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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o Evropi, gospodarni z viri
(2011/2068(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Časovni okvir za Evropo, gospodarno z 
viri“ (COM(2011)0571),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa, gospodarna z viri – vodilna 
pobuda iz strategije Evropa 2020“ (COM(2011)0021),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2011 o učinkoviti 
strategiji o surovinah za Evropo1,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o časovnem okviru Komisije za Evropo, gospodarno z viri, 
sprejetih 19. decembra 2011 (18786/11), in sklepov Sveta z dne 20. decembra 2010 o 
trajnostnemu upravljanju materialov ter trajnostni proizvodnji in potrošnji kot ključnem 
prispevku k Evropi, gospodarni z viri,

– ob upoštevanju poročila Evropske agencije za okolje z naslovom „Evropsko okolje –
stanje in napovedi 2010“ (SOER2010),

– ob upoštevanju bližajoče se konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju v 
Braziliji 20–22. junija 2012,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za 
regionalni razvoj in Odbora za ribištvo (A7-0000/2012),

A. ker sedanja gospodarska in finančna kriza kaže, da Evropa nujno potrebuje nove vire 
trajnostne gospodarske rasti;

B. ker pretirano izrabljanje naravnih virov vodi v slabšanje okolja in uničevanje naravnega 
kapitala Zemlje;

C. ker intenzivna raba virov in dramatično povečana svetovna poraba zvišujeta cene surovin: 
realne cene osnovnih dobrin so od začetka stoletja narasle za 147 %; ker se bo EU pri 
zagotavljanju dostopa in nemotene dobave najpomembnejših virov verjetno srečala z 
velikimi izzivi;

D. ker se bo s preoblikovanjem gospodarstva na tak način, da bo gospodarno z viri, obenem 

                                               
1 P7_TA(2011)0364.
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pa spoštovalo omejitve našega planeta, povečala konkurenčnost ter bodo zaradi boljše 
učinkovitosti in prihranka stroškov nastali novi viri rasti in delovnih mest, razvila se bo 
komercialna raba inovacij in boljše gospodarjenje z viri v vsem njihovem življenjskem 
ciklu;

E. ker Eurobarometer iz marca 2011 kaže, da državljane EU najbolj skrbita učinkovita raba 
virov ter trajnostna proizvodnja in potrošnja;

Prednostni ukrepi

1. poziva k oblikovanju skupnih projektnih skupin za tri najpomembnejša področja – hrano, 
stanovanja in mobilnost: sestavljati bi jo morali strokovnjaki Komisije, držav članic, 
gospodarskih panog in civilne družbe, ki bi razvili evropske akcijske načrte za učinkovito 
rabo virov, ti pa bi vsebovali jasne referenčne vrednosti za leto dni;

2. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo trg sekundarnih materialov ter 
povpraševanje po recikliranih materialih z oblikovanjem meril za prenehanje statusa 
odpadka in gospodarskimi spodbudami, na primer znižano stopnjo DDV za sekundarne 
materiale do leta 2013; zato poziva k oblikovanju „schengenskega območja“ za odpadke, 
da bi lahko odpadki za recikliranje bolj prosto prehajali med državami članicami;

3. poziva Komisijo, naj poveča raziskave in tehnološke inovacije, da bi pospešili prehod v 
zeleno gospodarstvo; poudarja, da je Unija inovacij eno od gonil Evrope, gospodarne z 
viri;

4. poziva Komisijo in države članice, naj do konca leta 2012 razvijejo in uporabljajo 
merljive kazalnike za gospodarsko dejavnost, pri katerih bodo upoštevane podnebne 
spremembe, biotska raznovrstnost in učinkovita raba virov;

5. poziva Komisijo, naj razširi področje uporabe direktive o okoljsko primerni zasnovi 
izdelkov na neenergetske proizvode in naj pripravi dodatne zahteve glede okoljsko 
primerne zasnove za učinkovitost izdelkov, vključno z vsebnostjo recikliranih materialov, 
trajnostjo in možnostjo ponovne uporabe, s čimer bi izboljšali njihov vpliv na okolje in 
spodbujali trge recikliranja; 

