά το εµπόριο και το περιβάλλον, οι βασικοί µας στόχοι και το µέτρο των
φιλοδοξιών µας πρέπει να διατηρηθούν αναλλοίωτοι. Ωστόσο, προτείνεται να δοθεί
µεγαλύτερη έµφαση στη διάσταση της πολιτικής και της διακυβέρνησης.
Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την επίτευξη ενός θετικού ως προς την αρχή της
αειφορίας αποτελέσµατος εντός του πλαισίου του αναπτυξιακού προγράµµατος της
Ντόχα. Η αρχή της αειφορίας πρέπει να λαµβάνεται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια
των διαπραγµατεύσεων ούτως ώστε να µεγιστοποιηθεί η προοπτική θετικών
συνεργιών µεταξύ της απελευθέρωσης του εµπορίου, της προστασίας του
περιβάλλοντος και της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης που επιδιώκονται σε
όλα τα διεθνή φόρουµ.
Από τότε που πραγµατοποιήθηκε η Π∆ΚΑΑ έως σήµερα, η ΕΕ έχει λάβει σηµαντικά
µέτρα στην κατεύθυνση της συµµόρφωσης µε τις δεσµεύσεις της Π∆ΚΑΑ και έχει
προβεί σε συµπληρωµατικές δράσεις για την ενίσχυση του αναπτυξιακού
προγράµµατος της Ντόχα, µέσω σειράς µέτρων.

27

Ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα την αναζωογόνηση των διαπραγµατεύσεων για το αναπτυξιακό
πρόγραµµα της Ντόχα και την προοπτική της ΕΕ, (COM/2003/734/)26/11/2003
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Η ΕΕ δεσµεύεται να συµπεριλαµβάνει στις περιφερειακές και διµερείς εµπορικές
διαπραγµατεύσεις µια ουσιαστική συνιστώσα που θα αφορά το περιβάλλον και την
αειφόρο ανάπτυξη, και έχει ξεκινήσει τις σχετικές προσπάθειες, όπως π.χ. στην
περίπτωση της συµφωνίας σύνδεσης µε τη Mercosur ή των συµφωνιών οικονοµικής
εταιρικής σχέσης µε τις χώρες ΑΚΕ.
Προκειµένου να παρέχει στους εξαγωγείς από χώρες εκτός της ΕΕ τεχνικές
πληροφορίες που χρειάζονται όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, η
Επιτροπή έχει δροµολογήσει τη σύσταση ειδικής υπηρεσίας υποστήριξης για το
εµπόριο.
Η Επιτροπή θα εξετάσει τι µπορεί να γίνει προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης
του εµπορίου φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, κυρίως όσων προέρχονται
από αναπτυσσόµενες χώρες, µέσω, µεταξύ άλλων, διαδικασιών ανάθεσης δηµόσιων
συµβάσεων. Στόχος είναι η περαιτέρω αξιοποίηση των αναδυόµενων πρωτοβουλιών,
είτε αυτές προέρχονται από τον ιδιωτικό (π.χ. πρωτοβουλία για το θεµιτό εµπόριο)
είτε από τον δηµόσιο τοµέα (π.χ. κρατικά συστήµατα οικολογικής σήµανσης), και η
ενθάρρυνση της επέκτασής τους µέσω της προώθησης των εξαγωγών, της
ευαισθητοποίησης και της παροχής ενδεδειγµένων κινήτρων σε σχέση µε την αγορά.
Η Επιτροπή υποστηρίζει τη σύσταση και λειτουργία κέντρων βιώσιµου εµπορίου και
καινοτοµιών (STIC) και του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Εµπορίου, που αποσκοπούν στην
ενίσχυση των παραγωγών των αναπτυσσόµενων χωρών ώστε να ωφεληθούν από τις
αυξανόµενες ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές, κυρίως όσον αφορά τα φιλικά
προς το περιβάλλον προϊόντα.
