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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o Evropě účinněji využívající zdroje

(2011/2068(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“ 
(COM(2011)0571),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa účinněji využívající zdroje – stěžejní 
iniciativa strategie Evropa 2020“ (COM(2011)0021),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2011 o efektivní evropské 
strategii pro suroviny1,

– s ohledem na závěry Rady k plánu Komise pro Evropu účinněji využívající zdroje, které 
byly přijaty dne 19. prosince 2011 (18786/11), a závěry Rady ze dne 20. prosince 2010 
nazvané „Udržitelné nakládání s materiály a udržitelná výroba a spotřeba: klíčový vklad 
pro Evropu účinně využívající zdroje“,

– s ohledem na zprávu Evropské agentury pro životní prostředí nazvanou „Evropské životní 
prostředí – stav a vyhlídky 2010“ (SOER2010),

– s ohledem na nadcházející konferenci Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji, 
která se bude konat v Brazílii ve dnech 20.–22. června 2012,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, 
Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro rybolov (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že současná hospodářská a finanční krize ukazuje, že Evropa naléhavě 
potřebuje nové zdroje udržitelného hospodářského růstu;

B. vzhledem k tomu, že nadměrné vyžívání přírodních zdrojů má za následek zhoršování 
životního prostředí a ničení přírodního kapitálu Země;

C. vzhledem k tomu, že intenzivní využívání zdrojů a výrazné zvýšení celosvětové spotřeby 
zvedají ceny surovin, přičemž skutečné ceny komodit se od přelomu století zvýšily o 
147 %; vzhledem k tomu, že EU pravděpodobně bude čelit závažným výzvám, pokud jde 
o zajištění přístupu ke klíčovým zdrojům a jejich nepřerušených dodávek;

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364.
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D. vzhledem k tomu, že přechod hospodářství na cestu účinného využívání zdrojů, které bude 
respektovat omezenou kapacitu planety, přinese zvýšení konkurenceschopnosti a vytvoří 
nové zdroje růstu a zaměstnanosti, a to díky úsporám nákladů v důsledku lepší účinnosti, 
uvedení inovací na trh a lepšího hospodaření se zdroji během jejich celého životního 
cyklu;

E. vzhledem k tomu, že průzkum Eurobarometr z března 2011 ukazuje, že účinné využívání 
zdrojů a udržitelná výroba a spotřeba pro občany EU představují klíčové otázky;

Prioritní opatøení

1. vyzývá, aby byly vytvořeny společné pracovní skupiny pro tři klíčové oblasti – potraviny, 
bydlení a mobilitu: tyto skupiny by měly být složeny z odborníků z Komise, členských 
států, daného odvětví a občanské společnosti a do jednoho roku by měly vypracovat 
evropské akční plány v oblasti účinného využívání zdrojů založené na jasných kritériích;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby stimulovaly trh s druhotnými surovinami a 
podporovaly poptávku po recyklovaných materiálech vypracováním kritérií, jež určují, 
kdy odpad přestává být odpadem, a pomocí hospodářských pobídek, jako jsou snížené 
sazby DPH u druhotných surovin, a učinily tak do roku 2013; vyzývá rovněž k vytvoření 
„schengenského prostoru“ pro odpad, aby byl možný volnější pohyb odpadu mezi 
jednotlivými členskými státy za účelem jeho recyklace;

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby podporovala výzkum a technologické inovace s cílem 
urychlit přechod k zelené ekonomice; zdůrazňuje, že „Unie inovací“ je jednou z hnacích 
sil Evropy účinněji využívající zdroje;

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby do konce roku 2012 stanovily a používaly 
jednoznačné a měřitelné ukazatele hospodářské činnosti, které zohlední změnu klimatu, 
biologickou rozmanitost a účinné využívání zdrojů;

5. vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast působnosti směrnice o ekodesignu na výrobky, které 
nejsou spojeny se spotřebou energie, a stanovila dodatečné požadavky na ekodesign 
týkající se vlastností výrobků, včetně obsahu recyklovaného materiálu, trvanlivosti a 
opětovné použitelnosti, aby se zlepšil jejich dopad na životní prostředí a bylo možné 
podpořit trhy recyklace;