Program za prihodnjo rast

6. pozdravlja vodilno pobudo o Evropi, gospodarni z viri, ter časovni okvir za Evropo, 
gospodarno z viri, in njegovo vizijo ter faze do leta 2050; poziva Komisijo, naj hitro 
predlaga vse zakonodajne in druge pobude, da bo te faze uresničila in zagotovila 
usklajenost vseh politik EU z njimi;

7. poziva Komisijo, države članice in podjetja, naj svojo gospodarsko strategijo naslonijo na 
korenito izboljšano učinkovitost pri rabi virov, tako da bo gospodarska rast ločena od 
porabljanja virov; verjame tudi, da se je treba osrediniti na učinkovito in dejansko rabo 
virov;

8. poudarja, da je treba nujno takoj ukrepati v podporo inovacijam in naložbam v nove 
tehnike in poslovne modele ter ustvariti nove spodbude, ki bodo gospodarstvu dolgoročno 
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koristile; poudarja, da ima pri uresničevanju zelene gospodarske rasti poglavitno vlogo 
zasebni sektor;

9. poziva Komisijo in države članice, naj cilje učinkovite rabe virov v celoti vključijo v 
evropski semester o usklajevanju gospodarske politike;

Preoblikovanje gospodarstva

10. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo spodbude, da bodo podjetja merila, 
primerjala in nenehno izboljševala svojo učinkovitost glede virov, ter ukrepe, s katerimi 
bodo razširile načelo proizvajalčeve odgovornosti in odpravile ukrepe, zaradi katerih je 
raba virov manj učinkovita;

11. poziva k okrepljenim zahtevam na področju zelenih javnih naročil za proizvode z 
znatnimi vplivi na okolje in poziva Komisijo, naj oceni, kjer bi lahko zelena javna 
naročila povezali s projekti, ki se financirajo iz EU; poziva k prizadevanjem za 
spodbujanje skupnih javnih naročil in mrež uradnikov s tega področja, tako da bi zelena 
javna naročila podprli še pred koncem tega leta;

12. poziva države članice, naj zagotovijo popolno izvajanje zakonodaje EU v zvezi z odpadki 
ter minimalnih ciljev z nacionalnimi strategijami za preprečevanje nastajanja odpadkov in 
ravnanje z njimi; 

13. poziva Komisijo, naj širše vključi zakonodajo s področja odpadkov in uvede progresivno 
prepoved nastajanja odlagališč skupaj z ustreznimi ukrepi za prehod;

14. poudarja, da so raziskave, razvoj in inovacije pomembni za hitrejši prehod v Evropo, 
gospodarno z viri; želi spomniti, da je potrebnih več inovacij, še posebej na področju 
okolju prijazne ekstrakcije, kemije, recikliranja, potenciala za ponovno uporabo, 
nadomeščanja materialov, ki vplivajo na okolje, tehnologij in zasnove za manjšo porabo 
materialov in energije;

15. poziva države članice k premiku na okoljsko obdavčenje, ki naj bi do leta 2020 v javnih 
prihodkih v EU nanesli povprečno več kot 10 %, skladno z najuspešnejšimi državami 
članicami na tem področju; poudarja, da bo to omogočilo znižanje drugih davkov, na 
primer na delo, ter povečalo konkurenčnost in ustvarilo enake konkurenčne pogoje;

16. poziva Komisijo in države članice, naj predstavijo konkretne načrte za postopno opustitev 
okolju škodljivih subvencij do leta 2020;

Naravni kapital in ekosistemske storitve

17. poziva Komisijo in države članice, naj ocenijo ekonomsko vrednost ekosistemov in te 
ocene do leta 2015 zajamejo v sistemih poročanja in računovodstva;

18. poudarja, da je biotska raznovrstnost zaradi ekosistemskih storitev, ki jih zagotavlja, 
poglavitna za človekov obstoj in blaginjo družb, tako neposredno kot posredno; 
pozdravlja in podpira strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, z vsemi njenimi 
cilji in ukrepi; poudarja, kako pomembno je vključevati varstvo biotske raznovrstnosti, 
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tudi v Evropi, gospodarni z viri;

19. poziva Komisijo, naj začne pilotne projekte za več virov, na primer fosfor, da bomo do 
leta 2020 dosegli 100-odstotno ponovno uporabo; poudarja, da bi morali biti ti projekti 
deležni neposrednega financiranja iz strukturnih skladov;

