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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az erőforrás-hatékony Európáról

(2011/2068(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve” című bizottsági 
közleményre (COM(2011) 0571),

– tekintettel az „Erőforrás-hatékony Európa – Az Európa 2020 stratégia keretébe illeszkedő 
kiemelt kezdeményezés” című bizottsági közleményre (COM(2011) 0021),

– tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című bizottsági közleményre (COM(2010) 2020),

– tekintettel az Európai Parlament hatékony európai nyersanyag-politikai stratégiáról szóló, 
2011. szeptember 13-i állásfoglalására,1

– tekintettel az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának bizottsági ütemtervére 
vonatkozó, 2011. december 19-én elfogadott tanácsi következtetésekre (18786/11), 
valamint a „Fenntartható anyaggazdálkodás, fenntartható termelés és fogyasztás: 
kulcsfontosságú hozzájárulás Európa erőforrás-hatékonnyá tételéhez” című, 
2010. december 20-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek „Az európai környezet állapota és 
kilátások – 2010” című jelentésére (SOER2010),

– tekintettel az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődésről szóló közelgő konferenciájára, 
amelyre 2012. június 20–22-én Brazíliában kerül sor,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Halászati Bizottság 
véleményeire (A7-0000/2012),

A. mivel a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is jelzi, hogy Európának haladéktalanul a 
fenntartható gazdasági növekedés új forrásaira van szüksége;

B. mivel a természeti erőforrások túlzott használata a környezet állapotának romlásához és a 
föld természeti tőkéjének pusztulásához vezet;

C. mivel az erőforrások intenzív használata és a rendkívüli mértékben megemelkedett 
globális fogyasztás felfelé nyomja a nyersanyagok árát, a fogyasztási cikkek ára pedig 
147%-kal emelkedett a századforduló óta; mivel az Unió várhatóan súlyos kihívásokkal 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364.
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néz szembe a legfontosabb erőforrásokhoz való hozzáférés, illetve az azokkal való 
folyamatos ellátás biztosítása terén;

D. mivel a gazdaság olyan pályára állítása, amelyen haladva bolygónk tűrőképességének 
tiszteletben tartása mellett használhatók fel az erőforrások – a fokozott hatékonyságnak 
köszönhető költségtakarékosság, az innováció eredményeinek üzleti hasznosítása és az 
erőforrásokkal teljes életciklusokon keresztüli jobb gazdálkodás révén – fokozott 
versenyképességet, valamint új növekedési forrásokat és munkahelyeket eredményez;

E. mivel a 2011. márciusi Eurobarométer szerint az erőforrás-hatékonyság és a fenntartható 
termelés és fogyasztás képezik az uniós polgárokat leginkább foglalkoztató kérdéseket;

Kiemelt intézkedések

1. felszólít az élelmiszerek, a lakhatás és a mobilitás három kulcskérdésében a Bizottság, a 
tagállamok, az ipar és a civil társadalom szakértőit tömörítő közös munkacsoportok 
létrehozására, amelyek egy éven belül, egyértelmű referenciaértékeket tartalmazó európai 
erőforrás-hatékonysági cselekvési terveket dolgoznának ki;

2. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a másodlagos nyersanyagok 
piacát és 2013-ig mozdítsák elő az újrahasznosított anyagok iránti keresletet olyan, a 
hulladékstátusz megszüntetésére vonatkozó kritériumok és gazdasági ösztönzők 
kialakításával, mint a másodlagos nyersanyagokra alkalmazandó kedvezményes héa-
mérték; felszólít ezért a schengeni hulladéktérség kialakítására annak érdekében, hogy a 
feldolgozásra váró hulladék szabadabban mozoghasson a tagállamok között;

3. sürgeti a Bizottságot, hogy a zöld gazdaságba való átmenet felgyorsítása érdekében 
fokozza a kutatási és technológiai innovációt; hangsúlyozza, hogy az „Innovatív Unió” az 
erőforrás-hatékony Európa egyik mozgatórugója;

