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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· επισημαίνει το γεγονός ότι η αποσύνδεση της 
πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση των πόρων, και ειδικά των 
υλών, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και τη μείωση της σημερινής σχετικής εξάρτησής της από τις εισαγωγές 
πόρων, ιδίως πρώτων υλών· πιστεύει ότι το Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την 
Καινοτομία "Horizon 2020" πρέπει να παίξει κεντρικό ρόλο σε αυτό το θέμα· καλεί την 
Επιτροπή να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς η πρόοδος των κρατών 
μελών προς την κατεύθυνση μιας πιο αποτελεσματικής χρήσης των πόρων θα 
αξιολογείται, με συγκεκριμένο τρόπο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν εθνικούς οδικούς χάρτες αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
που θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα και στόχους, σύμφωνα  με τις κατευθύνσεις 
του Οδικού Χάρτη της ΕΕ·

2. επισημαίνει ότι το νερό είναι ένας ζωτικός πόρος που πρέπει να τύχει αποτελεσματικής 
προστασίας και διαχείρισης στην ΕΕ· εκτιμά πώς, επειδή οι λεκάνες απορροής βρίσκονται 
ως επί το πλείστον επί του εδάφους περισσότερων του ενός κρατών μελών, απαιτούνται 
κοινές επενδύσεις για τη διαχείριση του νερού·

3. επισημαίνει ότι η επιτυχία της πολιτικής για την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνέπειά της προς όλες τις σχετικές εσωτερικές και 
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και από την πολιτική δέσμευση των κρατών μελών για την 
εφαρμογή της· παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει σαφείς, μετρήσιμους και 
επαληθεύσιμους στόχους καθώς και δείκτες και μέτρα – συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
στόχων και συγκεκριμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών, που θα υποστηρίζονται από τις 
αναγκαίες πιστώσεις και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς – προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επιτυχία της εμβληματικής πρότασης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο οδικός 
χάρτης για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους συνάδει με τη 
στρατηγική της ΕΕ για τις πρώτες ύλες·

4. υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής σχετικά με τη μετατόπιση του φορολογικού βάρους  
από την εργασία προς τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό φόρο· Εκτιμά, ωστόσο,  πως σε 
πολλούς κλάδους ένας φόρος επί των ορυκτών πόρων δεν αποτελεί τον κατάλληλο 
φορολογικό μηχανισμό για μια πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά και 
ταχύτερα τις επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις ετοιμάζοντας σχέδια και 
χρονοδιαγράμματα και υποβάλλοντας εκθέσεις περί αυτών ως μέρος των Εθνικών 
Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων τους· σημειώνει ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί κατά 
τρόπο που δεν θα θίγεται η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και δεν θα αυξάνεται ο κίνδυνος 
διαρροής άνθρακα· καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν τις νέες τεχνολογίες και τη 
βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, μεταξύ των άλλων, διασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές τους 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων αντικατοπτρίζουν καλύτερα  τη μέριμνα για 
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αποτελεσματική χρήση των πόρων· εκτιμά πως οι δράσεις για την ανάπτυξη κριτηρίων 
και την ενθάρρυνση της υιοθέτησης των κριτηρίων αυτών από τις δημόσιες αρχές θα 
πρέπει να ενισχυθούν·

5. επισημαίνει ότι η επιβολή έμμεσων φόρων ή η κατάργηση υφισταμένων επιδοτήσεων δεν 
αποτελούν κατάλληλα μέσα για να βελτιωθεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων, 
δεδομένου ότι μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικές εξωτερικεύσεις κόστους σε διαφόρους 
τομείς και να επιτείνουν τις ανησυχίες στο θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης· επισημαίνει 
ότι κάθε αύξηση του συνολικού κόστους των πρώτων υλών ενδέχεται να προκαλέσει την 
απομάκρυνση επενδύσεων από την ΕΕ·

6. υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματική χρήση των πόρων πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση 
των τεχνικών επιδόσεων της ΕΕ ώστε να αξιοποιούνται καλύτερα οι πρώτες ύλες σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας (στο πλαίσιο της εξόρυξης, της επεξεργασίας, του 
εξευγενισμού και της ανακύκλωσης)·