20. poudarja, kako pomembni so sonaravno kmetijstvo, spremembe v prehrani za zmanjšanje 
vnosa živalskih beljakovin in zmanjšanje rabe zemljišč zaradi uvoza; 

Vodenje in spremljanje

21. ponovno poudarja, da je pomembno opredeliti sklop doslednih, merljivih in jasnih 
sektorskih ciljev in tudi skupnega cilja, da bi uresničili vizijo in faze časovnega okvira; 
poziva Komisijo, naj predstavi konkreten predlog za tovrstne cilje za EU najkasneje do 
leta 2013 in naj zagotovi, da bodo vse politike EU skladne z zastavljenimi cilji; meni, da 
bi morale faze časovnega okvira veljati za cilje, dokler ne bodo določeni natančnejši cilji; 
poziva države članice, naj vključijo ustrezne cilje tudi v svoje strategije za učinkovito rabo 
virov;

22. poziva Komisijo, naj sprejme vzdržljive in zlahka razumljive kazalnike, ki bodo temeljili 
na celovitih računovodskih orodjih, da bi jih lahko uporabili za spremljanje napredka pri 
doseganju ciljev; 

23. podpira predlog Komisije, da bi uvedli vodilni kazalnik, ki bi ga dopolnjevali kazalniki za 
zemljišča, vodo, materiale in ogljik; poudarja, da bi morali ti kazalniki temeljiti na 
pristopu okoljskega odtisa, ki bi upošteval vplive v vsem življenjskem ciklu; 

24. poudarja, da so posebni kazalniki učinkovite rabe virov odločilnega pomena na vseh 
področjih politike, in poziva Komisijo, naj vključi tovrstne kazalnike v vse svoje presoje 
vpliva;

25. meni, da bi moral sedmi okoljski akcijski program težiti k uresničitvi vizije in faz 
časovnega okvira za Evropo, gospodarno z viri;

26. poudarja, da ekološke inovacije v EU spodbujajo učinkovitejšo rabo virov tudi zunaj naših 
meja ter tako zmanjšujejo izčrpavanje svetovnih virov; zato poziva države članice, naj 
okrepijo svoje strategije za učinkovito rabo virov in si delijo znanje na svetovnih forumih, 
na primer na vrhunskem srečanju Rio+20;

°

° °

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

„Svetovno gospodarstvo se počasi in neenakomerno izvija iz najhujše krize, ki smo jo kdaj 
poznali. Čeprav sproti rešujemo težave, kot so visoka brezposelnost, inflacijski pritiski ali 
fiskalni deficiti, se moramo ozreti v prihodnost in razviti nove načine, s katerimi bomo 
zagotovili, da bomo imeli rast in napredek, ki sta nam bila doslej samoumevna, tudi še v 
prihodnosti.” OECD, Green Growth (Zelena rast) 2011

O izzivih ni dvoma: naš planet se približuje devetim milijardam prebivalcev leta 2050, število 
potrošnikov srednjega razreda se bo v naslednjih desetih letih skoraj podvojilo na več kot tri 
milijarde, po podatkih Organizacije OZN za prehrano in kmetijstvo se mora proizvodnja 
hrane do leta 2050 povečati za 70 %, že zdaj pa je 60 % svetovnih ekosistemov poškodovanih 
ali se netrajnostno izkoriščajo. 

Evropa potrebuje nov program za prihodnjo rast, kar bo zahtevalo drugačno miselnost: nov 
način dojemanja naših vzorcev proizvodnje in potrošnje. Ne bodo potrebne samo tehnične, 
temveč tudi institucionalne spremembe in socialne inovacije. Novi program za prihodnjo rast 
bo Evropi zagotovil visoko stopnjo blaginje in kakovosti življenja.

Prve korake proti novemu programu zastavlja časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri, ki 
podaja tudi analizo. Ne odraža pa, da so spremembe nujne. Za pretvorbo gospodarstva v 
sklenjen krog si preprosto ne moremo privoščiti deset, dvajset let. Nimamo veliko časa, saj 
živimo v zelo tekmovalnem svetu, gospodarstva v vzponu pa neznansko hitro rastejo. 
Evropska komisija je zastavila pravo smer, vendar oblikovani ukrepi niso dovolj konkretni.

