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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k Európe efektívne využívajúcej zdroje

(2011/2068(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán pre Európu efektívne využívajúcu 
zdroje (COM(2011)0571),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa efektívne využívajúca zdroje –
hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 (COM(2011)0021),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 o účinnej stratégii 
pre oblasť surovín pre Európu1,– so zreteľom na závery Rady o Pláne Komisie pre 
Európu efektívne využívajúcu zdroje prijaté 19. decembra 2011 (18786/11) a závery Rady 
z 20. decembra 2010 o udržateľnom hospodárení s materiálmi, udržateľnej výrobe 
a spotrebe: kľúčový príspevok k Európe, ktorá efektívne využíva zdroje,

– so zreteľom na správu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) s názvom Životné 
prostredie Európy – stav a perspektíva 2010 (SOER 2010),

– so zreteľom na nadchádzajúcu konferenciu Organizácie Spojených národov o trvalo 
udržateľnom rozvoji v Brazílii 20. – 22. júna 2012,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a na stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre priemysel, 
výskum a energetiku, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre rybné hospodárstvo 
(A7-0000/2012),

A. keďže súčasná hospodárska a finančná kríza ukazuje, že Európa naliehavo potrebuje nové 
zdroje udržateľného hospodárskeho rastu;

B. keďže nadmerné využívanie prírodných zdrojov vedie k znehodnocovaniu životného 
prostredia a ničeniu prírodného kapitálu Zeme;

C. keďže intenzívne využívanie zdrojov a dramatický nárast celosvetovej spotreby zvyšujú 
ceny surovín, pričom reálne ceny komodít sa od prelomu storočia zvýšili o 147 %; keďže 
EÚ bude pravdepodobne čeliť vážnym výzvam pri zabezpečovaní prístupu ku kľúčovým 
zdrojom a ich neprerušenej dodávky;

D. keďže prechod hospodárstva na efektívne využívanie zdrojov, ktoré rešpektuje hranice 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364.



PE480.877v01-00 4/8 PR\891720SK.doc

SK

možností planéty, prinesie zvýšenie konkurencieschopnosti a nové zdroje rastu 
a zamestnanosti prostredníctvom úspor nákladov vďaka vyššej účinnosti, komercializácie 
inovácií a lepšieho riadenia zdrojov počas ich celého životného cyklu;

E. keďže výsledky Eurobarometra z marca 2011 ukazujú, že efektívnosť využívania zdrojov 
a udržateľná výroba a spotreba vyvolávajú najväčšie obavy občanov EÚ;

Prioritné opatrenia

1. vyzýva na vytvorenie spoločných pracovných skupín zameraných na tri kľúčové oblasti –
potraviny, bývanie a mobilitu: mali by ich tvoriť odborníci z Komisie, členských štátov, 
priemyslu a občianskej spoločnosti a v priebehu jedného roka by mali vytvoriť akčné 
plány efektívneho využívania zdrojov v Európe s jasnými referenčnými kritériami;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stimulovali trh s druhotnými surovinami 
a podporovali dopyt po recyklovaných materiáloch prostredníctvom rozvoja kritérií na 
ukončenie vlastností odpadu a hospodárskych stimulov, ako je napríklad zníženie sadzieb 
DPH na druhotné suroviny, do roku 2013; preto takisto vyzýva na vytvorenie tzv. 
Schengenského priestoru odpadu s cieľom voľnejšieho presunu odpadu určeného na 
recykláciu medzi členskými štátmi;

3. naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum a technologické inovácie s cieľom 
urýchliť prechod na zelené hospodárstvo; zdôrazňuje, že jedným z hnacích motorov 
vybudovania Európy efektívne využívajúcej zdroje je iniciatíva Inovácie v Únii;

4. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby do konca roka 2012 vytvorili a využívali 
jasné a merateľné ukazovatele hospodárskej činnosti, ktoré zohľadnia zmenu klímy, 
biodiverzitu a efektívne využívanie zdrojov;

5. vyzýva Komisiu, aby rozšírila pôsobnosť smernice o ekodizajne na iné ako energeticky 
významné výrobky a aby vypracovala ďalšie požiadavky týkajúce sa výkonnosti výrobkov 
z hľadiska ekodizajnu vrátane recyklovaného obsahu, trvanlivosti a možnosti opätovného 
využitia s cieľom zlepšiť ich vplyv na životné prostredie a podporiť recyklačné trhy; 

