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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

31.10.2011

DELOVNI DOKUMENT
o časovnem načrtu za Evropo, gospodarno z viri

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Gerben-Jan Gerbrandy



PE475.847v01-00 2/6 DT\882253SL.doc

SL

Časovni načrt za Evropo, gospodarno z viri

Trajnostnost ali nič

Direktor največjega podjetja za proizvodnjo barve na svetu je ob predstavitvi slabih poslovnih 
rezultatov za tretje četrtletje 20. oktobra 2011 govoril o največji težavi, s katero se soočajo 
njegova podjetja: „cunami rasti cen virov“. Stroški virov so v enem letu narasli za enormnih 
700 do 800 milijonov EUR, pri čemer so skupni prihodki znašali 4 milijarde EUR. Isti teden 
so pri Bloomberg News objavili, da so naftne in plinske družbe letos za raziskovanje namenile 
rekordnih 70 milijard EUR. Izčrpavajo planet, da bi črpale vire na najbolj težavnih lokacijah. 
Gredo v skrajnosti v Arktiki, v globokih tropskih morjih in blizu Antarktike. Ta primera 
kažeta, kako zelo omejeni so viri in kako nujno jih je treba bolj gospodarno izkoriščati.

Leta 2050 bo na svetu po ocenah živelo 9 milijard ljudi. Vsi ljudje želijo živeti bolje in 
povpraševanje po naravnih virih bo bistveno naraslo. Po podatkih Organizacije ZN za 
prehrano in kmetijstvo (FAO) bo treba do tedaj proizvajati za 70 % več hrane. Kot poudarja 
časovni načrt, bi pri sedanji porabi virov potrebovali več kot dva planeta, da bi zadovoljili 
potrebe po virih.

Da bi zagotovili dobro življenje zase in tudi prihodnjim generacijam omogočili, da užijejo iste 
koristi kot mi, moramo začeti upoštevati omejitve našega planeta in delovati v teh okvirih ter 
ločiti gospodarsko rast od porabe virov. Fizična rast je omejena: zmanjkuje nam virov, na 
katerih temeljijo naša gospodarstva in vsakdanja življenja. Toda virov ne primanjkuje le 
zaradi geoloških in drugih naravnih omejitev; vse pomembnejšo vlogo imajo tudi politični 
dejavniki. Države zapirajo meje za nekatere vire, ker želijo te vire porabiti same. Poraba virov 
bo vse bolj povezana z gospodarsko in politično ranljivostjo in bojem za moč. Zaradi tega 
bodo naraščale cene surovin, cene bodo nestabilne in vse bolj bo primanjkovalo ključnih 
naravnih virov. Vendar bodo izzivi na področju obnovljivih in neobnovljivih virov različni. 
Glavni izziv v zvezi z obnovljivimi viri je zagotoviti porabo na ravni največjega trajnostnega 
donosa in hkrati zagotoviti pravičen dostop za vse. V zvezi z neobnovljivimi viri si moramo 
prizadevati zlasti, da jih ne izčrpamo v celoti ali da se ne podražijo preveč in da omejimo 
negativne vplive črpanja teh virov na okolje.

Premik k družbi, gospodarni z viri, je torej pomemben z ekonomskega in okoljskega vidika. 
Bolj gospodarno ravnanje z viri je preprosto ekonomska nuja. To velja za gospodarstvo v 
celoti, nedvomno pa tudi za naša podjetja: le trajnostna podjetja bodo imela prihodnost. 
Ključno je, da se zavemo gospodarskih priložnosti, ki jih prinaša bolj gospodarno ravnanje z 
viri, in jih v celoti izkoristimo. V sedanjem času gospodarskih težav lahko učinkovita raba 
virov prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in k zdravemu življenjskemu okolju ter 
hkrati k manjši odvisnosti od vse dražjih naravnih virov. Tak tektonski premik bo nujno 
koristil nekaterim in škodoval drugim. Da bi preprečili škodo za nekatere in podprli koristi, si 
moramo zastaviti cilje in opredeliti politike, ki so potrebne, da bi te cilje čim hitreje dosegli. 
Osredotočiti se moramo ne le na proizvodnjo, temveč tudi na potrošnjo. Eden od kratkoročnih 
izzivov je, kako spremeniti vzorce potrošnje, vključno s prehrambenimi navadami ljudi, ob 
upoštevanju omejenosti virov našega planeta.



