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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla znaczenie racjonalnego korzystania z zasobów w celu realizacji założeń 
strategii UE 2020; podkreśla fakt, że oddzielenie rozwoju gospodarczego od zużywania 
zasobów odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu konkurencyjności przemysłowej Europy 
oraz ograniczenia jej znacznej zależności od zasobów importowanych;

2. zwraca uwagę, że sukces polityki racjonalnego gospodarowania zasobami w znacznej 
mierze zależy od jej spójności ze wszystkimi odnośnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi 
strategiami politycznymi UE oraz od politycznego zaangażowania państw członkowskich 
w jej wdrażaniu; wzywa Komisję do przedstawienia jasnych celów, aby zapewnić sukces 
przewodniego wniosku legislacyjnego w tej dziedzinie. 

3. popiera koncepcję Komisji dotyczącą przeniesienia obciążeń podatkowych z pracy na 
wykorzystywanie zasobów naturalnych; docenia zamiar zachęcania państw 
członkowskich do wycofania dotacji szkodliwych dla środowiska (EHS);

4. podkreśla fakt, że zwiększenie racjonalnego wykorzystywania zasobów wymaga 
głębokich zmian zachowań konsumpcyjnych i produkcyjnych, co można osiągnąć dzięki 
nowym rozwiązaniom prowadzącym do rozsądnego zarządzania zasobami; wzywa zatem 
do inwestowania w projektowanie produktów, recykling zasobów i gospodarowanie 
odpadami, a także zastępowanie i ponowne wykorzystanie. 

5. uważa, że należy podjąć większe wysiłki na rzecz rozwinięcia dostępnych w Europie 
zasobów mineralnych, metalowych i leśnych; podkreśla możliwości północnej Europy w 
zakresie zaspokajania zapotrzebowania UE na surowce naturalne i wzywa do 
strategicznego i przyjaznego dla środowiska rozwoju i zarządzania zasobami;

6. podkreśla wzrost poziomu konkurencji na świecie w zakresie zasobów naturalnych i 
metali wykorzystywanych w branżach technologicznych podkreśla, że wiodąca rola 
Europy na świecie w zakresie ekologii oraz możliwości tworzenia ekologicznych miejsc 
pracy w UE są ściśle zależne od bezpiecznych dostaw zasobów importowanych; wzywa 
do stworzenia polityki handlowej UE opartej na przejrzystości, wzajemności i 
poszanowaniu demokracji, środowiska naturalnego oraz trwałego rozwoju krajów 
eksportujących;