Program budúceho rastu

6. podporuje hlavnú iniciatívu týkajúcu sa Európy efektívne využívajúcej zdroje a Plán pre 
Európu efektívne využívajúcu zdroje a jeho víziu do roku 2050 vrátane jeho míľnikov; 
vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila všetky legislatívne a iné iniciatívy potrebné 
na dosiahnutie týchto míľnikov a aby zabezpečila zladenie všetkých európskych politík 
s týmito míľnikmi;

7. vyzýva Komisiu, členské štáty a podniky, aby založili svoje hospodárske stratégie na 
radikálnom zlepšení efektívnosti využívania zdrojov, ktoré bude viesť k oddeleniu 
hospodárskeho rastu od spotreby zdrojov; takisto verí, že je potrebné zamerať sa na 
účinnosť a efektívnosť využívania zdrojov;

8. zdôrazňuje naliehavosť okamžitých opatrení na podporu inovácií a investícií do nových 
technológií a obchodných modelov a vytvorenie stimulov, ktoré budú mať pre 
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hospodárstvo dlhodobý prínos; zdôrazňuje kľúčový význam súkromného sektora pri 
zabezpečení zeleného hospodárskeho rastu;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby plne začlenili ciele efektívneho využívania zdrojov 
do európskeho semestra koordinácie hospodárskej politiky;

Transformácia hospodárstva 

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili stimuly, ktoré budú nabádať spoločnosti, 
aby merali, hodnotili a priebežne zlepšovali svoju efektívnosť využívania zdrojov, a prijali 
opatrenia na rozšírenie zásady zodpovednosti výrobcu a na odstránenie prekážok, ktoré 
brzdia efektívne využívanie zdrojov;

11. vyzýva na prísnejšie požiadavky týkajúce sa ekologického verejného obstarávania 
v súvislosti s výrobkami so značným environmentálnym vplyvom a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby posúdila možnosti prepojenia ekologického verejného obstarávania 
a projektov financovaných zo zdrojov EÚ; požaduje, aby sa do konca tohto roka vyvinulo 
úsilie na podporu spoločného postupu verejného obstarávania a sietí pracovníkov v oblasti 
verejného obstarávania s cieľom podpory ekologického verejného obstarávania;

12. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili úplné vykonávanie acquis EÚ v oblasti 
odpadu vrátane minimálnych cieľov, a to prostredníctvom svojich vnútroštátnych stratégií 
predchádzania vzniku odpadu a nakladania s odpadom; 

13. vyzýva Komisiu, aby zjednodušila acquis v oblasti odpadu a zaviedla zákaz skládkovania 
odpadu sprevádzaný vhodnými prechodnými opatreniami;

14. zdôrazňuje význam výskumu, vývoja a inovácií pre zrýchlenie premeny na Európu účinne 
využívajúcu zdroje; poznamenáva, že väčšia miera inovácií je potrebná najmä v oblasti 
ťažby surovín šetrnej k životnému prostrediu, chémie, recyklácie, potenciálu opätovného 
využitia a nahradenia materiálov, technológií a dizajnu s výrazným vplyvom na životné 
prostredie riešeniami, ktoré sú menej materiálovo a energeticky náročné;

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvýšili podiel environmentálnych daní na verejných 
príjmoch tak, aby podľa členských štátov s najlepšími výsledkami dosiahli do roku 2020 
priemernú hodnotu v EÚ na úrovni viac než 10 %; zdôrazňuje, že sa tým umožní zníženie 
iných druhov daní, ako napríklad zdanenie miezd, zvýšenie konkurencieschopnosti 
a zabezpečenie rovnakých podmienok;

16. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby predložili konkrétne plány na zrušenie 
všetkých dotácií škodlivých pre životné prostredie do roku 2020;

Prírodný kapitál a ekosystémové služby

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posúdili hospodársku hodnotu ekosystémov a do 
roku 2015 začlenili tieto hodnoty do systémov podávania správ a účtovných systémov;

18. zdôrazňuje, že biodiverzita je nevyhnutná pre existenciu ľudského života a dobré životné 
podmienky spoločností, a to priamo aj nepriamo prostredníctvom ekosystémových 



PE480.877v01-00 6/8 PR\891720SK.doc

SK

služieb, ktoré poskytuje; víta a podporuje stratégiu Európa 2020 týkajúcu sa biodiverzity 
vrátane jej cieľov a opatrení; zdôrazňuje význam uplatňovania ochrany biodiverzity aj 
v rámci úsilia o Európu účinne využívajúcu zdroje;

19. vyzýva Komisiu, aby začala pilotné projekty týkajúce sa viacerých zdrojov, napr. fosforu, 
s cieľom dosiahnuť do roku 2020 jeho opätovné využitie na úrovni 100 %; zdôrazňuje, že 
tieto pilotné projekty by mali dostať priamu finančnú podporu zo štrukturálnych fondov;

