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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. az Európa 2020 stratégia céljainak elérése érdekében hangsúlyozza az erőforrás-
hatékonyság jelentőségét; kiemeli, hogy a tényleges gazdasági növekedésnek az erőforrás-
felhasználástól, azaz az anyagfelhasználástól való leválasztása alapvető Európa ipari 
versenyképességének növelésében, valamint az importált erőforrásoktól, különösen a 
nyersanyagoktól való jelenlegi relatív függőség csökkentésében; meggyőződése, hogy a 
kutatást és az innovációt szolgáló Horizont 2020 keretprogramnak alapvető szerepet kell 
játszania e tekintetben; sürgeti a Bizottságot, hogy ismertessen további részleteket arra 
vonatkozóan, hogy az európai szemeszter folyamatának részeként konkrétan hogyan 
fogják értékelni a tagállamok által az erőforrás-hatékonyság növelése irányában tett 
előrelépéseket, sürgeti a tagállamokat, hogy fogadjanak el nemzeti erőforrás-hatékonysági 
ütemterveket, amelyek konkrét intézkedéseket és célokat tartalmaznak az európai uniós 
ütemterv céljaival összhangban;

2. rámutat arra, hogy a víz alapvető fontosságú erőforrás, amelyet meg kell védeni, és 
amellyel hatékonyan kell gazdálkodni az EU-ban; úgy véli, hogy mivel a vízgyűjtő 
területek általában több tagállam területén helyezkednek el, közös beruházásokra van 
szükség a vízgazdálkodás területén;

3. rámutat arra, hogy a forráshatékonysági politika sikere nagymértékben függ az EU összes 
idevonatkozó belső és külső politikáival való összhangjától, valamint a tagállamoknak az 
alkalmazása iránt mutatott politikai elkötelezettségétől; sürgeti a Bizottságot, hogy 
javasoljon egyértelmű, mérhető és ellenőrizhető célokat, valamint mutatókat és 
intézkedéseket, beleértve speciális célokat és konkrét jogalkotási kezdeményezéseket is, 
amelyeket a szükséges forrásoknak és pénzügyi mechanizmusoknak kell alátámasztaniuk 
annak biztosítása érdekében, hogy a kiemelt javaslat sikeres legyen; kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az erőforrás-hatékony Európára vonatkozó útiterv összhangban 
legyen az Unió nyersanyag-stratégiájával;

4. támogatja a Bizottság azon elképzelését, miszerint az adóterheket a munkaerőről az 
energia- és a környezetvédelmi adók felé kellene elmozdítani; úgy véli azonban, hogy 
számos ágazatban az ásványi készletekre kivetett adó nem megfelelő fiskális eszköz az 
erőforrás-hatékonyság fokozásához; üdvözli a tagállamok ösztönzésére irányuló azon 
szándékot, hogy gyorsabban szüntessék meg a környezeti szempontból káros 
támogatásokat azáltal, hogy terveket, ütemterveket és jelentéseket készítenek azokról 
nemzeti reformprogramjuk keretében; megjegyzi, hogy ezt oly módon kell elérni, hogy az 
ne károsítsa az EU versenyképességét, és ne növelje a CO2-kibocsátás áthelyezésének 
kockázatát; sürgeti a tagállamokat, hogy segítsék elő az új technológiákat és a fenntartható 
növekedést többek annak biztosításával, hogy közbeszerzési politikáik jobban tükrözzék 
az erőforrás-hatékonyságot; meggyőződése, hogy a kritériumok kidolgozására és azoknak 
a közigazgatási szervek körében való elterjesztésére irányuló tevékenységeket meg kell 
erősíteni;
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5. megjegyzi, hogy a közvetett adóztatás, illetve a meglévő támogatások megszüntetése nem 
megfelelő eszközök az erőforrás-hatékonyság növeléséhez, mivel ezek számos ágazatban 
negatív externáliákhoz vezethetnek, és a társadalmi igazságossággal kapcsolatos 
aggályokat ébreszthetnek; rámutat arra, hogy a nyersanyagok teljes költségének bármilyen 
növelése a beruházások EU-n kívülre történő áthelyezését is eredményezheti;

6. emlékeztet rá, hogy az erőforrás-hatékonyságnak azt kell célul tűznie, hogy segítse 
Európát a technikai teljesítmény javításában, hogy minél többet tudjon kinyerni a 
nyersanyagokból az értéklánc teljes hosszán (a bányászat, a feldolgozás, a finomítás és az 
újrahasznosítás során);

