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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje význam efektívneho využívania zdrojov pre dosiahnutie cieľov stratégie 
Európa 2020; zdôrazňuje skutočnosť, že oddelenie skutočného hospodárskeho rastu od 
spotreby zdrojov, najmä surovín, je nevyhnutnou podmienkou zvýšenia 
konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a zníženia jeho súčasnej relatívnej závislosti 
od dovážaných zdrojov, predovšetkým surovín; vyjadruje presvedčenie, že rámcový 
program pre výskum a inovácie Horizont 2020 by mal v tejto súvislosti zohrávať dôležitú 
úlohu; vyzýva Komisiu, aby poskytla ďalšie informácie o tom, ako sa bude v rámci 
európskeho semestra konkrétne hodnotiť pokrok členských štátov pri dosahovaní 
efektívnejšieho využívania zdrojov; vyzýva členské štáty, aby prijali národné plány 
efektívneho využívania zdrojov, ktoré by zahŕňali osobitné opatrenia a ciele, v súlade 
s cieľmi plánu na úrovni EÚ;

2. poukazuje na to, že voda je životne dôležitý zdroj, ktorý treba v EÚ chrániť a efektívne 
s ním hospodáriť; zastáva názor, že na hospodárenie s vodou sú potrebné spoločné 
investície, keďže povodia sa väčšinou nachádzajú na území niekoľkých členských štátov;

3. zdôrazňuje, že úspešnosť politiky efektívneho využívania zdrojov do veľkej miery závisí 
od jej súladu so všetkými príslušnými vnútornými aj vonkajšími politikami EÚ a od 
politickej vôle členských štátov pri jej vykonávaní; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
navrhla jasné, merateľné a overiteľné ciele, ako aj ukazovatele a opatrenia vrátane 
osobitných cieľov a konkrétnych legislatívnych iniciatív podporených potrebnými 
finančnými prostriedkami a finančnými mechanizmami, ktorými by sa zaručila úspešnosť 
hlavného návrhu; žiada Komisiu, aby zabezpečila súlad plánu pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje so stratégiou EÚ v oblasti surovín;

4. podporuje názor Komisie, aby sa presunulo daňové zaťaženie z pracovnej sily na 
energetiku a životné prostredie; domnieva sa však, že v mnohých odvetviach nie je daň 
z nerastných zdrojov vhodným fiškálnym nástrojom na zvyšovanie efektívnosti 
využívania zdrojov; víta zámer motivovať členské štáty k tomu, aby rýchlejšie upustili od 
dotácií, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a to vypracovaním plánov 
a harmonogramov, a aby o nich podávali správu vo svojich národných programoch 
reforiem; konštatuje, že by sa to malo uskutočniť spôsobom, ktorý nenarúša 
konkurencieschopnosť EÚ ani nezvyšuje riziko úniku uhlíka; naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby podporovali nové technológie a trvalo udržateľný rast napríklad tým, že 
zabezpečia, aby ich postupy verejného obstarávania lepšie zohľadňovali otázku 
efektívnosti zdrojov; vyjadruje presvedčenie, že opatrenia zamerané na vytvorenie kritérií 
a dosiahnutie ich prijatia verejnými orgánmi treba posilniť;

5. poznamenáva, že nepriame zdaňovanie ani zrušenie existujúcich dotácií nie sú vhodnými 
nástrojmi zvyšovania efektívnosti využívania zdrojov, keďže môžu viesť k negatívnym 
externalitám v rôznych odvetviach a k obavám v súvislosti so sociálnou nerovnosťou; 
upozorňuje, že akékoľvek zvýšenie celkových nákladov na suroviny môže mať tiež za 
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následok presun investícií von z EÚ;

6. pripomína, že efektívne využívanie zdrojov by malo byť zamerané na pomoc EÚ so 
zvyšovaním jej technickej výkonnosti, aby sa zo surovín v hodnotovom reťazci (v rámci 
ťažby, spracovania, rafinácie a recyklovania) mohlo vyťažiť viac;