Agenda pro budoucí rùst

6. podporuje stěžejní iniciativu pro Evropu účinněji využívající zdroje a plán pro Evropu 
účinněji využívající zdroje a jeho vizi do roku 2050, včetně jeho dílčích cílů; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila veškeré legislativní a další iniciativy nezbytné pro 
dosažení dílčích cílů a pro zajištění toho, aby jim byly přizpůsobeny všechny politiky EU;

7. vyzývá Komisi, členské státy a podniky, aby své hospodářské strategie zakládaly na 
výrazně zdokonalené účinnosti využívání zdrojů, což povede k nezávislosti 
hospodářského růstu na spotřebě zdrojů; je rovněž přesvědčen, že je nutné zaměřit se jak 
na účinnost, tak na účelnost využívání zdrojů;
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8. zdůrazňuje, že je nyní nutné přijmout opatření na podporu inovací a investic do nových 
postupů a obchodních modelů a vytvářet pobídky, které pro hospodářství zajistí 
dlouhodobý přínos; poukazuje na klíčovou úlohu soukromého sektoru při zajišťování 
zeleného hospodářského růstu;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby plně začlenily cíle účinného využívání zdrojů do 
evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik;

Pøemìna hospodáøství

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvářely pobídky, které povzbudí společnosti k tomu, 
aby měřily, porovnávaly a trvale zlepšovaly svoji účinnost využívání zdrojů, a stejně tak 
přijímaly opatření vedoucí k rozšíření zásady odpovědnosti výrobců a k odstranění 
překážek, které brzdí účinné využívání zdrojů;

11. žádá, aby byly zpřísněny požadavky týkající se zelených veřejných zakázek (Green Public 
Procurement – GPP), pokud jde o výrobky, které významně zatěžují životní prostředí, a 
naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila, v jakých případech by bylo možné propojit 
zelené veřejné zakázky s projekty financovanými EU; vyzývá, aby bylo do konce tohoto 
roku ve prospěch zelených veřejných zakázek vyvinuto úsilí na podporu společného 
zadávání zakázek a na podporu sítí úředníků zodpovědných za zadávání veřejných 
zakázek;

12. naléhavě vyzývá členské státy, aby prostřednictvím svých vnitrostátních strategií 
předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi zajistily úplné provádění acquis EU o 
odpadu, včetně minimálních cílů;

13. vyzývá Komisi, aby zefektivnila acquis o odpadu a zavedla postupný zákaz skládek 
doprovázený vhodnými přechodnými opatřeními;

14. zdůrazňuje význam výzkumu, vývoje a inovací pro urychlení přechodu k Evropě účinněji 
využívající zdroje; poznamenává, že větší inovace jsou obzvláště potřebné v souvislosti 
s těžbou surovin, chemií, recyklací a potenciálem k opětovnému použití, které budou 
šetrné k životnímu prostředí, a nahrazením surovin, jež zatěžují životní prostředí, 
technologiemi a návrhy s nižší spotřebou surovin a energie;

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby zaváděly ekologické daně, přičemž příjem z těchto 
daní má do roku 2020 ve veřejných příjmech v EU v průměru tvořit více než 10 %, a 
činily tak v souladu s postupy členských států, které dosahují nejlepších výsledků; 
zdůrazňuje, že to umožní snížení ostatních daní, jako je zdanění práce, zvýší
konkurenceschopnost a vytvoří rovné podmínky pro všechny;

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby do roku 2020 předložily konkrétní plány pro 
postupné odstraňování dotací, jež mají škodlivý dopad na životní prostředí;

Pøírodní kapitál a ekosystémové služby

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby posoudily hospodářskou hodnotu ekosystémů a 
začlenily tyto hodnoty do systémů podávání zpráv a účtování, a to do roku 2015;
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18. zdůrazňuje, že biologická rozmanitost je pro existenci lidského života a dobré životní 
podmínky společností zásadní, a to přímo i nepřímo prostřednictvím ekosystémových 
služeb, které nabízí; vítá a podporuje strategii EU pro biologickou rozmanitost do roku 
2020, včetně všech jejích cílů a opatření; zdůrazňuje význam toho, aby byla ochrana 
biologické rozmanitosti zohledněna rovněž v rámci Evropy účinněji využívající zdroje;

19. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní projekty zaměřené na různé zdroje, např. fosfor, aby 
v roce 2020 bylo možné dosáhnout 100% opětovného použití; zdůrazňuje, že tyto pilotní 
projekty by měly být přímo financovány ze strukturálních fondů;

20. zdůrazňuje význam udržitelného zemědělství, změn ve stravovacích návycích směrem ke 
snížení příjmu živočišných bílkovin a omezování převzatých způsobů využívání půdy;

Øízení a sledování

21. znovu opakuje, že je důležité stanovit soubor soudržných, měřitelných a jasných 
odvětvových cílů, včetně cíle celkového, aby bylo možné uskutečňovat vizi a dílčí cíle 
plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje; vyzývá Komisi, aby předložila konkrétní 
návrh takových cílů pro EU nejpozději do roku 2013 a zajistila, aby byly všechny politiky 
EU v souladu se stanovenými cíli; domnívá se, že dílčí cíle obsažené ve zmíněném plánu 
by měly být považovány za cíle do té doby, než budou stanoveny cíle podrobnější; vyzývá 
členské státy, aby odpovídající cíle začlenily do svých vlastních strategií účinného 
využívání zdrojů;

22. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala spolehlivé a lehce srozumitelné ukazatele, které 
budou vycházet z integrovaných účetních nástrojů, s cílem sledovat pokrok směrem ke 
splnění cílů;

23. podporuje návrh Komise ohledně zavedení hlavního ukazatele, který bude doplněn 
souborem ukazatelů týkajících se půdy, vody, surovin a uhlíku; zdůrazňuje, že tyto 
ukazatele musí vycházet z přístupu environmentální stopy, který zohledňuje dopady jejich 
celého životního cyklu;

24. zdůrazňuje, že zvláštní ukazatele účinného využívání zdrojů jsou zásadní ve všech 
oblastech politiky, a vyzývá Komisi, aby začlenila ukazatele účinného využívání zdrojů 
do všech svých posuzování dopadů;

25. domnívá se, že cílem sedmého akčního programu pro životní prostředí by mělo být 
dosažení vize a dílčích cílů plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje;

26. zdůrazňuje, že ekologické inovace EU podporují účinnější využívání zdrojů za našimi 
hranicemi, čímž omezují vyčerpávání globálních zdrojů; naléhavě proto vyzývá členské 
státy, aby posílily své vnitrostátní strategie účinného využívání zdrojů a sdílely své 
znalosti na globálních fórech, jako je summit Rio+20;

°

°       °
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27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

„Světové hospodářství se pomalu a nerovnoměrně zotavuje z nejhorší krize, jakou většina 
z nás kdy zažila. I když se zabýváme bezprostředními problémy, jako je vysoká 
nezaměstnanost, inflační tlaky či rozpočtové schodky, musíme se zaměřit rovněž na 
budoucnost a navrhnout nové způsoby, jak zajistit, aby růst a pokrok, jež jsme si zvykli 
považovat za samozřejmost, byly zaručeny i v nadcházejících letech.“ OECD, Zelený růst 
2011

Výzvy jsou jasné: počet obyvatel naší planety má v roce 2050 vzrůst na 9 miliard, množství 
spotřebitelů střední třídy se téměř zdvojnásobí a v nadcházejících deseti letech dosáhne 
3 miliard, podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) se musí produkce potravin 
do roku 2050 zvýšit o 70 % a již nyní je 60 % světových ekosystémů znehodnoceno nebo 
využíváno neudržitelným způsobem.

Evropa potřebuje novou agendu pro budoucí růst. Tato nová agenda bude vyžadovat 
systémové změny. Jde o nový způsob uvažování o našich vzorcích výroby a spotřeby. Bude to 
vyžadovat nejen technické, ale také institucionální změny a sociální inovace. Nová agenda 
pro budoucí růst Evropě zaručí vysokou úroveň prosperity a kvality života.

Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje předkládá analýzu a stanovuje první kroky 
směrem k této nové agendě. Nevyjadřuje však potřebnou naléhavost. Jednoduše si nemůžeme 
dovolit, aby přechod k cyklickému hospodářství trval deset či dvacet let. Vysoce konkurenční 
svět, v němž žijeme, a mimořádný růst rozvíjejících se ekonomik nám tolik času nedávají.
Evropská komise udává správný směr, ale není dostatečně konkrétní v krocích, jež je třeba 
učinit.

