
DT\882253PL.doc PE475.847v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

31.10.2011

DOKUMENT ROBOCZY
w sprawie planu działania na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy



PE475.847v01-00 2/7 DT\882253PL.doc

PL

Plan działania na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów

Zrównoważony rozwój albo nic

Prezes największego przedsiębiorstwa produkującego farby na świecie, przedstawiając w dniu 
20 października 2011 r. uzyskane w trzecim kwartale rozczarowujące wyniki mówił o 
największym problemie jego firm – „tsunami rosnących cen zasobów”. W ciągu roku koszty 
zasobów sięgnęły 700-800 mln euro, przy obrocie całkowitym w wysokości 4 mld euro. W 
tym samym tygodniu stacja Bloomberg News ujawniła, że przedsiębiorstwa naftowe i gazowe 
przeznaczą w tym roku na wydobycie rekordową sumę 70 mld dolarów. Intensywnie 
eksploatują one naszą planetę w celu wydobywania zasobów w najtrudniej dostępnych 
miejscach. Prowadzą ekstremalne działania w rejonie Arktyki, morzach tropikalnych i w 
pobliżu Antarktydy. Oba te przykłady świadczą o tym, jak naglący jest niedobór zasobów i 
efektywne gospodarowanie nimi.

Szacuje się, że w 2050 r. liczba ludności na świecie wyniesie 9 mld. Wszyscy ludzie dążą do 
lepszego życia, zatem znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na zasoby naturalne. Według FAO 
do tego czasu niezbędne będzie zwiększenie produkcji żywności o 70%. Jak wskazano w 
planie działania, przy obecnym tempie wykorzystywania zasobów będziemy potrzebować 
więcej niż dwóch planet do utrzymania nas.

Aby zapewnić sobie dobrobyt, a przyszłym pokoleniom dać możliwość czerpania takich 
samych korzyści jak my, powinniśmy zacząć działać bez przekraczania poziomów 
krytycznych dla naszej planety oraz oddzielić wzrost gospodarczy od wykorzystania zasobów. 
Rozwój fizyczny ma swoje granice: zasoby będące podstawą naszej gospodarki i życia 
codziennego są bliskie wyczerpania. Pogłębiający się niedobór zasobów wynika nie tylko z 
geologicznych lub innych naturalnych ograniczeń – coraz istotniejszą rolę odgrywają 
czynniki polityczne. Kraje zamykają swoje granice w przypadku niektórych zasobów, 
ponieważ pragną zachować je na własny użytek. Wykorzystanie zasobów będzie w coraz 
większej mierze wiązało się z wrażliwością gospodarczą i polityczną oraz walką o władzę. 
Doprowadzi to do wzrostu cen surowców, niestabilności cenowej oraz coraz dotkliwszego 
deficytu kluczowych zasobów naturalnych. Wyzwania wiążące się z zasobami odnawialnymi 
i nieodnawialnymi będą jednak różne. W przypadku zasobów odnawialnych głównym 
wyzwaniem będzie zagwarantowanie, by wykorzystanie zasobów nie przekraczało 
maksymalnego podtrzymywalnego poziomu, przy jednoczesnym zapewnieniu równego 
dostępu. W przypadku zasobów nieodnawialnych naszym głównym zadaniem będzie 
niedopuszczenie do ich wyczerpania lub osiągnięcia przez nie zbyt wysokich cen oraz 
zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko wskutek ich wydobycia.

Dążenie do społeczeństwa efektywnie korzystającego z zasobów jest zatem w równej mierze 
uwarunkowane względami gospodarczymi, jak i środowiskowymi. Bardziej efektywne 
wykorzystywanie zasobów jest po prostu koniecznością gospodarczą. A skoro odnosi się to 
do ogółu gospodarki, z pewnością dotyczy to także naszych przedsiębiorstw: przyszłość 
będzie miała jedynie zrównoważona działalność gospodarcza. Niezbędne jest uznanie i pełne 
wykorzystanie możliwości gospodarczych, jakie daje bardziej efektywne gospodarowanie 
zasobami. W obecnej trudnej sytuacji gospodarczej efektywne gospodarowanie zasobami 



