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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie care urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanţa utilizării eficiente a resurselor în vederea realizării obiectivelor 
strategiei Europa 2020; subliniază faptul că decuplarea creşterii economice de consumul 
de resurse este esenţial pentru îmbunătăţirea competitivităţii industriale a Europei şi 
pentru reducerea dependenţei sale relative faţă de resursele din import;

2. subliniază că succesul politicii de utilizare eficientă a resurselor depinde în mare parte de 
concordanţa acesteia cu toate politicile interne şi externe ale UE relevante şi de 
angajamentul politic al statelor membre în punerea în aplicare a acesteia;  îndeamnă 
Comisia să prezinte obiective clare pentru a se asigura că propunerea emblematică va avea 
succes. 

3. sprijină ideea Comisiei de a trece de la impozitarea muncii către impozitarea consumului 
de resurse; salută intenţia de a încuraja statele membre să elimine treptat subvenţiile 
dăunătoare mediului;

4. evidenţiază faptul că creşterea eficienţei resurselor necesită o schimbare profundă a 
modelelor de consum şi de producţie, care poate fi obţinută cu ajutorul unor soluţii noi 
privind gestionarea inteligentă a resurselor; solicită, prin urmare, investiţii în proiectarea 
produselor, reciclarea resurselor şi gestionarea deşeurilor, substituire şi reutilizare;  

5. consideră că ar trebui depuse eforturi mai mari în vederea dezvoltării resurselor minerale, 
metalifere şi forestiere în Europa; subliniază potenţialul Europei de nord de contribuţie la 
nevoia UE de materii prime şi solicită o dezvoltare şi o gestionare strategică şi durabilă 
din punct de vedere al mediului a resurselor sale;

6. evidenţiază concurenţa mondială sporită pentru resurse şi metale pentru înalta tehnologie; 
subliniază că „guvernanţa ecologică” europeană la nivel global şi potenţialul „locurilor de 
muncă ecologice” în UE depind în mare măsură de siguranţa aprovizionării cu aceste 
resurse din import; solicită bazarea politicii comerciale a UE pe transparenţă, reciprocitate 
şi respectarea democraţiei, a mediului şi a dezvoltării durabile în ţările exportatoare;


