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Foaie de parcurs pentru O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

A fi sau a nu fi sustenabil

În prezentarea din 20 octombrie 2011 a cifrelor dezamăgitoare pentru al treilea trimestru, 
directorul executiv al celei mai mari companii producătoare de vopsea din lume a vorbit 
despre cea mai mare problemă a companiei sale: „un tsunami de creșteri ale prețurilor 
resurselor”. Într-un an, costurile resurselor au explodat cu 700 - 800 de milioane de euro, la o 
cifră de afaceri totală de 4 miliarde euro. În aceeași săptămână, Bloomberg News a anunțat 
public că societățile petroliere și de gaz cheltuiesc în acest an o sumă record de 70 de miliarde 
de dolari pentru explorări. Acestea storc planeta pentru a extrage resurse din cele mai dificile 
locuri. Merg în zone extreme: în zona arctică, în adâncurile apelor tropicale și în apropiere de 
Antarctica. Aceste două exemple ilustrează gravitatea diminuării resurselor și caracterul 
urgent al utilizării eficiente a resurselor.

În 2050 se estimează că vor exista 9 miliarde de oameni pe această planetă. Toate aceste 
persoane luptă pentru o viață mai bună și cererea de resurse naturale va crește considerabil. 
Conform FAO, producția de alimente trebuie să crească cu 70% până atunci. După cum se 
subliniază în Foaia de parcurs, la rata actuală a utilizării resurselor, am avea nevoie de 
echivalentul a mai mult de două planete care să ne întrețină.

Pentru a ne asigura propria bunăstare și pentru a oferi generațiilor viitoare posibilitatea de a se 
bucura de aceleași beneficii, trebuie să începem să operăm în cadrul frontierelor planetei 
noastre și să decuplăm creșterea noastră economică de utilizarea resurselor. Creșterea fizică 
are limite: ni se termină resursele pe care se bazează economiile și viețile noastre de zi cu zi. 
Dar lipsa de resurse nu se agravează doar din cauza constrângerilor geologice și naturale de 
alte tipuri: factorii politici joacă un rol tot mai important. Țările își închid granițele în cazul 
anumitor resurse deoarece vor să folosească resursele ele însele. Tot mai mult, resursele vor fi 
asociate cu vulnerabilități economice și politice și cu lupta pentru putere. Consecințele vor fi 
creșterea prețurilor la materiile prime, instabilitatea prețurilor și crize tot mai acute ale 
resurselor naturale esențiale. Cu toate acestea, provocările vor fi diferite pentru resursele 
regenerabile și cele neregenerabile. În privința resurselor regenerabile, principala provocare 
este de a asigura niveluri de utilizare în cadrul unor limite ale randamentelor sustenabile 
maxime, asigurând în același timp un acces echitabil. În privința resurselor neregenerabile, 
sarcinile noastre principale presupun a evita ca acestea să dispară sau să devină prea scumpe 
și a reduce la minim impacturile negative asupra mediului ca urmare a extracției acestora.

Argumentul în favoarea trecerii la o societate eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor este, prin urmare, în aceeași măsură economic și ecologic. A deveni mai eficienți 
din punctul de vedere al utilizării resurselor este pur și simplu o necesitate economică. Iar 
dacă acest fapt este valabil pentru economie ca întreg, este cu siguranță valabil și pentru 
întreprinderile noastre: doar întreprinderile sustenabile vor avea un viitor. Este esențial să 
devenim conștienți de oportunitățile economice pe care le oferă o eficiență sporită din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și să le valorificăm pe deplin. În aceste momente de dificultăți 
economice, utilizarea eficientă a resurselor poate acționa ca un stimulator pentru crearea de 
locuri de muncă și a unui mediu de viață sănătos, reducând în același timp dependența noastră 
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de resurse naturale tot mai scumpe. O schimbare fundamentală precum acesta va avea, în mod 
inevitabil, deopotrivă învingători și învinși. Pentru a evita înfrângerile și a sprijini 
învingătorii, trebuie să ne stabilim obiectivele și să identificăm politicile necesare pentru a le 
realiza cât mai repede posibil. Pe lângă producție, ar trebui să ne concentrăm asupra 
consumului. Una dintre provocările pentru viitorul apropiat este aceea de a ne schimba 
obiceiurile de consum, inclusiv cele privind alimentația umană, date fiind constrângerile 
asupra resurselor planetei.

