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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. az Európa 2020 stratégia céljainak elérése érdekében hangsúlyozza az erőforrás-
hatékonyság jelentőségét; kiemeli, hogy gazdasági növekedésnek az erőforrás-
felhasználástól való elválasztása alapvető Európa ipari versenyképességének növelésében, 
valamint az importált erőforrásoktól való relatív függőség csökkentésében;

2. rámutat, hogy a forráshatékonysági politika sikere nagymértékben függ az EU összes 
idevonatkozó belső és külső politikáival való összhangjától, valamint a tagállamoknak az 
alkalmazása iránt mutatott politikai elkötelezettségétől; sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
világossá a célokat annak biztosítása érdekében, hogy a kiemelt javaslat sikeres legyen;

3. támogatja a Bizottság azon gondolatát, miszerint az adózást a munkaerőről az erőforrás-
felhasználás felé kellene elmozdítani; üdvözli a tagállamok ösztönzésére irányuló azon 
szándékot, hogy szüntessék meg a környezeti szempontból káros támogatásokat;

4. kiemeli, hogy az erőforrás-hatékonyság fejlesztéséhez alapvető szerkezeti változásra van 
szükség a fogyasztásban és a termelésben, amit az intelligens erőforrás-felhasználást 
elősegítő új megoldásokkal lehet elérni; ezért kéri, hogy fektessenek be a termékek 
tervezésébe, a források újrafeldolgozásába, valamint a hulladékgazdálkodásba, a 
hulladékok helyettesítésébe és újrahasznosításába;

5. úgy véli, hogy nagyobb erőfeszítésre van szükség a meglévő európai ásványi készletek, 
fémek és erdők nyújtotta források felhasználása érdekében; hangsúlyozza, hogy az 
Európai Unió nyersanyagszükségleteit részben fedezhetik az Észak-Európában rejlő 
lehetőségek, valamint felszólít a források stratégiai és környezeti szempontokat 
figyelembe vevő fejlesztésére és kezelésére;

6. kiemeli az erőforrásokért és a „technológiai fémekért” folytatott növekvő globális 
versenyt; hangsúlyozza, hogy az európai „zöld vezetés” és az uniós „zöld 
munkahelyekben” rejlő potenciál szorosan függ ezen importált forrásokkal való 
biztonságos ellátástól; felhív egy átláthatóságon, kölcsönösségen, valamint a demokrácia, 
a környezetvédelem és az exportáló országok fenntartható fejlődésének tiszteletben 
tartásán alapuló uniós kereskedelmi politikára.