DT\882253PL.doc 3/7 PE475.847v01-00

PL

może stanowić czynnik zatrudnienia i zdrowych warunków życia, a przy tym ograniczać 
naszą zależność od coraz droższych zasobów naturalnych. Tak fundamentalna zmiana dla 
jednych niechybnie będzie oznaczać korzyści, a dla innych straty. Aby zapobiec stratom i 
wspierać korzyści, musimy wyznaczyć cele i określić niezbędne strategie zapewniające ich 
możliwie najszybszą realizację. Oprócz produkcji należy skupić się też na konsumpcji. 
Jednym z wyzwań czekających nas w najbliższej przyszłości, zważywszy na ograniczone 
zasoby naszej planety, jest zmiana naszych struktur konsumpcji, w tym sposobu żywienia 
ludzi.

Należy mieć na uwadze, że sytuacja ta nie dotyczy jedynie UE. Inne kraje w obliczu wyzwań 
środowiskowych i gospodarczych już podjęły radykalne działania zwiększające efektywność 
gospodarowania zasobami. Aktualnie prym wiedzie Japonia, która w latach 2000-2005 
ograniczyła swoje wykorzystanie zasobów o 14%, w następstwie wcześniejszych okresów 
wprowadzania ograniczeń1. Również Chiny oraz kraje takie jak India czy Brazylia są 
świadome gospodarczej konieczności wprowadzenia reform. Przewiduje się ogromny rozwój 
rynku wyrobów korzystnych dla środowiska. Dla przykładu łączną sprzedaż w sektorze 
ekologicznym szacuje się na kwotę 1,7 bln rocznie, a jej wzrost w skali roku wynosi około 
5%. Musimy zagwarantować, by UE oraz przedsiębiorstwa europejskie odgrywały wiodącą 
rolę w przejściu na rozwój ekologiczny. Przyszłe przedsiębiorstwa będą działać zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju albo nie będą działać w ogóle. Nie chodzi o to, „czy” 
nasz przemysł stanie się bardziej zrównoważony, lecz o to, czy zmiana ta nastąpi na tyle 
szybko, by zdołał przetrwać na arenie międzynarodowej. 

Groźba kryzysu w sferze zasobów

Czy zasoby są naprawdę bliskie wyczerpania? Za przykład może posłużyć fosfor, który już 
dziś jest zasobem deficytowym. W latach dziewięćdziesiątych USA i Chiny zaczęły 
zachowywać ten zasób na własne potrzeby. Inne większe złoża fosforu znajdują się w Afryce 
Północnej, pogrążonej obecnie w niestabilnej sytuacji. UE musi zapewnić dostępność fosforu, 
gdyż rasa ludzka nie przetrwa bez tego szczególnego pierwiastka. Na świecie wydobywa się 
go w ilości pięciokrotnie przewyższającej faktyczne spożycie przez ludzi w żywności. Już 
dziś istnieją możliwości odzysku fosforu np. z osadów ściekowych, lecz konieczne jest 
przyspieszenie tego procesu. Do 2020 r. UE mogłaby całkowicie uniezależnić się od 
przywozu fosforu.

Kolejnym przykładem są metale ziem rzadkich, które są nieodzowne, abyśmy mogli dokonać 
przejścia na zrównoważoną energię. Paradoksalnie przy obecnych technologiach zaspokojenie 
zapotrzebowania na metale ziem rzadkich stosowane w panelach słonecznych i turbinach 
wiatrowych, które są niezbędne do osiągnięcia aktualnych celów określonych dla 
odnawialnych źródeł energii, byłoby niemożliwe. A jeżeli będziemy dążyć do coraz 
większego wykorzystania pojazdów elektrycznych, prawdopodobnie dojdzie do gwałtownego 
wzrostu zapotrzebowania na lit.

