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Współczesne problemy zrównoważonej produkcji
i zrównoważonej konsumpcji
Wstęp
Podstawą idei zrównoważonego rozwoju jest troska, o jakość życia,
przejawiająca się w dążeniu do trwałego rozwoju cywilizacyjnego w środowisku o zachowanych zasobach i walorach przyrodniczych. Trwałość
rozwoju stanowi o tym, że działania związane z jego realizacją mają charakter otwarty, podlegają ciągłemu doskonaleniu a zrównoważenie ma
charakter dynamiczny.
Upowszechnienie globalnych działań związanych z realizacją idei
zrównoważonego rozwoju nastąpiło poprzez sformułowanie i opublikowanie dokumentu – Globalny Program Działań – Agenda 21. Działania te
odnoszą się do sfery ekonomicznej, ekologicznej i społecznej. Chociaż takie
ujęcie jest dość oczywiste i powszechnie akceptowane to jednak wokół programów kierunkowych narasta wiele sprzeczności i kontrowersji.
Idea Zrównoważonego Rozwoju powstała przede wszystkim w trosce
o środowisko i w początkowym okresie, co jest zrozumiałe, szczególny nacisk położono na tę sferę triady. Aktualny kształt idei zrównoważonego
rozwoju zakłada równowagę między sferami wskazanej triady, podczas
gdy w praktyce realizacja idei Zrównoważonego Rozwoju na różnych poziomach kultur i struktur organizacyjnych, a także przez kraje na zróżnicowanym poziomie rozwoju, wymaga właśnie nierównomiernego rozłożenia akcentów. Przykładem takiej sytuacji jest między innymi większe
zużycie zasobów pierwotnych i związana z tym emisja CO2 w krajach rozwijających się, co w konsekwencji skutkuje wzrostem opłat za emisję
w tych krajach. Środki z opłat emisyjnych, ale jednocześnie produkty są
importowane do krajów wysokorozwiniętych, które nie muszą zużywać
surowców pierwotnych i płacić za emisję. Wręcz przeciwnie to od nich,
kupuje się prawo do emisji CO2.
Charakterystykę działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, które są
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nych zarówno w sensie oceny aktualnie podejmowanych działań, jak
i szerszego kontekstu historycznego.
Jakie są powody tego, że obecnie tak intensywnie musimy chronić
środowisko? Czy kraje wysoko rozwinięte osiągnęły aktualny poziom,
właśnie na drodze zrównoważonego rozwoju? Czy osiągnięcie obecnego
poziomu cywilizacji nie wymagało intensywnej eksploatacji zasobów i tym
samym degradacji środowiska przy istniejącym poziomie nauki, techniki
i sił wytwórczych? Czy kraje rozwijające się są w stanie – bez głębokiego
uzależnienia ekonomicznego – ponieść ciężar nałożony przez społeczność
międzynarodową?
Czy pomoc finansowa, chętnie jak dotąd udzielana, nie powoduje sytuacji kryzysowych, nadmiernego zadłużenia i jego następstw? Jak zatem
w warunkach kryzysu gospodarczego zrównoważony rozwój wpływa na
wyjście z sytuacji kryzysowej? Zarówno wymienione i wiele innych wątpliwości sprawia, że panuje atmosfera krytyki działań wynikających
z Agendy 21, które stanowią ograniczenie dla gospodarki krajów rozwijających się. Co znamienne, niektóre kraje wysokorozwinięte nie ratyfikowały
porozumień z Kyoto a sytuacja kryzysowa ujawniła pogłębiające się różnice w tym zakresie w ramach UE. Podejście krytyczne dotyczy także sfery
społecznej. Ograniczanie nadmiernej konsumpcji w krajach wysokorozwiniętych dla jej zrównoważenia wewnętrznego i dostosowania do rzeczywistych potrzeb, wpływałaby na ograniczenie produkcji, jako naturalną konsekwencję zrównoważenia produkcji z konsumpcją.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie inicjatyw Unii Europejskiej podejmowanych na rzecz realizacji idei zrównoważonego rozwoju,
zawartej w Strategii Europa 2020 a także, na podstawie dokumentów źródłowych Komisji Europejskiej, scharakteryzowanie najważniejszych kierunków działań UE w tym zakresie.