DT\882253SL.doc 3/6 PE475.847v01-00

SL

Ne smemo pozabiti, da EU tu ni sama. Zaradi okoljskih in gospodarskih izzivov druge države 
že bistveno bolj gospodarno ravnajo z viri. Trenutno to najbolj uspeva Japonski, ki je po nekaj 
obdobjih zmanjšanja porabe virov v obdobju 2000—2005 porabo virov zmanjšala še za 
14 %1. Kitajska in države, kot sta Indija in Brazilija, se tudi že zavedajo, da je ta reforma z 
ekonomskega vidika nujna. Trg proizvodov, prijaznih do okolja, bo predvidoma močno 
narasel. Skupni promet ekoloških industrij naj bi po ocenah dosegel 1,7 bilijona EUR letno in 
beleži približno 5-odstotno letno rast. Zagotoviti moramo, da bodo EU in evropska podjetja na 
čelu tega prehoda k zeleni rasti. Podjetja prihodnosti bodo trajnostna ali pa jih sploh ne bo. 
Vprašanje torej ni, ali bodo naši industrijski sektorju postali bolj trajnostni, temveč ali se bodo 
spremenili dovolj hitro, da bodo preživeli na mednarodni ravni.

Grozeča kriza virov

Ali virov res zmanjkuje? Dober primer je fosfor, ki je že zelo redek vir. Od 90. let prejšnjega 
stoletja Združene države Amerike in Kitajska ta vir hranijo zase. Druga velika nahajališča so 
v severni Afriki, ki se trenutno sooča s pretresi. EU mora zagotoviti fosfor, saj brez tega 
elementa človeštvo ne bo preživelo. Na svetovni ravni trenutno izkopavamo petkrat toliko 
fosforja, kot ga ljudje trenutno zaužijemo s hrano. Že zdaj je možno reciklirati fosfor, npr. iz 
blata iz čistilnih naprav, vendar moramo ta proces pospešiti. EU bi bila lahko do leta 2020 
popolnoma neodvisna od uvoza fosforja.

Drug primer so redki zemeljski elementi, ki so ključni za dokončanje prehoda na trajnostno 
energijo. Paradoks je, da z obstoječimi tehnologijami ne bi mogli zadovoljiti potreb po redkih 
zemeljskih elementih za sončne celice in vetrnice, ki jih potrebujemo, če želimo doseči 
sedanje cilje na področju obnovljive energije. In če želimo vse bolj uporabljati električne 
avtomobile, bomo verjetno potrebovali bistveno več litija.

Tudi bolj običajnih virov se porabi preveč. Neposrednih ekonomskih stroškov izgube biotske 
raznovrstnosti, obdelovalne zemlje (najkakovostnejše prsti), slabše kakovosti vode in zraka 
morda ne zaznamo zdaj, vendar bi bili stroški obnavljanja veliko višji kot stroški, ki so 
potrebni za to, da vsaj ohranimo sedanje stanje. Biotska raznovrstnost je podlaga za toliko 
stvari, ki se nam zdijo samoumevne. Okoljska, gospodarska in socialna vrednost biotske 
raznovrstnosti so ključne za gospodarski in tehnični razvoj. Od naravnih ekosistemov je na 
primer odvisna produktivnost v sektorjih ribištva in morskih sadežev. Pa vendar vsak teden 
izumirajo dragocene vrste na našem planetu, ne da bi pri tem sploh pomislili, kakšne 
posledice lahko to ima.

Vsi ti primeri neizpodbitno kažejo, da mora EU oblikovati strateški pristop za soočanje z 
gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi izzivi. Strategija za Evropo, gospodarno z viri, ki je 
vodilna pobuda Komisije, je tak pristop. Ta strategija je dobrodošla, saj mora naše 
gospodarstvo postati trajnostno gospodarstvo. A da bi to dosegli, moramo bolje povezovati 
politike in vprašanja trajnostnosti vključevati v vse politike, vključno z gospodarskimi 
politikami. 

