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Η ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πέντε βήματα για βιώσιμες ευρωπαϊκές οικονομίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τις θέσεις και τις προτάσεις του WWF για την απαραίτητη στροφή της
Ευρώπης1 προς βιώσιμες οικονομίες, άμεσα και αποφασιστικά. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους
θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή2,  αλλά και στο Συμβούλιο.  Μέσα από αυτή την έκθεση,  η περιβαλλοντική
οργάνωση WWF θέτει έναν διττό στόχο: να αναδείξει τους λόγους για τους οποίους η μετάβαση προς
τη βιωσιμότητα είναι όχι μόνο ανάγκη, αλλά και τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη, και επιπλέον να
παρουσιάσει έναν ολοκληρωμένο και φιλόδοξο οδικό χάρτη πολιτικών.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΜΟΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Η ΑΛΛΑΓΗ
1. Οι καταστροφικές επιπτώσεις του σημερινού οικονομικού μοντέλου

Οι ενδείξεις συνηγορούν πως η ασυνήθιστη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
που βιώνει η Ευρώπη οφείλεται σε μια συστημική αποτυχία του εφαρμοζόμενου
αναπτυξιακού μοντέλου. Η κρίση αυτή περιλαμβάνει τη ραγδαία επιδείνωση του
φυσικού κεφαλαίου,  την γιγάντωση του (ανθρακικού)  αποτυπώματος λόγω της
υπερκατανάλωσης,  την αυξανόμενη εξάρτηση από τους φυσικούς πόρους και στις
ολέθριες κοινωνικοοικονομικές και χρηματοπιστωτικές αναταραχές που επιδεινώνουν
τις ήδη τεράστιες ανισότητες. Η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να τροφοδοτεί
μελλοντικές κρίσεις, οι οποίες μάλιστα προβλέπεται να είναι ολοένα και πιο
επιβλαβείς, με κίνδυνο να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση παρατεταμένης κρίσης.

Η περιβαλλοντική καταστροφή εκτινάσσει στα ύψη το κόστος για την οικονομία μας.
Για την ακρίβεια, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το κόστος μιας ενδεχόμενης
αδράνειας από εδώ και στο εξής θα είναι καταστροφικό.  Σύμφωνα με τον
οικονομολόγο Λόρδο Νίκολας Στερν,  “Η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής θα κοστίσει μακροπρόθεσμα πολύ περισσότερο”3. Παρότι
απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, το
κόστος της αδράνειας θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Το πολιτικό ολίσθημα της ΕΕ: Παρά τις απτές αποδείξεις, οι πολιτικές
αντιμετώπισης της κρίσης εξακολουθούν να κινούνται σε λάθος κατεύθυνση

Η Ευρώπη εξακολουθεί τα τελευταία πέντε χρόνια να χαράσσει την ίδια πορεία, καθώς
αρκετοί είναι οι ιθύνοντες που αρνούνται συστηματικά να στραφούν προς βιώσιμες
οικονομίες, παρά τα πιθανά τεράστια οφέλη που θα προκύψουν. Η άποψη σύμφωνα
με την οποία οι περιβαλλοντικές ανησυχίες έχουν θέση μόνο στη ‘μετά-
κρίση’ εποχή είναι λανθασμένη, για τρεις βασικούς λόγους:

● Όσο αργεί η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία,  τόσο αυξάνονται το κόστος
και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις αυξημένες επιπτώσεις στο περιβάλλον,  την
ενίσχυση των μονοπωλίων στις υποδομές και τις καθυστερήσεις στην προώθηση των
καινοτομιών,

1 Σε αυτή την έκθεση ως ‘Ευρώπη’ θα αναφέρεται εφεξής η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών.
2 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναφέρεται εφεξής ως ‘η Επιτροπή’.
3 Stern, N. (2007). The Economics of Climate Change (“Stern review”).
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● Η λογική μιας ανάπτυξης που, αν και ‘βρώμικη’, θα διορθωθεί εκ των υστέρων, δεν λαμβάνει υπ'
όψιν τις μεγάλες ευκαιρίες που εν τω μεταξύ χάνονται.  Κρίσεις όπως η σημερινή,  επισπεύδουν
την ανάγκη αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν και το πολιτικό υπόβαθρο για τη πραγματοποίηση
δύσκολων, αλλά απαραίτητων μεταρρυθμίσεων προς όφελος της μακροπρόθεσμης ευημερίας
στην Ευρώπη.

● Στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια βιώσιμη οικονομία, οι μεταρρυθμίσεις στην περιβαλλοντική
φορολόγηση, ο τερματισμός των ζημιογόνων κρατικών ενισχύσεων, οι επενδυτικές πολιτικές και
η καινοτομία,  μπορούν να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την
ανοικοδόμηση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη.

2. Οι αποτυχίες του συστήματος που οδήγησαν στην κρίση

Οι παθογένειες του αγορακεντρικού οικονομικού μας συστήματος μπορούν να συνοψισθούν γύρω από
τρία βασικά ζητήματα:

● Αποτυχία συνυπολογισμού και αξιολόγησης πραγματικών αξιών- χρησιμοποιώντας
ελλιπείς δείκτες και αποτυγχάνοντας να εκτιμήσουμε τις υπηρεσίες των οικοσυστήματων, η αξία
των οποίων, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, είναι σχεδόν διπλάσια από το παγκόσμιο ΑΕΠ.

● Αποτυχία διασφάλισης πως οι τιμές της αγοράς ανταποκρίνονται στο πραγματικό
κόστος  - κάτι που εν μέρει οφείλεται και στην προαναφερθείσα αδυναμία.  Οι περιβαλλοντικές
και κοινωνικές «εξωτερικότητες» -δηλαδή το κόστος που δεν αντικατοπτρίζεται στις τιμές της
αγοράς - είναι τεράστιες, και το 2009  εκτιμήθηκαν στο 13% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Οι χαμηλές
τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών με αρνητικές εξωτερικότητες είναι λανθασμένες, δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και διαστρεβλώνουν ολοκληρωτικά τον ανταγωνισμό,
παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη καινοτόμων και καθαρών εναλλακτικών. Αντικείμενο
προβληματισμού αποτελεί επίσης η παροχή κρατικών ενισχύσεων σε περιβαλλοντικά επιζήμιες
δραστηριότητες.

● Αποτυχία λειτουργίας της αγοράς εντός συγκεκριμένου πλαισίου και ορίων,  και την
ανάλογη διαμόρφωση της νομοθεσίας - αγνοώντας τα όρια του πλανήτη (εξάντληση φυσικών
πόρων) και επιτρέποντας τη συνέχιση ‘τυχοδιωκτικών χρηματοδοτήσεων’ (‘Casino Finance’)4.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ
1. ‘Πρασινίζοντας’ τις οικονομίες μας: νέα πορεία προς την ευημερία
Η ‘πράσινη οικονομία’ αποτελεί μια ρεαλιστική εναλλακτική. Η δυναμική προς αυτήν την κατεύθυνση
αυξάνει συνεχώς,  με  συμμετοχή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),
του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), της Παγκόσμιας Τράπεζας και
άλλων ιδρυμάτων, αλλά και την - έστω και μερική - συμμετοχή 65 χωρών (σύμφωνα με την Green
Economy Coalition). Η Ευρώπη χρειάζεται ένα πρόταγμα με νέο όραμα που μπορεί να συμβάλει στην
επανασύνδεση των ευρωπαίων πολιτικών με τους πολίτες,  πίσω από ένα κοινό σκοπό.  Η δημιουργία
βιώσιμων ευρωπαϊκών οικονομιών που θα βελτιώσουν την ευημερία των πολιτών έχει τη δυναμική να
αναδειχθεί σε αυτό το πρόταγμα.

Ως βιώσιμες ευρωπαϊκές οικονομίες, το WWF ορίζει τις ανθεκτικές οικονομίες που
προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής  για όλους μέσα στα οικολογικά όρια του πλανήτη.

4 Sinn, H.W. (2010), Casino Capitalism: How the Financial Crisis Came About and What Needs to be Done Now, Oxford
University Press, New York. Ο όρος αναφέρεται σε οικονομικές στρατηγικές που θεωρούνται υπερβολικά
ριψοκίνδυνες,  με συχνή αναφορά σε μεγάλα ‘πονταρίσματα’  σε οικονομικά προϊόντα που είναι συνήθως υψηλού
κινδύνου, έχοντας όμως την πιθανότητα για μεγάλο κέρδος, αλλά και τον ταυτόχρονο κίνδυνο απώλειας όλου του
κεφαλαίου.
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Οι βιώσιμες οικονομίες αποτελούν τα μέσα για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης
ανάπτυξης.