1. Działania Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej
produkcji i konsumpcji w ramach strategii UE 2020
Zintensyfikowane działania UE dotyczące zrównoważonego rozwoju
doprowadziły do odnowienia Strategii Lizbońskiej, a także Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej [Michnowski, 2008, s.89]. Modernizacja obu strategii miała na celu złagodzenie sprzeczności tkwiących
w pierwotnych założeniach Zrównoważonego Rozwoju, a także stałe podnoszenie poziomu jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń, przy zachowaniu zasad ochrony środowiska. Odnowiona Strategia Zrównoważo-
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nego Rozwoju UE zakłada propagowanie dynamicznej gospodarki przy
pełnym zatrudnieniu obywateli i wysokim poziomie ich wykształcenia,
a także ochrony zdrowia, spójności społecznej i terytorialnej, pokoju
w świecie, bezpieczeństwa i poszanowania różnorodności kulturowej. Zasadniczym kierunkiem działań, jaki przyjmuje się dla osiągnięcia założonego celu jest zrównoważona produkcja i konsumpcja.
Działania UE w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji
przedstawia Strategia UE 2020 [Strategia…, 2010]. Obejmuje ona trzy obszary priorytetowe:
‒ wzrost inteligentny, polegający na rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach,
‒ wzrost zrównoważony, realizowany przez gospodarkę niskoemisyjną,
efektywnie wykorzystującą zasoby i konkurencyjną,
‒ wzrost stwarzający warunki włączenia społecznego, polegającego na
wzroście poziomu zatrudnienia, a także zapewnieniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
Stopień realizacji tej strategii będzie oceniany przez osiąganie pięciu
wymiernych celów głównych, które mają być osiągnięte przez kraje UE do
2020 roku. Należą do nich:
‒ wskaźnik zatrudnienia na poziomie 75%,
‒ poprawa działalności B+R przez poziom inwestycji w tym zakresie do
3% PKB, opracowany zostanie przez Komisję Europejską wskaźnik
efektywności działań B+R i innowacji,
‒ zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, dalsze obniżanie emisji uzależnione jest od decyzji krajów spoza UE, w tym krajów rozwijających się,
‒ podniesienie poziomu wykształcenia, do 40% osób z wyższym wykształceniem w wieku 36-40 lat,
‒ wspieranie włączenia społecznego, przez działania na rzecz likwidacji
ubóstwa obejmującego 20 mln obywateli.
Osiągnięcie celów głównych Strategii, które są w dużym stopniu
współzależne, wymaga realizacji wytycznych sprecyzowanych przez Komisję Europejską:
1. Zapewnienie jakości i stabilności finansów publicznych.
2. Rozwiązanie problemu nierównowagi makroekonomicznej.
3. Zmniejszenie nierównowagi w strefie euro.
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4.

Optymalizacja pomocy na rzecz badań i rozwoju innowacji,
wzmocnienie trójkąta wiedzy i uwolnienie potencjału gospodarki
cyfrowej.
5. Bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów i ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych.
6. Poprawa otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz
modernizacja bazy przemysłowej, dla pełnego funkcjonowania rynku
wewnętrznego.
7. Zwiększenie zatrudnienia, ograniczenie bezrobocia strukturalnego
i promowanie jakości zatrudnienia.
8. Rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej
potrzebom rynku pracy oraz promowanie kształcenia ustawicznego.
9. Poprawa jakości i wydajności systemów kształcenia i szkolenia na
wszystkich poziomach oraz zwiększenie liczby osób podejmujących
studia wyższe.
10. Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa.
Jak łatwo zauważyć niektóre z przedstawionych wytycznych są nie
tylko bardzo trudne do realizacji, ale także generują sprzeczne efekty. Dotyczy to zwłaszcza wzrostu zatrudnienia, rozwoju przemysłu a tym samym
wzrostu produkcji i ograniczeń emisji oraz zrównoważenia konsumpcji.
Trudno stwierdzić czy rozwój działań w zakresie B+R i ekoinnowacji będzie wystarczający dla zrównoważenia efektów niekorzystnych, które mogą towarzyszyć realizacji strategii. Wytyczne te są podstawą dla krajów
członkowskich UE do opracowania krajowych programów działań.

