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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie Europy efektywnie korzystającej z zasobów

(2011/2068(INI))

Parlament Europejski,

– uwzglęniając komunikat Komisji zatytułowany „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy” (COM(2011)0571),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 stycznia 2011 r. zatytułowany „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020” 
(COM(2011)0021),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 
skutecznej strategii europejskiej w zakresie surowców1,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Planu działania Komisji na rzecz Europy 
efektywnie korzystającej z zasobów, przyjętego w dniu 19 grudnia 2011 r. (18786/11), 
a także konkluzje Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zrównoważonej gospodarki 
materiałami oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji: głównego wkładu do 
efektywnego wykorzystywania zasobów w Europie,

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zatytułowane 
„Środowisko Europy 2010 — stan i prognozy” (SOER2010),

– uwzględniając zbliżającą się konferencję Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zrównoważonego rozwoju, która odbędzie się w Brazylii w dniach 20-22 czerwca 2012 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji oraz Komisji Rozwoju 
Regionalnego i Komisji Rybołówstwa (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że obecny kryzys gospodarczy i finansowy pokazuje, iż Europie pilnie 
potrzeba nowych źródeł zrównoważonego wzrostu gospodarczego;

B. mając na uwadze, że nadmierne wykorzystywanie naturalnych zasobów prowadzi do 
degradacji środowiska oraz do zniszczenia naturalnego kapitału Ziemi;

C. mając na uwadze, że intensywne wykorzystywanie zasobów oraz radykalny wzrost 
ogólnoświatowej konsumpcji windują ceny surowców i że od przełomu wieków 

                                               
1 P7_TA(2011)0364.
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rzeczywiste ceny towarów wzrosły o 147%; mając na uwadze, że przed UE 
najprawdopodobniej stoi wyzwanie zapewnienia dostępu do najważniejszych zasobów 
oraz ich nieprzerwanych dostaw;

D. mając na uwadze, że skierowanie gospodarki na drogę oszczędności zasobów, bez 
przekraczania poziomów krytycznych dla planety, przyczyni się do wzrostu 
konkurencyjności oraz nowych źródeł wzrostu gospodarczego i zatrudnienia dzięki 
oszczędności kosztów wynikającej z poprawy efektywności, sprzedaży innowacji oraz 
lepszego zarządzania zasobami w ciągu całego cyklu ich życia;

E. mając na uwadze przeprowadzone w marcu 2011 r. badanie Eurobarometru, zgodnie 
z którym efektywne gospodarowanie zasobami oraz zrównoważona produkcja 
i konsumpcja są przedmiotem największej troski obywateli UE;

Dzia³ania priorytetowe 

1. wzywa do utworzenia wspólnych grup zadaniowych odpowiedzialnych za trzy kluczowe 
obszary, a mianowicie żywność, gospodarkę mieszkaniową oraz mobilność; grupy 
powinny składać się z ekspertów z Komisji, państw członkowskich, świata przemysłu 
oraz z ekspertów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, a ich zadaniem powinno 
być opracowanie, w przeciągu roku, europejskiego planu działania na rzecz efektywnego 
korzystania z zasobów, zawierającego wyraźnie określone kryteria;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do pobudzania rynku surowców wtórnych oraz 
do wzmagania popytu na materiały pochodzące z recyklingu dzięki opracowaniu, do 
2013 r., kryteriów końca fazy odpadu oraz bodźców ekonomicznych, takich jak obniżone 
stawki VAT na surowce wtórne; z tego względu wzywa do utworzenia tzw. „strefy 
Schengen” dla odpadów, tak aby zapewnić bardziej swobodny przepływ odpadów 
przeznaczonych do recyklingu między państwami członkowskimi;

