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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji, a w szczególności fakt, że skupiono się 
w nim na surowcach i surowcach wtórnych pochodzących z zasobów mineralnych 
i biotycznych, położono nacisk na efektywne gospodarowanie zasobami i recykling, 
a także uznano znaczenie tzw. górnictwa miejskiego jako wartościowego źródła 
pozyskiwania, recyklingu i upcyklingu surowców; zwraca uwagę, że potencjał wtórnego 
wykorzystania, które służy wydłużeniu cyklu życia produktów, jest odrębną kategorią 
i wzywa Komisję Europejską do rozwijania procesów wtórnego wykorzystania;

2. podkreśla, że z uwagi na wzrost populacji światowej, zwiększenie konsumpcji oraz cele 
dotyczące wzrostu gospodarczego UE, rozdzielenie wzrostu gospodarczego od 
wykorzystania surowców jest jeszcze istotniejszą kwestią; nalega zatem na konieczność 
wyznaczenia celów dotyczących redukcji, aby ustabilizować wykorzystanie surowców 
oraz proponuje ustanowienie rocznego celu w zakresie efektywnego gospodarowania 
surowcami w UE na poziomie 3%;

3. wzywa Komisję Europejską do przeanalizowania możliwości opracowania hierarchii 
surowców, aby zapewnić najwyższą wartość dodaną wykorzystania surowców bez 
wyrządzania szkody środowisku naturalnemu; apeluje do Komisji Europejskiej 
o sporządzenie mapy konkurencji w zakresie tych samych surowców oraz o zajęcie się 
kwestią zbędnej konsumpcji surowców; 

4. podkreśla znaczenie opracowania, promowania i realizowania podejścia do surowców 
związanego z cyklem życia, dzięki któremu wzrasta jakość oraz wydłuża się cykl życia 
surowców, a także potrzebę opracowania wskaźników mierzących wydajność 
i efektywność wykorzystania zasobów oraz zwraca w związku z tym uwagę na znaczenie 
pełnego wykonania dyrektywy w sprawie ekoprojektu;

5. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do dalszego zwiększania 
odpowiedzialności producenta za pomocą środków prawnych w celu zapewnienia 
większego stopnia odzyskiwania surowców, ich wtórnego wykorzystania i możliwości 
recyklingu oraz upcyklingu, a także w celu pobudzenia efektywnego wykorzystania 
surowców;

6. wzywa Komisję Europejską, aby w odniesieniu do wszystkich surowców opracowała 
system polegający na łańcuchu nadzoru, zgodnie z którym producenci musieliby 
w sposób przejrzysty rejestrować pochodzenie surowców, wzorując się na już 
istniejących przykładach (FSC i FLEGT w zakresie nielegalnych surowców), i dzięki 
któremu możliwe byłoby opracowanie kryteriów dotyczących zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do surowców;
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7. apeluje o właściwe i niezwłoczne wykonanie dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 
oraz o wydanie zakazu składowania odpadów składających się z surowców 
podlegających recyklingowi, a także o opracowanie surowych i ambitnych kryteriów w 
zakresie efektywności spalania z odzyskiwaniem energii, które powinny prowadzić do 
wtórnego wykorzystania i recyklingu surowców zamiast do ich spalania; 

8. wzywa Komisję Europejską do włączenia celów zawartych w planie działania 
w dziedzinie różnorodności biologicznej do strategii dotyczącej surowców w celu 
wzmocnienia powiązań między gospodarką a środowiskiem naturalnym oraz 
uwzględnienia wpływu wydobycia, produkcji, wykorzystywania i unieszkodliwiania 
surowców na środowisko; wzywa Komisję Europejską do wsparcia procesu 
opracowywania strategicznego gospodarowania gruntami we wszystkich państwach 
członkowskich w celu zrównoważenia wydobycia surowców z innymi rodzajami 
wniosków o użytkowanie gruntów oraz w celu ochrony środowiska naturalnego 
i różnorodności biologicznej;

9. podkreśla rolę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i przestrzegania 
najsurowszych międzynarodowych norm środowiskowych i społecznych oraz stosowania 
najlepszych dostępnych technik; wzywa Komisję Europejską do działania w duchu 
amerykańskiej ustawy Dodda-Franka o minerałach z regionów ogarniętych konfliktami 
oraz apeluje do Komisji Europejskiej o przedstawienie wniosku ustawodawczego;
popiera Inicjatywę Przejrzystości w Branżach Wydobywczych (EITI); 

10. apeluje o aktywne wprowadzanie i propagowanie bardziej zrównoważonych modeli 
gospodarczych zakładających rozdzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania 
surowców, aby zapewnić dostępność surowców w UE w przyszłości; wzywa Komisję 
Europejską do opracowania instrumentów prawnych służących bardziej skutecznemu 
wykorzystaniu zasobów i uniknięciu efektu odbicia; proponuje, by Komisja Europejska 
przeprowadziła wszechstronną analizę dotyczącą wykorzystania gospodarczych modeli 
leasingu jako alternatywy dla własności towarów, a także ich wpływu na wykorzystanie 
i odzyskiwanie surowców;

11. wzywa Komisję Europejską do zbadania efektów opodatkowania zasobów mineralnych, 
surowców nieenergetycznych, użytkowania wody i gruntów, a w szczególności do 
zbadania wszelkich efektów ubocznych, takich jak zastępowanie niezgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, uchylanie się od opodatkowania czy przenoszenie 
działalności gospodarczej do krajów trzecich; zauważa, że dzięki opodatkowaniu 
zasobów staną się one cenniejsze, przez co surowce będą rozsądniej wykorzystywane 
oraz wykorzystywane wtórnie, a ponadto nastąpi spadek eksportu zasobów. 