20. zdôrazňuje význam udržateľného poľnohospodárstva, zmien stravovania zameraných na 
zníženie príjmu živočíšnych bielkovín a spomalenia rozširovania poľnohospodársky 
využívanej pôdy na úkor iných ekosystémov; 

Riadenie a monitorovanie

21. pripomína význam súboru koherentných, merateľných a jasných sektorových cieľov 
vrátane celkového cieľa pri uskutočňovaní vízie a míľnikov plánu; vyzýva Komisiu, aby 
najneskôr do roku 2013 predložila konkrétny návrh takýchto cieľov a zabezpečila súlad 
všetkých politík EÚ so stanovenými cieľmi; domnieva sa, že až do stanovenia 
podrobnejších cieľov by sa mali pokladať za ciele míľniky, ktoré sú súčasťou plánu; 
vyzýva členské štáty, aby začlenili príslušné ciele do svojich stratégií efektívneho 
využívania zdrojov;

22. naliehavo žiada Komisiu, aby prijala pevné a jednoducho zrozumiteľné ukazovatele 
založené na integrovaných účtovných nástrojoch s cieľom monitorovať pokrok smerom 
k plneniu týchto cieľov; 

23. podporuje návrh Komisie vytvoriť hlavný ukazovateľ doplnený o súbor ukazovateľov 
týkajúcich sa krajiny, vody, surovín a uhlíka; zdôrazňuje, že tieto ukazovatele musia byť 
založené na ekologickej stope, ktorá zohľadňuje vplyvy počas celého životného cyklu; 

24. zdôrazňuje, že osobitné ukazovatele efektívnosti využívania zdrojov sú kľúčové vo 
všetkých oblastiach politiky, a vyzýva Komisiu, aby začlenila ukazovatele efektívnosti 
využívania zdrojov do všetkých svojich hodnotení vplyvu;

25. domnieva sa, že siedmy environmentálny akčný program by sa mal zamerať na 
dosiahnutie vízie a míľnikov Plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje;

26. zdôrazňuje, že ekologické inovácie v EÚ podporujú efektívnejšie využívanie zdrojov za 
našimi hranicami, a tak znižujú vyčerpávanie celosvetových zdrojov; preto naliehavo 
žiada členské štáty, aby posilnili svoje vnútroštátne stratégie efektívneho využívania 
zdrojov a aby sa podelili o svoje poznatky na celosvetovom fóre, akým je napríklad samit 
Rio+20;

°

°       °

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.



PR\891720SK.doc 7/8 PE480.877v01-00

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

„Svetové hospodárstvo pomaly a nerovnomerne prekonáva najhoršiu krízu, akú zažila 
väčšina z nás. Súčasne s riešením bezprostredných problémov, ako je vysoká miera 
nezamestnanosti, inflačné tlaky či fiškálne deficity, sa musíme pozerať do budúcnosti 
a vymyslieť nové spôsoby, ako zabezpečiť, že rast a pokrok, ktoré sme pokladali za 
samozrejmé, zostanú zachované aj v nasledujúcich rokoch.“ OECD, Smerom k zelenému 
rastu, 2011

Výzvy sú jasné: počet ľudí na našej planéte stúpne v roku 2050 na 9 miliárd, počas 
nasledujúceho desaťročia sa počet zákazníkov zo strednej triedy takmer zdvojnásobí na viac 
než 3 miliardy osôb, podľa organizácie FAO sa do roku 2050 musí výroba potravín zvýšiť 
o 70 % a už dnes je 60 % svetových ekosystémov znehodnotených alebo sa nevyužíva 
udržateľným spôsobom. 

Európa potrebuje nový program budúceho rastu. Tento nový program bude vyžadovať 
zásadnú zmenu, nové spôsoby uvažovania o spôsoboch výroby a spotreby. Bude vyžadovať 
nielen technické, ale aj inštitucionálne zmeny a sociálne inovácie. Nový program budúceho 
rastu zaručí Európe vysokú úroveň prosperity a kvality života.

Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje poskytuje analýzu a určuje prvé kroky tohto 
nového programu. Chýba mu však nevyhnutný zmysel pre naliehavosť. Jednoducho nemáme 
desať alebo dvadsať rokov na transformáciu na hospodárstvo využívajúce odpad. Vysoko 
konkurenčný svet, v ktorom žijeme, a veľkolepý vzostup rozvíjajúcich sa hospodárstiev nám 
nedáva toľko času. Európska komisia určuje správny smer, nie je však dostatočne konkrétna, 
pokiaľ ide o konkrétne kroky.