2. Plan Działań Komisji Europejskiej dla Zrównoważonej
Produkcji i Zrównoważonej Konsumpcji
Obecnie dyskutowanym projektem dokumentu służącym wdrożeniu
założeń Strategii Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Sprzyjającego
Włączeniu Społecznemu jest Sustainable Consumption and Production/Sustainable Industrial Policy Action Plan (SCP/SIP AP). Prace nad tym
planem działań trwające od 2008 roku są obecnie na ukończeniu. Dokument roboczy został poddany dyskusji krajów członkowskich UE [COM
2008, 397]. Dotyczy on szeregu zagadnień uznanych za kluczowe w realizacji idei Zrównoważonego Rozwoju. Przyjęcie propozycji rozwiązań wynikających z Planu Działania po dwuletnich pracach przygotowawczych
i konsultacjach przewidziane jest w październiku 2012 roku.
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W zakresie efektywnego wykorzystania zasobów konieczne są działania określone w Polityce Przemysłowej Ery Globalizacji [COM 2010, 614],
które powinny być zakończone już w 2015 roku, ponieważ warunkują one
osiągnięcie celów Polityki UE 2020. Uzupełniające, lecz niezbędne dla realizacji założeń są także działania w zakresie polityki fiskalnej, strukturalnej,
innowacji ekologicznych, rozwoju regionalnego planowania przestrzennego, energii i mobilności.
Dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju niezbędne jest spójne realizowanie działań innowacyjnych tak, aby również stwarzały one nowe
możliwości biznesowe dostarczając rozwiązań w zakresie energetyki
i transportu, włączając poszczególne podmioty gospodarcze, producentów,
dystrybutorów, sprzedawców detalicznych a także prywatnych i instytucjonalnych konsumentów.
Podkreśla się konieczność przekładania polityki na poziomie makro
na poziom mikro w odniesieniu do działań w zakresie:
‒ produkcji – poprawa efektywności wykorzystania zasobów, redukcja
wpływu na środowisko i konkurencyjności,
‒ produktu – poprawa ekologiczności towarów i usług,
‒ zużycia energii – racjonalizacja zużycia i wprowadzanie energii
odnawialnych.
Podstawowym problemem jest niepodejmowanie wyzwań ekologicznych, co stanowi coraz bardziej złożony problem globalny. Cena wyrobu
nie odzwierciedla szkód związanych z cyklem życia, a koszty ponoszone
na likwidację tych szkód są oderwane od jednostki wyrobu. Nie ponosi ich
producent, lecz pozostają w sferze nie poniesionych nakładów. Prowadzi to
do kumulacji strat środowiskowych i związanych z nimi zagrożeń. Podejmowanie produkcji z wykorzystaniem surowców i metod energooszczędnych wymaga wyższych nakładów, co w efekcie przekłada się na cenę.
Tym samym klient wybiera produkt o niższej cenie, lecz wyższych kosztach cyklu życia. Obecnie produkty ekologiczne są droższe, a sytuacja kryzysowa sprzyja stopniowej rezygnacji z dopłat. Podmioty gospodarcze nie
mają informacji na temat korzyści dla środowiska i możliwości biznesowych.
Przykładem pozytywnych działań Komisji Europejskiej są efekty
wdrożenia wymagań w zakresie energooszczędnych silników elektrycznych czy też żarówek [Dyrektywa 2005/32/WE; Rozporządzenie Komisji
WE, 2009]. W Europie można zauważyć rozwój branż związanych z gospodarką środowiskową, między innymi w sferze zarządzania emisjami,
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odzyskiem energii, zbiórką odpadów i recyklingiem, których łączny obrót
szacuje się na ok. 300bln €, tworząc 3,5 mln miejsc pracy [DG Enterprise &
Industry].

3. Rola oceny cyklu życia w równoważeniu produkcji
i konsumpcji
Obecna polityka środowiskowa rozwiązuje pewne niedoskonałości
rynku, brak jednak skutecznych działań dotyczących pełnego cyklu życia
produktów w złożonym łańcuchu tworzenia wartości. Brak też jest wiedzy
na temat całkowitego wykorzystania zasobów a także szkód wyrządzonych przez produkty w pełnym cyklu życia, zwłaszcza w czasie eksploatacji i likwidacji poużytkowej. Zauważa się także dezinformację konsumentów spowodowaną zarówno przez brak wiedzy, jak i przez rozbudowane,
a często nieuzasadnione znakowanie ekologiczne. Dlatego też działania
Komisji Europejskiej będą zmierzały do poprawy metodyki LCA i do gromadzenia danych tak, aby mogły stanowić podstawę nowych instrumentów polityki i inicjatyw w dziedzinie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, która stanie się zasadniczym czynnikiem konkurencji. W programie
działań Komisji Europejskiej jest przewidziane opracowanie przewodników zawierających wskazówki metodyczne dla ilościowej oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu firm – Corporate Environmental Footprint, oraz wpływu cyklu życia produktu – Product Environmental Impact.