3. apeluje, by Komisja promowała badania oraz innowacje technologiczne celem 
przyspieszenia procesu przejścia na zieloną gospodarkę; podkreśla, że tzw. Unia 
innowacji jest jedną z sił napędowych Europy efektywnie korzystającej z zasobów;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by do końca 2012 r. opracowały jasne 
i wymierne wskaźniki działalności gospodarczej, uwzględniające zmianę klimatu, 
różnorodność biologiczną oraz efektywne gospodarowanie zasobami, i rozpoczęły 
wykorzystywanie tych wskaźników;

5. wzywa Komisję, by rozszerzyła zakres stosowania dyrektywy w sprawie ekoprojektu 
na produkty niezwiązane z energią oraz by przedstawiła dodatkowe wymogi 
projektowania ekologicznego dotyczące wydajności produktów, w tym zawartości 
surowców wtórnych, trwałości i możliwości ponownego wykorzystania, celem poprawy 
ich wpływu na środowisko oraz promowania rynków recyklingu; 

Strategia na rzecz przyszłego wzrostu gospodarczego

6. popiera inicjatywę przewodnią „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” oraz Plan 
działań na rzecz zasobooszczędnej Europy oraz zawartą w nim wizję roku 2050, a także 
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główne etapy Planu; wzywa Komisję, by w najbliższym czasie przedstawiła wszelkie 
inicjatywy (ustawodawcze lub inne) niezbędne, by osiągnąć wyznaczone cele oraz 
dopilnować, że wszystkie strategie UE będą z nimi zgodne;

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie oraz przedsiębiorstwa, by w swoich strategiach 
gospodarczych opierały się na zdecydowanie ulepszonej efektywności gospodarowania 
zasobami, prowadzącej do oddzielenia wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów; 
uważa też, że należy skoncentrować się zarówno na sprawnym, jak i wydajnym 
korzystaniu z zasobów;

8. podkreśla pilną konieczność podjęcia natychmiastowych działań celem wsparcia 
innowacji i inwestycji w najnowszych technikach i modelach biznesowych oraz celem 
stworzenia bodźców, które przyniosą długofalowe korzyści dla gospodarki; podkreśla 
ważną rolę, jaką pełni sektor prywatny w zapewnianiu ekologicznego wzrostu 
gospodarczego;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by w pełni włączyły cele związane 
z efektywnym gospodarowaniem zasobami w europejski semestr na rzecz koordynacji 
polityki gospodarczej;

Transformacja gospodarki 

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia bodźców zachęcających 
przedsiębiorstwa do pomiaru, analizy i ciągłej poprawy poziomu efektywnego 
gospodarowania zasobami, jak również do opracowania środków służących rozszerzeniu 
zasady odpowiedzialności producenta i zlikwidowaniu barier utrudniających efektywne 
korzystanie z zasobów;

11. domaga się wprowadzenia ostrzejszych wymogów dotyczących „zielonych” zamówień 
publicznych na produkty wywierające znaczący wpływ na środowisko; wzywa Komisję, 
by sprawdziła, w jakim zakresie „zielone” zamówienia publiczne można połączyć 
z projektami finansowanymi przez UE; wzywa do podjęcia wysiłków w celu promowania 
wspólnych zamówień oraz sieci urzędników odpowiedzialnych za zamówienia publiczne 
w ramach wsparcia „zielonych” zamówień publicznych do końca tego roku;

12. wzywa państwa członkowskie, by dopilnowały pełnego wdrożenia dorobku prawnego UE 
w zakresie odpadów, w tym realizacji minimalnych celów, poprzez krajowe strategie 
zarządzania oraz strategie zapobiegania powstawaniu odpadów; 

13. wzywa Komisję, by usprawniła dorobek prawny w zakresie odpadów oraz by stopniowo 
wprowadzała zakaz składowania odpadów, któremu towarzyszyć będą odpowiednie 
środki przejściowe;

