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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor

(2011/2068(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Foaie de parcurs către o Europă 
eficientă din punct de vedere energetic” [COM(2011)0571],

– având în vedere Comunicarea Comisiei referitoare la „O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor - inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020” [COM 
(2011)0021],

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „EUROPA 2020: O strategie europeană 
pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” [COM(2010)2020],

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2011 referitoare la o 
strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa1,

– având în vedere concluziile Consiliului privind Foaia de parcurs a Comisiei către o Europă 
eficientă din punct de vedere energetic adoptate la 19 decembrie 2011 (18786/11) și 
concluziile Consiliului din 20 decembrie 2011 privind gestionarea durabilă a materialelor 
și producția și consumul durabile: contribuție-cheie pentru o Europă eficientă din punct de 
vedere al resurselor,

– având în vedere raportul Agenției Europene de Mediu intitulat „Mediul european – starea 
și perspectiva 2010” (SOER 2010),

– având în vedere viitoarea Conferință a Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea 
durabilă din Brazilia, din perioada 20-22 iunie 2012,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru comerț internațional, al Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, al Comisiei pentru dezvoltare regională și al Comisiei pentru pescuit (A7-
0000/2012),

A. întrucât actuala criză economică și financiară arată că Europa are nevoie urgentă de noi 
surse de creștere economică durabilă;

B. întrucât utilizarea excesivă a resurselor naturale conduce la degradarea mediului și la 
distrugerea capitalului natural al planetei;

C. întrucât utilizarea intensă a resurselor și creșterea semnificativă a consumului global 
determină creșterea prețurilor materiilor prime, prețurile reale ale materiilor prime 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364.
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crescând cu 147 % de la începutul secolului; întrucât Uniunea Europeană s-ar putea 
confrunta cu provocări importante în ceea ce privește asigurarea accesului la resursele 
esențiale și furnizarea neîntreruptă a acestora;

D. întrucât plasarea economiei pe o traiectorie eficientă din punct de vedere al utilizării 
resurselor care respectă limitele planetare va aduce o creștere a competitivității și noi surse 
de creștere și de locuri de muncă prin reducerea costurilor generată de eficientizarea 
utilizării resurselor, comercializarea inovărilor și o mai bună gestionare a resurselor pe 
durata întregului lor ciclu de viață;

E. întrucât Eurobarometrul din martie 2011 arată că utilizarea eficientă a resurselor și 
producția și consumul durabile sunt preocupări fundamentale ale cetățenilor Uniunii 
Europene,

Acțiuni prioritare

1. solicită crearea de grupuri de lucru comune pentru trei domenii-cheie, și anume, domeniul 
alimentar, imobiliar și al mobilității: acestea ar trebui să cuprindă experți din partea 
Comisiei, a statelor membre, a industriei și a societății civile și să elaboreze, în termen de 
un an, planuri de acțiune la nivel european privind utilizarea eficientă a resurselor, având 
criterii clare de evaluare;

2. invită Comisia și statele membre să stimuleze piața de materiale secundare și să 
încurajeze, până în 2013, cererea de materiale reciclate prin elaborarea unor criterii 
privind încetarea statutului de deșeu și a unor stimulente economice, cum ar fi reducerea 
cotelor TVA pentru materialele secundare; solicită, prin urmare, și crearea unui „spațiu 
Schengen” pentru deșeuri pentru a deplasa mai liber între statele membre deșeurile 
destinate reciclării;

3. îndeamnă Comisia să intensifice cercetarea și inovația tehnologică pentru accelerarea 
tranziției spre o economie ecologică; subliniază faptul că „Uniunea pentru inovare” este 
unul dintre motoarele pentru o Europă eficientă din punct de vedere energetic;

4. îndeamnă Comisia și statele membre ca, până la sfârșitul anului 2012, să elaboreze și să 
utilizeze indicatori clari și măsurabili pentru activitatea economică care să ia în calcul 
schimbările climatice, biodiversitatea și utilizarea eficientă a resurselor;

5. invită Comisia să extindă domeniul de aplicare a directivei privind proiectarea ecologică 
asupra produselor fără impact energetic și să propună cerințe suplimentare în materie de 
proiectare ecologică privind performanța produselor, inclusiv conținutul de material 
reciclat, durabilitatea și capacitatea de reutilizare pentru a îmbunătăți impactul acestora 
asupra mediului și pentru a promova piețele de reciclare; 

