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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tausiai išteklius naudojančios Europos

(2011/2068(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas“ 
COM(2011) 0571,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva 
„Tausiai išteklius naudojanti Europa“ (COM(2011) 0021),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl veiksmingos 
Europos žaliavų strategijos1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 19 d. priimtas Tarybos išvadas dėl Komisijos 
komunikato „Veiksmų planas siekiant efektyvaus išteklių naudojimo Europos“ (18786/11) 
ir 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos išvadas „Tvarus medžiagų valdymas ir tvari gamyba 
bei vartojimas – svarbūs veiksniai siekiant efektyvaus išteklių naudojimo Europos“,

– atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2010 m. Europos aplinkos būklės ir 
perspektyvų ataskaitą („SOER2010“),

– atsižvelgdamas į būsimą Jungtinių Tautų konferenciją tvaraus vystymosi klausimais, kuri 
2012 m. birželio 20–22 d. vyks Brazilijoje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Tarptautinės prekybos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, 
Regioninės plėtros komiteto ir Žuvininkystės komiteto nuomones (A7-0000/2012),

A. kadangi iš dabartinės ekonomikos ir finansų krizės matyti, kad Europai nedelsiant reikia 
naujų tvaraus ekonomikos augimo išteklių;

B. kadangi dėl pernelyg didelio gamtos išteklių naudojimo blogėja aplinkos būklė ir 
naikinami žemės gamtos turtai;

C. kadangi dėl intensyvaus išteklių naudojimo ir smarkiai išaugusio pasaulinio vartojimo 
didėja žaliavų kainos, o faktinės prekių kainos nuo amžiaus pradžios pakilo 147 proc.; 
kadangi tikėtina, jog ES susidurs su dideliais sunkumais užtikrindama galimybę naudotis 
pagrindiniais ištekliais ir nenutrūkstamą jų tiekimą;

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364.
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D. kadangi pertvarkius ekonomiką pagal tausaus išteklių naudojimo principus, kuria 
remiantis nebūtų viršijamos planetos galimybės, bus didinamas konkurencingumas ir rasis 
naujų augimo šaltinių bei darbo vietų ir tai bus pasiekta dėl didesnio veiksmingumo, 
inovacijų naudojimo komercinėje veikloje ir geresnio išteklių per visą jų naudojimo ciklą 
valdymo sutaupant sąnaudų;

E. kadangi, 2011 m. kovo mėn. Eurobarometro duomenimis, ES piliečiai labiausiai 
susirūpinę dėl tausaus išteklių naudojimo ir tvarios gamybos bei vartojimo;

Prioritetiniai veiksmai

1. ragina sukurti bendras darbo grupes, skirtas trims svarbiausioms sritimis: maisto, būsto ir 
judumo, kurias turėtų sudaryti Komisijos, valstybių narių, pramonės ir pilietinės 
visuomenės specialistai, ir per vienus metus parengti tausaus išteklių naudojimo Europoje 
veiksmų planus, kuriuose būtų numatyti aiškūs kriterijai;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti antrinių žaliavų rinką ir perdirbtų medžiagų 
paklausą iki 2013 m. nustatant nebelaikymo atliekomis kriterijus ir ekonomines paskatas, 
pvz., lengvatinius PVM tarifus taikyti antrinėms žaliavoms; todėl ragina sukurti atliekoms 
skirtą Šengeno erdvę siekiant perdirbimui skirtas atliekas laisviau pervežti tarp valstybių 
narių;

3. primygtinai ragina Komisiją skatinti mokslinius tyrimus ir technologines inovacijas 
siekiant greičiau pereiti prie ekologiškos ekonomikos; pabrėžia, kad „Inovacijų Sąjunga“ 
yra viena iš varomųjų jėgų siekiant tausiai išteklius naudojančios Europos;

4. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares iki 2012 m. pabaigos nustatyti ir naudoti 
aiškius ir įvertinamus ekonominės veiklos rodiklius, kurie suteiktų informacijos klimato 
kaitos, biologinės įvairovės ir tausaus išteklių naudojimo klausimais;

5. ragina Komisiją išplėsti Ekologinio projektavimo direktyvos taikymo sritį ir į ją įtraukti su 
energija nesusijusius produktus ir pasiūlyti papildomus produktų veiksmingumui taikomus 
ekologinio projektavimo reikalavimus, įskaitant perdirbtą turinį, patvarumą ir pakartotinį 
naudojimą siekiant, kad šie produktai darytų mažesnį poveikį aplinkai ir būtų remiamos 
perdirbimo rinkos;

Būsimo augimo darbotvarkė

6. pritaria pavyzdinei iniciatyvai „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ ir „Efektyvaus 
išteklių naudojimo Europos planui“, taip pat jo 2050 m. vizijai, įskaitant jos tarpinius 
tikslus; ragina Komisiją skubiai pateikti visas teisėkūros ir kitas iniciatyvas, būtinas 
tarpiniams tikslams pasiekti, ir užtikrinti, kad visos ES politikos kryptys būtų suderintos 
su šiais tarpiniais tikslais;