Η Π∆ΚΑΑ ορθώς τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η παροχή συνδυασµένης,
αποτελεσµατικής και στοχευµένης τεχνικής βοήθειας ώστε να ενισχυθεί κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο η προσπάθεια για την αντιµετώπιση της πρόκλησης που
θέτει η αειφόρος ανάπτυξη. Οι προσπάθειες των αναπτυσσόµενων χωρών να
ενσωµατωθούν στο παγκόσµιο σύστηµα εµπορικών συναλλαγών – και να
ωφεληθούν από αυτό – πρέπει να ενισχυθούν αποτελεσµατικά µέσω συναφών µε το
εµπόριο προγραµµάτων και σχεδίων οικοδόµησης ικανοτήτων και παροχής τεχνικής
βοήθειας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασυγκρίτως ο µεγαλύτερος χορηγός συναφούς µε το
εµπόριο βοήθειας, υπό την ευρεία έννοια (περιλαµβανοµένης της ενίσχυσης του
ιδιωτικού τοµέα µέσω της ανάπτυξης του εµπορίου), έχοντας χορηγήσει
περισσότερα από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ ή 48% της συνολικής συναφούς µε το
εµπόριο βοήθειας για την περίοδο υποβολής πληροφοριών 2001-2002. Στους τοµείς
του εµπορίου και του περιβάλλοντος, τον Σεπτέµβριο του 2003 η ΕΚ υπέβαλε στον
ΠΟΕ ενδεικτική επισκόπηση των συναφών µε το εµπόριο δράσεων των κρατών
µελών και της Επιτροπής στον τοµέα του εµπορίου, η οποία περιλάµβανε 300
προγράµµατα συναφούς µε το εµπόριο βοήθειας, συνολικού ύψους αρκετών
εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ.28 Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα αναγνωρίζει πλήρως την ανάγκη παροχής τεχνικής βοήθειας στους τοµείς
του εµπορίου και του περιβάλλοντος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορέσουν
οι αναπτυσσόµενες χώρες να αντιµετωπίσουν την πρόκληση της αειφόρου
28

Είναι διαθέσιµη στο ∆ιαδίκτυο στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/environment/wto_nego/index_en.htm
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ανάπτυξης. Η βοήθεια αυτή θα πρέπει ιδίως να συνδράµει τις αναπτυσσόµενες χώρες
ώστε να αποκοµίσουν οφέλη από την περαιτέρω απελευθέρωση του εµπορίου και
από τις νέες ευκαιρίες της αγοράς, κινούµενες παράλληλα προς την κατεύθυνση της
αειφόρου ανάπτυξης, επίσης σε εθνικό επίπεδο, µέσω, µεταξύ άλλων, της θέσπισης
επαρκούς περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να εξεταστεί
περαιτέρω το ενδεχόµενο µιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ανάµεσα στον ΠΟΕ
και τους άλλους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς που συµµετέχουν σε δράσεις
παροχής τεχνικής βοήθειας και οικοδόµησης ικανοτήτων για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση των πόρων και της εµπειρογνωµοσύνης και τη µεγιστοποίηση των
συνεργιών και της συµπληρωµατικότητας (π.χ. κοινή επιχειρησιακή οµάδα του
Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και της
∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) σε
θέµατα εµπορίου, περιβάλλοντος και ανάπτυξης, προγράµµατα της ∆ΟΕ σχετικά µε
την προαγωγή βασικών προτύπων εργασίας, όπως, µεταξύ άλλων, το πρόγραµµα
εξάλειψης της παιδικής εργασίας και άλλα προγράµµατα που περιλαµβάνονται στο
πρόγραµµα δράσης της ∆ΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία).