7. zdôrazňuje skutočnosť, že mnoho priemyselných odvetví výrazne zvýšilo efektívnosť 
využívania zdrojov, k čomu ich viedlo predovšetkým obrovské zvýšenie cien; zdôrazňuje 
však, že zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov si vyžaduje zásadné zmeny 
v spotrebiteľských modeloch spoločnosti spolu so zmenami vo výrobe, ktoré sú založené 
skôr na výkonnosti ako na trendoch a ktoré sa dajú dosiahnuť prostredníctvom nových 
riešení zameraných na efektívne riadenie zdrojov a politík, ktoré EÚ prinesú najväčšie 
prínosy z hľadiska rastu, pracovných miest a energetickej bezpečnosti; žiada preto:

– investície do inovatívnych modelov podnikania;

– aby sa venovala zvýšená pozornosť opätovnému využívaniu surovín prostredníctvom 
investovania do dizajnu výrobkov, ktoré dlhší čas spoľahlivo fungujú (od momentu 
uvedenia na trh až do konca ich použiteľnosti), s ktorými nie sú po ich opotrebovaní 
ťažkosti z hľadiska recyklácie a spracovania odpadu a ktoré možno ľahko opraviť 
a opätovne použiť;

– investície do výskumu nových udržateľných technológií ťažby a spracovania kovov;

– aby sa rozšíril rozsah pôsobnosti smernice o ekodizajne na základe posúdenia vplyvu 
tak, aby boli doňho zahrnuté kritériá ako efektívne využívanie zdrojov, miera recyklácie 
materiálov, trvácnosť a opätovné použitie a vykonanie tejto smernice v plnom rozsahu;

– aby sa prijal program založený na dosahovaní najlepších výsledkov (tzv. top-runner 
program), ako účinný stimulačný mechanizmus na zlepšenie výkonnosti;

8. vyzýva Komisiu, aby efektívne využívanie zdrojov zapracovala do hlavných iniciatív 
s názvami Integrovaná priemyselná politika a Inovácia v Únii, ktorých súčasťou by mal 
byť rozvoj dlhodobých sektorových priemyselných stratégií a politík potrebných na 
podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje a energiu;

9. žiada urýchlené vykonávanie rámcovej smernice o odpade a najmä hierarchie odpadového 
hospodárstva, ktorej cieľom by malo byť uprednostňovanie metód predchádzania vzniku 
odpadu, jeho opätovného využitia, recyklácie a iných metód opätovného získavania 
materiálov z odpadu pred metódami likvidácie a súčasne naďalej postupne obmedzovať 
vytváranie skládok;

10. poukazuje na potrebu využívania alternatívnych výrobkov, čím by sa zmenili spotrebné 
návyky náročné na materiály a energiu a súčasne by sa dosiahla rovnaká úroveň 
výkonnosti, ako aj potrebu využívania alternatívnych surovín a iných materiálov, vďaka 
ktorým by boli výrobné procesy menej energeticky náročné;

11. poznamenáva, že najistejším spôsobom, ako dosiahnuť efektívne využívanie zdrojov bez 
narušenia priemyselnej kapacity, potenciálu rastu a konkurencieschopnosti Európy, 
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a zlepšiť dostupnosť a výkonnosť technológií, ktoré sú potrebné v záujme efektívnejšieho 
využívania zdrojov a väčšej hospodárskej konkurencieschopnosti, je investovať do 
výskumu, vývoja a inovácií; žiada preto:

– aby sa európske úsilie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií zosúladilo s cieľmi 
v oblasti efektívneho využívania zdrojov;

– aby sa poskytol dostatočný objem finančných prostriedkov na programy výskumu 
a inovácií zamerané na efektívne využívanie zdrojov a výskum nových náhradných 
materiálov, a to ako súčasť programu Horizont 2020 (v rámci programov týkajúcich sa 
spoločenských zmien a priemyselnej konkurencieschopnosti) a v rámci osobitných 
nástrojov pre MSP;

12. zdôrazňuje význam využívania vlastných zdrojov v záujme zvyšovania 
konkurencieschopnosti a inovatívnosti európskeho priemyslu; zdôrazňuje úlohu nových 
technológií ťažby z hľadiska podpory udržateľného baníctva;