Nadmierna eksploatacja dotyczy także bardziej powszechnych zasobów. Choć bezpośrednie 
koszty gospodarcze wynikające z utraty różnorodności biologicznej, utraty gruntów ornych 

                                               
1Dokument roboczy służb Komisji nr 1 załączony do komunikatu COM(2011)571.
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(wierzchniej warstwy gleby), wody i jakości powietrza mogą nie być w tej chwili widoczne, 
koszty odtworzenia znacznie przewyższą przynajmniej koszty zachowania status quo. 
Różnorodność biologiczna niezwykle często stanowi podstawę tego wszystkiego, czego 
istnienie przyjmujemy za oczywiste. Środowiskowe, gospodarcze i społeczne wartości 
różnorodności biologicznej mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego i 
technicznego. Przykładowo sektor rybołówstwa i owoców morza jest zależny pod względem 
produktywności od naturalnych systemów ekologicznych. A jednak każdego tygodnia 
doprowadza się do wyginięcia cennych gatunków żyjących na naszej planecie, nie zważając 
na ewentualne skutki takich działań.

Wszystkie przytoczone powyżej przykłady wykazują ponad wszelką wątpliwość, że UE musi 
przyjąć strategiczne podejście, by sprostać powiązanym wyzwaniom gospodarczym, 
środowiskowym i społecznym. Takim podejściem jest strategia w zakresie efektywnego 
gospodarowania zasobami – inicjatywa przewodnia Komisji. Strategię tę przyjmuje się z 
zadowoleniem, gdyż nasza gospodarka musi zostać przekształcona w gospodarkę 
zrównoważoną. Do tego celu niezbędne jest jednak lepsze zintegrowanie polityki i 
wprowadzenie aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem do wszelkich strategii, w 
tym strategii gospodarczych. 

Plan działania Komisji na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów

Wszyscy powinniśmy poprzeć wizję przedstawioną przez Komisję Europejską: do 2050 r. 
gospodarka UE rozwija się, przestrzegając ograniczeń dostępności zasobów, nie 
przekraczając poziomów krytycznych dla planety, przyczyniając się tym samym do 
globalnego przekształcenia gospodarczego. Nasza gospodarka jest konkurencyjna, sprzyja 
włączeniu społecznemu i zapewnia wysoki poziom życia przy dużo mniejszym wpływie na 
środowisko.  Prowadzona jest zrównoważona gospodarka wszystkich zasobów, od surowców 
po energię, wodę, powietrze, grunty i glebę. Zrealizowano główne etapy w zakresie zmiany 
klimatu, zachowując, promując i w znacznym stopniu odbudowując różnorodność 
biologiczną i stanowiące jej podstawę funkcje ekosystemu.

Niektórzy mogą uznać, że do skierowania nas na drogę zrównoważonego rozwoju i 
realizacji tej wizji wystarczą wyznaczone przez nas cele i strategie w zakresie zmiany 
klimatu. Lecz prawda jest taka, że to za mało. Efektywne gospodarowanie zasobami to 
pojęcie bardzo szerokie, które musi obejmować wszystkie nasze zasoby naturalne. Komisja 
słusznie przyjmuje zatem szerokie podejście. W planie działania uwzględniono właściwe 
kwestie: jego celem jest zwiększenie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, przekształcenie 
odpadów w zasoby, wspieranie badań i innowacji, stopniowe wycofywanie dotacji o 
szkodliwym wpływie na środowisko, oszacowanie i uwzględnienie funkcji ekosystemów, 
podjęcie działań w związku z utratą różnorodności biologicznej, dążenie do gospodarki 
obiegowej, stosowanie właściwych norm w zakresie wody i jakości powietrza, poziom zerowy 
netto do 2050 r., osiągnięcie dobrego stanu środowiska we wszystkich wodach morskich UE 
oraz prowadzenie połowów bez przekraczania ich maksymalnego podtrzymywalnego 
poziomu do 2015 r.

Jak słusznie zauważa Komisja, w krajach uprzemysłowionych przemysł spożywczy, 
budownictwo mieszkalne i mobilność są odpowiedzialne za 70-80% oddziaływania na 
środowisko w całym cyklu życia. Dlatego też wymagają one szczególnej uwagi, a także 
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zastosowania kompleksowego podejścia za pomocą przepisów w zakresie klimatu i 
energetyki, jak i inicjatyw odnoszących się do ogólnego wykorzystania zasobów.