7. kiemeli, hogy számos ipari ágazat − főleg az óriási áremelkedések miatt − jelentős 
mértékben növelte hatékonyságát az erőforrások felhasználása tekintetében; hangsúlyozza 
azonban, hogy az erőforrás-hatékonyság fokozása a társadalmi fogyasztási szokások 
alapvető változását teszi szükségessé a termelés olyan változásai mellett, amelyeket a 
teljesítmény, nem pedig a trendek határoznak meg, és ami a hatékony erőforrás-
gazdálkodásra vonatkozó új megoldások, valamin olyan szakpolitikák révén valósítható 
meg, amelyek a növekedés, a munkahelyek és az energiabiztonság szempontjából a 
legtöbb előnnyel járnak az EU számára; ezért a következőket szorgalmazza:

– innovatív üzleti modellekbe történő beruházás,

– kiemelt figyelmet kell fordítani a nyersanyagok újrahasznosítására olyan termékek 
tervezésébe történő beruházásokkal, amelyek (a forgalomba hozataluktól a hasznos 
élettartamuk végéig) hosszú időn át megbízhatóan működnek, és amelyek 
elhasználódásukat követően könnyen kezelhetők az újrafeldolgozás és a 
hulladékgazdálkodás tekintetében, valamint amelyek könnyen javíthatók és 
újrahasznosíthatók,

– új, fenntartható bányászati és fémfeldolgozó technológiák kutatásába történő 
beruházások,

– a környezetbarát tervezésről szóló irányelv hatályának hatástanulmány alapján történő 
kiterjesztése úgy, hogy olyan kritériumok is beletartozzanak, mint az erőforrás-
hatékonyság, az újrahasznosított anyagok aránya, a tartósság és újrafelhasználhatóság, 
valamint az irányelv maradéktalan végrehajtása,

– teljesítménynövelésre ösztönző hatékony mechanizmus mint magasan teljesítő program 
elfogadása;

8. kéri a Bizottságot, hogy ésszerűsítse az erőforrás-hatékonyságot az integrált iparpolitika és 
az innovatív Unió kiemelt kezdeményezéseken belül, amelyeknek tartalmazniuk kell az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó, erőforrás- és energiahatékony gazdaság felé való 
átmenetet támogató hosszú távú ágazati ipari stratégiák és politikák kialakítását;

9. felszólít a hulladékokról szóló keretirányelv és különösen a hulladékhierarchia azonnali 
végrehajtására, amelynek célja, hogy előnyben részesítse a megelőzést, az újrahasznosítást 
és az újrafeldolgozást, illetve egyéb módokon való visszanyerést az ártalmatlanítási 
módszerekkel szemben, ugyanakkor folytassa a hulladéklerakóban történő elhelyezés 
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fokozatos visszaszorítását;

10. felhívja a figyelmet arra, hogy azonos teljesítményszintet elérni képes alternatív termékek 
használatára van szükség a magas energia- és anyagszükségletű fogyasztási mintázatok 
megváltoztatása érdekében, valamint alternatív nyersanyagok és egyéb anyagok 
használatára, amelyek csökkentik az előállítási folyamat energiaszükségletét;

11. megállapítja, hogy az európai ipari kapacitások, a növekedési potenciál és a 
versenyképesség akadályozása nélkül az erőforrás-hatékonyság megvalósulásának, illetve 
az erőforrások hatékonyabb felhasználásához és a magasabb szintű versenyképességhez 
szükséges technológiák rendelkezésre állása és teljesítménye fejlesztésének legjobb módja 
a kutatásba, fejlesztésbe és innovációba történő beruházás; ezért a következőket 
szorgalmazza:

– európai K+F+I erőfeszítések összeegyeztetése az erőforrás-hatékonysági 
célkitűzésekkel,

– elegendő finanszírozás biztosítása a Horizont 2020 programon belül (a társadalmi 
kihívásokra és az ipari versenyképességre irányuló programok keretében) és a kkv-knak 
szánt speciális eszközök összefüggésében az erőforrás-hatékonyságra irányuló kutatási 
és innovációs programok, valamint az új helyettesítő anyagokkal kapcsolatos kutatások 
számára;

