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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. przypomina, że Europa jest importerem netto zasobów naturalnych i że ceny surowców 

wzrosły o 147% w pierwszej dekadzie XXI wieku1, czyniąc europejską gospodarkę 

szczególnie podatną na zagrożenia; uważa, że w celu poradzenia sobie ze światowymi 

wyzwaniami i uzależnieniem UE od zasobów niezwykle ważne jest, by efektywność 

energetyczna i efektywne gospodarowanie zasobami stanowiły podstawę europejskiej 

odbudowy przemysłu, tak aby UE mogła w przyszłości utrzymać swoją opartą na 

innowacyjnych gałęziach gospodarki konkurencyjność, pobudzać zdolność produkcyjną 

oraz tworzyć nowe, zrównoważone i godziwie wynagradzane miejsca pracy, w tym 

miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji; 

2. podkreśla, że w celu zapewnienia dalszego rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i 

uniknięcia marnowania zasobów konieczna jest zmiana paradygmatu; uważa, że zmiana ta 

wymaga wysłania odpowiednich sygnałów producentom i konsumentom, na przykład za 

pośrednictwem dynamicznych ram podatkowych i regulacyjnych, szybszego przejścia na 

gospodarkę opartą na zasobach odnawialnych oraz złagodzenia ewentualnego efektu 

odbicia; uważa, że konieczne jest jednoczesne zastosowanie różnych podejść zgodnych z 

zasadą pomocniczości na różnych szczeblach politycznych i obejmujących m.in.: 

– internalizację efektów zewnętrznych i promowanie zasady kaskadowego 

wykorzystania zasobów, 

– wykorzystywanie odpadów nadających się do recyklingu jako głównego, 

wiarygodnego źródła surowców dzięki tworzeniu nietoksycznych cyklów 

materiałowych, 

– koncentrowanie się na strumieniach kluczowych materiałów, podejmowanie działań 

dotyczących produktów zasobochłonnych oraz nagradzanie liderów, 

– opracowywanie modeli biznesowych zachęcających do zamykania obiegu materiałów 

i produktów, 

– projektowanie produktów w sposób gwarantujący ich trwałość, łatwą naprawę oraz 

możliwość ponownego wykorzystania lub odzysku ich komponentów, 

– organizowanie logistyki w sposób gwarantujący łatwy i efektywny powrót produktów 

niebędących już w użyciu na początek łańcucha, 

                                                 
1 Według danych z McKinsey Global Institute ceny energii wzrosły o 190%, ceny żywności – o 135% i 

materiałów – o 135%. Zob. „Resource revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water 

needs”, listopad 2011 r., s. 30, 

(http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution).  

http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution
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– dążenie do inteligentnych regulacji, stosowanie dobrych i sprawdzonych praktyk, 

usprawnienie i/lub harmonizacja prawodawstwa UE oraz zapewnienie jego lepszego 

wdrażania; 

3. podkreśla, że poprawa wykorzystania zasobów przez ustanowienie lepszych wymogów w 

zakresie projektowania produktów i przepisów w zakresie odpadów, które gwarantują 

ruch w górę na szczeblach hierarchii odpadów (wspierając w ten sposób zapobieganie 

powstawaniu odpadów, ich ponowne wykorzystanie, przygotowanie do ponownego 

wykorzystania i recykling), mogłaby przynieść unijnym przedsiębiorstwom, organom 

publicznym i konsumentom znaczne oszczędności netto, szacowane na 600 mld EUR lub 

8% rocznego obrotu, prowadząc jednocześnie do ograniczenia łącznych rocznych emisji 

gazów cieplarnianych o 2–4%; podkreśla, że zwiększenie produktywności zasobów o 30% 

do 2030 r. mogłoby przyczynić się do wzrostu PKB o blisko 1% i powstania 2 mln 

dodatkowych trwałych miejsc pracy1; przypomina, że efektywne gospodarowanie 

zasobami jest pierwszoplanowym celem siódmego programu działań w zakresie 

środowiska, w ramach którego podkreśla się konieczność pobudzenia produkcji i popytu 

konsumenckiego na ekologiczne produkty i usługi przez prowadzenie polityki 

wspierającej ich dostępność, przystępność cenową, funkcjonalność i atrakcyjność; 

podkreśla, że niedobór zasobów wymaga dążenia do absolutnego oddzielenia wzrostu 

gospodarczego od wykorzystywania zasobów naturalnych w celu zapewnienia, że 

wykorzystanie to i wzrost PKB pozostaną w biofizycznych granicach planety; 