7. ragina Komisiją, valstybes nares ir įmones savo ekonomikos strategijas pagrįsti iš esmės 
patobulintu tausiu išteklių naudojimu, dėl kurio ekonomikos augimas ir išteklių vartojimas 
būtų atsiejami; be to, mano, kad būtina sutelkti dėmesį ir į išteklių naudojimo 
veiksmingumą, ir į efektyvumą;
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8. pabrėžia, kad dabar būtina skubiai imtis priemonių siekiant remti inovacijas ir investicijas 
į naujus metodus ir verslo modelius ir kurti paskatas, kurios teiktų ilgalaikę naudą 
ekonomikai; pabrėžia pagrindinį privačiojo sektoriaus vaidmenį kuriant ekologiškai tvarų 
ekonomikos augimą;

9. ragina Komisiją ir valstybes nares tausaus išteklių naudojimo tikslus visapusiškai įtraukti į 
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą;

Ekonomikos pertvarkymas

10. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti paskatas, kuriomis įmonės būtų skatinamos 
kiekybiškai įvertinti, lyginti ir nuolat tobulinti savo tausų išteklių naudojimą, taip pat 
parengti priemones, kuriomis būtų išplečiamas gamintojo atsakomybės principas ir 
šalinamos tausiai išteklius naudoti trukdančios kliūtys;

11. ragina griežtinti žaliųjų viešųjų pirkimų reikalavimus produktams, kurių poveikis aplinkai 
didelis, taip pat primygtinai ragina Komisiją įvertinti, kada žalieji viešieji pirkimai galėtų 
būti siejami su ES lėšomis finansuojamais projektais; ragina iki šių metų pabaigos sutelkti 
pastangas siekiant skatinti bendrus pirkimus ir viešųjų pirkimų pareigūnų tinklus, kurie 
padėtų vykdyti žaliuosius viešuosius pirkimus;

12. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad taikant nacionalines atliekų prevencijos 
ir valdymo strategijas būtų visiškai įgyvendintas ES acquis atliekų klausimais, įskaitant 
būtiniausius tikslus; 

13. ragina Komisiją supaprastinti acquis atliekų klausimais ir laipsniškai pradėti taikyti 
draudimą į sąvartyną vežti atliekas kartu numatant tinkamas pereinamojo laikotarpio 
priemones;

14. pabrėžia mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų svarbą spartinant perėjimą 
prie tausiai išteklius naudojančios Europos; pažymi, kad daugiau inovacijų itin būtina 
diegti tokiose srityse kaip aplinką tausojanti žaliavų gavyba, chemija, perdirbimas, 
pakartotinio naudojimo galimybė, taip pat poveikį aplinkai darančių medžiagų pakaitalai, 
technologijos ir būdai naudoti mažiau medžiagų ir energijos;

15. primygtinai ragina valstybes nares iki 2020 m. pradėti taikyti aplinkos apsaugos 
mokesčius, gaunamus su valstybės įplaukomis, kuriuos ES vidutiniškai sudarytų daugiau 
nei 10 proc., atsižvelgiant į geriausius rezultatus pasiekusias valstybes nares; pabrėžia, kad 
dėl to bus galima mažinti kitus, pvz., darbo, mokesčius, didinti konkurencingumą ir 
sudaryti vienodas sąlygas;

16. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares pateikti konkrečius planus, pagal kuriuos 
laipsniškai iki 2020 m. būtų nutrauktos visos subsidijos, skirtos aplinkai kenksmingai 
veiklai;

Gamtos turtai ir ekosistemø funkcijos

17. ragina Komisiją ir valstybes nares įvertinti ekonominę ekosistemų naudą ir šią naudą 
įtraukti į ataskaitų teikimo ir apskaitos sistemas iki 2015 m.;
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18. pabrėžia, kad biologinė įvairovė labai svarbi žmogaus gyvybei palaikyti ir visuomenės 
gerovei tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai per ekosistemų funkcijas, kurias ji teikia; teigiamai 
vertina ir remia ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m., įskaitant visus jos tikslus ir 
veiksmus; pabrėžia biologinės įvairovės apsaugos įtraukimo svarbą, taip pat atsižvelgiant į 
tausiai išteklius naudojančios Europos iniciatyvą;

19. ragina Komisiją pradėti keleto išteklių, pvz., fosforo, bandomuosius projektus siekiant, 
kad 2020 m. pakartotinis naudojimas būtų 100 proc.; pabrėžia, kad šiems bandomiesiems 
projektams reikėtų skirti tiesioginį finansavimą iš struktūrinių fondų;