12. hangsúlyozza a saját forrásai felhasználásának jelentőségét az európai ipar 
versenyképesebbé és innovatívabbá tétele érdekében; hangsúlyozza az új bányászati 
technológiák szerepét a fenntartható bányászat előmozdításában;

13. sürgeti a Bizottságot, hogy amilyen gyorsan csak lehet, állapítson meg pontos életciklus-
alapú mutatókat az erőforrások fogyasztásának mérésére annak érdekében, hogy hathatós 
erőforrás-hatékonysági politikákat lehessen kialakítani, igazodni lehessen a jövőbeli 
trendekhez és kezelni lehessen a tényleges és mesterséges nyersanyaghiányt;

14. üdvözli, hogy a Bizottság közzétette az új ökoinnovációs cselekvési tervet, az Innovatív 
Unió tervben ígérteknek megfelelően, és szorgalmazza annak folyamatos végrehajtását;

15. megjegyzi, hogy az erőforrás-hatékonyság önmagában nem lehet cél, hanem annak az 
európai polgárok és vállalatok számára a fejlődés, a növekedés, a fenntarthatóság, a 
versenyképesség, a foglalkoztatás és a jólét elengedhetetlen eszközét kell jelentenie;

16. úgy véli, hogy a természetes anyagok, − a feldolgozott fát és a feldolgozott ásványi 
anyagokat is beleértve −, sikeresen felhasználhatók a manapság használatos építőanyagok 
helyettesítőiként;

17. rámutat arra, hogy a végfelhasználók hiánya jelentős akadályt jelent a szelektív települési 
hulladék teljes újrahasznosítása szempontjából; úgy véli, hogy az innovatív technológiák 
és a kkv-knak nyújtott pénzügyi támogatási rendszerek alapvető fontosságúak ahhoz, hogy 
ezen erőforrások felhasználásával magas minőségű, piacorientált termékeket állítsanak 
elő;
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18. sürgeti, hogy a nyersanyagok területén létrehozandó innovációs partnerségek és 
tudásinnovációs központok ne csak az erőforrások fenntartható felhasználásának, 
kezelésének és újrahasznosításának területével foglalkozzanak, hanem a megelőzéssel, az 
újrafelhasználással és a helyettesítéssel is;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy végezzen vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy hogyan 
növelhető az erőforrás-hatékonyság az EU bányászati ágazatán és feldolgozóiparán belül a 
versenyképesség és a fenntarthatóság növelése érdekében, például az új technológiák 
elterjesztése és a fémek tekintetében a melléktermékek előállításának javítása révén;

20. úgy véli, hogy Európa erőforrásait stratégiai és környezeti szempontból megfelelőbben 
kellene kezelni; úgy véli, hogy nagyobb erőfeszítésre van szükség a meglévő európai 
erőforrásokkal való gazdálkodás területén, különös tekintettel az ásványi anyagokra, 
fémekre és faanyagokra, valamint az olyan energiaforrásokra, mint a fosszilis 
tüzelőanyagok; hangsúlyozza, hogy az Unió potenciálisan képes lenne saját 
nyersanyagszükségleteinek fedezésére, és sürgeti, hogy csökkentse a környezeti 
szempontból nem fenntartható módszerekkel előállított nyersanyagok importjától való 
függőségét;

21. úgy véli, hogy a tagállamok iparának egyre inkább a belföldi nyersanyagokra kell 
támaszkodnia; rámutat arra, hogy a belföldi erőforrásokkal történő gazdálkodásnak 
biztosítania kell, hogy azokat ne pazarolják és a helyi közösségek érdekében használják 
fel, például az adóbevételek vagy a felhasználási hely közelében létrehozott nyersanyag-
feldolgozó üzemekben létesítendő munkahelyek révén;

22. hangsúlyozza, hogy az ásványi készletek biztonságának a tagállamok számára történő 
garantálása érdekében a munka alapját a fenntartható fejlődésnek kell képeznie a fosszilis 
tüzelőanyag-készletek védelme, a potenciális erőforrások kialakítása és az ásványi 
készletek kiaknázására irányuló megfelelő politikák kidolgozása révén;

23. hangsúlyozza, hogy az Unió erdészeti erőforrásai jelentős potenciállal rendelkeznek, 
amely képes hozzájárulni az uniós energiahatékonysági célkitűzésekhez, és fenntartható 
eszközt kínálnak az uniós építőipari ágazaton belül az energiahatékonyság növelésére;