14. podkreśla, że badania naukowe, rozwój oraz innowacyjność mają ogromne znaczenie 
z punktu widzenia przyśpieszania procesu przekształcania Europy w Europę efektywnie 
korzystającą z zasobów; zauważa, że szczególnie potrzebne jest zwiększenie 
innowacyjności w takich obszarach, jak przyjazne dla środowiska wydobycie surowców, 
przemysł chemiczny, recykling, potencjał ponownego wykorzystania, a także w zakresie 
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rezygnowania z mających wpływ na środowisko materiałów, technologii i projektów na 
rzecz mniejszego zużycia materiałów i energii;

15. wzywa państwa członkowskie, by wprowadziły podatek ekologiczny zasilający przychód 
publiczny i wynoszący średnio co najmniej 10% do 2020 r., zgodnie z praktyką państw 
członkowskich przodujących w tej dziedzinie; podkreśla, że pozwoli to obniżyć inne 
podatki, takie jak obciążenie podatkowe pracy, zwiększyć konkurencyjność oraz stworzyć 
równe warunki działania;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przedstawienia konkretnych planów 
wycofania, do 2020 r., wszystkich szkodliwych dla środowiska dotacji;

Kapitał naturalny a usługi ekosytemowe

17. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by do 2015 r. oceniły ekonomiczną wartość 
ekosystemów i włączyły ją do systemów sprawozdawczości i rozliczania;

18. podkreśla, że różnorodność biologiczna ma kluczowe znaczenie dla istnienia życia 
ludzkiego i dobrobytu społeczeństw, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez 
zapewniane usługi ekosystemowe; z zadowoleniem przyjmuje strategię na rzecz 
różnorodności biologicznej UE do 2020 r., łącznie z wszelkimi celami i działaniami, które 
są z nią zwiazane. podkreśla znaczenie uwzględniania kwestii ochrony różnorodności 
biologicznej, również w Europie efektywnie korzystającej z zasobów;

19. wzywa Komisję do rozpoczęcia programów pilotażowych odnośnie do kilku rodzajów 
zasobów naturalnych, np. fosforu, tak aby w 2020 r. osiągnąć 100% poziom ich 
ponownego wykorzystania. zaznacza, że projekty te powinny być finansowane 
bezpośrednio z funduszy strukturalnych;

20. podkreśla znaczenie zrównoważonego rolnictwa, zmian w sposobie odżywiania się celem 
zmniejszenia spożycia białka zwierzęcego, a także znaczenie ograniczenia intensywności 
użytkowania gruntów; 

Zarządzanie i monitorowanie

21. ponownie podkreśla znaczenie określenia spójnych, wymiernych oraz jasnych celów 
sektorowych, w tym celu ogólnego, dla realizacji wizji i głównych etapów Planu 
działania; wzywa Komisję, by najpóźniej do 2013 r. przedstawiła konkretną propozycję 
takich celów dla UE oraz by zapewniła zgodność wszystkich strategii UE 
z wyznaczonymi celami; uważa, że główne etapy Planu działania należy traktować jako 
cele dopóki nie zostaną określone cele bardziej szczegółowe; wzywa państwa 
członkowskie do uwzględnienia odpowiednich celów w strategiach dotyczących 
efektywnego korzystania z zasobów;

22. wzywa Komisję do przyjęcia solidnych i zrozumiałych wskaźników, opartych na 
zintegrowanych narzędziach rachunkowości, tak aby monitorować postęp w osiąganiu 
celów; 
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23. popiera wniosek Komisji dotyczący stworzenia wiodącego wskaźnika, który 
będzie dopełniać zestaw wskaźników dotyczących gruntów, wody, surowców oraz węgla; 
podkreśla, że musi się to opierać na zasadzie „śladu ekologicznego”, uwzględniającej 
wpływ pełnego cyklu życia; 

24. podkreśla, że specyficzne wskaźniki efektywnego gospodarowania zasobami mają 
decydujące znaczenie we wszystkich obszarach polityki; wzywa Komisję, do 
uwzględniania tych wskaźników we wszystkich przeprowadzanych przez nią ocenach 
oddziaływania;