Časovni načrt Komisije za Evropo, gospodarno z viri
                                               
1 Delovni dokument služb Komisije št. 1 k sporočilu KOM(2011)571.
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Evropska komisija si je zadala vizijo, ki jo moramo podpreti vsi: gospodarstvo EU se do 
leta 2050 razvija ob upoštevanju omejitev virov in meja zmogljivosti planeta, s čimer prispeva 
k svetovnemu gospodarskemu preoblikovanju. Naše gospodarstvo je konkurenčno, 
vključujoče in zagotavlja višji življenjski standard z veliko manjšimi vplivi na okolje. Vsi viri, 
od surovin do energije, vode, zraka, zemljišč in prsti, se trajnostno upravljajo. Dosežene so 
ključne točke v zvezi s podnebnimi spremembami, pri čemer so biotska raznovrstnost in 
ekosistemske storitve, ki jih podpira, zaščitene, cenjene ter bistveno obnovljene.

Nekateri bi lahko prišli do zaključka, da so naši cilji in politike v zvezi s podnebnimi 
spremembami dovolj, da dosežemo trajnostnost in to vizijo. V resnici to ni dovolj. 
Gospodarno ravnanje z viri je zelo širok pojem, ki mora vključevati vse naše naravne vire. 
Komisija je zato upravičeno izbrala širok pristop. Časovni načrt zadeva ustrezna vprašanja: 
cilj je povečati trajnostno porabo in proizvodnjo, spremeniti odpadke v vir, podpreti raziskave 
in inovacije, postopno odpraviti subvencije, ki imajo škodljiv vpliv na okolje, ovrednotiti in 
upoštevati ekosistemske storitve, soočiti se z izgubo biotske raznovrstnosti, preiti na krožno 
gospodarstvo, doseči dobre standarde na področju kakovosti vode in zraka, doseči stanje brez 
neto izkoriščanja zemljišč, doseči dobre okoljske razmere v vseh morjih EU in omejiti ribolov 
na raven največjega trajnostnega donosa do leta 2015.

Komisija pravilno poudarja, da so v industrializiranih državah so prehrana, stanovanja in 
mobilnost odgovorni za 70–80 % vseh vplivov na okolje med življenjskim ciljem. Zato jim je 
treba posvetiti posebno pozornost ter jih na celovit način urediti z zakonodajo na področju 
podnebja in energije in s pobudami v zvezi z rabo virov nasploh.

Nadaljnji ukrepi

Analiza časovnega načrta je izvrstna. Toda če želimo doseči zastavljeno vizijo, moramo 
ukrepati na več področjih. Zdi se, da je bila Evropska komisija pri izbiri predlaganih 
instrumentov politik zelo previdna. Instrumenti niso tako ambiciozni kot vizija. V časovnem 
načrtu so žal zelo nejasno opredeljeni zakonodajni instrumenti, ki bi jih lahko uporabili, prav 
tako nejasno pa je opredeljena tudi vloga evropskih podjetij. Konec koncev bodo potrebne 
spremembe v veliki meri izvajala naša podjetja. Da bi bil prehod dovolj hiter, je treba veliko 
bolj vključiti poslovno skupnost. V sodelovanju z industrijskim sektorjem je treba opredeliti 
podroben načrt prehoda, na primer v okviru prihodnje platforme EU za prehod na učinkovito 
rabo virov.

Nadaljnja slabost je tudi vloga držav članic. Močno zamujajo pri izvajanju politike EU in pri 
oblikovanju nacionalnih politik v zvezi z viri. Komisija bi se morala bolj osredotočiti na to 
težavo. S tem bi se lahko soočili tako, da bi vprašanje učinkovite rabe virov vključili v 
evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik. Glede na pomembnost učinkovite 
rabe virov za gospodarstvo to v celoti ustreza drugim merilom. Poleg tega bi morala Komisija 
jasno podpreti razvoj nacionalnih politik za učinkovito rabo virov.

Prav tako je treba namesto obdavčitve dela uvesti davke na podlagi okolja in virov. To ni 
ključno le z vidika rabe virov, temveč tudi s fiskalnega vidika: v prihodnjih letih se bo zaradi 
staranja prebivalstva davčna osnova močno krčila in potrebni bodo novi viri prihodkov. Prav 
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tako moramo odločneje odpravljati subvencije, ki imajo škodljiv vpliv na okolje. Te 
subvencije naše proračune bremenijo dvakrat: najprej pri izplačilu denarja, nato pa še 
dolgoročno pri odpravljanju škode za okolje.

Čim prej je treba v celoti izkoristiti vse ekonomske koristi tega prehoda. Komisija bi morala 
čim prej predstaviti predloge za vzpostavitev dejanskega notranjega trga zelenih produktov, ki 
bodo spodbudili podjetja, ki vlagajo v učinkovito rabo virov. Ti bodo vključevali boljše 
sisteme okoljskega označevanja in okoljsko primerne zasnove ter skupna pravila o zelenih 
javnih naročilih. Zlasti obetavne se zdijo možnosti v zvezi z novimi pravili o okoljsko 
primerni zasnovi.