Przewodniki te będą oparte na międzynarodowych standardach ILCD –
International Life Cycle Data, opracowanych przez Komisje Europejską
w 2010 roku. Ich celem jest zapewnienie większej spójności danych i metod
oceny w całym cyklu życia, a także lepszej powtarzalności i porównywalności wyników. Przewodniki te testowano na firmach działających w różnych sektorach [COM 2008, 397].
Ponieważ wartość metod LCA zależy zarówno od ich prostoty jak i jakości danych, Komisja Europejska nadal będzie rozwijać Europejski System
Danych Cyklu Życia ELCD, a także system międzynarodowy do badań
o zasięgu światowym ILCD. Działania te związane są także z wykorzystaniem LCA w innym zakresie, np. jako metody weryfikacji w przyznawaniu
znaków ekologicznych.
Dla stymulacji działań przedsiębiorstw w zakresie zrównoważenia
produkcji Komisja Europejska przewiduje opracowanie systemu wsparcia
polegającego na dostarczeniu metodyki LCA, a także opracowania sektorowych wskaźników, jednak zwracając uwagę by nie powodować nad-
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miernego wzrostu obciążeń administracyjnych. Ponadto podjęte zostaną
działania o charakterze zachęt przez UE, a także na szczeblu rządów państw członkowskich, również dla sektora prywatnego. W tym celu zostaną
określone obszary priorytetowe i opracowane sektorowe dokumenty referencyjne, prezentujące kryteria i wskaźniki oraz przykłady dobrych praktyk, synergicznie do EMAS. Komisja Europejska rekomendować będzie
państwom członkowskim przeprowadzanie przeglądów systemów zachęt,
w celu powiązania korzyści z poprawą ekologiczności, w tym również wobec inwestorów podejmujących decyzje inwestycyjne. Wprowadzone zostanie również raportowanie wpływu na środowisko. Komisja Europejska
przewiduje współpracę z takimi inicjatorami raportowania ekologicznego
jak: Carbon Disclosure Project i Global Reporting Initiative, celem włączenia raportowania wpływu na środowisko do ich działalności.

4. Problemy działań dla zrównoważonego rozwoju w MSP
Szczególne podejście przewidywane jest dla MSP, ze względu na ich
specyfikę. Zorganizowania wymagają: sieciowy system wsparcia, wymiana
dobrych praktyk, uproszczone narzędzia oceny wpływu na środowisko.
Działania Komisji Europejskiej wymagają również wspierania przemysłu w
ramach współpracy międzysektorowej w tworzeniu łańcucha wartości tak,
aby dobre praktyki środowiskowe mogły być nieprzerwanie kontynuowane. Dotyczy to np. doboru surowców, energii, procesów wytwarzania,
a ogólnie myślenia w kategoriach cyklu życia wyrobu. W tym celu opracowane zostaną platformy współpracy tak istotne zwłaszcza dla firm z sektora MSP [COM 2008,397].
Z uwagi na to, że MSP stanowią łącznie dominujący udział w gospodarkach krajów UE, Plan Działań Komisji Europejskiej poświęca im szczególną uwagę. Propozycją nadrzędną jest integracja działań wobec MSP,
ponieważ funkcjonują one w rozproszeniu, przy braku środków lub też w
sytuacji, gdy podejmowanie samodzielnych działań jest ekonomicznie nieuzasadnione. Rozwiązaniem będzie tu pomoc w zakresie informacji, transferu wiedzy i dofinansowania, realizowana przez Europejską Sieć Przedsiębiorstw, co zapewni skoordynowany obieg informacji i wsparcia w zakresie środowiskowym poprzez:
‒ wprowadzenie nowych działań informacyjnych w zakresie wpływu
cyklu życia na środowisko w odniesieniu do priorytetowych produktów i procesów wytwarzania,
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rozwój usług doradczych z zakresu zrównoważonego rozwoju w firmie, ekoprojektowania, obniżenia kosztów,
wprowadzenie voucherów – po wstępnej bezpłatnej wizycie ekspertów
identyfikujących problemy, przedsiębiorstwo dostawałoby voucher dla
audytu środowiskowego i realizacji dalszych działań,
możliwość częstego korzystania z konsultacji w ramach sieci przedsiębiorstw na temat kluczowych problemów środowiskowych.