Úlohou parlamentu je stanoviť priority a dotlačiť Komisiu, členské štáty a priemysel 
k ambicióznejšiemu programu. Tento parlament by preto nemal len postupovať podľa 
štruktúry programu, ale v prvom rade by mal určiť priority a stanoviť kritériá nového 
programu budúceho rastu s cieľom posilniť jeho pozíciu a vyslať jasný politický signál. 

Hlavné výzvy sú: 1) Vytvoriť silný spoločný program s verejným a súkromným sektorom. 
Prechod smerom k hospodárstvu využívajúcemu odpad je spoločenskou zmenou a mali by ju 
prijať všetci. 2) Zásadne zlepšiť využívanie druhotných surovín v Európe a vytvoriť správne 
stimuly na znižovanie produkcie odpadu a jeho opätovné využívanie. 3) Zaradiť efektívnosť 
využívania zdrojov a udržateľnosť medzi hlavné priority inovačných programov na európskej, 
ako aj vnútroštátnej úrovni. 4) Zmeniť spôsob posudzovania bohatstva a hospodárskeho rastu 
prostredníctvom zohľadnenia kritérií environmentálnej udržateľnosti, prírodného kapitálu 
a efektívnosti využívania zdrojov. 5) Stanoviť nové kritériá pre všetky výrobky, ktoré 
vstupujú na európsky trh, prostredníctvom rozšírenia rozsahu pôsobnosti smernice 
o ekodizajne o recyklovaný obsah, trvanlivosť a opakované využitie.

Nový program budúceho rastu znamená, že už nie je možné pokračovať tak ako doteraz. Bude 
to ťažká politická úloha. Vyžaduje si odvahu a víziu. A silu stáť za dlhodobým programom. 
Musíme sa vážne zamyslieť nad súčasnými dotáciami. Mnoho z nich nielenže škodí 
životnému prostrediu, ale takisto brzdí inovácie. Predovšetkým v dnešných časoch prísnych 
vládnych dotácií a stimulačných balíkov sa musíme zamerať na štrukturálne posilnenie našich 
hospodárstiev. To vyžaduje zrušenie dotácií škodlivých pre životné prostredie, čím sa 
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vytvoria nové príležitosti. 

Politické rokovania sa často sústreďujú na ciele a ukazovatele. Vedecký svet pracoval 
a pracuje na ich ďalšom rozvíjaní. Áno, potrebujeme presné údaje. Ale už vieme dosť o tom, 
kam máme smerovať. Nemôžeme si dovoliť čakať na dokonalé ukazovatele a ciele, ktoré sa 
vždy zdajú byť dosiahnuteľné do niekoľkých rokov. Máme dostatok znalostí, aby sme sa 
mohli hneď politicky posunúť dopredu. Dolaďovanie si môžeme nechať na neskôr.

Nejde len o európsku agendu. Nový program budúceho rastu je potrebné prijať na 
vnútroštátnej, regionálnej i miestnej úrovni. Výsledky prieskumu Eurobarometer ukazujú 
vôľu európskych občanov aktívne sa zapojiť do tohto programu. Prostredníctvom lepšieho 
zberu a triedenia odpadu a jeho obmedzovaním zabezpečiť udržateľnejšiu spotrebu. Tento 
prístup dokazuje, že efektívnejšie využívanie zdrojov nie je „diktát zhora“, ale možno ho 
podporovať z oboch strán. Zhora nadol, ale aj zo širokej základne. Pokiaľ ide o zapojenie 
občanov, kľúčovú úlohu zohrávajú miestni politici. Naši občania vítajú koncepciu efektívneho 
využívania zdrojov, urobme to aj my. 

Z medzinárodného hľadiska je to jediná cesta vpred. EÚ by mala zohrávať vedúcu úlohu 
a presadzovať tento nový program budúceho rastu na samite Rio+20. Prechod k zelenému 
hospodárstvu je nevyhnutný. Neoddeliteľnou súčasťou zeleného hospodárstva je efektívnejšie 
využívanie zdrojov. EÚ by mala využiť svoju politickú a hospodársku silu a potiahnuť týmto 
smerom aj ostatné oblasti sveta.

S cieľom zabezpečiť náš vlastný blahobyt a dať budúcim generáciám možnosť využívať 
rovnaké výhody, aké máme my, musíme začať fungovať v rámci možností našej planéty 
a oddeliť hospodársky rast od využívania zdrojov.