Trebuie să avem în vedere că UE nu este singură în această situație. Confruntate cu provocări 
de mediu și economice, alte țări își sporesc deja în mod radical eficiența utilizării a resurselor. 
Japonia este în prezent în frunte după ce și-a redus utilizarea resurselor cu 14% în perioada 
2000-2005, pe lângă perioadele de reducere anterioare1. China și țări precum India și Brazilia 
recunosc, de asemenea, necesitatea economică de a se reforma. Se preconizează că piața 
produselor benefice pentru mediu va crește în mod extraordinar. Valoarea totală a vânzărilor 
aferente industriilor ecologice, de exemplu, este estimată la 1,7 trilioane de euro pe an și 
crește cu aproximativ 5% pe an. Trebuie să ne asigurăm că UE și companiile europene se află 
în prima linie în această tranziție la creșterea ecologică. Companiile viitoare vor fi sustenabile 
sau nu vor exista deloc. Întrebarea nu este „dacă” industriile noastre devin mai sustenabile, ci 
dacă fac această transformare suficient de repede pentru a supraviețui pe plan internațional.

Amenințarea crizei resurselor

Chiar se împuținează resursele? Un exemplu ar fi fosforul, care este deja o resursă foarte 
limitată. Începând cu anii 90, SUA și China păstrează această resursă pentru ele. Celelalte 
zăcăminte importante se află în Africa de Nord, care este în prezent într-o situație tulbure. UE 
trebuie să asigure disponibilitatea fosforului deoarece, fără acest element specific, rasa umană 
nu va supraviețui. La nivel mondial, exploatăm o cantitate de cinci ori mai mare decât 
consumul uman de alimente. Există deja posibilitatea de a recicla fosforul, de exemplu, din 
nămolul de epurare, dar trebuie să accelerăm acest proces. UE ar putea să fie complet 
independentă de importurile de fosfor până în 2020.

Un alt exemplu îl constituie pământurile rare, care sunt esențiale dacă vrem să finalizăm 
tranziția către energia sustenabilă. În mod paradoxal, cu tehnologiile actuale ar fi imposibil să 
se satisfacă cererea de pământuri rare pentru panourile solare și instalațiile eoliene de care 
avem nevoie pentru a ne atinge obiectivele actuale în ceea ce privește resursele regenerabile. 
Iar dacă ne dorim să ne bazăm tot mai mult pe automobilele electrice, cantitatea de litiu 
necesară va crește foarte probabil în mod dramatic.

Resursele mai obișnuite sunt, de asemenea, utilizate excesiv. Costurile economice directe ale 
pierderilor în materie de biodiversitate, de terenuri arabile, de apă și de calitate a aerului s-ar 
putea să nu fie vizibile acum, dar costurile refacerii vor fi mult mai ridicate decât cel puțin
costurile menținerii situației actuale. Biodiversitatea formează baza multor lucruri pe care nu 
le prețuim. Valorile ecologice, economice și sociale ale biodiversității sunt toate vitale pentru 
dezvoltarea economică și tehnică. Productivitatea industriilor pescuitului și a fructelor de 
mare, de exemplu, depinde de sistemele ecologice naturale. Cu toate acestea, în fiecare 

                                               
1 Documentul de lucru nr. 1 al serviciilor Comisiei de însoțire a comunicării COM(2011)0571.
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săptămână se provoacă dispariția unor specii valoroase de pe planeta noastră, fără a lua deloc 
în considerare posibilele consecințe ale acestui fapt.

Toate aceste exemple demonstrează dincolo de orice îndoială că UE trebuie să adopte o 
abordare strategică pentru a face față provocărilor economice, de mediu și sociale combinate. 
Strategia privind utilizarea eficientă a resurselor, o inițiativă emblematică a Comisiei, este o 
astfel de abordare. Această strategie este binevenită, întrucât trebuie să ne transformăm 
economia într-o economie sustenabilă. Dar pentru acest lucru avem nevoie de o integrare mai 
bună a politicii și de promovarea aspectelor referitoare la sustenabilitate în toate politicile, 
inclusiv în politicile noastre economice. 

Foaia de parcurs a Comisiei către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor

Viziunea Comisiei Europene este una pe care ar trebui să o sprijinim cu toții: potrivit acesteia, 
până în 2050, economia UE va crește într-un mod care respectă constrângerile privind 
resursele și limitele planetei, contribuind astfel la transformarea economică globală. 
Economia noastră este competitivă, incluzivă și asigură un standard ridicat de viață cu un 
impact mult mai scăzut asupra mediului. Toate resursele sunt gestionate în mod sustenabil, de 
la materii prime la energie, apă, aer și sol. Au avut loc evenimente importante în ceea ce 
privește schimbările climatice, în timp ce biodiversitatea și serviciile ecosistemice pe care 
aceasta le susține au fost protejate, apreciate și refăcute în mod semnificativ.

