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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je učinkovita raba virov pomembna za uresničevanje ciljev strategije 
Evropa 2020; poudarja tudi, da je bistveno ločevanje realne gospodarske rasti in 
porabljanje virov, zlasti surovin, če želimo izboljšati industrijsko konkurenčnost Evrope in 
zmanjšati njeno sedanjo relativno odvisnost od uvoženih virov, zlasti surovin; je trdno 
prepričan, da bi moral imeti pri tem pomembno vlogo okvirni program za raziskave in 
inovacije Horizon 2020; poziva Komisijo, naj zagotovi dodatne podatke o tem, kako bo 
napredek držav članic pri doseganju učinkovitejše rabe virov v konkretnem smislu 
ocenjen v okviru procesa evropskega semestra, države članice pa, naj sprejmejo 
nacionalne načrte o učinkoviti uporabi virov, ki bodo vključevali tudi specifične ukrepe in 
cilje v skladu s cilji iz časovnega načrta EU;

2. poudarja, da je voda osrednji vir, ki ga je treba v EU varovati in z njim ravnati 
gospodarno; meni, da so za gospodarjenje z vodo potrebne skupne naložbe, saj so povodja 
večinoma na ozemlju več držav članic;

3. poudarja, da je uspešnost politike za učinkovito rabo virov v veliki meri odvisna od 
skladnosti z vsemi pomembnimi notranjimi in zunanjimi politikami EU in od politične 
zavezanosti držav članic, da jo bodo izvajale; Komisijo odločno poziva, naj predlaga 
jasne, merljive in preverljive cilje ter kazalnike in ukrepe, vključno s specifičnimi cilji in 
konkretnimi zakonodajnimi pobudami, podprtimi s potrebnimi sredstvi in finančnimi 
mehanizmi, da bi zagotovila uspešnost glavnega predloga; poziva jo tudi, naj poskrbi za 
usklajenost časovnega načrta za učinkovito rabo virov v Evropi s strategijo EU za 
surovine;

4. podpira zamisel Komisije, da se obdavčitev dela preusmeri v obdavčitev porabe energije 
in okoljsko obdavčitev; vendar meni, da v mnogih sektorjih obdavčitev mineralnih 
surovin ni ustrezen fiskalni instrument za povečanje učinkovite rabe virov; pozdravlja 
namero, da bi s pripravo načrtov in časovnih razporedov ter poročil o okolju škodljivih 
subvencijah v okviru programov nacionalnih reform spodbudili države članice k 
hitrejšemu postopnemu opuščanju teh subvencij; meni, da pri tem ne bi smeli ogroziti 
konkurenčnosti EU ali povečati tveganja selitve virov ogljika; odločno poziva države 
članice, naj spodbujajo nove tehnologije in trajnostno rast, denimo z zagotavljanjem, da 
bo njihova politika javnih naročil bolje odražala učinkovitost virov; meni, da je treba 
okrepiti razvoj meril in spodbujanje javnih organov, da jih sprejmejo;

5. ugotavlja, da posredno obdavčevanje ali odprava obstoječih subvencij nista ustrezni orodji 
za povečanje učinkovite rabe virov, saj lahko povzročita negativne zunanje vplive v 
različnih sektorjih in zbudita dvome glede socialne enakosti; poudarja, da vsakršno 
povečanje skupnih stroškov surovin lahko povzroči tudi umik naložb iz EU;

6. opozarja, da bi morali z učinkovito rabo virov prispevati k okrepitvi tehničnih 
zmogljivosti EU, s čimer bi v celotni vrednostni verigi zagotovili večji izkoristek surovin 
(pri rudarjenju, obdelavi, rafiniranju, recikliranju);
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7. poudarja, da se je v mnogih industrijskih sektorjih povečala učinkovitost rabe virov, k 
čemur je prispevalo zlasti ogromno povišanje cen; vendar poudarja, da je za spodbuditev 
učinkovite rabe virov potrebna korenita sprememba potrošniških vzorcev v družbi in 
spremembe proizvodnje zaradi uspešnosti, ne pa trendov, kar bi lahko dosegli z novimi 
rešitvami na področju učinkovitega gospodarjenja z viri ter z uporabo političnih 
konceptov, ki v EU največ prispevajo k rasti, ustvarjanju delovnih mest in zanesljivosti 
oskrbe z energijo; zato poziva:

– k vlaganju v inovativne poslovne modele; 

– naj se posebna pozornost nameni ponovni uporabi surovin z vlaganjem v zasnovo 
izdelkov, ki bodo zanesljivo delovali dlje časa (od časa, ko so dani na trg, do konca 
svoje uporabne dobe), ob izrabi pa jih bo zlahka reciklirati in obdelati v okviru ravnanja 
z odpadki in se jih bo tudi zlahka dalo popraviti in ponovno uporabiti; 

– k naložbam v raziskave na področju novih tehnologij trajnostnega rudarjenja in 
predelave kovin;