Οι πιο αποτελεσματικές πολιτικές για τη μετάβαση προς βιώσιμες οικονομίες

Υπολογισμός πραγματικού κόστους

● Υπολογισμός κόστους χρησιμοποιώντας δείκτες ‘εκτός ΑΕΠ’
● Εκτίμηση και συνυπολογισμός της αξίας του φυσικού κεφαλαίου

Διαμόρφωση τιμών που να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος

● Αύξηση του συνυφασμένου κόστος για τις ρυπογόνες δραστηριότητες που εξαντλούν τους φυσικούς
πόρους

● Κατάργηση των κρατικών ενισχύσεων για δραστηριότητες που είναι ζημιογόνες για το περιβάλλον5

Ρύθμιση της αγοράς όταν η λειτουργία της είναι αναποτελεσματική ή ανεπαρκής

● Αποτρεπτική και αποτελεσματική νομοθέτηση
● Εφαρμογή ‘οικολογικής αιρεσιμότητας’ (‘eco-conditionality’) στον κρατικό προϋπολογισμό και στην

ανάπτυξη των υποδομών

Διαμόρφωση συμπληρωματικών υποστηρικτικών μέτρων

● Ενθάρρυνση της οικολογικής καινοτομίας
● Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε ‘πράσινους’ τομείς της οικονομίας
● Βελτίωση της διάχυσης πληροφορίας με στόχο την ενδυνάμωση των καταναλωτών

Μεγιστοποίηση των πολιτικών συνεργειών και των πολλαπλών οφελών

2. Τα τεράστια οφέλη για την Ευρώπη

Πληθώρα δεδομένων που αποδεικνύει πως μια ταχεία μετάβαση σε βιώσιμες οικονομίες στην Ευρώπη
μπορεί να προσπορίσει μεγάλα και πολλαπλά οφέλη:

● Περιβαλλοντικά οφέλη: τεράστιες μειώσεις της ρύπανσης,  όπως οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, και πολύ πιο αποτελεσματική διατήρηση (και αποκατάσταση) των οικοσυστημάτων.
● Αγορά εργασίας: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή “μπορούν να δημιουργηθούν έως
και 20 εκατ. θέσεις εργασίας στον τομέα της πράσινης οικονομίας μέχρι το 2020”, ο οποίος, σύμφωνα
πάντα με την Επιτροπή, αποτελεί έναν από τους περισσότερα υποσχόμενους τομείς για τη δημιουργία
θέσεων εργασίας.  Οι θέσεις εργασίας σε αυτόν τον τομέα έχουν αυξηθεί σημαντικά σε όλη την
Ευρώπη, ακόμα και σε χώρες που βρίσκονται βαθιά κρίση, όπως η Ισπανία.

5 Δεν υπάρχει κοινά συμφωνημένος ορισμός για τις δραστηριότητες που είναι ζημιογόνες για το περιβάλλον. Σε επίπεδο
ΕΕ, και σύμφωνα με έρευνα που έχει διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής
Πολιτικής (Institute  for  European  Environmental  Policy  -  IEEP)  προτείνει τον εξής ορισμό,  με βάση τον ορισμό της
‘επιδότησης’ του ΟΟΣΑ (1998 και 2005): “Το αποτέλεσμα της κυβερνητικής δράσης που διευκολύνει του καταναλωτές
ή τους παραγωγούς προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους ή να μειώσουν τα έξοδά τους, και ταυτόχρονα
θίγει θεμελιώδεις περιβαλλοντικές αρχές” IEEP (2009), Environmentally Harmful Subsidies (EHS): Identification and
Assessment, Final Report.
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● Οικονομικά οφέλη: Εντοπίζονται τέσσερα είδη οικονομικών οφελών: μείωση κόστους
εισροών, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ, ενίσχυση της δημοσιονομικής
εξυγίανσης, και αυξανόμενη ασφάλεια, ανεξαρτησία και ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, “η
ανάληψη δράσης σε αυτή τη χρονική στιγμή έχει λογική τόσο με περιβαλλοντικούς,  όσο και με
οικονομικούς όρους”. Έρευνες έχουν δείξει πως οι καινοτόμες περιβαλλοντικές πρακτικές ενισχύουν
την ανταγωνιστικότητα, η περιβαλλοντική ρύθμιση μπορεί να δώσει ώθηση στις εξαγωγές μέσω της
ανάπτυξης νέων αγορών, ενώ οι περιβαλλοντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις έχουν μικρές ή και
μηδαμινές επιπτώσεις.
● Οφέλη στην κοινωνία και στην υγεία: Σύμφωνα με το UNEP, “η δημιουργία ‘πράσινων’
οικονομιών (...) συντελεί καθοριστικά στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, και αποτελεί
ταυτόχρονα μια βασική στρατηγική για την καταπολέμηση της παρατεταμένης φτώχειας.” Ο
περιορισμός της ρύπανσης (και ιδιαίτερα της ατμοσφαιρικής)  θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην
υγεία.
● Οφέλη σε παγκόσμια κλίμακα: Μέσα στα πεπερασμένα όρια του πλανήτη,  η μείωση του
υπερβολικού οικολογικού αποτυπώματος της ΕΕ θα μειώσει την οικονομική πίεση στους φυσικούς
πόρους και στα απειλούμενα οικοσυστήματα σε παγκόσμια κλίμακα, και ταυτόχρονα θα αποτελέσει
ηγετική πράξη.

