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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава значението на ефективното използване на ресурсите за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“; подчертава факта, че отделянето на 
икономическия растеж от потреблението на ресурси е от решаващо значение за 
подобряване на промишлената конкурентоспособност на Европа и намаляване на 
нейната относителна зависимост от вноса на ресурси;

2. изтъква, че успехът на политиката на ефективно използване на ресурсите зависи до 
голяма степен от нейния синхрон с всички свързани вътрешни и външни политики 
на ЕС и от политическата воля на държавите-членки, които я прилагат; настоятелно 
призовава Комисията да предложи ясни цели, за да се гарантира, че водещото 
предложение ще има успех;

3. подкрепя идеята на Комисията да измести данъчното облагане от труда към 
потреблението на ресурси; приветства намерението за насърчаване на държавите-
членки постепенно да преустановят предоставянето на субсидии за дейности, 
нанасящи вреда на околната среда;

4. изтъква факта, че повишаването на ефективността на ресурсите налага коренна 
промяна на моделите на потребление и производство, което може да се постигне 
чрез нови форми на интелигентно управление на ресурсите; следователно призовава 
за инвестиции в продуктов дизайн, рециклиране на ресурсите и управление на 
отпадъците, в заместители и повторно използване;

5. счита, че следва да бъдат полагани по-големи усилия за разработване на 
съществуващите минерални, метални и горски ресурси в Европа; подчертава 
потенциала на Северна Европа за удовлетворяване на част от потребностите на ЕС 
от суровини и призовава за стратегическото и екологически целесъобразното 
разработване и управление на нейните ресурси;

6. изтъква нарасналата конкуренция за ресурси и „технологични метали“ в световен 
мащаб; подчертава, че „зеленото лидерство“ на Европа в световен мащаб и 
потенциалът за „зелени работни места“ в ЕС в голяма степен зависят от сигурните 
доставки на тези вносни ресурси; призовава за търговска политика на ЕС, основана 
на прозрачност, реципрочност и зачитане на принципите на демокрацията, защитата 
на околната среда и устойчивото развитие в държавите-износителки.


