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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ 2020 je významné efektívne využívanie 
zdrojov; vyzdvihuje skutočnosť, že oddelenie hospodárskeho rastu od spotreby zdrojov je 
nevyhnutnou podmienkou zlepšenia konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a 
zníženia jeho relatívnej závislosti od dovážaných zdrojov;

2. zdôrazňuje, že úspešnosť politiky účinného využívania zdrojov do veľkej miery závisí od 
jej súladu s ostatnými príslušnými vnútornými aj vonkajšími politikami EÚ a od politickej 
vôle členských štátov pri jej plnení; žiada Komisiu, aby vypracovala jasné ciele, pomocou 
ktorých by sa zaručila úspešnosť hlavného návrhu;

3. podporuje názor Komisie, aby sa presunulo daňové zaťaženie z pracovnej sily na 
pôvodcov spotreby zdrojov; víta zámer povzbudiť členské štáty v tom, aby postupne 
zastavovali dotácie, ktoré prispievajú k poškodzovaniu životného prostredia; 

4. vyzdvihuje skutočnosť, že zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov si vyžaduje 
dôkladné zmeny v spotrebiteľských a výrobných modeloch, ktoré sa dajú dosiahnuť 
výlučne prostredníctvom nových riešení v oblasti inteligentného riadenia zdrojov; 
požaduje preto investície do výrobného dizajnu, recyklácie zdrojov a spracovania, 
náhrady a opätovného využívania odpadu;

5. nazdáva sa, že v Európe by sa malo vynakladať väčšie úsilie o rozvoj existujúcich 
nerastných, kovových a lesných zdrojov; poukazuje na to, že severná Európa má potenciál 
podieľať sa na pokrývaní európskych surovinových potrieb a žiada strategicky a 
environmentálne rozumný rozvoj a riadenie svojich zdrojov;  

6. poukazuje na celosvetovo zvýšenú súťaž o zdroje a technické kovy; zdôrazňuje, že 
celosvetovo vedúca pozícia Európy v oblasti zelených technológií a potenciál tvorby 
zelených pracovných miest v EÚ silne závisia od týchto dovážaných zdrojov; požaduje 
takú obchodnú politiku, ktorá bude spočívať na transparentnosti, reciprocite a 
dodržiavaní demokracie, životnom prostredí a trvalo udržateľnom rozvoji vo 
vyvážajúcich štátoch.