13. vyzýva Komisiu, aby čo najrýchlejšie vypracovala presné ukazovatele na meranie 
spotreby zdrojov, ktoré budú vychádzať zo životného cyklu, čo by jej umožnilo navrhovať 
účinné politiky v oblasti efektívneho využívania zdrojov, prispôsobovať sa budúcim 
trendom a zvládnuť skutočný aj umelý nedostatok surovín;

14. víta, že Komisia zverejnila nový akčný plán v oblasti ekologických inovácií, ako sa k 
tomu zaviazala v pláne týkajúcom sa iniciatívy Inovácia v Únii, a vyzýva na jej trvalé 
vykonávanie;

15. poznamenáva, že efektívne využívanie zdrojov by nemalo byť samoúčelné, ale malo by 
byť skôr nevyhnutným nástrojom na dosiahnutie rozvoja, rastu, trvalej udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, zamestnanosti a prosperity pre občanov a podniky EÚ;

16. zastáva názor, že prírodné materiály vrátane zošľachteného dreva a zošľachtených 
nerastných materiálov možno dobre použiť ako náhradu za stavebné materiály, ktoré sa 
používajú v súčasnosti;

17. zdôrazňuje, že hlavnou prekážkou úplnej recyklácie triedeného komunálneho odpadu je 
nedostatok koncových používateľov; domnieva sa, že inovačné technológie a mechanizmy 
finančnej podpory pre malé a stredné podniky (MSP) sú nevyhnutné, aby sa využitím 
týchto zdrojov vyrábali vysokokvalitné výrobky, po ktorých je dopyt na trhu;

18. žiada, aby sa európske partnerstvá v oblasti inovácie a inovačné centrá znalostí, ktoré sa 
majú zriadiť v rámci stratégie v oblasti surovín, zaoberali nielen udržateľným využívaním, 
riadením a recyklovaním zdrojov, ale aj prevenciou, opätovného využívaním 
a nahrádzaním;

19. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom možno zvýšiť efektívnosť využívania 
zdrojov v ťažobnom a spracovateľskom priemysle EÚ s cieľom posilniť 
konkurencieschopnosť a udržateľnosť, a to aj podporou zavádzania nových technológií 
a zintenzívnením výroby vedľajších produktov popri základných kovoch;
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20. domnieva sa, že s európskymi zdrojmi treba hospodáriť spôsobom, ktorý je strategickejší 
a vhodnejší z hľadiska životného prostredia; nazdáva sa, že by sa malo vynakladať väčšie 
úsilie o riadenie existujúcich zdrojov v EÚ, najmä nerastných surovín, kovov a dreva, ako 
aj zdrojov energie vrátane fosílnych palív; zdôrazňuje, že EÚ má potenciálnu schopnosť 
pokrývať svoje vlastné surovinové potreby, a žiada ju, aby znížila svoju závislosť od 
dovozu surovín vyrobených metódami, ktoré nie sú udržateľné z hľadiska životného 
prostredia;

21. zastáva názor, že priemysel členských štátov by mal čoraz viac využívať domáce 
suroviny; poukazuje na to, že riadením domácich zdrojov by sa malo zabezpečiť, aby 
nedochádzalo k ich plytvaniu a aby ich využívanie prinášalo prospech miestnym 
spoločenstvám, napríklad prostredníctvom príjmu z daní alebo pracovných miest 
v závodoch spracúvajúcich suroviny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti miesta ich využitia;

22. zdôrazňuje, že na zabezpečenie istoty nerastných zdrojov pre členské štáty je nevyhnutné 
pracovať na základe udržateľného rozvoja chránením ložísk fosílnych palív, rozvojom 
potenciálnych zdrojov a navrhovaním náležitej politiky v oblasti využívania nerastných 
zdrojov;

23. zdôrazňuje, že lesné zdroje EÚ majú veľký potenciál prispievať k dosahovaniu cieľov EÚ 
v oblasti energetickej účinnosti a poskytujú udržateľný spôsob zvyšovania energetickej 
účinnosti v odvetví stavebníctva;