4. podkreśla znaczenie celów UE dla tworzenia równych warunków działania; 

5. zwraca uwagę na analizę przeprowadzoną przez Komisję, z której wynika, że przyjęcie 

nowych wartości docelowych dla odpadów doprowadziłoby do powstania 180 000 miejsc 

pracy, poprawiłoby konkurencyjność UE oraz zmniejszyłoby popyt na kosztowne i 

ograniczone zasoby2; wyraża ubolewanie z powodu wycofania wniosku ustawodawczego 

dotyczącego odpadów3, ale upatruje w oświadczeniu wiceprzewodniczącego 

Timmermansa na posiedzeniu plenarnym w Parlamencie w grudniu 2014 r. szansy na 

nowy i ambitniejszy pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, który musi zostać  

przedstawiony do końca 2015 r.; apeluje o przedstawienie do 2015 r. wniosku 

opierającego się na ocenie skutków i na celach jakościowych, który będzie dotyczył nie 

tylko strumieni odpadów z gospodarstw domowych, lecz również odpadów 

przemysłowych i handlowych, w ramach nowego pakietu dotyczącego gospodarki o 

obiegu zamkniętym; apeluje, aby ten nowy pakiet uwzględniał konkretne strumienie 

odpadów, w tym odpady organiczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) 

oraz odpady z budowy; 

                                                 
1 Komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2014 r. zatytułowany „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program »zero 

odpadów« dla Europy” (COM(2014)0398). 
2 Dokument roboczy służb Komisji z dnia 2 lipca 2014 r. zawierający streszczenie oceny skutków i 

towarzyszący wnioskowi dotyczącemu dyrektywy zmieniającej dyrektywy w sprawie odpadów 

(COM(2014)0397) (SWD(2014)0208). 
3 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2008/98/WE w 

sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1991/31/WE w sprawie 

składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie 

baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (COM(2014)0397). 
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6. wzywa, by zgodnie z zaleceniami Europejskiej Platformy Efektywnego Gospodarowania 

Zasobami4, pakietem klimatyczno-energetycznym UE i siódmym programem działań w 

zakresie środowiska pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym obejmował 

przepisy ustanawiające kompleksowe ramy polityki, które znacznie zwiększą niezależność 

Europy od zasobów dzięki konkretnym celom politycznym oraz lepszej integracji i 

usprawnieniu istniejących instrumentów politycznych, takich jak pełne wdrożenie 

dyrektyw w sprawie ekoprojektu i oznakowań ekologicznych i ich rozszerzenie na różne 

typy produktów oraz w wymiarze efektywnego gospodarowania zasobami; nalega, by 

instrumenty i środki zapewniały rzeczywiste możliwości dla MŚP jako kluczowych 

podmiotów, a także dla przedsiębiorstw gospodarki społecznej i organów lokalnych w 

gospodarce o obiegu zamkniętym i ich aktywny udział w tej gospodarce; podkreśla, że 

ww. ramy powinny obejmować konkretne strategie polityczne na rzecz tworzenia 

trwałych i lokalnych miejsc pracy, unikać nieproporcjonalnych wymogów 

administracyjnych i utrzymać przystępność cenową dla gospodarstw domowych; 

7. apeluje, aby pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym obejmował przepisy 

zapewniające konkretne środki wspierające MŚP, takie jak podnoszenie świadomości, 

pomoc techniczna oraz dostęp do finansowania, informacji i umiejętności; popiera 

wdrożenie zaproponowanego przez Komisję planu działań ekologicznych dla MŚP i z 

zadowoleniem przyjmuje utworzenie europejskiego centrum doskonałości w dziedzinie 

efektywnego gospodarowania zasobami, które ma doradzać i pomagać MŚP dążącym do 

poprawy wyników w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami; 

8. podkreśla potrzebę zagwarantowania uczciwej konkurencji między prywatnymi i 

publicznymi przedsiębiorstwami zajmującymi się odpadami, nawet jeżeli istnieje gminny 

lub publiczny monopol w obszarze odpadów odpowiedzialny za organizację systemu 

zbiórki; 