Ο «πράσινος» προσανατολισµός των εξαγωγικών πιστώσεων αποτελεί σηµαντική
προτεραιότητα. Η ενίσχυση του σχεδίου σύστασης του ΟΟΣΑ σχετικά µε τις κοινές
προσεγγίσεις του περιβάλλοντος και των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν
επίσηµης στήριξης, κυρίως µέσω της γενίκευσης της χρήσης διεθνών προτύπων και
της αύξησης της διαφάνειας, θα προλειάνει το έδαφος για την επίσηµη έγκρισή του
στις αρχές του 2004.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για την
αειφόρο ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους κώδικες της ΕΚΕ (όπως
είναι εκείνοι που βασίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις ή στις θεµελιώδεις συµβάσεις της ∆ΟΕ), ενσωµατώνει
αναφορές σχετικά µε την ΕΚΕ στις εµπορικές συµφωνίες και έχει συστήσει ένα
φόρουµ για την ΕΚΕ µε τη συµµετοχή πολλών ενδιαφεροµένων µερών, σε συνέχεια
της ανακοίνωσης της Επιτροπής του Ιουλίου του 200229. Αυτή η διαδικασία
διαλόγου στοχεύει στην αποτίµηση των όσων µπορούν και όσων πρέπει να γίνουν
για την προαγωγή της ΕΚΕ τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και σε παγκόσµιο
επίπεδο.
Οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων στην αειφορία (SIA) είναι ένα µέσο που βρίσκεται
στο επίκεντρο των προσπαθειών που καταβάλλει η ΕΕ για την ενσωµάτωση των
παραµέτρων που άπτονται της αρχής της αειφορίας στην εµπορική της πολιτική και
ιδίως στις εµπορικές της διαπραγµατεύσεις. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην
αειφορία βελτιώνεται διαρκώς και µε κάθε µελέτη που πραγµατοποιείται αυξάνεται
ο συσσωρευµένος πλούτος γνώσεων και εµπειριών όσον αφορά τις επιπτώσεις στην
αειφόρο ανάπτυξη. Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενός µεγάλου σεµιναρίου σχετικά µε
την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία που πραγµατοποιήθηκε τον
Φεβρουάριο του 2003, καταδείχτηκε η καίρια σηµασία της διαδικασίας
διαβούλευσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δίνει πλέον ιδιαίτερη έµφαση στη
29

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη: µια συνεισφορά των
επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη, COM(2002) 0347, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το
φόρουµ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη:
http://forum.europa.eu.int/irc/empl/csr_eu_multi_stakeholder_forum/info/data/en/csr%20ems%20forum
.htm

23

δηµιουργία αποτελεσµατικών δικτύων και στο να φέρει σε επαφή διάφορες
ενδιαφερόµενες πλευρές, όπως εκπροσώπους και ενδιαφερόµενους από
αναπτυσσόµενες χώρες, µη κυβερνητικούς οργανισµούς (ΜΚΟ) και τεχνικούς
εµπειρογνώµονες. Με βάση την εµπειρία αυτή, η Επιτροπή αποφάσισε να
χρηµατοδοτήσει τη διοργάνωση τοπικών σεµιναρίων σε χώρες της Mercosur, της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Η εν λόγω πιλοτική δράση θα
παράσχει εντός των προσεχών µηνών µια καλύτερη βάση για τον προσδιορισµό ενός
µέτρου σύγκρισης για την ποιότητα των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο µελλοντικών
διαδικασιών αξιολόγησης των επιπτώσεων στην αειφορία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώξει επίσης να αναβαθµίσει το διάλογο µε τους
εµπορικούς της εταίρους σχετικά µε την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία
και µε την αειφόρο ανάπτυξη για να διευκολύνει τη συµµετοχή της κοινωνίας των
πολιτών τους και τη βελτίωση της αµοιβαίας κατανόησης της διασύνδεσης των
πολιτικών, κυρίως στο πλαίσιο των εµπορικών διαπραγµατεύσεων. Η Επιτροπή
θεωρεί ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, ενδεχοµένως είναι προτιµότερη η άµεση
χρηµατοδότηση των αναπτυσσόµενων χωρών ή των αρµόδιων διεθνών οργανισµών,
όπως το UNEP, για την εκπόνηση µελετών αξιολόγησης των επιπτώσεων στην
αειφορία. Επίσης θεωρεί καθοριστικής σηµασίας την ανταπόκριση στα
αποτελέσµατα των µελετών αξιολόγησης των επιπτώσεων στην αειφορία και την
ενσωµάτωσή τους στην εµπορική πολιτική και, όπου είναι απαραίτητο, και σε
άλλους τοµείς πολιτικής.