Unii ar putea trage concluzia că obiectivele și politicile noastre referitoare la schimbările 
climatice sunt suficiente pentru a ne dirija pe calea către sustenabilitate și realizarea acestei 
viziuni. Adevărul este că acest lucru nu este suficient. Eficiența din punctul de vedere al 
utilizării resurselor este un concept foarte vast care trebuie să cuprindă totalitatea resurselor 
noastre naturale. Prin urmare, Comisia are dreptate în adoptarea unei perspective largi. Foaia 
de parcurs abordează problematicile adecvate: aceasta vizează să intensifice consumul și 
producția sustenabile, să transforme deșeurile într-o resursă, să sprijine cercetarea și inovarea, 
să elimine subvențiile dăunătoare pentru mediu, să evalueze și să gestioneze serviciile 
aferente ecosistemelor, să remedieze pierderea diversității, să treacă la o economie circulară, 
să stabilească standarde bune privind calitatea apei și aerului, să nu existe nicio ocupare de 
terenuri până în 2050, să obțină o stare ecologică bună a tuturor apelor marine din UE și să 
pescuiască fără a depăși limitele sustenabile maxime până în 2015.

După cum subliniază pe bună dreptate Comisia, în țările industrializate, alimentele, locuințele 
și mobilitatea sunt responsabile pentru 70-80% dintre toate impacturile asupra ciclurilor de 
viață ale mediului. Din acest motiv, acestea necesită o atenție deosebită și trebuie tratate 
global printr-o legislație privind clima și energia, precum și prin inițiative privind utilizările 
resurselor în general.

Etape viitoare

Analiza din foaia de parcurs este excelentă. Dar trebuie să avansăm pe mai multe fronturi 
pentru a ajunge la viziunea stabilită. Comisia Europeană pare să fie destul de atentă cu privire 
la mulțimea de instrumente politice pe care le propune. Ambiția din viziune nu se reflectă în 
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instrumente. Foaia de parcurs este regretabil de vagă în ceea ce privește instrumentele 
legislative care ar putea fi folosite și nici nu este suficient de clară în ceea ce privește rolul 
întreprinderii europene. În cele din urmă, companiile noastre sunt, în mare măsură, cele care 
vor pune în aplicare modificările necesare. Pentru a realiza suficient de repede tranziția, 
mediul economic trebuie să se implice mult mai serios. Ar trebui elaborat un plan de tranziție 
detaliat împreună cu industria, de exemplu în contextul viitoarei Platforme UE de tranziție 
către utilizarea eficientă a resurselor.

O altă deficiență este rolul statelor membre. Acestea rămân cu mult în urmă în ceea ce 
privește punerea în aplicare a politicii UE și dezvoltarea de politici naționale privind 
resursele. Comisia ar trebui să pună mai mult accent pe această problemă. Un mod de a o 
aborda este de a încadra utilizarea eficientă a resurselor în semestrul european pentru 
coordonarea politicilor economice. Având în vedere importanța economică a utilizării 
eficiente a resurselor, aceasta se potrivește perfect cu celelalte criterii. În plus, Comisia ar 
trebui să ofere un sprijin clar dezvoltării de politici naționale referitoare la utilizarea eficientă 
a resurselor.

De asemenea, vom avea nevoie să trecem de la impozitarea forței de muncă la taxe privind 
mediul și resursele. Acest lucru este esențial nu doar din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, ci și din punct de vedere fiscal: în anii care vor urma, ne vom confrunta cu o bază 
de impozitare în scădere pe măsură populația ce va îmbătrâni și va fi nevoie de noi surse de 
venit. Trebuie să abordăm mai serios și eliminarea subvențiilor dăunătoare pentru mediu. 
Acestea sunt subvențiile care reprezintă o povară dublă pentru bugetele noastre: mai întâi 
când se face plata banilor și apoi, pe termen lung, atunci când daunele provocate mediului 
trebuie reparate.

Este important să se profite la maximum de beneficiile economice ale acestei tranziții cât mai 
curând posibil. Comisia ar trebui să acționeze rapid pentru a prezenta propuneri care să poată 
crea o piață internă veritabilă pentru produsele ecologice, lucru care va impulsiona companiile 
care investesc în utilizarea eficientă a resurselor. Aceasta va include sisteme îmbunătățite de 
etichetare ecologică și cerințe privind proiectarea ecologică, precum și norme comune privind 
achizițiile publice ecologice. Posibilitățile oferite de noile norme de proiectare ecologică par 
deosebit de promițătoare.