Agenda pentru creșterea viitoare

6. sprijină inițiativa emblematică privind o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării 
resurselor și Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere energetic și 
viziunea acesteia pentru 2050, inclusiv obiectivele de etapă ale acesteia; invită Comisia să 
prezinte cât mai repede toate inițiativele legislative și de altă natură care sunt necesare 



PR\891720RO.doc 5/9 PE480.877v01-00

RO

pentru realizarea obiectivelor de etapă și să se asigure că toate politicile UE sunt în 
conformitate cu acestea;

7. invită Comisia, statele membre și întreprinderile să își bazeze strategiile economice pe 
îmbunătățirea radicală privind utilizarea eficientă a resurselor care conduce la decuplarea 
creșterii economice de consumul de resurse; consideră, de asemenea, că este necesară 
concentrarea pe utilizarea eficientă și eficace a resurselor;

8. subliniază urgența întreprinderii unor acțiuni imediate pentru a sprijini inovația și 
investiția în noi tehnici și modele de afaceri și pentru a crea stimulentele care vor aduce 
beneficii pe termen lung pentru economie; subliniază rolul principal al sectorului privat în 
realizarea creșterii economice ecologice;

9. invită Comisia și statele membre să integreze complet obiectivele de utilizare eficientă a 
resurselor în semestrul european în ceea ce privește coordonarea politicilor economice;

Transformarea economiei 

10. invită Comisia și statele membre să instituie stimulente care să încurajeze companiile să ia 
măsuri, să stabilească criterii de evaluare și să își îmbunătățească în mod continuu 
utilizarea eficientă a propriilor resurse, precum și să elaboreze măsuri de extindere a 
principiului responsabilității producătorului și de a îndepărta barierele care încetinesc 
utilizarea eficientă a resurselor;

11. solicită cerințe mai ferme cu privire la achizițiile publice ecologice (APE) de produse cu 
impact semnificativ asupra mediului și îndeamnă Comisia să stabilească dacă APE ar 
putea fi corelate cu proiectele finanțate de UE; solicită depunerea de eforturi, până la 
sfârșitul acestui an, pentru a promova achizițiile publice comune și rețelele formate din 
responsabilii cu achizițiile publice în sprijinul APE;

12. îndeamnă statele membre să asigure punerea integrală în aplicare a acquis-ului UE în 
domeniul deșeurilor, inclusiv a obiectivelor minime, prin intermediul strategiilor naționale 
de prevenire și gestionare a deșeurilor; 

13. invită Comisia să eficientizeze acquis-ul în domeniul deșeurilor și să introducă o 
interzicere treptată a depozitelor de deșeuri, însoțită de măsuri de tranziție adecvate;

14. subliniază importanța cercetării, dezvoltării și inovației pentru a accelera transformarea 
într-o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; constată faptul că este 
necesară stimularea inovației, în special în procesul de extracție ecologică a materiilor 
prime, în chimie, reciclare, potențialul de reutilizare și înlocuirea materialelor cu impact 
asupra mediului, în tehnologiile și proiectarea care implică utilizarea unui număr mai 
scăzut de materiale și reducerea consumului de energie;

15. îndeamnă statele membre să realizeze transferul către taxele de mediu în veniturile 
publice, care să reprezinte o medie la nivelul UE de peste 10 % până în 2020, în 
conformitate cu cele mai bune practici din state membre; subliniază că acest lucru va 
permite reducerea altor taxe, cum ar fi cele privind munca, va crește competitivitatea și va 
crea condiții echitabile de concurență;
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16. îndeamnă Comisia și statele membre să prezinte planuri concrete în vederea eliminării 
treptate, înainte de 2020, a tuturor subvențiilor dăunătoare mediului;

Capitalul natural și serviciile de ecosistem

17. invită Comisia și statele membre să evalueze valoarea economică a ecosistemelor și să 
integreze aceste valori în sistemele de raportare și de contabilitate până în 2015;

18. subliniază că biodiversitatea este esențială pentru existența vieții umane și bunăstarea 
societăților, atât în mod direct, cât și indirect, prin intermediul serviciilor ecosistemice pe 
care le oferă; salută și sprijină strategia UE în domeniul biodiversității până în 2020, 
inclusiv toate obiectivele și acțiunile acesteia; evidențiază, de asemenea, importanța 
integrării protecției biodiversității și într-o Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor;