5. Polityka produktowa Unii Europejskiej a zrównoważona
konsumpcja
Strategia działań UE zmierza również do zapewnienia wprowadzania
lepszych produktów na rynek unijny, zwracając uwagę na kryteria efektywności ekologicznej, wykorzystania zasobów, wpływu pełnego cyklu
życia na środowisko, uwzględnione już na etapie projektowania produktów i procesów wytwarzania. Do tego celu służyć powinno konsekwentne
realizowanie zasad Zintegrowanej Polityki Produktowej (ZPP), polegające
na połączeniu środków regulacyjnych i dobrowolnych dla każdej rodziny
wyrobów, co pozwoli na zwiększenie efektywności ekologicznej. Obejmuje
to:
‒ zastosowanie do większej ilości produktów ekoetykietowania, etykietowania energetycznego, zielonych zamówień publicznych,
‒ systematyczny przegląd rozporządzeń w celu zapewnienia dynamiki
i ciągłej poprawy działania, w tym skuteczności dyrektywy w sprawie
ekoprojektowania i objęcia jej oddziaływaniem problemów wykorzystania energii,
‒ dostosowanie metodologii znakowania ekologicznego,
‒ działania w zakresie optymalizacji wykorzystania opakowań,
‒ rozszerzenie odpowiedzialności za produkt w kontekście cyklu życia
i rozszerzoną gwarancję,
‒ promowanie zharmonizowanych międzynarodowych standardów ekologicznych.
Komisja Europejska (KE) zwraca uwagę na konieczność opracowania
metod i narzędzi informatycznych służących komunikacji i upowszechniania idei zrównoważonego rozwoju, zastosowań ZPP i metod ekologicznej
oceny wyrobów, a także promowania praktyk zawodowych w tym zakresie.
W pracach Komisji istotne miejsce zajmuje promowanie zrównoważonej konsumpcji, bazujące na tezie, że dostarczenie informacji o ekologicz-
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nych właściwościach produktów jest bardzo ważne, lecz niewystarczające
do zmiany zachowań konsumentów. Cechy ekologiczne nie mogą odnosić
się tylko do wąskiej grupy produktów określanych, jako ekologiczne, jak to
ma miejsce obecnie, lecz powinny być właściwe każdej grupie asortymentowej. Obok dostępności, funkcjonalności i przystępnej ceny produkty te
powinny być atrakcyjne również ze względu na wykorzystanie zasobów
i energii, a konsumpcja ekologiczna powinna stanowić normę społeczną.
Obecnie jest realizowana przez proekologiczną mniejszość, co daje mierne
efekty.
Istotną rolę przypisuje się pełnej i rzetelnej informacji, realizowanej
przez poprawione i zharmonizowane ekoetykietowanie. Aktualnie w UE
daje się zauważyć dezinformacyjne działanie spowodowane wzrostem ilości etykiet. Przewiduje się wprowadzenie na etykietach niezbędnych informacji o produkcie, przeznaczonych dla specjalistów, a także zintensyfikowanie działań informacyjnych wobec konsumentów, wprowadzając informacje oparte na analizie cyklu życia i zachęcając państwa członkowskie
do stosowania tej metodologii w każdej istotnej inicjatywie np. w dobrowolnym systemie deklaracji produktowego wpływu na środowisko, krajowych systemach ekoznakowania itp. Zostanie utworzona baza produktów UE stwarzająca możliwość wyszukiwania i rankingu produktów na
podstawie wpływu na środowisko.
Modyfikacji ulegnie Dyrektywa o nieuczciwej konkurencji tak, aby
określenia wskazujące na ekologiczność produktów były adekwatne do ich
rzeczywistych właściwości [Dyrektywa 2005/29/WE]. Przykładem jest zastrzeżenie nadużywanych aktualnie określeń: „zielony”, „naturalny” lub
nieuprawnione stosowanie przedrostka „Eco”.