3. Γιατί η Ευρώπη πρέπει να στραφεί προς βιώσιμες οικονομίες

Εκτός από την ηθική και νομική υποχρέωση, η ΕΕ - περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του
κόσμου - έχει εγγενές συμφέρον από μια γρήγορη πράσινη στροφή.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ  ΕΕ

● Ευρύ πλαίσιο
περιβαλλοντικών πολιτικών
● Υφιστάμενοι μακροχρόνιοι
στόχοι της ΕΕ
● Υψηλός βαθμός
συνειδητοποίησης και στήριξης
από πολίτες και επιχειρήσεις
● Μεγαλύτερη οικονομία
παγκοσμίως

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

● Μεγάλα κενά στην εφαρμογή
του περιβαλλοντικού δικαίου
● Έλλειψη συνεργασίας και
συμμετοχής των κρατών-μελών
● Φθίνουσες περιβαλλοντικές
και κλιματικές φιλοδοξίες

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
● Απώλεια των
πλεονεκτημάτων  του
‘πρωτοπόρου’ και υποχώρηση
πίσω από ΗΠΑ, Κίνα, ίσως και Ν.
Κορέα, Ιαπωνία και Ινδία, και
όποια άλλη ακολουθήσει στην
ανάπτυξη βιώσιμων και καθαρών
βιομηχανιών
● Αυξανόμενος κίνδυνος φυγής
βιομηχανιών χαμηλών εκπομπών
(‘low-carbon leakage’)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
● Μείωση εξάρτησης από
φυσικούς πόρους.
● Όφελος από την άνθιση της
παγκόσμιας αγοράς
περιβαλλοντικών προϊόντων και
υπηρεσιών.
● Καλή χρονική συγκυρία για
την ανανέωση των υποδομών
στην ενέργεια, τις μεταφορές και
τις τηλεπικοινωνίες.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: ΠΕΝΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ
Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο τους θεσμούς της ΕΕ - το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -  και έχουν ως ορίζοντα την ερχόμενη πενταετία.  Το WWF  διακρίνει
πέντε σημαντικές προτεραιότητες:

Προτεραιότητα 1. Διαμόρφωση νέου στρατηγικού οράματος για την Ευρώπη από
σήμερα μέχρι το 2050
Ένα νέο στρατηγικό όραμα για την Ευρώπη και για τη μεγάλη αλλαγή πολιτικής βούλησης έχει ζωτική
σημασία.   Για να διασφαλιστεί η σαφήνειά του,  ένα τέτοιο όραμα πρέπει να μεταφραστεί σε
συγκεκριμένους συμπληρωματικούς άξονες:

● Στρατηγικός στόχος για το 2050,  στο πλαίσιο μιας ευρύτερης οικονομικής στρατηγικής
(της - υπό εξέτασης - Ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 και της αντίστοιχης για το 2030),

● Πακέτο τεσσάρων βασικών πλαισίων για τη διευκόλυνση του οικονομικού σκέλους της
μετάβασης προς βιώσιμες οικονομίες,

● Πέντε συνδετικές πολιτικές προτεραιότητας, που συμπληρώνουν τα πλαίσια,
παρέχοντας κίνητρα και επιταχύνοντας τη μετάβαση προς βιώσιμες οικονομίες.