Τέλος, καίρια σηµασία έχει η ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα της αειφόρου
ανάπτυξης. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σηµαντικό έργο από τη ∆ΟΕ, η οποία
συνέστησε τον Φεβρουάριο του 2002 την παγκόσµια επιτροπή για την κοινωνική
διάσταση της παγκοσµιοποίησης (WCSDG), για τον προσδιορισµό πολιτικών που
προάγουν ένα µοντέλο παγκοσµιοποίησης που µειώνει τη φτώχεια και προάγει την
ανάπτυξη και την αξιοπρεπή εργασία, και συνδράµει τη διεθνή κοινότητα στην
επίτευξη µεγαλύτερης συνεκτικότητας των πολιτικών.
Η WCSDG θα παρουσιάσει την έκθεσή της έως τα µέσα του Φεβρουαρίου του 2004.
Εν εξελίξει δράσεις της ΕΕ
– Συµµετοχή στις διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ σύµφωνα µε το αναπτυξιακό
πρόγραµµα της Ντόχα, ιδίως µε σκοπό την δηµιουργία προϋποθέσεων για την
αποτελεσµατική ενσωµάτωση των αναπτυσσόµενων χωρών στο παγκόσµιο
εµπορικό σύστηµα.
– Ενίσχυση της αειφορικής διάστασης των περιφερειακών και διµερών εµπορικών
συµφωνιών που τελούν υπό διαπραγµάτευση.
– Ενίσχυση της διεθνούς οικονοµικής διακυβέρνησης µέσω της συνεργασίας
ανάµεσα στον ΠΟΕ και στα ιδρύµατα του Bretton Woods και επίτευξη
αµοιβαίας υποστήριξης του εµπορίου και της ανάπτυξης µέσω ρυθµίσεων
συνεργασίας µε τη συµµετοχή του ΠΟΕ του UNEP/των πολυµερών
περιβαλλοντικών συµφωνιών και της UNCTAD.
– Προαγωγή του εµπορίου φιλικών προς το περιβάλλον αγαθών, κυρίως από τις
αναπτυσσόµενες χώρες, µέσω της υπηρεσίας υποστήριξης του εµπορίου, της
ενίσχυσης των κέντρων αειφόρου εµπορίου και άλλων µέτρων.
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– Υλοποίηση προγραµµάτων οικοδόµησης ικανοτήτων και παροχής τεχνικής
βοήθειας για την ενίσχυση της επέκτασης των εξαγωγών των αναπτυσσόµενων
χωρών και την χάραξη πολιτικών σε απάντηση των προκλήσεων που θέτει η
αρχή της αειφορίας. Ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ανάµεσα στον
ΠΟΕ και άλλους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς που συµµετέχουν στην
ενίσχυση του εµπορίου και την οικοδόµηση ικανοτήτων για την αειφόρο
ανάπτυξη.
– Βελτίωση του σχεδίου σύστασης του ΟΟΣΑ σχετικά µε τις εξαγωγικές
πιστώσεις και το περιβάλλον, µε στόχο την επίσηµη έγκρισή του στις αρχές του
2004.
– Πραγµατοποίηση έργου προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εταιρικής
κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, περιλαµβανοµένης της συµβολής
εταιρειών της ΕΕ στην αειφόρο ανάπτυξη τρίτων χωρών, και της εφαρµογής των
κατευθυντήριων γραµµών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.
– Συµβολή στην παρακολούθηση και εφαρµογή της έκθεσης της παγκόσµιας
επιτροπής για την κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης (WCSDG).