9. wzywa państwa członkowskie i Komisję do wzmocnienia ram prawnych dotyczących 

rozszerzonej odpowiedzialności producenta i do zwiększenia przejrzystości we wdrażaniu 

związanych z nią programów; uważa, że kluczowe znaczenie mają jasne definicje oraz 

wspólna metoda obliczania oparta na danych popartych dowodami i minimalnych 

wymogach dotyczących programów rozszerzonej odpowiedzialności producenta; 

podkreśla konieczność poprawy wymogów projektowych dla opakowań w celu 

ograniczenia zużycia materiałów i usprawnienia recyklingu; 

10. apeluje, by pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym obejmował przepisy 

służące poprawie i wzmocnieniu wdrażania obowiązującego prawodawstwa i wprowadził 

na szczeblu UE politykę zrównoważonego zarządzania surowcami, w którą będą 

zaangażowane wszystkie zainteresowane podmioty, przy zastosowaniu podejścia 

uwzględniającego cykl życia mającego na celu zapewnienie ekowydajnego, trwałego i 

przyjaznego dla środowiska wykorzystania surowców na etapach wydobycia, 

projektowania, produkcji, zużycia, utrzymania, gospodarowania odpadami i ponownego 

wykorzystania oraz skutecznego zastępowania substancji i materiałów stwarzających 

                                                 
4 Europejska Platforma Efektywnego Gospodarowania Zasobami (EREP), Manifest i zalecenia polityczne, 

marzec 2014 r.: 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_

31-03-2014.pdf. 
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zagrożenie; uważa, że wszystkie ww. środki muszą zawsze uwzględniać możliwości 

budżetów domowych; 

11. podkreśla, że produktom biotechnologicznym i związanym z nimi usługom należy 

zagwarantować szczególną pozycję w gospodarce o obiegu zamkniętym; wzywa Komisję 

do uwzględnienia celów strategii na rzecz biogospodarki na rok 20121; uważa, że 

zrównoważone wykorzystanie drewna i materiałów drewnopochodnych może zastąpić 

materiały nieodnawialne w produkcji podstawowej i w ten sposób nadać gospodarce o 

obiegu zamkniętym bardziej zrównoważony charakter w całym łańcuchu wartości; 

12. przypomina o konieczności zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny 

pracy (BHP) w odniesieniu do konkretnych zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy w 

niektórych z tych sektorów; 

13. podkreśla potencjał górnictwa miejskiego w kontekście odzyskiwania odpadów i 

ograniczania zależności UE od importu surowców; wzywa państwa członkowskie do 

pełnego wdrożenia prawodawstwa dotyczącego odpadów, w szczególności w zakresie 

przemieszczania odpadów i odpadów niebezpiecznych, oraz do usprawnienia działań 

kontrolnych w celu przeciwdziałania nielegalnym transferom odpadów; wzywa Komisję 

zlikwidowania luk prawnych w rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów; 

podkreśla potrzebę zwiększenie popytu rynkowego na materiały i produkty pochodzące z 

odzysku, pobudzenia rynku surowców wtórnych oraz stworzenia europejskiego rynku 

produktów z odzysku; 

14. podkreśla potencjał lepszego ponownego wykorzystywania, napraw i przygotowania do 

ponownego wykorzystania dla tworzenia wysokiej jakości, zrównoważonych miejsc pracy 

na szczeblu lokalnym, dla oszczędności zasobów oraz zwiększenia roli gospodarki 

społecznej, przedsiębiorczości i MŚP, w tym przedsiębiorstw społecznych; apeluje, by 

pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym obejmował przepisy zachęcające do 

ponownego wykorzystywania i przygotowania do ponownego wykorzystywania przez 

określenie celów ilościowych, które zagwarantują dostępu do strumienia odpadów w 

postaci autoryzowanych punktów ponownego wykorzystywania i będą wspierały rozwój 

oraz ujednolicenie ponownego wykorzystywania, a także infrastrukturę związaną z 

naprawami i sieci napraw;  podkreśla konieczność zapewnienia lepszych standardów w 

zakresie projektowania produktów, aby wyroby konsumenckie były trwalsze, łatwe w 

demontażu, możliwe do uaktualnienia lub naprawy i nadawały się do recyklingu; wzywa 