24. naliehavo žiada EÚ, aby pri výrobe a používaní produktov z biologických zdrojov 
presadzovala používanie biomasy, ktorá je obnoviteľnou surovinou;

25. zdôrazňuje potrebu zvýšiť ochranu lesov v EÚ a posilniť súvisiace metódy predchádzania 
rizikám, keďže lesné zdroje a environmentálne kvality dreva predstavujú značný prírodný 
kapitál; žiada, aby sa vytvorili finančné nástroje na financovanie opatrení na 
predchádzanie lesným požiarom a výskytu parazitov; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci 
s drevospracujúcim priemyslom preskúmala priestor na prijatie osobitných opatrení 
zameraných na udržateľné využívanie lesných zdrojov, a to najmä prostredníctvom 
pilotných projektov; požaduje lepšie uplatňovanie opatrení v oblasti lesného hospodárstva, 
ktoré existujú v rámci rôznych politík EÚ, s cieľom zlepšiť hospodársku hodnotu lesov 
a zabezpečiť lepšiu dostupnosť dreva, napríklad prostredníctvom činností opätovnej 
výsadby v rámci programov rozvoja vidieka;

26. zdôrazňuje potrebu investovať do recyklácie surovín a vzácnych zemín, keďže ťažba, 
rafinácia a recyklácia vzácnych zemín majú vážne environmentálne dôsledky, ak sa 
neriadia náležitým spôsobom;

27. zdôrazňuje, že je dôležité zintenzívniť kontrolu nelegálneho vývozu odpadu s cieľom 
udržať cenné suroviny v EÚ;

28. zdôrazňuje, že sa zintenzívnila globálna súťaž o zdroje a tzv. technické kovy; zdôrazňuje, 
že vedúca pozícia Európy z hľadiska politík a technológií v oblasti celosvetového 
udržateľného rozvoja, postavenie EÚ v rámci hospodárskej súťaže a potenciál tvorby tzv. 
zelených pracovných miest v EÚ vo významnej miere závisia od bezpečných dodávok 
týchto dovážaných zdrojov; vyzýva na vytvorenie európskej pridanej hodnoty 



AD\889679SK.doc 7/8 PE462.765v02-00

SK

vypracovaním:

– politiky priemyselnej inovácie EÚ založenej na zásadách znižovania, opätovného 
využitia, recyklovania a náhrady;

– komplexnej stratégie pre udržateľnú dodávku surovín do EÚ, predovšetkým vzácnych 
zemín a prvkov, a to aj zo zdrojov EÚ; konštatuje, že súčasťou tejto stratégie by mala byť 
aj obchodná politika EÚ založená na transparentnosti, reciprocite a rešpektovaní 
demokracie, ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnom rozvoji vo vyvážajúcich 
štátoch;

29. žiada, aby sa dodatočná pozornosť venovala inovačným technológiám, ktoré umožňujú 
spätne získať a opätovne využiť cenné suroviny, napríklad získavaniu surovín zo skládok 
a komunálneho odpadu;

30. vyzýva Komisiu, aby posilnila poradenské služby v oblasti efektívneho využívania 
zdrojov, a to najmä pre MSP, napríklad prostredníctvom posilnenia takýchto programov, 
ktoré riadi Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI); vyzýva 
Komisiu, aby v tejto oblasti podporovala MSP presadzovaním spoločného využívania 
najlepších postupov medzi členskými štátmi a poskytovaním prístupu k príslušnému 
výskumu v rámci 7. rámcového programu a programu Horizont 2020;

31. zdôrazňuje význam zručností a odbornej prípravy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa 
v tejto súvislosti zapojili do úzkeho dialógu so sociálnymi partnermi, akademickou obcou 
a zástupcami priemyslu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s priemyslom a 
akademickou obcou podporovali efektívne využívanie zdrojov prostredníctvom 
osobitných univerzitných programov a štipendií; ďalej v tejto súvislosti podporuje 
výmenné programy v tejto oblasti, ako je program Erasmus Mundus pre nerasty a životné 
prostredie;
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