Προτεραιότητα 2. Φιλόδοξο και ευνοϊκό πλαίσιο για κλίμα και ενέργεια ως το 2030
Η ΕΕ έχει ήδη διαμορφώσει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια μέχρι το 2020. Τώρα
κινείται προς ένα πλαίσιο για το 2030, το οποίο θα πρέπει κατά κύριο λόγο να χαράξει μια πορεία που
θα θέσει την Ευρώπη σε σταθερή και ασφαλή τροχιά για την επίτευξη των στόχων της μέχρι το 2050:

● Επίτευξη του στόχου της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% μέχρι το 2020,
● Μεγιστοποίηση της ευελιξίας που άφησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για προσέγγιση των εξής

στόχων μέχρι το 2030: μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 40%, 45% ΑΠΕ, μειώσεις
εκπομπών CO2 κατά 55%,

● Εφαρμογή νέων προτεραιοτήτων για το 2030: οριστική επίλυση των προβληματικών πτυχών
της αγοράς άνθρακα, κατασκευή ενός πανευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρισμού και καθορισμός
δεσμευτικών κριτηρίων βιωσιμότητας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Προτεραιότητα 3. Κατάλληλο πλαίσιο για τη διαχείριση και την αποδοτική χρήση των
φυσικών πόρων
Από την ΕΕ εξακολουθεί να απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη χρήση των φυσικών πόρων,
το οποίο να συνδέει αποτελεσματικά όλες τις επιμέρους διαδικασίες, χρησιμοποιώντας μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση που να θέτει συγκεκριμένους, εμβληματικούς στόχους:

● Επιλογή ενός δεσμευτικού και φιλόδοξου πρωταρχικού στόχου για την αποδοτική
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μέχρι το 2030, χρήση σχετικών δεικτών για τη μέτρηση
της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στην Ευρώπη,  και ολοκλήρωση του πλαισίου για την
αποτίμησης των οικοσυστημάτων,

● Προστασία του φυσικού μας κεφαλαίου, εμποδίζοντας την καταστροφή της φύσης και
εξασφαλίζοντας καθαρά και υγιή υδάτινα συστήματα,

● Βιώσιμη παραγωγή: ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων, διασφάλιση της βιώσιμης γεωργίας και
μετατροπή της Ευρωπαϊκής οικονομίας σε κυκλική οικονομία,

● Βιώσιμη κατανάλωση φυσικών πόρων: ενθάρρυνση της βιώσιμης και υγιούς κατανάλωσης,
τερματισμός της παράνομης εμπορίας ξύλου και μείωση της επίδρασης της ΕΕ στην
αποψίλωση των δασών, και τερματισμός της παράνομης αλιείας.
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Προτεραιότητα 4. Υποστηρικτικό δημοσιονομικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο
Παρά τις προσπάθειες που έγιναν σε ρυθμιστικό επίπεδο από την έναρξη της κρίσης,  η ΕΕ δεν έχει
ακόμα διαμορφώσει ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο δημοσιονομικό και οικονομικό πλαίσιο, που να
προσφέρει επαρκή οικονομική στήριξη για την επίτευξη των πολιτικών στόχων. Για τη σταδιακή
οικονομική στήριξη των βιώσιμων και την αποθάρρυνση των επιβλαβών οικονομικών
δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο θα:

● Τερματίζει τις κρατικές ενισχύσεις σε περιβαλλοντικά ζημιογόνες δραστηριότητες,
● Εισάγει περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση: φορολόγηση των επιβαρυντικών και όχι

των επωφελών,
● Διασφαλίζει καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ
● Αναπροσανατολίζει τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις προς βιώσιμες οικονομίες,
● Στρέφει την ιδιωτική χρηματοδότηση προς τη στήριξη μιας βιώσιμης πραγματικής οικονομίας.

Προτεραιότητα 5. Επίτευξη ανανεωμένου ηγετικού ρόλου σε διεθνές επίπεδο

Οι δράσεις της ΕΕ με στόχο τη γρήγορη μετάβαση προς βιώσιμες οικονομίες,  πρέπει να οδηγήσουν
την Ευρώπη σε ανανεωμένο ηγετικό ρόλο, γύρω από τέσσερις άξονες:

● Υποστήριξη ενός νέου οράματος για την παγκόσμια κοινότητα, που θα θέτει τους στόχους για
βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015,

● Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της
παγκόσμιας ευημερίας,

● Αύξηση της συνοχής των αναπτυξιακών πολιτικών,
● Δδιασφάλιση του ελέγχου και της απόδοσης ευθυνών στις επιχειρήσεις.