– Ανάπτυξη µεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφόρο
ανάπτυξη και διάλογος µε ενδιαφερόµενους που εµπλέκονται στη διαδικασία
αξιολόγησης των επιπτώσεων στην αειφόρο ανάπτυξη.

4.4.

∆ιακυβέρνηση για την αειφόρο ανάπτυξη
Όλο και περισσότεροι συµφωνούν ότι το παγκόσµιο σύστηµα διακυβέρνησης πρέπει
να αποκτήσει µεγαλύτερη νοµιµότητα, συνεκτικότητα και αποτελεσµατικότητα.
Αυτό προϋποθέτει την επανεξέταση των διεθνών ρυθµίσεων σχετικά µε τη
διακυβέρνηση και της αλληλεπίδρασης µεταξύ των κύριων φορέων που
εκπροσωπούν τη διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης.
Οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις ανάµεσα στους φορείς αυτούς είναι περισσότερο
απαραίτητες από ποτέ προκειµένου για την ενίσχυση των πολυµερών σχέσεων και
την επίτευξη των στόχων του Γιοχάνεσµπουργκ. Είναι επίσης απαραίτητο να
διασφαλιστεί η συνεκτικότητα και να αναπτυχθούν συνέργιες στο πλαίσιο της
παρακολούθησης όλων των µειζόνων διασκέψεων των Ηνωµένων Εθνών. Η
Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά το έργο της ad hoc οµάδας εργασίας για την
ολοκληρωµένη και συντονισµένη εφαρµογή και παρακολούθηση των
αποτελεσµάτων των µειζόνων συνδιασκέψεων και διασκέψεων κορυφής στον
οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα, και ελπίζει ότι από τις εργασίες της οµάδας αυτής
θα προκύψει ένα ενιαίο πλαίσιο για την παρακολούθηση των µειζόνων διασκέψεων
των Ηνωµένων Εθνών – όχι µόνο της Π∆ΚΑΑ, αλλά και όλων των οργανισµών, των
ταµείων και των προγραµµάτων των Ηνωµένων Εθνών.
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Η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ανάµεσα στην Επιτροπή και σε οργανισµούς,
ταµεία και προγράµµατα των Ηνωµένων Εθνών, όπως προτείνεται από την
Επιτροπή30, µπορεί να διαδραµατίσει υποστηρικτικό ρόλο στην περαιτέρω επίτευξη
των στόχων αυτών. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η ανανεωθείσα εταιρική σχέση
ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ∆ΟΕ, η οποία καλύπτει τη συνεργασία
για την προαγωγή της αξιοπρεπούς εργασίας, της µείωσης της φτώχειας και της
κοινωνικής διάστασης της παγκοσµιοποίησης. Μια στρατηγική εταιρική σχέση
ανάµεσα στην Επιτροπή και τη ∆ΟΕ στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας
βρίσκεται στο στάδιο της προετοιµασίας.
Η ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης για την αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί σαφώς
απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη προόδου στην εφαρµογή των
αποτελεσµάτων της Π∆ΚΑΑ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε
την ανάγκη για την ενίσχυση του UNEP και την εξέταση του ενδεχόµενου θεσµικής
αναβάθµισής του µέσω της δηµιουργίας ενός οργανισµού περιβάλλοντος των
Ηνωµένων Εθνών. Βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα πρέπει να ενισχυθεί η
πολιτική εξουσία του UNEP και να βελτιωθεί η δηµοσιονοµική του βάση. Η ΕΕ
πρέπει επίσης να προάγει το συντονισµό και την εφαρµογή πολυµερών
περιβαλλοντικών συµφωνιών, µέσω, λόγου χάρη, αποτελεσµατικότερων
µηχανισµών συµµόρφωσης. Η επικύρωση των πολυµερών περιβαλλοντικών
συµφωνιών, και ιδιαίτερα του πρωτοκόλλου του Κιότο παραµένει βασική
προτεραιότητα για την ΕΕ.
Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στην επιτροπή του
ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη (CSD). Ο ρόλος της επιτροπής αυτής στο σύστηµα
των Ηνωµένων Εθνών είναι µοναδικός, καθώς φέρνει σε επαφή κυβερνήσεις,
διεθνείς οργανισµούς και σηµαντικές οµάδες και διευρύνει το διάλογο σε καίριους
τοµείς της αειφόρου ανάπτυξης. Το πρόγραµµα εργασίας της επιτροπής για το 20042017, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2003, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή των
στόχων και των σκοπών της Π∆ΚΑΑ και αναµένεται να προσδώσει στις
διαβουλεύσεις της επιτροπής για την αειφόρο ανάπτυξη έναν περισσότερο πρακτικό
και προσανατολισµένο στις δράσεις χαρακτήρα.
Η αλλαγή των µοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, βασική συνιστώσα του
προγράµµατος δράσης του Γιοχάνεσµπουργκ, αποτελεί κατά κύριο λόγο εσωτερική
πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η ΕΕ πρέπει να διαδραµατίσει
πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την
ανάπτυξη ενός δεκαετούς πλαισίου προγραµµάτων σχετικά µε την αειφόρο
παραγωγή και κατανάλωση, µέσω της ενεργούς στήριξης της διαδικασίας που
δροµολογήθηκε στο Μαρακές εφέτος τον Ιούνιο από την Υπηρεσία Οικονοµικών
και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (UNDESA) και το UNEP. Εξίσου σηµαντικό
είναι να διασφαλιστεί ότι τα µέτρα στον τοµέα της αειφόρου παραγωγής και
κατανάλωσης ενισχύουν την αειφόρο ανάπτυξη στις αναπτυσσόµενες χώρες.
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Ενώ η χρηστότερη διακυβέρνηση για την αειφόρο ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο είναι
καθοριστικής σηµασίας, η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί πρώτα και κύρια
εσωτερικό θέµα. Οι ανεπαρκείς εγχώριες πολιτικές σε πολλές χώρες – και όχι µόνο
στις αναπτυσσόµενες – έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στη διεύρυνση του χάσµατος
µεταξύ πλουσίων και φτωχών, τόσο εντός όσο και µεταξύ χωρών και περιφερειών.
Το σχέδιο εφαρµογής των αποτελεσµάτων της Π∆ΚΑΑ ορθώς τονίζει τις εθνικές
αρµοδιότητες όσον αφορά την επιβολή σαφών και αποτελεσµατικών νόµων που
στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. Καλεί επίσης τις χώρες να χαράξουν και να
δροµολογήσουν την εφαρµογή εθνικών στρατηγικών για την αειφόρο ανάπτυξη έως
το 2005. Όπου απαιτείται, οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να διαµορφωθούν στο
πλαίσιο των στρατηγικών µείωσης της φτώχειας. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τη
θέσπιση στρατηγικών µείωσης της φτώχειας που συµπεριλαµβάνουν τη χρηστή
διακυβέρνηση, κάτι που µπορεί να επιτευχθεί µέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας,
της οικοδόµησης ικανοτήτων και της θεσµικής ανάπτυξης.
Η εφαρµογή σε τοπικό επίπεδο και ο ρόλος των τοπικών αρχών είναι καίριας
σηµασίας για την υλοποίηση των δεσµεύσεων της Π∆ΚΑΑ. Τα τοπικά προγράµµατα
δράσης 21ος αιώνας αποδείχτηκαν πολύτιµα εργαλεία για την ενίσχυση της
εφαρµογής και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε την αειφόρο ανάπτυξη.
Η χάραξη παρόµοιων στρατηγικών, µεταξύ άλλων και στις αναπτυσσόµενες χώρες,
πρέπει να ενθαρρυνθεί περαιτέρω µε τη συµµετοχή µεγάλων οργανώσεων.