Droga naprzód

Analiza przedstawiona w planie działania jest nienaganna. Aby zrealizować określoną 
wizję, konieczne jest jednak działanie na kilku frontach. Komisja Europejska wykazuje się 
pewną ostrożnością pod względem proponowanych przez nią instrumentów polityki. 
Instrumenty te nie odzwierciedlają ambicji określonych w wizji. Niestety instrumenty 
legislacyjne do ewentualnego zastosowania zostały opisane w planie działania dość 
ogólnikowo, a rolę europejskiej działalności gospodarczej przedstawiono w 
niewystarczająco jasny sposób. A przecież to nasze przedsiębiorstwa będą w znacznej mierze 
wprowadzały niezbędne zmiany w życie. Aby umożliwić odpowiednio szybką transformację, 
konieczne jest znacznie większe zaangażowanie środowiska przedsiębiorców. Należy 
opracować przy udziale przemysłu szczegółowy plan transformacji, na przykład w 
kontekście przyszłej „platformy przejścia do efektywnego gospodarowania zasobami UE”.

Kolejnym słabym punktem jest rola państw członkowskich. Mają one duże zaległości we 
wdrażaniu polityki UE i opracowywaniu krajowych strategii w zakresie zasobów. Komisja 
powinna położyć większy nacisk na ten problem. Jednym ze sposobów działania w tym 
względzie jest włączenie efektywnego gospodarowania zasobami w zakres semestru 
europejskiego odnoszącego się do koordynacji polityki gospodarczej. Uwzględniając 
gospodarcze znaczenie efektywnego gospodarowania zasobami, idealnie wpisuje się to w 
pozostałe kryteria. Ponadto Komisja powinna zaoferować wyraźne wsparcie w pracach nad 
krajowymi strategiami dotyczącymi efektywnego gospodarowania zasobami.

Konieczne będzie także przejście z opodatkowania pracy na opodatkowanie wpływu na 
środowisko i oparte na zasobach. Jest to niezbędne nie tylko z punktu widzenia 
wykorzystania zasobów, lecz także z punktu widzenia budżetu: w nadchodzących latach, w 
miarę starzenia się ludności, będziemy borykać się z coraz mniejszą podstawą 
opodatkowania i potrzebne będą nowe źródła dochodów. Konieczne będzie także podjęcie 
poważnych działań w związku ze stopniowym wycofywaniem dotacji mających szkodliwe 
skutki dla środowiska. Dotacje te dwukrotnie obciążają nasze budżety: najpierw przy 
wypłacie środków, a następnie, w perspektywie długoterminowej, gdy trzeba naprawić 
wyrządzoną szkodę środowiskową.

Ważne jest by jak najwcześniej zacząć czerpać pełne korzyści gospodarcze wynikające z 
transformacji. Komisja powinna przyspieszyć działania w celu przedstawienia propozycji 
umożliwiających utworzenie prawdziwego rynku wewnętrznego produktów ekologicznych, 
który będzie pobudzał działalność przedsiębiorstw inwestujących w efektywne 
gospodarowanie zasobami. Do tego zaliczać się będą ulepszone systemy oznakowania 
ekologicznego i wymogi związane z ekoprojektem, jak również wspólne zasady dotyczące
ekologicznych zamówień publicznych. Szczególnie obiecująco prezentują się możliwości 
związane z nowymi zasadami dotyczącymi ekoprojektu.

