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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. zdůrazňuje význam účinného využívání zdrojů pro dosažení cílů strategie Evropa 2020; 
vyzdvihuje skutečnost, že má-li se zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu 
a omezit závislost Evropy na dovážených zdrojích, je naprosto nezbytné oddělit otázku 
hospodářského růstu od spotřeby zdrojů;

2. upozorňuje na to, že úspěch politiky účinného využívání zdrojů je do značné míry závislý 
na jejím souladu se všemi relevantními vnitřními i vnějšími politikami EU a na tom, zda 
se členské státy politicky zavážou, že ji budou uplatňovat; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila jasné cíle, které zajistí úspěch této stěžejní iniciativy;

3. podporuje myšlenku Komise, aby se zdanění přesunulo z práce na spotřebu zdrojů; vítá 
záměr motivovat členské státy k tomu, aby postupně přestaly poskytovat subvence 
poškozující životní prostředí;

4. podtrhuje skutečnost, že zvýšení účinnosti využívání zdrojů je podmíněno zásadní změnou 
vzorců spotřeby a výroby, jíž lze dosáhnout novými postupy v rámci inteligentního řízení 
zdrojů; vyzývá proto k investicím do produktového designu, recyklace zdrojů, nakládání 
s odpady, nahrazování a opětovného využívání materiálů; 

5. domnívá se, že by se mělo více usilovat o rozvoj stávajících zdrojů nerostů a kovů 
a lesních zdrojů v Evropě; zdůrazňuje potenciál severní Evropy přispívat k pokrytí potřeb 
EU, pokud jde o nerostné suroviny, a vyzývá ke strategickému a ekologickému rozvoji 
a řízení jejích vlastních zdrojů;

6. upozorňuje na zvýšený celosvětový zájem o přírodní zdroje a technologicky hodnotné 
kovy; zdůrazňuje, že pro evropské ekologicky odpovědné vedení na celosvětové úrovni, 
stejně jako pro rozvoj ekologicky odpovědných pracovních míst na úrovni EU, je 
nanejvýš důležité zabezpečení dodávek těchto dovážených zdrojů; vyzývá k tomu, aby se 
obchodní politika EU zakládala na transparentnosti, vzájemnosti a úctě k demokracii a aby 
byla v souladu s ochranou životního prostředí a udržitelným rozvojem vyvážejících zemí.