Η δημιουργία βιώσιμων οικονομιών στην Ευρώπη σε 5 βήματα

Προεξάρχον πλαίσιο οικονομικής πολιτικής

Μακροχρόνιος στόχος για
την ΕΕ

Η μεγιστοποίηση της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών με βιώσιμους
τρόπους

Αποτέλεσμα το 2050 Η Ευρώπη θα είναι η πρώτη δύναμη παγκοσμίως που θα έχει επιτύχει την
πλήρη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία

Γενική οικονομική στρατηγική

Στόχοι για το 2020 και το
2030

Να θέτει ως προτεραιότητα τους στόχους του πλαισίου που παρουσιάζονται
στη συνέχεια

Οδικός χάρτης για το 2050 Χρήζει διαμόρφωσης

Εργαλείο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
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Οριζόντιες πολιτικές

Πολιτική Στόχος Εργαλείο

Οικο-καινοτομία Προώθηση της οικο-
καινοτομίας

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ‘Horizon 2020’

Πράσινες θέσεις εργασίας Επαναλαμβανόμενη
κατάρτιση, βελτίωση
κατάρτισης

Προϋπολογισμός ΕΕ και κυρίως Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο

Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις (ΠΔΣ)

Στόχος για το 2020: 100%
επίτευξη ΠΔΣ

Συνηθισμένα κριτήρια ανά τομέα

Μετρήσεις πέραν του ΑΕΠ Ισορρόπηση
περιβαλλοντικών, κοινωνικών
και οικονομικών δεικτών

Πρωτοβουλία “ΑΕΠ και πέρα από αυτό¨

Αύξηση της δύναμης των
καταναλωτών

Παροχή πληροφόρησης με
στόχο την αλλαγή της
συμπεριφοράς των
καταναλωτών

Οικολογική σήμανση, Έξυπνοι μετρητές

Πλαίσιο για κλιματική αλλαγή & ενέργεια Δημοσιονομικό και οικονομικό πλαίσιο

Στόχοι για το 2020 20-20-20 Στόχοι για το
2030

Τερματισμός κρατικών
ενισχύσεων για
περιβαλλοντικά
ζημιογόνες
δραστηριότητες

Στόχοι για το 2030 μείωση CO2 κατά 55%,

ενεργειακή απόδοση 40%,

45% ΑΠΕ

Στόχοι για το 2050 μείωση CO2 κατά 95%,

100% ΑΠΕ

p
Ε

νι
σχ

ύσ
ει

ς

Στόχοι για το
2050

Δημόσια και ιδιωτική
χρηματοδότηση για τη
δημιουργία βιώσιμων
οικονομιών (καθορισμός
μετρήσιμων στόχων)Οδικός χάρτης 2050 Οδικοί χάρτες χαμηλών

εκπομπών / ενέργειας /
συγκοινωνιών

Εργαλεία Κοινοτικές Οδηγίες
ενεργειακής απόδοσης και
ΑΕΠ. Σύστημα εμπορίας
ρύπων. Προδιαγραφές
εκπομπών ρύπων, κλπ.

Οδικός χάρτης
2050

Χρήζει καθορισμού /
χρήση οικονομικών
στοιχείων που
περιλαμβάνονται στους
οδικούς χάρτες χαμηλών
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Πλαίσιο για αποδοτική διαχείριση των πόρων εκπομπών, ενέργειας,
συγκοινωνιών &
αποδοτικής χρήσης των
πόρωνΣτόχοι για το 2020 Τερματισμός της απώλειας

της βιοποικιλότητας στην ΕΕ,

Συνυπολογισμός των
υπηρεσιών οικοσυστήματος

Στόχοι για το 2030 Σημαντική μείωση της
κατανάλωσης πόρων από την
ΕΕ. Αποκατάσταση μεγάλου
μέρους των οικοσυστημάτων

Εργαλεία Χρήζουν καθορισμού

Στόχοι για το 2050 μείωση CO2 κατά 95%,

100% ΑΠΕ

Οδικός χάρτης
2050

Οδικός χάρτης για την
αποδοτική χρήση των πόρων

Εργαλεία Κυριότερες περιβαλλοντικές
οδηγίες, πακέτο κυκλικής
οικονομίας, κλπ.

Οδηγοίq p
Συνεκτικότητα πολιτικής για την

ανάπτυξη (διασφάλιση συνέπειας)

Ανάληψη ηγετικού ρόλου σε διεθνές επίπεδο

Στόχοι πέρα από το 2015 Στόχοι για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οδικός χάρτης 2050 Πρέπει να εκπονηθεί σε συνεργασία με τους κατάλληλους διεθνείς
οργανισμούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς

Εργαλεία Συνοχή Αναπτυξιακών Πολιτικών της ΕΕ / κλπ.
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