Zasadnicze znaczenie dla przekształcenia w Europę efektywnie korzystającą z zasobów mają 
wyznaczone cele. Muszą one być funkcjonalne i wymierne. Idealnym rozwiązaniem byłoby 
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obranie jednego ogólnego celu i wskaźnika, który odzwierciedlałby postępy całej UE. 
Powinien on nieodzownie odzwierciedlać ogólną ilość wykorzystanych zasobów przez UE, 
łącznie z zasobami wykorzystanymi poza obszarem UE. Komisja słusznie stwierdza, że do 
uzyskania pełnego zestawu niezbędnych wskaźników konieczne są dalsze działania, tak więc 
z zadowoleniem przyjmuje się przewidziane przez Komisję szeroko zakrojone konsultacje z 
zainteresowanymi stronami. Nie można jednak tracić czasu i warto zauważyć, że znaczne 
dokonania na tym polu mają już państwa członkowskie i na przykład Eurostat, Europejska 
Agencja Środowiska oraz Wspólne Centrum Badawcze. Dostępne są już wskaźniki odnoszące 
się do odpadów, jakości powietrza, wody i gruntów. Niezwykle ważne jest abyśmy zaczęli 
stosować te wskaźniki do pomiaru postępów poczynionych w odniesieniu do celów 
cząstkowych, które moglibyśmy określić już dziś, a nie dopiero w 2013 r.

Równolegle powinniśmy uruchomić projekty pilotażowe wprowadzające gospodarkę 
obiegową w dziedzinach, w których jest to najbardziej potrzebne i istnieją ku temu 
możliwości, tak jak w przypadku fosforu.

Rola Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski odgrywa decydującą rolę w kontekście Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i przekształcenia naszej gospodarki. Należy oprzeć się interesowi 
własnemu skupiającemu się na krótkoterminowych korzyściach gospodarczych. Lecz nie 
tylko w sferze działalności gospodarczej mamy niekiedy do czynienia z zachowawczą rolą 
interesów własnych. W Komisji Europejskiej również stoczono znaczące batalie w związku z 
miejscem efektywnego gospodarowania zasobami w programie działań politycznych oraz 
planem działania.

Parlament Europejski powinien wznieść się ponad owe krótkoterminowe korzyści 
gospodarcze i skupić się na przyszłości. To nasz obowiązek jako polityków.

Zadaniem Parlamentu Europejskiego jest wskazywanie oraz postulowanie możliwości 
przyspieszenia procesu transformacji w Europę efektywnie korzystającą z zasobów. Posłowie 
Parlamentu Europejskiego powinni przekonać co do znaczenia tej kwestii także posłów w 
swoich krajach, tak aby została ona umieszczona pośród priorytetów politycznych również w 
państwach członkowskich, a nie tylko w Brukseli.

W następstwie przeprowadzonych przez Komisję szeroko zakrojonych konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, a także moich własnych rozmów z przedstawicielami 
przedsiębiorstw europejskich, organizacji pozarządowych i państw członkowskich wyłania się 
jeden wyraźny wniosek. Potrzebna jest spójna polityka UE i jasno określona wizja na 
przyszłość. Dzięki jasnej wizji przedsiębiorstwa otrzymają wyraźny przekaz co do celów 
długoterminowych, które należy osiągnąć. Spójna polityka europejska, prowadzona zgodnie z 
najlepszymi dostępnymi wskaźnikami i celami, zapewni im niezbędne bezpieczeństwo 
umożliwiające realizację koniecznych inwestycji w celu utrzymania ich konkurencyjnej 
pozycji.

Parlament Europejski powinien wykazać swą odpowiedzialność, nie tylko popierając plan 
działań na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów i postulując działania tam, gdzie 
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jest to już możliwe, lecz także zajmując się konkretnymi środkami, z którymi będziemy mieli 
do czynienia w kolejnych latach naszej kadencji. Naturalnie strategia ta obejmuje także 
bieżące przeglądy polityki rolnej, rybołówczej i regionalnej. Niezwykle istotne jest aby w 
zbliżającym się siódmym programie działania w zakresie środowiska skoncentrowano się na 
pojęciu efektywnego gospodarowania zasobami oraz jego dalszym rozwinięciu w następnym 
planie działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Parlament Europejski powinien podkreślić naglący charakter efektywnego gospodarowania 
zasobami. Nie stać nas po prostu na to, by bagatelizować kluczowe znaczenie, jakie niedobór 
zasobów będzie miał dla naszego przyszłego dobrobytu. Dlatego też należy kontynuować 
prace nad rozwojem strategii na szczeblu UE, a także w szczególności na szczeblu państw 
członkowskich, oraz konsekwentnie włączać efektywne gospodarowanie zasobami do 
pozostałych strategii.

___________________