Zato je naloga Parlamenta, da opredeli prednostne naloge ter potisne Komisijo, države članice 
in gospodarske panoge proti ambicioznejšemu programu. Tako naloga naše institucije ni zgolj 
slediti strukturi časovnega okvira, pač pa najprej opredeliti njegove prednostne naloge in 
določiti merila za nov program za prihodnjo rast, da bi okrepili njegov položaj in poslali jasno 
politično sporočilo. 

Najpomembnejši izzivi so: 1) Ustvariti skupen program z javnim in zasebnim sektorjem. 
Prehod v krožno gospodarstvo je družbeni izziv, kar bi morali dojeti vsi. 2) Korenito izboljšati 
uporabo sekundarnih materialov v Evropi in ustvariti prave spodbude za preprečitev 
nastajanja odpadkov in njihovo ponovno uporabo. 3) Postaviti učinkovito rabo virov in 
trajnost za najpomembnejšo prednostno nalogo v inovacijskih programih na evropski in 
nacionalni ravni. 4) Spremeniti način, kako merimo blaginjo in gospodarsko rast, upoštevaje 
okoljsko trajnost, naravni kapital in učinkovito rabo virov. 5) Določiti nova merila za vse 
izdelke, ki prihajajo na evropski trg, in sicer tako, da se področje uporabe direktive o okoljsko 
primerni zasnovi izdelkov razširi na vsebnost recikliranih materialov, trajnost in možnost 
ponovne uporabe.

Novi program za prihodnjo rast pomeni, da ni več sprejemljivo nadaljevati po starem. To bo 
težavna politična lekcija, saj zahteva pogum in vizijo ter moč za zagovarjanje dolgoročnejšega 
programa. Resno moramo premisliti o subvencijah. Pogosto niso škodljive le za okolje, 
temveč onemogočajo tudi inovacije. Vladne subvencije in stimulacijski svežnji morajo biti 
zlasti v teh kriznih časih osredinjeni na strukturno krepitev gospodarstva. Za to je treba 
postopoma opustiti škodljive subvencije in s tem ustvariti nove priložnosti. 
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V politični razpravi se pogosto osredotočamo na vprašanje ciljev in kazalnikov. Znanstvena 
srenja deluje v to smer in si še naprej prizadeva, da bi jih razvila, kajti podatke moramo zares 
razumeti. Katera je prava smer, že vemo. Ne moremo si privoščiti čakanja na popolne 
kazalnike in cilje, ki se vedno zdijo dosegljivi v samo nekaj letih. Dovolj že vemo, da se v 
političnem smislu premaknemo naprej; podrobnosti bomo urejali kasneje.

To ni samo evropski program: nov program za prihodnjo rast bi morali sprejeti tudi na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Eurobarometer kaže, da so evropski državljani 
pripravljeni v tem programu prevzeti dejavno vlogo – z bolj trajnostno potrošnjo, z 
zmanjševanjem količine odpadkov, njihovim boljšim zbiranjem in sortiranjem. Tak odnos 
kaže, da učinkovitejša raba virov ni samo naloga „od zgoraj navzdol“, temveč se da k njej 
pristopiti z dveh strani, torej „od zgoraj navzdol“ in „od spodaj navzgor“. Pri udeležbi 
državljanov imajo odločilno vlogo lokalni politiki. Učinkovito rabo virov so državljani že 
sprejeli, dajmo jo še mi. 

Mednarodno gledano gremo lahko samo naprej. EU bi morala odigrati vodilno vlogo pri 
uveljavljanju tega novega programa za prihodnjo rast na vrhunskem srečanju Rio+20. Prehod 
v zeleno gospodarstvo je neizogiben, učinkovitejša raba virov pa je njegov sestavni del. EU bi 
morala izkoristiti svojo politično in gospodarsko moč in v to smer pritegniti tudi druge dele 
sveta.

Da bi zagotovili blaginjo sebi in tudi prihodnjim generacijam omogočili enake koristi, kot jih 
uživamo mi, moramo začeti delovati v okviru omejitev našega planeta in ločiti gospodarsko 
rast od porabljanja virov.