20. pabrėžia tvaraus žemės ūkio ir mitybos pokyčių svarbą siekiant sumažinti gyvulinės 
kilmės baltymų vartojimą ir importuotos žemės naudojimą;

Valdymas ir stebėsena

21. pakartoja nuoseklių, įvertinamų ir aiškių tikslų, susijusių su atskirais sektoriais, rinkinio 
svarbą, įskaitant bendrą tikslą siekiant įgyvendinti plano viziją ir tarpinius tikslus; ragina 
Komisiją vėliausiai iki 2013 m. pateikti konkretų šiems ES tikslams skirtą pasiūlymą ir 
užtikrinti, kad visos ES politikos kryptys atitiktų nustatytus tikslus; mano, kad plane 
pateiktus tarpinius tikslus reikėtų laikyti tikslais tol, kol bus nustatyti išsamesni tikslai; 
ragina valstybes nares atitinkamus tikslus įtraukti į savo tausaus išteklių naudojimo 
strategijas;

22. primygtinai ragina Komisiją patvirtinti patikimus ir lengvai suprantamus rodiklius, kurie 
būtų pagrįsti integruotomis apskaitos priemonėmis, siekiant stebėti tikslų įgyvendinimo
pažangą;

23. pritaria Komisijos pasiūlymui nustatyti pagrindinį rodiklį, kurį papildytų žemės, vandens, 
medžiagų ir anglies rodiklių rinkinys; pabrėžia, kad šiuos rodiklius būtina pagrįsti su 
pėdsaku susijusiu požiūriu, kurio laikantis būtų atsižvelgiama į viso gyvavimo ciklo 
poveikį;

24. pabrėžia, kad konkretūs tausaus išteklių naudojimo rodikliai yra labai svarbūs visose 
politikos srityse, ir ragina Komisiją tausaus išteklių naudojimo rodiklius įtraukti į visus 
savo poveikio vertinimus;

25. mano, kad septintojoje aplinkosaugos veiksmų programoje reikėtų siekti įgyvendinti 
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos plano viziją ir tarpinius tikslus;

26. pabrėžia, kad ES ekologinėmis inovacijomis skatinama tausiau naudoti išteklius už ES 
sienų taip mažinant pasaulinių išteklių eikvojimą; todėl primygtinai ragina valstybes nares 
stiprinti savo nacionalines tausaus išteklių naudojimo strategijas ir dalytis savo žiniomis 
pasauliuose forumuose, pvz., „Rio+20“ aukščiausiojo lygio susitikime;

°

°       °

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
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vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

„Pasaulio ekonomika lėtai ir netolygiai atsigauna po didžiausios daugumos iš mūsų kada 
nors patirtos krizės. Spręsdami neatidėliotinas problemas, pvz., nedarbo, infliacijos poveikio 
ar fiskalinių deficitų klausimus, turime žvelgti į ateitį ir rasti naujų būdų, kuriais užtikrintume, 
kad augimas ir pažanga, kuriuos pradėjome laikyti savaime suprantamais, ateityje didėtų.“ 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD), Ekologiškai tvarus augimas, 
2011 m.

Uždaviniai aiškūs: mūsų planeta didėja ir 2050 m. joje bus apie 9 mlrd. žmonių, o per 
ateinančius dešimt metų vidurinės klasės vartotojų skaičius beveik padvigubės ir viršys 
3 mlrd. Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) duomenimis, iki 2050 m. maisto turi būti 
pagaminama 70 proc. daugiau, ir jau dabar 60 proc. pasaulio ekosistemų būklė yra 
suprastėjusi arba šios ekosistemos naudojamos netvariai.

Europai reikia naujos būsimo augimo darbotvarkės. Šioje naujoje darbotvarkėje bus būtina 
imtis esminių permainų. Bus reikalingas naujas požiūris į mūsų gamybos ir vartojimo 
įpročius. Tam reikės ne tik techninių, bet ir institucinių pokyčių ir socialinių inovacijų. 
Naujoje būsimo augimo darbotvarkėje bus užtikrintas aukštas gerovės lygis ir gyvenimo 
kokybė Europoje.

Efektyvaus išteklių naudojimo Europos plane pateikiama analizė ir numatomi pirmieji 
žingsniai rengiant šią naują darbotvarkę. Tačiau jame neperteikiamas neišvengiamas klausimo 
skubumas. Paprasčiausiai negalime sau leisti laukti dešimt, dvidešimt metų, kol pereisime prie 
žiedinės ekonomikos. Labai konkurencingas pasaulis, kuriame gyvename, ir neįtikėtinas 
sparčiai augančios ekonomikos šalių kilimas tiek laiko mums nesuteikia. Europos Komisija 
numato tinkamą kryptį, tačiau jai trūksta konkretumo dėl priemonių, kurių reikėtų imtis.