Komisję do udzielenia mandatu europejskim organizacjom normalizacyjnym, aby mogły 

one aktywnie współpracować z przedstawicielami MŚP, konsumentami i organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego nad realizacją tego celu; 

15. uznaje za konieczne podjęcie na szczeblu UE działań wymierzonych w sztuczne skracanie 

cyklu życia produktów; zwraca się do Komisji o rozważenie rozszerzenia na przykład 

minimalnych gwarancji prawnych dla produktów konsumenckich oraz wprowadzenia 

klauzul napraw do odpowiednich przepisów zobowiązujących producentów na mocy 

odpowiednich dyrektyw (w sprawie odpadów, ekoprojektu, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii, praw konsumentów), aby udostępniali bez 

                                                 
1 Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy (COM(2012)0060), 

(SWD(2012)0011) http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
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ograniczeń właściwe i wiarygodne informacje (takie jak cykl życia produktu, 

przetwarzanie produktu po wycofaniu go z eksploatacji, możliwość recyklingu, demontaż 

i wpływ na środowisko) podmiotom zajmującym się ponownym wykorzystywaniem, 

nabywcom i konsumentom, co umożliwi im podejmowanie świadomych decyzji, 

aktualizacje i naprawy, ponowne wykorzystywanie i recykling; 

16. wzywa państwa członkowskie do tworzenia bodźców zachęcających do ponownego 

wykorzystywania i napraw oraz zwiększających popyt na trwałe produkty przez 

wdrożenie instrumentów rynkowych po stronie popytu, takich jak polityka zerowych 

stawek podatku VAT od napraw i sprzedaży produktów używanych oraz wzmocnienie 

kryteriów ekologicznych zamówień publicznych na zakup bardziej zasobooszczędnych, 

wydajnych i nadających się do recyklingu produktów; 

17. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w swoim komunikacie Komisja zajęła się różnymi 

konkretnymi wyzwaniami, takimi jak zapobieganie powstawaniu odpadom, odpady 

morskie i marnotrawienie żywności; wskazuje na bezpośredni wpływ gospodarczy 

marnotrawienia żywności na przedsiębiorstwa i konsumentów ze względu na koszty 

usuwania odpadów oraz straty ekonomiczne spowodowane wyrzucaniem żywności 

nadającej się do sprzedaży lub spożycia (w UE co roku marnuje się ponad 100 mln ton 

żywności); przypomina, że jedno euro wydane na przeciwdziałanie marnotrawieniu 

żywności może zapobiec zmarnowaniu 250 kg żywności wartej 500 EUR; podkreśla 

środowiskowy i gospodarczy potencjał recyrkulacji składników odżywczych między 

obszarami miejskimi i wiejskimi oraz zamknięcia obiegu między miastami a przemysłem 

rolnym; wzywa Komisję do zajęcia się kwestiami marnotrawienia żywności i recyrkulacji 

składników odżywczych w kontekście pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu 

zamkniętym; wzywa Komisję do wprowadzenia systemów selektywnego zbierania 

odpadów spożywczych i organicznych (w tym, w razie potrzeby, zbiórki z gospodarstw 

domowych); 

18. podkreśla, jak ważne jest, by Komisja i państwa członkowskie propagowały tworzenie 

programów symbiozy przemysłowej wspierających synergie przemysłowe w zakresie 

ponownego wykorzystywania i recyklingu oraz pomagających przedsiębiorstwom, a 

zwłaszcza MŚP, ustalić, w jaki sposób ich energia, odpady i produkty uboczne mogą 

służyć innym jako zasoby; zwraca uwagę na podobne koncepcje, takie jak „od kołyski do 

kołyski” i ekologia przemysłowa; 

19. apeluje do produkcyjnych i dystrybucyjnych firm macierzystych oraz państw 

członkowskich, które otworzyły swoje rynki dla wyrobów tych firm, o tworzenie na 

warunkach rynkowych punktów skupu oraz przyjmowania zużytych maszyn i urządzeń 

tak, by pozyskiwane z recyklingu surowce wtórne mogły być bezpośrednio ponownie 

wykorzystywane na warunkach rynkowych; 