24. sürgeti az EU-t, hogy a termelésen belül támogassa a biomassza felhasználását, amely 
megújuló nyersanyag, valamint a bioforrásból származó termékek használatát;

25. hangsúlyozza, hogy az Unión belül fokozni kell az erdővédelmet és meg kell erősíteni a 
kapcsolódó kockázatmegelőzési módszereket, mivel az erdészeti erőforrások és a fa 
környezetvédelmi értékei jelentős természeti tőkét jelentenek; sürgeti, hogy hozzanak létre 
pénzügyi eszközöket az erdőtüzek és az élősködők megelőzését célzó intézkedések 
finanszírozására; felszólítja a Bizottságot, hogy a fakitermelő iparággal együtt vizsgálja 
meg az erdészeti erőforrások fenntartható – többek között kísérleti projekteken keresztül 
történő – kitermelésére irányuló konkrét intézkedések elfogadásának lehetőségét; 
támogatja az Unió különféle politikái keretében meghozott erdészeti intézkedések 
megfelelőbb alkalmazását az erdők gazdasági értékének javítása és a fa szélesebb körű 
rendelkezésre állása érdekében, például a vidékfejlesztési programok keretében végzett 
újratelepítési munkák révén;
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26. hangsúlyozza, hogy be kell ruházni a nyersanyagok és ritkaföldfémek újrahasznosításába, 
mivel a ritkaföldfémek bányászata, finomítása és újrahasznosítása nem megfelelő kezelés 
esetén súlyos környezeti következményekkel jár;

27. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a hulladék illegális exportjára irányuló ellenőrzéseket 
annak érdekében, hogy az EU-n belül tartsák az értékes nyersanyagokat;

28. kiemeli az erőforrásokért és a „technológiai fémekért” folytatott növekvő globális 
versenyt; hangsúlyozza, hogy a globális fenntartható fejlődésen belül az európai politikai 
és technológiai vezető szerep, az Unió versenyképes helyzete és az uniós „környezetbarát 
munkahelyekben” rejlő potenciál szorosan függ ezen importált forrásokkal való 
biztonságos ellátástól; sürgeti európai hozzáadott érték létrehozását az alábbiak 
kidolgozása révén:

– a csökkentés, újrafelhasználás, újrahasznosítás és a helyettesítés alapelveire épülő uniós 
ipari innovációs politika,

– az Unió nyersanyagokkal, különösen ritkaföldfémekkel és más alapelemekkel történő 
fenntartható ellátására vonatkozó átfogó stratégia; megállapítja, hogy a stratégiának 
tartalmaznia kell egy átláthatóságon, kölcsönösségen, valamint a demokrácia, a 
környezetvédelem és az exportáló országok fenntartható fejlődésének tiszteletben tartásán 
alapuló uniós kereskedelmi politikát;

29. kéri, hogy fordítsanak fokozott figyelmet az olyan innovatív technológiákra, mint például 
a hulladéklerakók kitermelése és a hulladékok újrahasznosítása, amelyek lehetővé teszik 
az értékes nyersanyagok visszanyerését és újrafelhasználását;

30. sürgeti a Bizottságot, hogy erősítse meg az energiahatékonysággal foglalkozó tanácsadó 
szolgálatokat, elsősorban a kkv-k számára, például az Európai Versenyképességi és 
Innovációs Végrehajtó Ügynökség (EACI) által irányított ilyen programok 
megszilárdításával; felhívja a Bizottságot, hogy a bevált gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásán, a 7. keretprogramon belül a megfelelő kutatásokhoz való hozzáférésen és a 
Horizont 2020 programon keresztül támogassa a kkv-kat ezen a területen;

31. hangsúlyozza a készségek és a képzések fontosságát; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy e kérdéskörben kezdeményezzenek szoros párbeszédet a szociális 
partnerekkel, a tudományos körökkel és az iparral; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az iparral és a tudományos körökkel együttműködve – speciális egyetemi programok 
és ösztöndíjak révén – támogassák a nyersanyag-hatékonyságot; ezzel összefüggésben 
támogatja az erre a területre vonatkozó Erasmus programokat, mint például az Erasmus 
Mundus ásványtani és környezetvédelmi program.
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