– k razširitvi področja uporabe direktive o okoljsko primerni zasnovi, ki temelji na 
okoljski presoji, da bi vključevala merila, kot so učinkovita raba virov, delež 
recikliranega materiala, vzdržljivost in možnost ponovne uporabe ter izvajanje te 
direktive; 

– k sprejetju programa najboljšega tekmeca kot učinkovitega mehanizma za izboljšanje 
učinkovitosti;

8. poziva Komisijo, naj učinkovito rabo virov vključi v vodilni pobudi za integrirano 
industrijsko politiko in Unijo inovacij, kar naj vključuje tudi razvoj dolgoročnih 
sektorskih industrijskih strategij in politik, potrebnih za podporo pri prehodu na 
nizkoogljično gospodarstvo, ki bo na učinkovit način uporabljalo vire in energijo;

9. poziva k hitremu izvajanju okvirne direktive o odpadkih, zlasti k uveljavitvi hierarhije 
odpadkov, katere namen bi moral biti dajanje prednost preprečevanju nastajanja 
odpadkov, ponovni uporabi in recikliranju ter drugim oblikam ponovnega pridobivanja 
surovin namesto odlaganja, da bi postopoma opuščali odlaganje na deponijah;

10. opozarja, da je treba uporabiti alternativne proizvode, s katerimi bomo spremenili 
energetsko in materialno intenzivne vzorce potrošnje, obenem pa dosegli enako stopnjo 
uspešnosti, in da je treba uporabljati alternativne surovine in druge materiale, zaradi 
katerih bodo proizvodni procesu manj energetsko intenzivni;

11. ugotavlja, da je vlaganje v raziskave, razvoj in inovacije najvarnejši način za doseganje 
učinkovite rabe virov brez ogrožanja evropskih industrijskih zmogljivosti, potenciala za 
rast in konkurenčnosti ter za izboljšanje dostopnosti in uspešnosti potrebnih tehnologij za 
učinkovitejšo rabo virov in večjo gospodarsko konkurenčnost; zato poziva k:

– uskladitvi prizadevanj za raziskave, razvoj in inovacije s cilji glede učinkovitosti virov;

– ustreznemu financiranju programov raziskav in inovacij na področju učinkovite rabe 
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virov ter raziskav na področju odkrivanja novih materialov v okviru programa Horizon 
2020 (v okviru programov na področju družbenih izzivov in industrijske 
konkurenčnosti) ter v sklopu specifičnih instrumentov za mala in srednja podjetja;

12. poudarja, da je za večjo konkurenčnost in inovativnost evropske industrije pomembna 
raba lastnih virov; poudarja, da imajo pri spodbujanju trajnostnega rudarjenja pomembno 
vlogo nove tehnologije na področju rudarjenja;

13. poziva Komisijo, naj čim prej oblikuje natančne kazalnike rabe surovin na podlagi 
življenjskega cikla, da bi lahko oblikovali učinkovito politiko na področju učinkovite rabe 
virov, se prilagodili prihodnjim trendom in se soočili z dejanskim in umetno ustvarjenim 
pomanjkanjem surovin;

14. pozdravlja objavo novega akcijskega načrta Komisije za ekološke inovacije v skladu z 
načrtom Unije inovacij ter poziva, naj se dosledno izvaja;

15. ugotavlja, da učinkovita raba virov ne bi smela biti sama sebi namen, ampak nepogrešljivo 
orodje za zagotavljanje razvoja, rasti, trajnosti, konkurenčnosti, zaposlovanja ter blaginje 
za državljane in podjetja EU;

16. meni, da se lahko kot sodobni gradbenim material uspešno uporabljajo naravni materiali, 
vključno z obogatenim lesom in mineralnimi materiali;

17. poudarja, da pomanjkanje končnih uporabnikov ovira popolno recikliranje komunalnih 
odpadkov; meni, da so inovativne tehnologije in sheme finančnih podpor za mala in 
srednja podjetja bistvene za proizvodnjo visokokakovostnih, tržno usmerjenih izdelkov;

18. poziva, naj predvidena evropska partnerstva za inovacije ter središča znanja in inovacij na 
področju surovin obravnavajo trajnostno izkoriščanje, upravljanje in obnavljanje virov, 
obenem pa tudi preprečevanje, ponovno uporabo in nadomeščanje;

19. poziva Komisijo, naj preuči, kako bi bilo mogoče na področju rudarstva in predelovalne 
industrije v EU povečati učinkovito rabo virov, da bi povečali konkurenčnost in trajnost, 
tudi s spodbujanjem uporabe novih tehnologij in povečanja proizvodnje stranskih 
proizvodov poleg osnovnih kovin;

20. meni, da je treba z evropskimi viri ravnati bolj strateško in okoljsko sprejemljivo; meni, 
da si je treba bolj prizadevati za upravljanje obstoječih virov v EU, predvsem mineralov, 
kovin in lesa ter virov energije, kot so fosilna goriva; poudarja, da ima EU potencial za 
pokrivanje lastnih potreb po surovinah, in poziva k zmanjšanju njene odvisnosti od uvoza 
surovin, pridobljenih z okoljsko netrajnostnimi metodami;

