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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad tausus išteklių naudojimas svarbus siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų; 
pabrėžia, kad ekonomikos augimo atsiejimas nuo išteklių vartojimo yra būtinas, siekiant 
pagerinti Europos pramonės konkurencingumą ir sumažinti jos santykinę priklausomybę 
nuo importuojamų išteklių;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad tausaus išteklių naudojimo politikos sėkmė labai priklauso nuo 
jos suderinamumo su visomis atitinkamomis vidaus ir išorės ES politikos kryptimis ir 
valstybių narių politinio įsipareigojimo jas įgyvendinti; ragina Komisiją pateikti aiškius 
tikslus, siekiant užtikrinti, kad pavyzdiniai pasiūlymai būtų sėkmingi;

3. remia Komisijos idėją perkelti apmokestinimą, susieti jį ne su darbu, o su išteklių 
vartojimu; palankiai vertina ketinimą skatinti valstybes nares palaipsniui panaikinti 
aplinkai kenksmingas subsidijas (angl. EHS);

4. pabrėžia, kad norint didinti tausų išteklių naudojimą, reikia gilių permainų vartojimo ir 
gamybos modeliuose, kurias galima įgyvendinti taikant naujus racionalaus išteklių 
valdymo sprendimus; taigi ragina investuoti į gaminio projektavimą, išteklių perdirbimą ir 
atliekų tvarkymą, pakeitimą ir pakartotinį naudojimą;

5. mano, kad daugiau pastangų turėtų būti dedama siekiant plėtoti esamus mineralinius, 
metalų ir miškininkystės išteklius Europoje; pabrėžia, kad Šiaurės Europa turi potencialo 
prisidėti prie ES žaliavų poreikių ir ragina vykdyti strateginę bei aplinkai palankią plėtrą ir 
jos išteklių valdymą;

6. pabrėžia padidėjusią pasaulinę konkurenciją dėl išteklių ir technologijoms gaminti 
reikalingų metalų; pabrėžia, kad Europos lyderiavimas pasaulyje ekologijos srityje ir 
ekologiškų darbo vietų kūrimo potencialas ES labai priklauso nuo šių importuojamų 
išteklių tiekimo saugumo; ragina ES prekybos politiką plėtoti, remiantis skaidrumu, 
abipusiškumu ir pagarba demokratijai, aplinkai ir tvariam vystymuisi eksportuojančiose 
šalyse.