Działania KE mają również na celu zachęcanie dystrybutorów do
wzmożonych działań na rzecz popularyzowania i wprowadzania do
sprzedaży produktów w priorytetowych kategoriach, które spełnią wymagania testów ekoprojektu lub ekoznakowania. Obok udostępniania narzędzi marketingowych do lepszego informowania i promowania produktów
ekologicznych, stosowane będą różne formy zachęty do wycofywania ze
sprzedaży produktów nieprzyjaznych środowisku, np. takich, które osiągnęły zbyt niskie wskaźniki sprawności energetycznej. W tym celu Komisja
Europejska opierać się będzie na istnieniu wielostronnych platform takich
jak Detaliczne Forum UE dla Zrównoważonego Rozwoju. Handlowcy zostaną poproszeni w ramach Forum o zrewidowanie i skorygowanie swoich
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celów i funkcjonowania, a ich działania będą monitorowane w zakresie
spełnienia kluczowych dla zrównoważenia środowiskowego zobowiązań.
Coraz bardziej istotną rolę będą odgrywać Zielone Zamówienia Publiczne – Green Public Procurement (GPP). W tym zakresie Komisja Europejska będzie rozwijać i aktualizować zielone kryteria udzielania zamówień publicznych w zakresie wybranych priorytetowych grup towarów,
zalecając państwom członkowskim stosowanie tych kryteriów. Przedstawi
także propozycję zakresu GPP dla państw członkowskich, które powinny
być osiągnięte do 2020 roku, np. 75% na szczeblu centralnym oraz 50% na
szczeblu samorządowym. Wyznaczy także jako cel stosowanie zasady
100% GPP w zakresie towarów priorytetowych, usług i robót budowlanych, co oznacza, że wszystkie zakupy w tych grupach dokonywane przez
instytucje publiczne muszą spełnić te kryteria. GPP będą zintegrowane
z Funduszami Strukturalnymi i Spójności w perspektywie 2014–2020, stanowiąc warunek wypłaty dofinansowania [EU GPP Public Consultation,
2012]. Warunek ten będzie rozciągnięty na pozostałe źródła finansowania
takie jak LIFE+, CIP itp. [LIFE+, 2007].Także sektor prywatny będzie stymulowany w kierunku zielonych zamówień poprzez partnerstwo publicznoprywatne.
Poprzez system zachęt do zakupu ekologicznych produktów kraje
członkowskie będą realizować politykę oddziaływania na konsumentów.
Ten sposób stymulowania zrównoważonej konsumpcji będzie dotyczył
wprowadzenia systemu zachęt w postaci np. ulg podatkowych, a także
ekoczeków, proporcjonalnie do ekologicznej jakości produktów, mierzonej
wpływem na środowisko. Tym samym nastąpi „monetyzacja” wpływu na
środowisko określonego cyklu życia wyrobu, analogicznie jak to ma miejsce w Dyrektywie Czysty Pojazd [Clean Vehicle Directive, 2009; Europejska
strategia…,COM 2010, 186]. Zachęta odpowiada wtedy wartości pieniężnej
pozwalającej zapobiegać negatywnym wpływom na środowisko.
Kolejne działania to zróżnicowanie stawek VAT zależnie od wpływu
na środowisko, co jest możliwe w kontekście reform systemów podatkowych krajów członkowskich UE, a także wprowadzania nagród, jak np.
Nagrody Gospodarczej UE dla najlepszych produktów przyznawanej na
podstawie oceny stopnia zrównoważenia, ekoinnowacyjności i atrakcyjności.
Głównym celem działań Komisji Europejskiej jest zwiększenie popytu
na produkty o lepszej charakterystyce ekologicznej w wybranych kategoriach, takich jak szybko rotujące towary np. środki higieny osobistej, deter-
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genty, papier i tekstylia, których wpływ na środowisko w całym cyklu życia jest znaczący i dla których istnieją systemy znakowania ekologicznego.
Przedmiotem analiz jest w tym zakresie „ekonomia zachowań”, aby wiedza o wpływie na środowisko przekładała się na tworzenie norm społecznych. Wymaga to skoordynowanej współpracy rządów krajów członkowskich UE z instytucjami samorządowymi, sektorem prywatnym i mediami.
Równoważenie konsumpcji to także działania ukierunkowane na
zmniejszenie odpadów żywności, aby zredukować zużycie surowców i
wpływ na środowisko związany z jej produkcją. W tym celu należy:
‒ zainicjować stworzenie bazy informacyjnej o odpadach opartej na wiarygodnych danych i wprowadzenia raportowania kategorii i ilości odpadów,
‒ wprowadzić zmiany w zakresie przepisów regulujących przydatność
do spożycia,
‒ we współpracy z handlem i przemysłem wdrożyć systemowy transfer
wiedzy adresowany do konsumentów o sposobach unikania marnotrawstwa żywności oraz metodach jej konserwowania i przechowywania, przepisach kulinarnych, zmianie wielkości pakowanych porcji
i opcji opakowań,
‒ opracować programy dystrybucyjne i szkoleniowe dla producentów.