4. arra sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 2012 végéig alakítsanak ki és 
alkalmazzanak a gazdasági tevékenységre vonatkozó egyértelmű és mérhető olyan 
mutatókat, amelyek figyelembe veszik az éghajlatváltozást, a biológiai sokféleséget és az 
erőforrás-hatékonyságot;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy terjessze ki a környezetbarát tervezésről szóló irányelv 
hatályát a nem energiával kapcsolatos termékekre, és – környezetre gyakorolt hatásuk 
csökkentése és az újrafeldolgozási piacok ösztönzése érdekében – terjesszen elő a 
termékek teljesítményével kapcsolatos, a környezetbarát tervezésre – köztük a 
feldolgozott anyagtartalomra, a tartósságra és az újrahasználatra való alkalmasságra –
vonatkozó kiegészítő követelményeket is; 

A jövőbeli növekedés menetrendje

6. támogatja az „Erőforrás-hatékony Európa” elnevezésű kiemelt kezdeményezést, az 
erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemtervét és annak 2050-re vonatkozó 
elképzelését, beleértve az ütemtervben foglalt munkaszakaszokat is; felszólítja a 
Bizottságot, hogy mihamarabb nyújtsa be azokat a jogalkotási és egyéb 
kezdeményezéseket, amelyek a főbb állomások teljesítéséhez és valamennyi uniós politika 
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hozzájuk igazításához szükségesek;

7. felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és a vállalkozásokat, hogy gazdasági stratégiáikat 
radikálisan fokozott erőforrás-hatékonyságra alapozzák, ami a gazdasági növekedésnek az 
erőforrások felhasználásától való elválasztásához vezet; véleménye szerint az erőforrások 
felhasználása során az eredményességre és a hatékonyságra egyaránt összpontosítani kell;

8. hangsúlyozza, hogy minél hamarabb fel kell lépni az innováció, valamint az új 
technikákba és üzleti modellekbe való befektetés támogatása érdekében, és meg kell 
teremteni azokat az ösztönzőket, amelyek hosszú távú hasznokat hoznak a gazdaság 
számára; hangsúlyozza a magánszektor kulcsszerepét a környezetbarát gazdasági 
növekedés biztosításában;

9. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy teljes körűen integrálják az erőforrás-
hatékonysággal kapcsolatos célkitűzéseket a gazdaságpolitikák összehangolására irányuló 
európai szemeszter programjába;

A gazdaság átalakítása 

10. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat olyan ösztönzők kialakítására, amelyek a 
vállalatokat erőforrás-hatékonyságuk mérésére, e téren elért teljesítményük értékelésére és 
folyamatos javítására ösztönzik; felszólít továbbá olyan intézkedések kialakítására, 
amelyekkel kiterjeszthető a gyártói felelősség elve és elháríthatók az erőforrás-
hatékonyságot gátló akadályok;

11. felszólít a zöld közbeszerzésekkel kapcsolatos határozottabb követelmények kialakítására 
a jelentős környezeti hatással bíró termékek esetében, és arra sürgeti a Bizottságot, hogy 
mérje fel, mely területeken kapcsolható össze a zöld közbeszerzés az uniós 
finanszírozásban részesülő projektekkel; felszólít arra, hogy az év végéig tegyenek 
erőfeszítéseket a közös beszerzések előmozdítására és a zöld közbeszerzést támogató 
közbeszerzési tisztviselők hálózatainak kiépítésére;

12. arra sürgeti a tagállamokat, hogy a hulladékmegelőzésre és hulladékgazdálkodásra 
vonatkozó nemzeti stratégiáik révén biztosítsák a hulladékra vonatkozó uniós vívmányok 
teljes körű végrehajtását, beleértve a minimális célkitűzéseket is; 

13. felszólítja a Bizottságot a hulladékra vonatkozó vívmányokkal való összhang 
biztosítására, valamint megfelelő átmeneti intézkedésekkel kísért hulladéklerakási tilalom 
fokozatos bevezetésére;