În vederea transformării într-o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, 
fixarea de obiective este esențială. Acestea trebuie să fie funcționabile și măsurabile. Ideal ar 
fi să se treacă la un obiectiv și un indicator general care să reflecte progresul UE în ansamblu. 
Este vital ca acesta să reflecte amprenta totală a resurselor UE, inclusiv a resurselor care sunt 
utilizate în afara Uniunii. Comisia a ajuns pe bună dreptate la concluzia că trebuie depuse mai 
multe eforturi înainte de a avea un set complet de indicatori necesari, iar consultarea amplă a 
părților interesate prevăzută de Comisie este, prin urmare, binevenită. Dar nu trebuie să 
pierdem timpul și este remarcabil că statele membre și, de exemplu, Eurostat, Agenția 
Europeană de Mediu și Centrul Comun de Cercetare au desfășurat deja multe activități în 
această privință. Deja există indicatori pentru deșeuri, calitatea aerului, apă și sol. Este 
esențial să începem deja să folosim acei indicatori de măsurare a progresului pentru obiective 
subordonate pe care am putea să le stabilim acum, în loc de 2013.

În paralel, ar trebui să începem cu proiecte-pilot pentru a trece la o economie circulară în 
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domeniile în care nevoile sunt cele mai mari și există posibilitatea de a face acest lucru, cum 
este cazul fosforului.

Rolul Parlamentului European

Parlamentul European joacă un rol decisiv în ceea ce privește o Europă eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor și transformarea economiei noastre. Trebuie combătute 
grupurile de interese axate pe câștigurile economice pe termen scurt. Dar uneori aceste 
grupuri de interese nu joacă un rol conservator doar în cadrul societății afacerilor. În cadrul 
Comisiei Europene au avut loc confruntări semnificative și cu privire la poziția utilizării 
eficiente a resurselor în agenda politică și la foaia de parcurs.

Parlamentul European ar trebui să treacă peste aceste câștiguri economice pe termen scurt și 
să se concentreze asupra viitorului. Aceasta este responsabilitatea noastră în calitate de 
politicieni.

Depinde de Parlamentul European să identifice și să insiste asupra posibilităților pentru a 
accelera tranziția către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. 
Deputații în Parlamentul European ar trebui, de asemenea, să își convingă omologii naționali 
de importanța problematicii, pentru a se asigura că aceasta ocupă un loc important și în 
agenda statelor membre, nu numai în cea de la Bruxelles.

În urma consultării ample a Comisiei cu părțile implicate și a discuțiilor purtate de mine cu 
reprezentanți ai întreprinderilor europene, ONG-urilor și statelor membre, o singură concluzie 
este clară. Este necesară o politică UE coerentă și o viziune clar definită asupra viitorului. O 
viziune clară va oferi mediului de afaceri un mesaj clar cu privire la obiectivele pe termen 
lung care trebuie realizate. Politica europeană coerentă, orientată în funcție de cei mai buni 
indicatori disponibili și de cele mai bune obiective existente va oferi acestui mediu securitatea 
de care are nevoie pentru a face investițiile necesare în vederea menținerii competitivității 
poziției sale.

Parlamentul European ar trebui să își dovedească responsabilitatea nu doar prin sprijinirea foii 
de parcurs pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și insistând 
pentru luarea de măsuri acolo unde este deja posibil acest lucru, ci și prin abordarea măsurilor 
concrete cu care ne vom confrunta în următorii ani ai mandatului nostru. Revizuirile actuale 
ale politicilor agricole, regionale și din domeniul pescuitului fac desigur parte din această 
strategie. Este extrem de important ca Al șaptelea program de acțiune pentru mediu să se 
concentreze asupra conceptului de utilizare eficientă a resurselor și ca acest concept să fie 
dezvoltat în continuare în următorul Plan de acțiune privind consumul și producția 
sustenabile.

Parlamentul ar trebui să sublinieze caracterul urgent al utilizării eficiente a resurselor. Pur și 
simplu nu ne putem permite să subestimăm rolul vital pe care diminuarea resurselor îl va juca 
pentru bunăstarea noastră viitoare. Prin urmare, ar trebui să continuăm să dezvoltăm strategia 
atât la nivel UE, cât și, mai important, la nivelul statelor membre și să integrăm în mod 
consecvent utilizarea eficientă a resurselor în alte politici.



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

RO

___________________