20. podkreśla potrzebę stworzenia ram podatkowych zgodnych z zasadą „zanieczyszczający 

płaci” i tym samym odpowiedniego pobudzenia inwestycji w efektywne gospodarowanie 

zasobami, modernizację procesów produkcji i wytwarzanie trwalszych i łatwiejszych do 

naprawienia produktów (np. obniżenie opodatkowania działań związanych z usługami 

naprawczymi i podniesienie opodatkowania produktów wymagających dużych nakładów, 

niepodlegających recyklingowi i przeznaczonych do jednorazowego użytku); apeluje do 
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państw członkowskich o dążenie do osiągnięcia postępu w tym obszarze w ramach 

procesu europejskiego semestru1; wzywa UE i państwa członkowskie do wyeliminowania 

dopłat powodujących szkody dla środowiska i wprowadzenia właściwych opłat z tytułu 

działań, które nie są zasobooszczędne, takich jak składowanie odpadów i spalanie 

materiałów nadających się do odzysku i recyklingu; 

21. podkreśla, że efektywne gospodarowanie zasobami może umożliwić unijnym 

przedsiębiorstwom odniesienie korzyści z szybkiego wzrostu na rynkach przemysłu 

ekologicznego, jednak zauważa, że w wielu przypadkach brakuje odpowiednich 

inwestycji w innowacyjne modele biznesowe; wzywa Komisję do opracowania ram 

politycznych sprzyjających gospodarce o obiegu zamkniętym; wzywa Komisję i 

Europejski Bank Inwestycyjny do zagwarantowania, że Europejski Fundusz na rzecz 

Inwestycji Strategicznych (EFIS) będzie wspierał cele w zakresie efektywnego 

gospodarowania zasobami i efektywności energetycznej – obejmujące poprawę 

efektywności energetycznej w budynkach (w tym w mieszkalnictwie socjalnym) oraz 

rozwój przyjaznych dla środowiska i innowacyjnych MŚP, podmiotów rozpoczynających 

działalność gospodarczą i przedsiębiorców – oraz że usprawni usługi doradcze w 

dziedzinie efektywnego gospodarowania zasobami; wzywa, by środki finansowe z 

Programu UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (COSME), programu „Horyzont 2020” oraz europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych były przeznaczane w większym stopniu na rozwój 

zrównoważonych, innowacyjnych i zasobooszczędnych rozwiązań oraz nowych modeli 

biznesowych (takich jak systemy usług leasingowych i produktowych), a także poprawę 

projektowania produktów, zwiększenie wydajności materiałowej produktów i wydajności 

procesów; wzywa Komisję, by zaprzestała przeznaczania funduszy UE na składowanie 

odpadów oraz powstrzymywała się od promowania infrastruktury służącej do 

wytwarzania energii z odpadów i od inwestowania w tę infrastrukturę, aby zapobiegać 

marnotrawieniu cennych materiałów, powstawaniu efektów „lock-in” i występowaniu 

nadprodukcji; 

22. podkreśla, że UE jest gospodarką otwartą uczestniczącą w imporcie i eksporcie na rynku 

światowym; zwraca uwagę na potrzebę zajęcia się światowym wyzwaniem 

wyczerpywania się zasobów również na szczeblu międzynarodowym; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do aktywnego wspierania działań międzynarodowego panelu ds. 

zasobów istniejącego w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony 

Środowiska (UNEP), zbadania kwestii związanych ze światowymi zasobami o znaczeniu 

krytycznym i opracowywania praktycznych rozwiązań dla decydentów, przemysłu i 

społeczeństwa; 

23. wzywa Komisję do położenia większego nacisku na konieczność rozwoju odpowiednich 

kwalifikacji zawodowych i zauważa, że pakiet dotyczący gospodarki o obiegu 

zamkniętym powinien uwzględniać środki i finansowanie programów edukacyjnych i 

szkoleniowych dla pracowników i osób bezrobotnych; 

24. podkreśla, że zwiększenie efektywności energetycznej może zmniejszyć zależność UE od 

zasobów oraz ograniczy ubóstwo energetyczne, którym dotkniętych jest nawet 125 mln 

                                                 
1 Green Budget Europe, 2015, Zalecenia dla poszczególnych państw wspierające proces europejskiego semestru, 

s. 6 http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf. 

http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf
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europejskich obywateli; stwierdza, że efektywność energetyczną warto postrzegać jako 

odrębne źródło energii i że jej poprawa w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju 

unijnego przemysłu oraz zmniejszenia rachunków ludności za energię. 
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