7. επισημαίνει το γεγονός ότι πολλοί βιομηχανικοί κλάδοι έχουν αυξήσει σημαντικά την 
αποτελεσματικότητά τους  κατά τη χρήση των πόρων τους, λόγω κυρίως των τεράστιων 
αυξήσεων των τιμών· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η προώθηση της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων προϋποθέτει μια ριζική αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων της 
κοινωνίας, καθώς και αλλαγές στην παραγωγή που ωθούνται περισσότερο από τις 
επιδόσεις παρά από τις τάσεις  και επιτυγχάνονται μέσω νέων λύσεων για μια 
αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και μέσω πολιτικών που αποφέρουν τα μέγιστα  
οφέλη  στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού· ζητεί, συνεπώς:

- να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στα καινοτόμα επιχειρηματικά πρότυπα· 

- να δοθεί επιπλέον προσοχή στην επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών επενδύοντας 
στο σχεδιασμό προϊόντων που  λειτουργούν αξιόπιστα για περισσότερο χρόνο (από τη 
στιγμή που τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά μέχρι το τέλος της χρήσιμης ζωής τους) 
και που, από τη στιγμή που θα αχρηστευθούν, εύκολα θα μπορούν να προωθηθούν για 
την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων και εύκολα  μπορούν να επισκευάζονται 
και να επαναχρησιμοποιούνται· 

- να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην έρευνα για νέες βιώσιμες τεχνολογίες εξόρυξης 
και επεξεργασίας μετάλλων·

- να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασμού (eco-
design), με βάση εκτίμηση επιπτώσεων,  ώστε να καλύψει κριτήρια όπως η 
αποτελεσματική χρήση των πόρων, τα ποσοστά ανακυκλωμένων υλών, η διάρκεια ζωής 
και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και να εφαρμοστεί πλήρως η οδηγία αυτή· 

- να εγκριθεί ένα πρόγραμμα «top-runner», ως ένας αποτελεσματικός μηχανισμός 
παροχής κινήτρων για τη βελτίωση των επιδόσεων·

8. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την αποτελεσματική χρήση των πόρων στις 
εμβληματικές πρωτοβουλίες "Ολοκληρωμένη Βιομηχανική Πολιτική" και "Ένωση 
Καινοτομίας", όπου θα πρέπει να περιλαμβάνεται η ανάπτυξη των μακροπρόθεσμων 
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τομεακών βιομηχανικών στρατηγικών και πολιτικών που είναι αναγκαίες για την 
υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και της ενέργειας·

9. ζητεί την ταχεία έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαίσιο περί Αποβλήτων και της 
ιεράρχησης των αποβλήτων, που θα πρέπει να αποσκοπεί στο να δοθεί προτεραιότητα 
στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και λοιπές μεθόδους 
ανάκτησης  αντί της διάθεσης ενώ θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνεται σταδιακά η 
υγειονομική ταφή·

10. επισημαίνει την ανάγκη χρήσης εναλλακτικών προϊόντων μέσω μιας τροποποίησης των 
ενεργοβόρων προτύπων με υψηλή κατανάλωση υλών, με διατήρηση παράλληλα του ιδίου 
επιπέδου επιδόσεων, καθώς και την ανάγκη χρήσης εναλλακτικών πρώτων και λοιπών 
υλών, που θα απαιτούν λιγότερο ενεργοβόρες διαδικασίες επεξεργασίας·

11. σημειώνει ότι η πραγματοποίηση επενδύσεων στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία αποτελούν τον ασφαλέστερο τρόπο για να επιτευχθεί η αποτελεσματική 
χρήση των πόρων χωρίς να παρεμποδίζεται η βιομηχανική ικανότητα, το αναπτυξιακό 
δυναμικό και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, και για να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα 
και αποδοτικότητα των τεχνολογιών που απαιτούνται για την πλέον αποτελεσματική 
χρήση των πόρων και για μεγαλύτερη οικονομική ανταγωνιστικότητα· ζητεί, συνεπώς:

- οι προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρώπη στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης  
και της καινοτομίας να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων·

-  να χορηγηθεί επαρκής χρηματοδότηση στα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που 
επικεντρώνονται  στην αποτελεσματική χρήση των πόρων και στην έρευνα για νέα 
υποκατάστατα υλικά, ως τμήμα του Προγράμματος "Horizon 2020" ( στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων  που αφορούν  τις προκλήσεις της κοινωνίας και τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα), καθώς και στο πλαίσιο των ειδικών μηχανισμών για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις·

12. τονίζει τη σημασία της χρήσης των ιδίων πόρων προκειμένου να καταστεί η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία πλέον ανταγωνιστική και καινοτόμος·   υπογραμμίζει τον ρόλο των νέων 
τεχνολογιών εξόρυξης για τη προώθηση της βιώσιμης εξορυκτικής δραστηριότητας·

13. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει, το συντομότερο δυνατό, ακριβείς δείκτες που θα 
βασίζονται στον κύκλο ζωής  για τη μέτρηση της κατανάλωσης των πόρων, ώστε να 
καταστεί δυνατή η χάραξη πολιτικών για την αποτελεσματική χρήση των πόρων, η 
προσαρμογή στις μελλοντικές τάσεις και η διαχείριση των πραγματικών και τεχνητών 
ελλείψεων πρώτων υλών·

14. χαιρετίζει τη δημοσίευση από την Επιτροπή του νέου Σχεδίου Δράσης για την Οικολογική 
Καινοτομία, όπως  προβλεπόταν από το σχέδιο «Ένωση Καινοτομίας», και ζητεί την 
αδιάλειπτη εφαρμογή του·

15. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική χρήση των πόρων δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, 
αλλά μάλλον ένα απαραίτητο μέσον για την επίτευξη ανάπτυξης, οικονομικής 
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μεγέθυνσης, βιωσιμότητας, ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης και ευημερίας για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ·

16. εκτιμά πως οι φυσικές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των ενισχυμένων δασικών και 
ορυκτών υλών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς ως υποκατάστατα των σήμερα εν 
χρήσει οικοδομικών υλικών·

17. επισημαίνει ότι η απουσία τελικών χρηστών είναι το βασικό εμπόδιο για την πλήρη 
ανακύκλωση των διαφοροποιημένων δημοτικών αποβλήτων· είναι της άποψης πως οι 
καινοτόμες τεχνολογίες και τα συστήματα χρηματοδοτικής υποστήριξης μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων έχουν βασικό ρόλο στην παραγωγή από τους πόρους αυτούς 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που να καλύπτουν ανάγκες της αγοράς·

18. ζητεί για τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας και για τα Κέντρα Γνώσης και 
Καινοτομίας που προβλέπονται στον τομέα των πρώτων υλών να ασχοληθούν όχι μόνο με 
το θέμα της βιώσιμης εκμετάλλευσης, διαχείρισης και ανακύκλωσης των πόρων, αλλά και 
με την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και υποκατάσταση·

19. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική χρήση των πόρων στην εξορυκτική και μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ, 
ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα, μεταξύ άλλων μέσω του να 
προωθηθεί η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και να αυξηθεί η παραγωγή παράγωγων 
προϊόντων σε όλο το μήκος της αλυσίδας των βασικών μετάλλων·

20. είναι της άποψης πως η διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να γίνεται με 
στρατηγικά και περιβαλλοντικά ορθότερο τρόπο· φρονεί  ότι θα πρέπει να καταβληθεί 
μεγαλύτερη προσπάθεια για τη διαχείριση των υφιστάμενων στην ΕΕ πόρων, και ειδικά 
των ορυκτών, των μετάλλων και της ξυλείας, καθώς και των ενεργειακών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων· υπογραμμίζει τη δυνητική ικανότητα της 
ΕΕ να καλύπτει τις ανάγκες της σε πρώτες ύλες, και την καλεί να περιορίσει την 
εξάρτησή της από τις εισαγωγές πρώτων υλών που παράγονται με περιβαλλοντικώς  
επιβλαβείς μεθόδους·

21. εκτιμά πως οι βιομηχανίες στα κράτη μέλη οφείλουν όλο και περισσότερο να στηρίζονται 
σε εγχώριες πρώτες ύλες· επισημαίνει ότι η διαχείριση των εγχωρίων πόρων πρέπει να 
εξασφαλίζει τη μη κατασπατάλησή τους και τη χρήση τους προς όφελος των τοπικών 
κοινοτήτων, π.χ. μέσω φορολόγησης εισοδημάτων ή δημιουργίας θέσεων εργασίας σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας πρώτων υλών ευρισκόμενες γεωγραφικά πλησίον του τόπου 
χρήσης των προϊόντων·

22. τονίζει ότι, για τον ασφαλή εφοδιασμό των κρατών μελών με ορυκτούς πόρους, πρέπει  
βασικό στοιχείο των εργασιών μας να αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της 
προστασίας των κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων, της ανάπτυξης  δυνητικών πόρων και 
της χάραξης μιας σωστής πολιτικής για την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων·

23. τονίζει ότι οι δασικοί πόροι της ΕΕ διαθέτουν μεγάλο δυναμικό για να συμβάλουν στους  
στόχους της στον τομέα της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και προσφέρουν ένα 
βιώσιμο τρόπο βελτίωσης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας του οικοδομικού κλάδου 
της·
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24. καλεί την ΕΕ να προαγάγει τη χρήση της βιομάζας, που είναι μια ανανεώσιμη πρώτη ύλη, 
στην παραγωγή και χρήση προϊόντων βιολογικής προέλευσης·