14. hangsúlyozza a kutatás, a fejlesztés és az innováció jelentőségét az erőforrás-hatékony 
Európára való átállás felgyorsításában; megállapítja, hogy fokozott innovációra van 
szükség különösen a következő területeken: nyersanyagok környezetbarát kitermelése, 
vegyipar, újrahasznosítás, a további felhasználás lehetősége, valamint a környezetre hatást 
gyakorló anyagok, technológiák és tervezés mással való helyettesítése az anyag- és 
energiafelhasználás csökkentése érdekében;

15. arra sürgeti a tagállamokat, hogy az állami bevételekben növeljék a környezetvédelmi 
adók arányát úgy, hogy az 2020-ig az Unió átlagában – a legjobb teljesítményt nyújtó 
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tagállamokkal összhangban – meghaladja a 10%-ot; hangsúlyozza, hogy ezáltal 
csökkenthetők más – például a munkát terhelő – adók, fokozható a versenyképesség és 
egyenlő versenyfeltételek alakíthatók ki;

16. arra sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak be a környezetvédelmi 
szempontból káros valamennyi támogatás 2020-ig való fokozatos felszámolására 
vonatkozó konkrét terveket;

Természeti tőke és ökoszisztéma-szolgáltatások

17. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 2015-ig mérjék fel az ökoszisztémák 
gazdasági értékét és integrálják ezeket az értékeket a jelentéstételi és számviteli 
rendszereikbe;

18. hangsúlyozza, hogy a biológiai sokféleség – az általa nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások 
révén – közvetlenül és közvetve egyaránt alapvető jelentőséggel bír az emberi élet 
fennmaradásában és a társadalmak jólétében; üdvözli és támogatja az Unió 2020-ig szóló, 
biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiáját, beleértve annak céljait és fellépéseit is;
hangsúlyozza a biológiai sokféleség – többek között az erőforrás-hatékony Európa 
keretein belül történő – érvényesítésének fontosságát;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy több erőforrás – például a foszfor – tekintetében indítson 
kísérleti projekteket annak érdekében, hogy 2020-ig elérjék a 100%-os újrahasznosítási 
arányt; hangsúlyozza, hogy e kísérleti projektek számára közvetlen finanszírozást kell 
nyújtani a strukturális alapokból;

20. hangsúlyozza a fenntartható mezőgazdaságnak, az étrend állati eredetű fehérjebevitel 
csökkentését célzó megváltoztatásának, valamint a belterjes földhasználat csökkentésének 
a jelentőségét; 

Irányítás és ellenőrzés
21. megismétli, hogy az ütemterv elképzelésének és munkaszakaszainak végrehajtása 

érdekében fontos a koherens, mérhető és egyértelmű ágazati célok – beleértve egy átfogó 
célt is – meghatározása; felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be az Unió által 2013-ig 
teljesítendő ilyen célokat megállapító konkrét javaslatot, valamint biztosítsa valamennyi 
uniós szakpolitika kitűzött célokkal való összhangját; véleménye szerint a részletesebb 
célok meghatározásáig a menetrendben foglalt munkaszakaszokat is teljesítendő céloknak 
kell tekinteni; felszólítja a tagállamokat, hogy ültessék át a vonatkozó célokat saját 
erőforrás-hatékonysági stratégiáikba;

22. arra sürgeti a Bizottságot, hogy a célok teljesítése terén elért haladás nyomon követése 
érdekében alkalmazzon integrált számviteli eszközökön alapuló, stabil és könnyen 
értelmezhető mutatókat; 

23. támogatja a Bizottságnak egy fő – a talajra, a vízre, a nyersanyagokra és a szénre 
vonatkozóakkal kiegészített – mutató kialakítására vonatkozó javaslatát; hangsúlyozza, 
hogy e mutatóknak olyan „lábnyom” alapú megközelítésen kell nyugodniuk, amely a 
teljes életciklus során gyakorolt hatásokat figyelembe veszi; 
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24. hangsúlyozza annak alapvető jelentőségét, hogy valamennyi politikai területen 
rendelkezésre álljanak az erőforrás-hatékonyságra vonatkozó külön mutatók, és felszólítja 
a Bizottságot, hogy az általa végzett valamennyi hatásvizsgálatba vegye fel az erőforrás-
hatékonysággal kapcsolatos mutatókat;