Parlamento užduotis – nustatyti prioritetus ir skatinti Komisiją, valstybes nares ir pramonės 
atstovus parengti platesnio užmojo darbotvarkę. Todėl šis Parlamentas neturėtų paprasčiausiai 
laikytis plano struktūros, bet pirmiausia nustatyti šio plano prioritetus ir naujos būsimo 
augimo darbotvarkės kriterijus, kad sustiprintų savo poziciją ir siųstų aiškų politinį signalą.

Pagrindiniai uždaviniai: 1) sukurti tvirtą bendrą darbotvarkę kartu su viešuoju ir privačiuoju 
sektoriais. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos – visuomenės uždavinys ir jį turėtų spręsti 
visi; 2) iš esmės geriau naudoti antrines žaliavas Europoje ir kurti tinkamas paskatas siekiant 
išvengti atliekų ir jas pakartotinai naudoti; 3) tausų išteklių naudojimą ir tvarumą padaryti 
pagrindiniu prioritetu Europos ir nacionalinio lygmens inovacijų programose; 4) keisti būdą, 
kuriuo vertiname savo turtą ir ekonomikos augimą, atsižvelgiant į aplinkos tvarumą, gamtos 
turtus ir tausų išteklių naudojimą; 5) visiems į Europos rinką patenkantiems produktams 
nustatyti naujus produktų kriterijus išplečiant Ekologinio projektavimo direktyvos taikymo 
sritį ir į ją įtraukiant perdirbtą turinį, patvarumą ir pakartotinį naudojimą.

Nauja būsimo augimo darbotvarkė reiškia, kad įprastinės veiklos scenarijus nėra tinkamas 
pasirinkimas. Tai bus sudėtingas politikos veiksmas. Jam reikia drąsos ir vizijos. Taip pat 
stiprybės kovoti už ilgesnės trukmės darbotvarkę. Turime rimtai persvarstyti dabartines 
subsidijas. Dauguma iš jų ne tik kenkia aplinkai, bet ir stabdo inovacijas. Ypač dabar, šiais 
biudžeto lėšų taupymo laikais, vyriausybės subsidijomis ir paskatų paketais daugiausia 
dėmesio būtina skirti struktūriškam mūsų ekonomikos stiprinimui. Dėl to būtina laipsniškai 
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nutraukti žalingas subsidijas, o tai sukuria naujų galimybių. 

Dažnai politinėse diskusijose daugiausia dėmesio skiriama tikslų ir rodiklių klausimui. Be to, 
mokslo pasaulyje buvo dirbama ir tebedirbama siekiant toliau plėtoti šiuos klausimus. Išties, 
duomenis turime suprasti teisingai. Tačiau jau pakankamai žinome apie kryptį, kuria ketiname 
eiti. Negalime laukti, kol turėsime nepriekaištingus rodiklius ir tikslus, kuriuos, visada atrodo, 
galima pasiekti per keletą metų. Turime pakankamai žinių politiniu požiūriu dabar judėti 
pirmyn. Koreguojamuosius veiksmus galima atlikti vėliau.

Tai nėra vien tik Europos darbotvarkė. Nauja būsimo augimo darbotvarkė taip pat turėtų būti 
įgyvendinama nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis. Eurobarometro duomenys rodo 
Europos piliečių pasiryžimą aktyviai dalyvauti kuriant šią darbotvarkę. Tvariau vartojant, 
mažinant atliekas, geriau renkant ir atrenkant atliekas. Šis požiūris įrodo, kad siekimas 
išteklius naudoti tausiau nėra veikimas vien „iš viršaus į apačią“, bet jį galima skatinti abiem 
kryptimis. „Iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“. Vietos politikai atlieka labai svarbų 
vaidmenį, susijusį su piliečių dalyvavimu. Tausus išteklių naudojimas – tai sąvoka, kuria 
vadovaujasi mūsų piliečiai; sekime jų pavyzdžiu.

Tai taip pat yra vienintelis būdas judėti pirmyn tarptautiniu mastu. ES turėtų imtis 
vadovaujamo vaidmens naują būsimo augimo darbotvarkę remdama „Rio+20“ aukščiausiojo 
lygio susitikime. Perėjimas prie ekologiškos ekonomikos neišvengiamas. Tausesnis išteklių 
naudojimas – neatsiejama ekologiškos ekonomikos dalis. ES turėtų pasinaudoti savo politine 
ir ekonomine galia, kad ta pačia linkme pakreiptų ir kitas pasaulio šalis.

Kad užtikrintume savo pačių gerovę ir ateities kartoms sudarytume sąlygas gauti tokią pačią 
naudą, kokią gauname mes, turime pradėti veikti atsižvelgdami į savo planetos galimybes, 
taip pat atsieti mūsų ekonomikos augimą ir išteklių naudojimą.