Komisja Europejska nadal będzie promować zrównoważoną konsumpcję za pośrednictwem wielostronnych platform, takich jak istniejącej
Food SCP Roundtable, zrzeszających wszystkich kluczowych uczestników
łańcucha żywnościowego.
Wśród działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących zrównoważonej konsumpcji wiele uwagi poświęca się społecznemu promowaniu
zrównoważonego stylu życia. W tym celu państwa członkowskie zostaną
poproszone o wprowadzenie do systemów edukacji przedmiotów nauczania, metod i materiałów promujących zrównoważoną konsumpcję, dla lepszego zrozumienia, że dobrobyt nie oznacza nadmiaru dóbr materialnych.
Wspierane będą również krajowe, regionalne i lokalne inicjatywy na rzecz
zrównoważonego stylu życia, w szczególności poprzez programy finansowe – fundusze strukturalne i spójności.

6. Zrównoważony przemysł
Zrównoważony przemysł to zasadnicze wyzwanie dla działań Komisji Europejskiej, przede wszystkim w sferze oddziaływania politycznego.
Sprecyzowania wymaga obszar oddziaływań pomiędzy zrównoważonym
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rozwojem a konkurencyjnością przedsiębiorstw. Do kluczowych problemów należą regulacje w zakresie odpadów, wprowadzenia recyklingu,
rozwoju standaryzacji i wdrażania dyrektyw ekoprojektowania, wzrostu
znaczenia pośredników i agencji doradczych, zapewnienia dofinansowania
zharmonizowanych metodologii dla MSP, polityki spójności w UE, zielonych modeli biznesowych, rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.
W zakresie gospodarki odpadami pojawia się wiele nowych rozwiązań związanych nie tylko z wpływem na środowisko i ich masowym powstawaniem, ale również ograniczoną dostępnością i cenami surowców.
Podkreśla się konieczność pełnej analizy ekonomicznej łańcucha wartości
odpadów i zastosowanego recyklingu. Wskazuje to na ekoinnowacyjny
kierunek badań nad nowymi technologiami odzysku i przetwórstwa odpadów, zwłaszcza dla materiałów krytycznych dla europejskiej produkcji
przemysłowej.
Kolejną inicjatywą jest symbioza przemysłowa i tworzenie tzw. modeli
zielonego biznesu Green Business Models (GBM), bazując na założeniu, że
działania te prowadzą do poprawy ekonomicznej i ekologicznej pozycji
firmy oraz zaangażowanych dostawców i klientów. GBM przebiega
wzdłuż cyklu życia, ale o szerszym zakresie niż tylko jedno przedsiębiorstwo, integrując zainteresowane strony wzdłuż całego łańcucha dostaw.
Przykładem rozwiązań z tego zakresu są symbiozy przemysłowe w budownictwie, gdzie wykonawcy dzielą się używanymi produktami przemysłowymi, ponownie użytkują osprzęt, realizują procesy wykorzystując
produkty uboczne, proekologicznie działają w zakresie logistyki.
Zielone modele biznesowe GBM mogą być opracowane za pomocą
systemu monitoringu środowiskowego GMES (Global Monitoring for
Environment Security) dostarczającego danych o oszczędnościach, które
prowadzą do zrównoważonych modeli biznesowych. Działania polityczne
w ramach UE i krajów członkowskich mają za zadanie szersze upowszechnianie GBM, ponieważ istnieje szereg barier, które utrudniają takie prowadzenie biznesu, takich jak nieświadomość i brak wewnętrznych bodźców
w zarządzaniu przedsiębiorstwami a także czynnik ryzyka.
W ramach Planu Działań Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji
(SCP/SIP AP) Komisja Europejska będzie zbierać i analizować doświadczenia państw członkowskich z zakresu GBM, a także analizować informacje
dla lepszego zrozumienia skali gospodarczych i społecznych korzyści
z upowszechniania zielonych modeli biznesowych.