25. véleménye szerint a hetedik környezetvédelmi cselekvési programnak az erőforrás-
hatékony Európa megvalósításának ütemtervében foglalt elképzelés és munkaszakaszok 
teljesítésére kell irányulnia;

26. hangsúlyozza, hogy az Unión belüli ökológiai innováció a határokon kívül is nagyobb 
erőforrás-hatékonyságra ösztönöz, ezáltal csökkentve a globális erőforrások kimerülését;
ezért arra sürgeti a tagállamokat, hogy erősítsék meg az erőforrás-hatékonysággal 
kapcsolatos nemzeti stratégáikat, és a Rio+20 csúcstalálkozóhoz hasonló globális fórumon 
osszák meg egymással ismereteiket;

°

°       °

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

„A világgazdaság lassan és egyenetlenül lábal ki a legsúlyosabb válságból, amelyet közülünk 
legtöbben valaha ismertek. A magas munkanélküliséghez, az inflációs nyomáshoz, illetve a 
költségvetési hiányhoz hasonló azonnali problémák kezelése mellett a jövőbe kell tekintenünk 
és olyan új utakat kell feltárnunk, amelyeken haladva biztosítható, hogy a már természetesnek 
vett növekedés és haladás valóban megvalósuljon az elkövetkezendő években." Az OECD 
„Úton a zöld növekedés felé” című 2011. évi stratégiája.

A kihívások egyértelműek: bolygónk népessége 2050-re eléri a 9 milliárdot, a 
középosztálybeli fogyasztók száma az elkövetkező 10 évben csaknem a duplájára, 3 milliárd 
főre emelkedik: ehhez a FAO szerint az élelmiszertermelésnek mintegy 70%-kal kell 
emelkednie 2050-ig, miközben a világ ökoszisztémáinak 60%-a már most károsodott, vagy 
használják azt fenn nem tartható módon. 

Európának a jövőbeli növekedéssel kapcsolatos új menetrendre van szüksége. Ez az új 
menetrend paradigmaváltást igényel. Változtatnunk kell a termelésünkkel és fogyasztási 
szokásainkkal kapcsolatos gondolkodásmódunkon. Ehhez nemcsak technikai, hanem 
intézményi változásokra és szociális innovációra is szükség lesz. A jövőbeli növekedéssel 
kapcsolatos új menetrend magas szintű jólétet és életminőséget biztosít majd Európa számára.

Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve tartalmazza a helyzet elemzését, 
és meghatározza az ezen új ütemterv irányába teendő első lépéseket; nem tükrözi azonban azt, 
milyen haladéktalanul szükség van a fellépésre. Egyszerűen nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy tíz vagy akár húsz évet várjunk addig, míg átállunk a körkörös gazdaságra. 
A minket körülvevő, fokozottan versenyszellemű világ és a feltörekvő gazdaságok látványos 
felemelkedése nem ad számunkra ilyen sok időt. Az Európai Bizottság meghatározta a helyes 
irányvonalat, a megteendő lépések tekintetében azonban már nem elég határozott.

A Parlament feladata, hogy megállapítsa a prioritásokat és ambiciózusabb ütemterv 
követésére ösztönözze a Bizottságot, a tagállamokat és az ipart. Éppen ezért a Parlament nem 
szorítkozhat a menetrend egyszerű követésére, hanem álláspontjának megerősítése és 
egyértelmű politikai üzenet küldése érdekében először is meg kell határoznia az ütemterv 
prioritásait és a jövőbeli növekedés új menetrendjének kritériumait. 