21. meni, da bi se morale panoge v državah članicah vse bolj zanašati na domače surovine; 
poudarja, da bi moralo gospodarjenje z domačimi surovinami zagotoviti, da se jih ne bo 
zapravljalo, pač pa da bodo uporabljene v prid lokalnih skupnosti, na primer z davčnimi 
prihodki ali delovnimi mesti v obratih za predelavo surovin blizu krajev, kjer se 
uporabljajo;

22. poudarja, da je treba za zagotovitev varne oskrbe držav članic z mineralnimi viri delovati 
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na osnovi trajnostnega razvoja z zaščito najdišč fosilnih goriv, razvojem baze potencialnih 
virov in oblikovanjem ustrezne politike za izkoriščanje mineralnih virov;

23. poudarja, da lahko gozdni viri EU v veliki meri prispevajo k uresničevanju njenih ciljev 
na področju energetske učinkovitosti in zagotavljanje trajnostnega načina za povečanje 
energetske učinkovitosti v njenem gradbenem sektorju;

24. odločno poziva EU, naj spodbuja uporabo biomase za proizvodnjo in uporabo izdelkov 
biološkega izvora, saj gre za obnovljivo surovino;

25. poudarja, da je treba okrepiti varstvo gozdov EU, pa tudi sredstva za preprečevanje 
tveganj na tem področju, saj so gozdarski viri in okoljske značilnosti lesa izredno 
pomemben naravni kapital; poziva k oblikovanju instrumentov za financiranje ukrepov za 
preprečevanje gozdnih požarov in napadov škodljivcev; poziva Komisijo, naj skupaj z 
lesno industrijo preuči možnosti uvedbe konkretnih ukrepov za trajnostno izkoriščanje 
gozdarskih virov, predvsem s pilotnimi projekti; poziva k boljši uporabi obstoječih 
gozdarskih ukrepov v okviru različnih politik EU, da bi izboljšali gospodarsko vrednost 
gozdov in zagotovili boljšo razpoložljivost lesa kot materiala, na primer s programom 
ponovnega pogozdovanja v programih za razvoj podeželja;

26. poudarja, da je treba vlagati v recikliranje surovin in redkih zemljin, saj imajo 
pridobivanje, rafiniranje in recikliranje teh elementov hude okoljske posledice, razen če se 
z njimi ustrezno ravna;

27. poudarja, da je pomembno vse bolj pregledovati nezakonite pošiljke odpadkov, da bi v EU 
zadržali dragocene surovine;

28. poudarja, da je svetovna konkurenca za vire in „tehnološke kovine“ vse večja; poudarja, 
da so evropska politična in tehnološka vodilna vloga pri svetovnem trajnostnem razvoju 
ter konkurenčni položaj EU in njen potencial za zelena delovna mesta močno odvisni od 
zanesljive oskrbe s temi uvoženimi viri; poziva k vzpostavitvi evropske dodane vrednosti 
z oblikovanjem:

– politike EU na področju industrijskih inovacij na podlagi načel zmanjševanja, ponovne 
uporabe, recikliranja in nadomeščanja;

– celovite mednarodne strategije za trajno oskrbo EU s surovinami, zlasti redkih zemljin in 
elementov, tudi iz virov EU; meni, da bi morala ta strategija zajemati tudi trgovinsko 
politiko EU, ki bi temeljila na preglednosti, recipročnosti ter spoštovanju demokracije, 
okolja in trajnostnega razvoja v državah izvoznicah;

29. poziva, naj se nameni dodatna pozornost inovativnim tehnologijam, s katerimi bo mogoče 
predelati in ponovno uporabiti dragocene surovine, na primer rudarjenju na odlagališčih in 
urbanega rudarstva;

30. poziva Komisijo, naj okrepi svetovalne storitve o učinkoviti rabi virov, predvsem za mala 
in srednja podjetja, na primer z okrepitvijo tovrstnih programov, ki jih upravlja Evropska 
izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost (EACI); poziva Komisijo, naj 
podpira mala in srednja podjetja na tem področju s spodbujanjem izmenjave najboljše 
prakse med državami članicami ter zagotavljanjem dostopa do ustreznih raziskav v skladu 
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s sedmim okvirnim programom in programom Horizon 2020;

31. poudarja pomen spretnosti in usposabljanja; Komisijo in države članice poziva, naj v 
zvezi s tem v tesnem dialogu sodelujejo s socialnimi partnerji, akademskimi krogi in 
industrijo; poziva jih tudi, naj v sodelovanju z industrijo in akademskimi krogi prek 
posebnih univerzitetnih programov in štipendij podpirajo učinkovito rabo virov; zato 
podpira programe izmenjave na tem področju, kot je program Erasmus Mundus na 
področju rudnin in okolja.
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