Το σχέδιο εφαρµογής των αποτελεσµάτων της Π∆ΚΑΑ περιέχει µια εντολή για
περιφερειοποίηση, βάσει της οποίας δίνεται ιδιαίτερη έµφαση σε πρωτοβουλίες και
θεσµικά πλαίσια σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο. Σύµφωνα µε την
εντολή αυτή, η ΕΕ οφείλει να στηρίξει την ενίσχυση του ρόλου περιφερειακών
πλαισίων συνεργασίας, όπως τα NEPAD, ASEM, ASEAN και Mercosur και να
διευρύνει τη συµµετοχή της σε υποπεριφερειακές διαδικασίες (π.χ. τη Μεσογειακή ή
τη Βαλτική Συνεργασία).
Θα δοθεί επίσης ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή του σχεδίου εφαρµογής των
αποτελεσµάτων της Π∆ΚΑΑ σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο στο
έργο της επιτροπής για την αειφόρο ανάπτυξη. Απευθύνθηκε πρόσκληση στις
περιφερειακές επιτροπές των Ηνωµένων Εθνών για τη διοργάνωση ενός
περιφερειακού φόρουµ σχετικά µε την εφαρµογή κατά την έναρξη κάθε διετούς
κύκλου. Η πρώτη τέτοια συνάντηση στην περιφέρεια της UNECE θα
πραγµατοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2004. Μια από τις κύριες προκλήσεις που θα
κληθεί να αντιµετωπίσει η UNECE είναι η ανάπτυξη της ενδεδειγµένης διάρθρωσης
που θα επιληφθεί, µε ολοκληρωµένο τρόπο, των τριών διαστάσεων της αειφόρου
ανάπτυξης.
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Εν εξελίξει δράσεις της ΕΕ
– Πραγµατοποίηση έργου προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του πολυµερούς
συστήµατος διακυβέρνησης και του ρόλου των Ηνωµένων Εθνών στη διεθνή
συνεργασία για την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και την ενίσχυση της διεθνούς
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου του 2003.
– Προαγωγή ολοκληρωµένης και συντονισµένης παρακολούθησης των µειζόνων
διασκέψεων των Ηνωµένων Εθνών.
– Στήριξη της επιτροπής για την αειφόρο ανάπτυξη ως του βασικού διεθνούς
φόρουµ παρακολούθησης του σχεδίου εφαρµογής των αποτελεσµάτων του
Γιοχάνεσµπουργκ καθώς και της περιφερειακής παρακολούθησης.
– Ενεργή συµµετοχή στις εργασίες για την ανάπτυξη ενός δεκαετούς πλαισίου
προγραµµάτων για την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση.
– Στήριξη της χάραξης και της εφαρµογής εθνικών στρατηγικών αειφόρου
ανάπτυξης – οι οποίες, όπου απαιτείται, πρέπει να διαµορφωθούν στο πλαίσιο
των στρατηγικών µείωσης της φτώχειας – από όλες τις χώρες έως το 2005.
– Προώθηση ενός πιο ενεργού ρόλου για την κοινωνία των πολιτών και τον
ιδιωτικό τοµέα µέσω της στήριξης σχετικών πρωτοβουλιών της Π∆ΚΑΑ στον
τοµέα αυτό (π.χ. εταιρική σχέση για την Αρχή 10 σχετικά µε την πρόσβαση
στην πληροφορία και τη συµµετοχή του κοινού).
– Ενεργή συµβολή στην ανάπτυξη πλαισίων για την περιφερειακή και
υποπεριφερειακή συνεργασία εντός υφιστάµενων δοµών (π.χ. τις περιφερειακές
επιτροπές των Ηνωµένων Εθνών), καθώς και ενίσχυση πρωτοβουλιών που
βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη της
Αφρικής (NEPAD).
5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η υλοποίηση των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν στην Π∆ΚΑΑ θα συνεχίσουν να
αποτελούν πρόκληση για την ΕΕ τα επόµενα χρόνια. Ενώ πολλοί από τους στόχους
που τέθηκαν στο Γιοχάνεσµπουργκ είναι µακροπρόθεσµοι, είναι σηµαντικό να γίνει
ορατό ήδη σε πρώιµο στάδιο ότι αναλαµβάνεται δράση και επιτελείται πρόοδος.