25. uważa, że celem EAP 7 powinna być realizacja wizji oraz głównych etapów Planu działań 
na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów;

26. podkreśla, że ekoinnowacje UE stymulują większą efektywność korzystania z zasobów 
poza granicami UE, ograniczając tym samym wyczerpywanie się ogólnoświatowych 
zasobów naturalnych; z tego względu wzywa państwa członkowskie, by wzmacniały 
krajowe strategie na rzecz efektywnego korzystania z zasobów oraz by dzieliły się wiedzą 
na ten temat podczas ogólnoświatowych forów, takich jak szczyt Rio +20;

°

°       °

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

„Światowa gospodarka powolnie i nierównomiernie wychodzi z najgorszego kryzysu, jakiego 
większość z nas nigdy wcześniej nie zaznała. Mając do czynienia z najpilniejszymi 
problemami, takimi jak wysoki poziom bezrobocia, presje inflacyjne czy deficyty budżetowe, 
musimy patrzeć w przyszłość i opracować nowe środki zapewniające wzrost gospodarczy 
i postęp, które dotąd przejmowaliśmy za pewnik”. OECD, „Green Growth 2011” 

Wyzwania są jasne: populacja naszej planety wzrośnie do ok. 9 mld w 2050 r., a liczba 
konsumentów należących do klasy średniej niemalże podwoi się i osiągnie ponad 3 mld osób 
w ciągu najbliższych dziesięciu lat; zgodnie z prognozami FAO produkcja żywności będzie 
musiała wzrosnąć o 70% do 2050 r., przy czym juz teraz 60% światowych ekosystemów 
ulega degradacji lub jest wykorzystywane w niezrównoważony sposób. 

To, czego potrzeba Europie to strategia na rzecz przyszłego wzrostu gospodarczego. Ta nowa 
strategia będzie wymagała zmiany wzorca postępowania; nowego sposobu myślenia 
o wzorcach produkcji i konsumpcji. Będzie wymagać nie tylko technicznych, lecz również 
instytucjonalnych zmian oraz innowacji społecznej. Strategia na rzecz przyszłego wzrostu 
gospodarczego zapewni Europie wysoki poziom dobrobytu oraz wysoką jakość życia.

Plan działań na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów zawiera analizę i określa 
pierwsze kroki w kierunku opracowania tej nowej strategii. Jednak plan ten nie odzwierciedla 
niezbędnego poczucia pilnego charakteru sprawy. Po prostu nie stać nas na to, by przejście do 
gospodarki obiegowej zajęło nam dziesięć, czy dwadzieścia lat. Wysoce konkurencyjny świat, 
w którym żyjemy, a także spektakularny rozwój gospodarek wschodzących nie dają nam na to 
dużo czasu. Komisja Europejska wyznacza właściwy kierunek, lecz nie jest wystarczająco 
konkretna w działaniach, które należy podjąć.

Obowiązkiem Parlamentu Europejskiego jest określenie priorytetów oraz skłonienie Komisji, 
państw członkowskich i przemysłu do przyjęcia bardziej ambitnej strategii. Z tego względu 
Parlament nie powinien po prostu trzymać się struktury Planu działań, lecz przede wszystkim 
zdefiniować zadania priorytetowe i określić kryteria strategii na rzecz przyszłego wzrostu 
gospodarczego, tak aby wzmocnić swoją pozycję i wysłać wyraźny sygnał polityczny. 