19. invită Comisia să demareze proiecte-pilot pentru mai multe resurse, de exemplu pentru 
fosfor, pentru a atinge o reutilizare de 100 % în 2020; subliniază faptul că acestor 
proiecte-pilot ar trebui să li se aloce o finanțare directă din fondurile structurale;

20. subliniază importanța unei agriculturi durabile, a schimbărilor în ceea ce privește dietele 
pentru a diminua consumul de proteine animale și pentru a reduce utilizarea solului 
importat; 

Guvernanțã și monitorizare

21. reiterează importanța unui set de obiective sectoriale coerente, măsurabile și clare, 
inclusiv un obiectiv general, pentru a pune în aplicare viziunea și obiectivele de etapă 
prevăzute în foaia de parcurs; invită Comisia să înainteze, cel târziu în 2013, o propunere 
concretă privind astfel de obiective pentru UE și să se asigure că toate politicile UE sunt 
în concordanță cu obiectivele stabilite; consideră că reperele incluse în foaia de parcurs ar 
trebui considerate ca obiective până la stabilirea unor obiective mai detaliate; invită statele 
membre să includă obiective corespunzătoare în strategiile lor privind utilizarea eficientă a 
resurselor;

22. îndeamnă Comisia să adopte indicatori fiabili și ușor de înțeles, bazându-se pe instrumente 
integrate de contabilitate, pentru a monitoriza progresul înregistrat în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor; 

23. sprijină propunerea Comisiei de a stabili un indicator principal însoțit de un set de 
indicatori privind solul, apa, materiile și carbonul; subliniază că acestea trebuie să se 
bazeze pe o abordare a amprentelor care să ia în calcul impactul ciclului total de viață; 

24. subliniază că indicatorii specifici privind utilizarea eficientă a resurselor sunt esențiali în 
toate domeniile de politică și invită Comisia să includă indicatorii privind utilizarea 
eficientă a resurselor în toate evaluările de impact pe care le efectuează;

25. consideră că al șaptelea program de acțiune pentru mediu (PAM 7) ar trebui să urmărească 
realizarea viziunii și a obiectivelor de etapă ale foii de parcurs către o Europă eficientă din 
punct de vedere energetic;
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26. subliniază faptul că ecoinovarea la nivelul UE stimulează utilizarea mai eficientă a 
resurselor în afara frontierelor noastre, reducând astfel epuizarea resurselor globale; 
îndeamnă, prin urmare, statele membre să își consolideze propriile strategii naționale de 
utilizare eficientă a resurselor și să facă schimb de cunoștințe în cadrul unui forum 
mondial, precum summitul Rio+20;

°

°       °

27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

„Economia mondială iese încet și neuniform din cea mai gravă criză pe care au cunoscut-o 
vreodată cei mai mulți dintre noi. În timp ce ne confruntăm cu probleme imediate, cum ar fi 
rata ridicată a șomajului, presiunile inflaționiste sau deficitele bugetare, trebuie să privim 
spre viitor și să elaborăm noi mijloace prin care să ne asigurăm că dezvoltarea și progresul 
cu care eram obișnuiți sunt garantate în anii care urmează.” OCDE, Creșterea ecologică 
2011

Provocările sunt clare: populația planetei se îndreaptă spre cifra de 9 miliarde în 2050, 
numărul consumatorilor din clasa de mijloc aproape se va dubla la peste 3 miliarde de 
persoane în următorii zece ani, conform FAO, producția de alimente trebuie să crească cu 
70 % până în 2050, și deja în prezent 60 % dintre ecosistemele planetei sunt degradate sau 
utilizate într-un mod nesustenabil. 

Europa are nevoie de o nouă agendă pentru creșterea viitoare. Această nouă agendă va impune 
o schimbare de paradigmă. Un nou mod de gândire în ceea ce privește modelele de producție 
și de consum. Va necesita nu doar schimbări tehnice, ci și schimbări instituționale și inovare 
socială. Noua agendă pentru creșterea viitoare va garanta Europei un nivel înalt de 
prosperitate și de calitate a vieții.

Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere energetic oferă analiza și 
stabilește primele etape în vederea acestei noi agende. Însă nu reflectă sensul necesar al 
caracterului urgent. Pur și simplu, nu ne putem permite o perioadă de zece, douăzeci de ani 
pentru o transformare către o economie circulară. Trăim într-o lume cu un grad ridicat de 
competitivitate, iar ascensiunea spectaculoasă a economiilor emergente nu ne oferă această 
perioadă de timp. Comisia Europeană stabilește direcția potrivită, dar nu este suficient de 
sigură de etapele care ar trebui urmate.