Za prehod v Evropo, gospodarno z viri, so ključni cilji. Ti cilji morajo biti funkcionalni in 
merljivi. Idealno bi bilo osredotočiti se na en splošni cilj in kazalnik napredka EU kot celote. 
Ta mora odražati skupni odtis EU z vidika virov, vključno z viri, ki se porabijo zunaj EU. 
Komisija je pravilno ugotovila, da je potrebnega še več dela za oblikovanje celovitega niza 
kazalnikov, ki jih potrebujemo, zato je dobrodošlo obsežno posvetovanje z zainteresiranimi 
stranmi, ki ga predvideva Komisija. Vendar ne smemo izgubljati časa in moramo upoštevati, 
da so države članice in na primer Eurostat, Evropska agencija za okolje in Skupno 
raziskovalno središče že opravili veliko dela v zvezi s tem. Na voljo so že kazalniki za 
odpadke, kakovost zraka, vodo in zemljišča. Ključno je, da že zdaj začnemo uporabljati te 
kazalnike za merjenje napredka v zvezi s podrejenimi cilji, ki bi jih lahko opredelili že zdaj in 
ne šele leta 2013.

Vzporedno moramo začeti izvajati pilotne projekte za prehod v krožno gospodarstvo na 
področjih, kjer je to najbolj potrebno in kjer je to možno, kot velja v primeru fosforja.

Vloga Evropskega parlamenta

Evropski parlament ima ključno vlogo glede Evrope, gospodarne z viri, in spremembe našega 
gospodarstva. Upreti se je treba interesom, ki se osredotočajo na kratkoročne gospodarske 
koristi. Vendar spremembe ne ovirajo vedno le interesi v poslovni skupnosti. Tudi v Evropski 
komisiji je bilo mnogo nesoglasij glede uvrščanja učinkovite rabe virov na politični dnevni 
red in glede načrta.

Evropski parlament mora preseči te kratkoročne gospodarske koristi in se osredotočiti na 
prihodnost. To je naša politična odgovornost.

Evropski parlament mora opredeliti in spodbujati priložnosti za hitrejši prehod v Evropo, 
gospodarno z viri. Člani Evropskega parlamenta morajo tudi prepričati svoje kolege na 
nacionalni ravni o pomembnosti tega vprašanja, da se bo ta tema uvrstila visoko tudi na 
političnem dnevnem redu držav članic in ne le v Bruslju.

Po obsežnem posvetovanju Komisije z zainteresiranimi stranmi in po razpravah s predstavniki 
evropskih podjetij, nevladnih organizacij in držav članic, pri katerih sem sodeloval tudi sam, 
je jasno nekaj: potrebujemo dosledno politiko EU in jasno opredeljeno vizijo za prihodnost. 
Jasna vizija bo jasen signal za podjetja, katere dolgoročne cilje je treba doseči. Dosledna 
evropska politika na podlagi najboljših razpoložljivih kazalnikov in ciljev bo zagotovila 
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varnost, ki jo potrebujejo podjetja za naložbe, ki so potrebne za ohranitev konkurenčnega 
položaja.

Evropski parlament mora ravnati odgovorno in podpreti načrt za Evropo, gospodarno z viri, 
hkrati pa spodbujati ukrepe, kjer je to že mogoče, pa tudi pri obravnavi konkretnih ukrepov, ki 
nas čakajo v prihodnjih letih našega delovanja. Del te strategije so seveda tudi pregledi 
kmetijske, ribiške in regionalne politike, ki se že izvajajo. Nujno je, da se prihodnji sedmi 
akcijski program osredotoči na koncept učinkovite rabe virov ter da se ta koncept še 
podrobneje opredeli v naslednjem akcijskem načrtu za trajnostno porabo in proizvodnjo.

Parlament mora vztrajati, da je učinkovita raba virov nujna. Preprosto si ne moremo 
privoščiti, da bi podcenjevali ključni vpliv pomanjkanja virov na našo blagostanje v 
prihodnosti. Zato moramo še naprej razvijati strategijo na ravni EU in predvsem na ravni 
držav članic ter dosledno vključevati vprašanje gospodarnega ravnanja z viri v druge politike.

___________________