Najważniejsze ustalenia są następujące: 1) stworzenie silnej wspólnej strategii we współpracy 
z sektorem publicznym i prywatnym; przejście do gospodarki obiegowej jest wyzwaniem 
społecznym i powinno uzyskać ogólne poparcie. 2) radykalne zwiększenie wykorzystania 
surowców wtórnych w UE i stworzenie właściwych środków zachęcających do zapobiegania 
powstawaniu odpadów oraz do ponownego wykorzystywania odpadów; 3) nadanie 
priorytetowego znaczenia zrównoważonemu wzrostowi oraz efektywnemu gospodarowaniu 
zasobami w projektach na rzecz innowacji, zarówno na szczeblu europejskim, jak 
i krajowym; 4) zmiana sposobu pomiaru poziomu naszego dobrobytu i wzrostu 
gospodarczego poprzez uwzględnienie kwestii zrównoważenia środowiska, kapitału 
naturalnego oraz efektywnego gospodarowania zasobami; 5) ustalenie kryteriów dla 
wszystkich produktów wprowadzanych na rynek europejski poprzez rozszerzenie zakresu 
stosowania dyrektywy w sprawie ekoprojektu na zawartość surowców wtórnych, trwałość 
i możliwość ponownego wykorzystania.
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Nowa strategia na rzecz przyszłego wzrostu gospodarczego oznacza, że dotychczasowy 
scenariusz postępowania nie będzie wchodził w grę. Będzie to trudne zadanie polityczne 
wymagające odwagi i wyobraźni, a także siły, by opowiedzieć się za strategią długofalową. 
Musimy poważnie zastanowić się nad obecnymi dotacjami. Wiele z nich nie tylko szkodzi 
środowisku naturalnemu, lecz także hamuje innowacje. Szczególnie teraz, w dobie kryzysu, 
dotacje rządowe oraz pakiety stymulacyjne muszą być nastawione na ustrukturyzowane 
wzmacnianie naszych gospodarek. Wymaga to stopniowego wycofywania szkodliwych 
dotacji, co stwarza nowe możliwości. 

Debata polityczna często nastawiona jest na cele i wskaźniki. Świat nauki pracował i wciąż 
pracuje nad ich dalszym rozwojem. Istotnie, musimy otrzymać właściwe dane, jednak wiemy 
już wystarczająco dużo na temat tego, jaki kierunek należy objąć. Nie możemy sobie 
pozwolić na oczekiwanie na doskonałe wskaźniki i cele, które zawsze zdają się być osiągalne 
dopiero za kilka lat. Mamy wystarczającą wiedzę, by już teraz uczynić polityczny postęp. 
Szczegółowych uzgodnień można dokonać potem.

Nie jest to jedynie strategia europejska. Nowa strategia na rzecz przyszłego wzrostu 
gospodarczego musi uzyskać poparcie także na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. 
Jak wykazują badania Eurobarometru, obywatele UE wyrażają chęć odgrywania czynnej roli 
przy opracowywaniu tej strategii. Chcą to uczynić poprzez bardziej zrównoważoną 
konsumpcję, czy sprawniejsze gromadzenie i segregację odpadów i zmniejszanie ich 
wytwarzania. Taka postawa dowodzi, że efektywniejsze korzystanie z zasobów nie jest 
zadaniem narzucanym odgórnie, ale że propagować je mogą obie strony. Lokalni politycy 
odgrywają kluczową rolę w odniesieniu do uczestnictwa obywateli. Efektywne 
gospodarowanie zasobami to koncept, za którym opowiadają się nasi obywatele, czyńmy więc 
podobnie. 

Jest to także jedyna droga na arenie międzynarodowej. UE powinna odgrywać wiodącą rolę 
poprzez promowanie tej nowej strategii na rzecz przyszłego wzrostu podczas szczytu Rio 
+20. Przejście do zielonej gospodarki jest nieuniknione. Bardziej efektywne gospodarowanie 
zasobami stanowi integralną część tej gospodarki. UE powinna wykorzystać swą potęgę 
polityczną i gospodarczą, by popchnąć inne części świata w tym samym kierunku.

Aby zapewnić sobie dobrobyt, a przyszłym pokoleniom dać możliwość czerpania z takich 
samych korzyści jak my, powinniśmy zacząć działać bez przekraczania poziomów 
krytycznych dla naszej planety oraz oddzielić wzrost gospodarczy od wykorzystania zasobów.