A főbb kihívások a következők. 1) határozott közös menetrendet kell kialakítani az állami és 
magánszektorral karöltve. A körkörös gazdaságra való átállás valamennyiünk által követendő 
társadalmi kihívás. 2) radikálisan fokozni kell Európában a másodlagos nyersanyagok 
alkalmazását, és meg kell teremteni a hulladéktermelés elkerülését és a hulladékok 
újrafelhasználását célzó megfelelő ösztönzőket. 3) európai és nemzeti szinten egyaránt az 
erőforrás-hatékonyságnak és a fenntarthatóságnak kell az innovációs programok első számú 
prioritását képeznie. 4) meg kell változtatnunk jólétünk és gazdasági növekedésünk 
mérésének módját azáltal, hogy figyelembe vesszük a környezeti fenntarthatóságot, a 
természeti tőkét és az erőforrás-hatékonyságot. 5) a környezetbarát tervezésről szóló irányelv 
hatályának a feldolgozott anyagtartalomra, a tartósságra és az újrahasználatra való 
alkalmasságra való kiterjesztése révén új termékkritériumokat kell megállapítani az uniós 
piacra érkező valamennyi termék esetében.

A jövőbeli növekedés új menetrendje azt is jelenti, hogy a „minden marad a régiben” 



PR\891720HU.doc 9/9 PE480.877v01-00

HU

megközelítés útja nem járható tovább. E politikai feladat bátorságot és előretekintést, valamint 
egy hosszabb távú menetrend melletti kiállást igényel. Komolyan át kell gondolnunk a 
meglévő támogatási rendszert. A támogatások többsége nem csupán káros a környezetre, de 
az innovációt is gátolja. A kormányzati támogatásoknak és a gazdaságélénkítő csomagoknak 
különösen most, a megszorítások idején gazdaságaink strukturált módon való 
megszilárdítására kell összpontosítaniuk. Ez a káros támogatások fokozatos felszámolását 
igényli, ami új lehetőségeket teremt majd. 

A politikai vita gyakran a célok és a mutatók kérdésére összpontosít. A tudományos világ 
most és a jövőben is ezek továbbfejlesztésén dolgozik. Valóban tökéletesítenünk kell az 
adatokat. De már eleget tudunk a követendő irányvonalról. Nem engedhetjük meg, hogy 
folyton a néhány éven belül megvalósíthatónak tűnő tökéletes mutatókra és célokra várunk. 
Elegendő információval rendelkezünk ahhoz, hogy már most tegyünk politikai előrelépést. A 
finomításokat később is elvégezhetjük.

Ez nemcsak Európa számára szóló menetrend: nemzeti, regionális és helyi szinten is 
csatlakozni kell a jövőbeli növekedés új menetrendjéhez. Az Eurobarométer szerint az európai 
polgárok hajlandóak tevékeny szerepet játszani ebben a menetrendben a fenntarthatóbb
fogyasztás, a hulladék mennyiségének minimálisra szorítása, valamint a hulladékgyűjtés- és 
szelektálás útján. Ez a hozzáállás bizonyítja, hogy a nagyobb erőforrás-hatékonyság nem 
fentről lefelé irányuló folyamat, hanem két irányból mozdítható elő: felülről lefelé és alulról 
felfelé. A polgárok részvételének szempontjából a helyi politikusok alapvető szerepet 
játszanak. Az erőforrás-hatékonyság polgáraink által vallott elképzelés: tegyünk mi is 
hasonlóan! 

Nemzetközi szintéren is ez az egyetlen előre mutató út. A Rio+20 csúcstalálkozón az Uniónak 
vezető szerepet kell játszania a jövőbeni növekedést célzó új menetrend előmozdításában. A 
környezetbarát gazdaságra való átállás elkerülhetetlen. Az erőforrások hatékonyabb 
felhasználása a környezetbarát gazdaság szerves részét képezi. Politikai és gazdasági erejének 
felhasználásával az Uniónak a világ többi részét is ebbe az irányba kell húznia.

Saját jólétünk biztosítása és annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek is részesülhessenek az 
általunk élvezett előnyökből, a jövőben a bolygónk adta keretek között kell működnünk, 
gazdasági növekedésünket pedig el kell választanunk erőforrás-felhasználásunktól.