Je úkolem Parlamentu stanovit priority a pobízet Komisi, členské státy a dané odvětví 
k ambicióznější agendě. Z tohoto důvodu by Parlament neměl pouze sledovat strukturu plánu 
pro Evropu účinněji využívající zdroje, ale měl by nejdříve vymezit své priority a stanovit 
kritéria ohledně nové agendy pro budoucí růst, aby tak posílil své postavení a vyslal jasný 
politický signál.

Mezi hlavní výzvy patří: 1) Vytvořit silnou společnou agendu ve spolupráci s veřejným a 
soukromým sektorem. Přechod k cyklickému hospodářství je výzvou pro společnost a všichni 
by ho měli přijmout. 2) Výrazně zdokonalit využívání druhotných surovin v Evropě a vytvořit 
správné pobídky, které zabrání vzniku odpadu a přispějí k jeho opětovnému využívání. 3) 
Učinit účinné využívání zdrojů a udržitelnost hlavní prioritou inovačních programů na 
evropské i vnitrostátní úrovni. 4) Změnit způsob, jakým měříme naše bohatství a hospodářský 
růst, a zohlednit přitom environmentální udržitelnost, přírodní kapitál a účinné využívání 
zdrojů. 5) Stanovit nová výrobní kritéria pro všechny produkty, které vstupují na evropský 
trh, a to rozšířením působnosti směrnice o ekodesignu o obsah recyklovaného materiálu, 
trvanlivost a opětovnou použitelnost.

Nová agenda pro budoucí růst znamená, že obvyklé postupy nejsou řešením. Bude se jednat o 
složitý politický úkol. Vyžaduje to odvahu a vizi. A sílu postavit se za dlouhodobější agendu.
Musíme vážně přehodnotit stávající dotace. Mnoho z nich má nejen škodlivý dopad na životní 
prostředí, ale rovněž brání inovacím. Zejména nyní v době úsporných opatření se musí vládní 
dotace a stimulační balíčky soustředit na strukturální posilování našich ekonomik. To 
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vyžaduje postupné odstraňování dotací s negativním dopadem, což vytváří nové příležitosti.

Politická diskuse se často zaměřuje na otázku cílů a ukazatelů. A vědecký svět pracoval a 
stále pracuje na jejich dalším rozvoji. Skutečně potřebujeme správné informace. Již ale víme 
dost o tom, jakým směrem se ubírat. Nemůžeme si dovolit čekat na dokonalé ukazatele a cíle, 
které se vždy jeví jako dosažitelné až v horizontu několika let. V současné době máme 
dostatečné znalosti, abychom z politického hlediska mohli pokročit vpřed. K doladění detailů 
lze přikročit později.

Nejedná se pouze o evropskou agendu. Nová agenda pro budoucí růst by měla být přijata 
rovněž na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Průzkum Eurobarometr ukazuje ochotu 
evropských občanů zaujímat v této agendě aktivní roli. Je to možné prostřednictvím 
udržitelnější spotřeby, minimalizace odpadu, zdokonaleného sběru a třídění odpadu. Tento 
postoj dokazuje, že účinnější využívání zdrojů není založeno na přístupu shora dolů, ale lze 
ho prosazovat v obou směrech – shora dolů a zdola nahoru. Místní politici hrají zásadní roli, 
pokud jde o zapojení občanů. Účinné využívání zdrojů je myšlenkou, která se těší podpoře 
našich občanů, udělejme tedy totéž.

Z mezinárodního hlediska je to rovněž jediná cesta vpřed. EU by se měla ujmout vedoucí role 
a prosazovat tuto novou agendu pro budoucí růst na summitu Rio+20. Přechod k zelené 
ekonomice je nevyhnutelný. Účinnější využívání zdrojů je nedílnou součástí zelené 
ekonomiky. EU by měla využít své politické a hospodářské síly, aby stejným způsobem 
nasměrovala i ostatní části světa.

Chceme-li pro sebe zajistit dobré životní podmínky a umožnit budoucím generacím využívat 
stejných výhod, jako máme my, musíme začít působit v rámci hranic naší planety a oddělit 
hospodářský růst od využívání zdrojů.