Σε εσωτερικό επίπεδο, οι βασικές προκλήσεις για την ΕΕ θα είναι η αλλαγή των µη
αειφόρων µοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης και η διασφάλιση της αειφόρου
χρήσης των φυσικών πόρων, µε τελικό στόχο την αποσύνδεση της οικονοµικής
ανάπτυξης από τη χρήση των φυσικών πόρων και την υποβάθµιση του
περιβάλλοντος. Σε εξωτερικό επίπεδο, η αξιοπιστία της ΕΕ θα εξαρτηθεί σε
σηµαντικό βαθµό από την αποτελεσµατική υλοποίηση των διεθνών δεσµεύσεών της.
Η έγκαιρη εκπλήρωση των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν στο Μοντερρέι θα
αποτελέσει σηµαντική συµβολή στην εξάλειψη της φτώχειας. Οι πρωτοβουλίες
εταιρικών σχέσεων για τα ύδατα, την ενέργεια και τα δάση που αναλήφθηκαν από

28

την ΕΕ στο Γιοχάνεσµπουργκ είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντικές για την παγίωση της
αξιοπιστίας µας.
Στη βάση όλων αυτών των προσπαθειών βρίσκεται το ζήτηµα της συνεκτικότητας.
Είναι σαφές ότι η αποφυγή αρνητικών συνεπειών εκτός της ΕΕ και η διασφάλιση της
συνεκτικότητας των εσωτερικών πολιτικών θα παραµείνουν οι κεντρικοί στόχοι που
διαπνέουν την υλοποίηση όλων των δεσµεύσεων που αναλάβαµε στο πλαίσιο της
Π∆ΚΑΑ. Για την Ένωση, η στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης θα αποτελέσει βασικό
εργαλείο για την υλοποίηση των δεσµεύσεων του Γιοχάνεσµπουργκ. Η αναθεώρηση
της στρατηγικής το 2004 για τη νέα Επιτροπή αποτελεί ευκαιρία για τη διασφάλιση
της πλήρους ενσωµάτωσης των δεσµεύσεων του Γιοχάνεσµπουργκ στη χάραξη
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ.
Η παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη του Γιοχάνεσµπουργκ
είχε καθοριστική σηµασία για την ανάπτυξη συνεργιών ανάµεσα σε όλες τις
ξεχωριστές αλλά αλληλοϋποστηριζόµενες διεθνείς διαδικασίες που στοχεύουν στην
οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο. Έδωσε παγκόσµια ώθηση στην
αειφόρο ανάπτυξη. Το Γιοχάνεσµπουργκ αποτέλεσε µια αποφασιστική δέσµευση
υπέρ των πολυµερών σχέσεων, των στόχων και της υλοποίησής τους.
Ένα έτος µετά, οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει το πολυµερές σύστηµα, κυρίως
στους τοµείς της ασφάλειας και του εµπορίου, απαιτούν την ανανεωµένη στήριξη
της διεθνούς διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ πρέπει, περισσότερο από ποτέ,
να προωθήσει τις πολυµερείς σχέσεις.
Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για την υλοποίηση, τόσο
σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, των δεσµεύσεων που ανέλαβε στο
Γιοχάνεσµπουργκ, στη Ντόχα και στο Μοντερρέι έναντι των αναπτυσσόµενων
χωρών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, και βάσει των δικών µας παραδοτέων, η
ΕΕ πρέπει να προσεγγίσει την παγκόσµια κοινότητα µέσω του κοινωνικού,
οικονοµικού και περιβαλλοντικού προγράµµατος δράσης, το οποίο αποτελεί
έκφραση των ίδιων των αρχών και των αξιών που βρίσκονται στον πυρήνα του
ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου.
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