25. τονίζει την ανάγκη προώθησης της δασικής προστασίας στην ΕΕ και εδραίωσης των 
συνδυασμένων μεθόδων πρόληψης κινδύνων, δεδομένου ότι οι δασικοί πόροι και οι 
περιβαλλοντικές ιδιότητες των δασών αποτελούν ένα σημαντικό φυσικό κεφάλαιο· ζητεί 
να θεσπιστούν χρηματοδοτικά μέσα  για τη χρηματοδότηση προληπτικών μέτρων δασικής 
πυροπροστασίας και αντιπαρασιτικής δράσης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, από 
κοινού με τον κλάδο της ξυλείας, τις δυνατότητες εφαρμογής ειδικών μέτρων για τη 
βιώσιμη εκμετάλλευση των δασικών πόρων, ειδικά μέσω πιλοτικών έργων· τάσσεται υπέρ 
μιας καλύτερης εφαρμογής των μέτρων στον τομέα της δασοκομίας που ήδη υπάρχουν 
στο πλαίσιο των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, ώστε να αυξηθεί η οικονομική αξία των 
δασών και να εξασφαλιστεί περισσότερη ξυλεία, π.χ. μέσω εργασιών αναφύτευσης στο 
πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης·

26. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης επενδύσεων στην ανακύκλωση των πρώτων υλών 
και των σπανίων γαιών, δεδομένου ότι η εξόρυξη, ο εξευγενισμός και η ανακύκλωση των 
σπανίων γαιών έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όταν δεν υπάρχει σωστή 
διαχείριση·

27. τονίζει τη σημασία των αυξημένων ελέγχων για παράνομες εξαγωγές αποβλήτων 
προκειμένου να παραμείνουν εντός της ΕΕ οι πολύτιμες πρώτες ύλες·

28. επισημαίνει τον αυξημένο παγκόσμιο ανταγωνισμό όσον αφορά τους πόρους και τα 
«τεχνολογικά μέταλλα»· τονίζει ότι η πολιτική και τεχνολογική πρωτοκαθεδρία της 
Ευρώπης όσον αφορά την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη, η ανταγωνιστική θέση της ΕΕ 
και οι δυνατότητες για τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από τον απρόσκοπτο εφοδιασμό της με αυτούς τους εισαγόμενους 
πόρους· ζητεί να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μέσω της ανάπτυξης:

- μιας  πολιτικής της ΕΕ για τη βιομηχανική καινοτομία που θα βασίζεται στις αρχές της 
μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της υποκατάστασης·

- μιας συνολικής στρατηγικής για το βιώσιμο εφοδιασμό της ΕΕ σε πρώτες ύλες, ιδίως σε 
σπάνιες γαίες και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πρώτων υλών  που προέρχονται από 
πόρους της ΕΕ· επισημαίνει ότι η εν λόγω στρατηγική θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
μια εμπορική πολιτική της ΕΕ που να βασίζεται στη διαφάνεια, την αμοιβαιότητα, το 
σεβασμό της δημοκρατίας και του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες 
εξαγωγής·

29. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις καινοτόμες τεχνολογίες όπως η "αστική 
μεταλλειολογία" και η "ανασκαφή χωματερών" που καθιστούν δυνατή την ανάκτηση και 
επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων πρώτων υλών·

30. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων, ειδικά προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας π.χ. τα 
σχετικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανταγωνιστικότητας 
και Καινοτομίας (EACI)· καλεί την Επιτροπή να παράσχει υποστήριξη στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις σε αυτό τον τομέα προωθώντας την από κοινή αξιοποίηση των 
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βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και παρέχοντας πρόσβαση στις σχετικές 
έρευνες στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου και του Προγράμματος "Horizon 
2020"·

31. τονίζει τη σημασία των προσόντων και της κατάρτισης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ξεκινήσουν έναν εκτενή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και με τους 
ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς κύκλους σε αυτό το πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους βιομηχανικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους, να 
στηρίξουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων μέσω ειδικών πανεπιστημιακών 
προγραμμάτων και υποτροφιών· σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζει επίσης τα σχετικά 
προγράμματα ανταλλαγών όπως το Πρόγραμμα Erasmus Mundus για τα Ορυκτά και το 
Περιβάλλον·
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