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Czynnikiem, który może początkowo utrudniać proces zrównoważenia jest globalna konkurencja i współpraca międzynarodowa. Zrównoważenie europejskiej produkcji i konsumpcji wymaga działań w zakresie
ograniczenia emisji. Na przemysł europejski przypada poniżej 1% globalnej
emisji gazów cieplarnianych [Progress…COM, 2010]. Brak powszechnego
porozumienia w zakresie ograniczenia emisji, w tym również w ramach UE
stwarza trudności w realizacji Zrównoważonego Rozwoju. Stąd też istotny
wpływ będą miały inicjatywy międzynarodowe: prowadzone przez OECD
w sprawie Zielonego Wzrostu, Ramowa Konwencja ONZ w sprawie
Zmian Klimatu oraz Proces Zrównoważonego Rozwoju UN Rio+20 [UN
Conference on Sustainable Development, 2011].
Niezbędnym narzędziem do realizacji zrównoważonej produkcji
i konsumpcji jest innowacyjność. Uznano, że realizacja tego problemu powinna być kontynuowana odrębnie, jako Innovation Union Flagship
i w ramach Ecoinnovation Action Plan [CIP Cometitiveness…, 2006].
Wyróżniającą się pozycję zajmuje rozwój bioekonomii. W tym zakresie
działa Direktorate-General for Research and Innovation (DGRI), opracowując nową politykę ochrony środowiska „Porozumienie Bioekonomia dla
Europy”, której celem będzie efektywne wykorzystanie bioekonomii.
Uwzględnione zostaną kwestie spójności przepisów, kaskadowe wykorzystanie biomasy oraz w pełni zintegrowane biorafinerie. Koordynację wykorzystania wszystkich istotnych i komplementarnych badań dla realizacji
Planu Działań Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji przeprowadzi Direktorate-General Enterprise and Industry (DG ENTER) [COM 2008, 397].
Przedstawione działania UE w zakresie zrównoważonej produkcji
i konsumpcji sprecyzowane w dokumencie SCP/SIP AP poddane zostały
dyskusji rządów i ekspertów w krajach członkowskich.

Zakończenie
Rozwiązaniem dla zrównoważenia wewnętrznego produkcji i konsumpcji, ale także wzajemnego ich zrównoważenia na zasadzie dostosowania, będzie podjęcie energicznych działań w zakresie: szeroko pojmowanej edukacji, rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i technicznoorganizacyjnych. Jest to zadanie niezwykle trudne, także ze względu na
sytuację kryzysową. Zrównoważenie niesie ze sobą konieczność ograniczeń, w tym również ograniczeń w zakresie prostej konkurencji. Różnice
podejścia do tego problemu można już obecnie łatwo zauważyć w skali
międzynarodowej. Szczególnie są one widoczne pomiędzy UE a gospodar-
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ką Chin i USA. Również w ramach UE trudno będzie o jednolite stanowisko w wielu kwestiach, począwszy od polityki energetycznej.
Trudno już obecnie odpowiedzieć na pytanie, czy ograniczenia związane z realizacją SCP/SIP AP zostaną zrekompensowane przez wprowadzoną racjonalizację wykorzystania zasobów, tworzenie nowych miejsc
pracy i ekoinnowacje. Już obecnie w zakresie proponowanych przez Komisję Europejską działań zarysowują się priorytetowe kierunki rozwoju dla
badań naukowych, współpracy nauki z biznesem, systemów edukacji,
działalności promocyjnej i informacyjnej, a także powstają perspektywy
zawodowe dla specjalistów w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy.
Stanowi to również zasadnicze wyzwanie i szansę dla wyższych uczelni.
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Streszczenie
Realizacja idei zrównoważonego rozwoju wymaga działań na rzecz zrównoważenia produkcji i konsumpcji. Jest to zadanie trudne do realizacji, zwłaszcza w warunkach kryzysu gospodarczego. Unia Europejska prowadzi prace
nad założeniami strategii, której celem jest realizacja zrównoważonego rozwoju. W niniejszym artykule przedstawiono inicjatywy Unii Europejskiej w tym
zakresie, zawarte w strategii Europa 2020 a także scharakteryzowano najważniejsze kierunki działań przedstawione w dokumentach źródłowych Komisji
Europejskiej.
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Current problems of sustainable production and sustainable
consumption (Summary)
Implementation of sustainable development requires action to sustainability production and consumption. It is a difficult task to achieve, especially in an
economic crisis. The European Union is developing its strategy, whose goal is
realization of sustainable development. The article presents the European
Union initiatives in this area in Europe 2020 strategy. The main courses of
action were characterized in the background documents of the European
Commission.
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