Parlamentul are sarcina de a stabili prioritățile și de a impulsiona Comisia, statele membre și 
industria spre o agendă mai ambițioasă. Prin urmare, această Cameră nu ar trebui doar să 
urmeze structura foii de parcurs, ci, în primul rând, să își stabilească prioritățile și să instituie 
criteriile unei noi agende pentru creșterea viitoare, pentru a-și consolida poziția și pentru a 
transmite un semnal politic clar. 

Provocările principale sunt următoarele: 1) Elaborarea unei agende puternice împreună cu 
sectorul public și privat. Tranziția către o economie circulară reprezintă o provocare societală 
și ar trebui acceptată de toată lumea. 2) Îmbunătățirea radicală a utilizării materialelor 
secundare în Europa și crearea stimulentelor potrivite pentru evitarea și reutilizarea deșeurilor. 
3) Includerea utilizării eficiente a resurselor și a durabilității acestora ca prioritate principală 
în programele de inovare, atât la nivel european, cât și la nivel național. 4) Modificarea 
modului în care măsurăm bunăstarea și creșterea economică prin luarea în considerare a 
durabilității mediului, a capitalului natural și a utilizării eficiente a resurselor. 5) Stabilirea de 
noi criterii pentru toate produsele care intră pe piața europeană prin extinderea domeniului de 
aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică la conținutul de material reciclat, 
sustenabilitate și capacitatea de reutilizare.

Noua agendă pentru creșterea viitoare înseamnă că „statu-quoul” nu este o opțiune. Acesta va 
fi un exercițiu politic dificil, care necesită curaj și viziune. Și puterea de a menține o agendă 
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pe termen lung. Trebuie să reconsiderăm serios subvențiile existente. Multe dintre acestea nu 
sunt doar nocive pentru mediu, ci reprezintă și obstacole în calea inovației. Mai ales acum, în 
vremuri de austeritate, subvențiile de stat și pachetele de stimulare trebuie să se concentreze 
pe consolidarea economiilor noastre într-o manieră structurală. Acest lucru necesită 
eliminarea treptată a subvențiilor nocive, ceea ce creează noi oportunități. 

Dezbaterile politice se axează adesea pe chestiunea obiectivelor și a indicatorilor. Iar lumea 
științifică a lucrat și continuă să lucreze în vederea dezvoltării viitoare a acestor aspecte. Într-
adevăr, trebuie să obținem datele corecte. Dar deja știm bine în ce direcție trebuie să ne 
îndreptăm. Nu ne putem permite să așteptăm indicatorii și obiectivele perfecte, care 
întotdeauna par să poată fi atinse în câțiva ani. Avem suficiente cunoștințe în prezent pentru a 
avansa în plan politic. Acordul fin poate fi realizat mai târziu.

Aceasta nu este doar o agendă europeană. Noua agendă pentru creșterea viitoare trebuie 
acceptată și la nivel național, regional și local. Eurobarometrul indică asentimentul cetățenilor 
europeni de a avea un rol activ în această agendă. Printr-un consum mai durabil, prin 
reducerea la minimum a deșeurilor, printr-o mai bună colectare și selectare a deșeurilor. 
Această atitudine dovedește că utilizarea mai eficientă a resurselor nu este un exercițiu 
descendent, ci poate fi promovat din ambele direcții: descendent și ascendent. Politicienii 
locali joacă un rol fundamental în privința participării cetățenilor. Utilizarea eficientă a 
resurselor este un concept pe care cetățenii noștri îl acceptă; să procedăm și noi la fel. 

Pe plan internațional, aceasta este singura cale de urmat mai departe. UE ar trebui să joace un 
rol principal prin promovarea acestei noi agende pentru creșterea viitoare la summitul 
Rio+20. Tranziția spre o economie ecologică este inevitabilă. O utilizare mai eficientă a 
resurselor este o parte integrantă din economia ecologică. UE ar trebui să folosească influența 
sa politică și economică pentru a implica și alte părți ale lumii în aceeași direcție.

Pentru a ne asigura propria bunăstare și pentru a oferi generațiilor viitoare posibilitatea de a se 
bucura de aceleași beneficii ca noi, trebuie să începem să operăm în cadrul frontierelor 
planetei noastre și să decuplăm creșterea economică de utilizarea resurselor.


