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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· επισημαίνει το γεγονός ότι η αποσύνδεση της 
οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση των πόρων είναι απαραίτητη για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη μείωση της 
σχετικής εξάρτησής της από τις εισαγωγές πόρων·

2. Επισημαίνει ότι η επιτυχία της πολιτικής για την αποτελεσματική χρήση των πόρων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνέπειά της προς όλες τις σχετικές εσωτερικές και 
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και από την πολιτική δέσμευση των κρατών μελών για την 
εφαρμογή της· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σαφείς στόχους ώστε να διασφαλίσει την
επιτυχία της βασικής πρότασης·

3. Υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής σχετικά με τη μετατόπιση της φορολόγησης από την 
εργασία προς την κατανάλωση πόρων· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις επιβλαβείς για το περιβάλλον 
επιδοτήσεις·

4. Επισημαίνει το γεγονός ότι η αύξηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων απαιτεί εκ 
βάθρων αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, που μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω νέων λύσεων για την έξυπνη διαχείριση των πόρων· ζητεί, κατά συνέπεια, να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις στο σχεδιασμό προϊόντων, την ανακύκλωση πόρων και τη 
διαχείριση, την υποκατάσταση και την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων·

5. Θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων ορυκτών, μεταλλικών και δασικών πόρων στην Ευρώπη· τονίζει τις 
δυνατότητες που διαθέτει η βόρεια Ευρώπη ώστε να συμβάλει στις ανάγκες της ΕΕ για 
πρώτες ύλες και ζητεί τη στρατηγική και περιβαλλοντικά ορθή ανάπτυξη και διαχείριση 
των πόρων της·

6. Επισημαίνει τον αυξημένο παγκόσμιο ανταγωνισμό όσον αφορά τους πόρους και τα 
«τεχνολογικά μέταλλα»· τονίζει ότι η πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο 
όσον αφορά την «πράσινη» ανάπτυξη και οι δυνατότητες για τη δημιουργία «πράσινων» 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον απρόσκοπτο εφοδιασμό 
των εν λόγω εισαγόμενων πόρων· ζητεί η εμπορική πολιτική της ΕΕ να βασίζεται στη 
διαφάνεια, την αμοιβαιότητα, το σεβασμό της δημοκρατίας και του περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες εξαγωγής·


