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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je učinkovita uporaba virov pomembna za uresničevanje ciljev strategije 
Evropa 2020; poudarja, da je bistveno ločiti gospodarsko rast od porabljanja virov, če 
želimo izboljšati industrijsko konkurenčnost Evrope in zmanjšati njeno relativno 
odvisnost od uvoženih virov;

2. poudarja, da je uspešnost politike za učinkovito uporabo virov v veliki meri odvisna od 
skladnosti z vsemi zadevnimi notranjimi in zunanjimi politikami EU in od politične 
zavezanosti držav članic, da jo bodo izvajale; poziva Komisijo, naj predlaga jasne cilje, s 
katerimi bo zagotovila, da bo glavni predlog uspešen;

3. podpira zamisel Komisije, da bi obdavčitev dela preusmerili na porabo virov; pozdravlja 
namero, da bi spodbudili države članice k postopnemu opuščanju okolju škodljivih 
subvencij;

4. poudarja, da je za spodbuditev učinkovite uporabe virov potrebna korenita sprememba v 
vzorcih potrošnje in proizvodnje, kar bi lahko dosegli z novimi rešitvami na področju 
pametnega gospodarjenja z viri; zato poziva k vlaganju v zasnovo izdelkov, recikliranje 
virov in ravnanje z odpadki, nadomeščanje in ponovno uporabo;

5. meni, da si je treba bolj prizadevati za razvoj obstoječih virov mineralov in kovin ter 
gozdnih virov v Evropi; poudarja, da ima severna Evropa velik potencial za pokrivanje 
potreb EU po surovinah, in poziva k strateškemu in okoljsko sprejemljivemu razvoju 
virov ter gospodarjenju z njimi;

6. poudarja, da je svetovna konkurenca za vire in „tehnološke kovine“ vse večja; poudarja, 
da sta svetovna vodilna vloga Evrope na področju ekologije in potencial za zelena delovna 
mesta v EU močno odvisna od zanesljive oskrbe s temi uvoženimi viri; poziva k 
trgovinski politiki EU, ki bo temeljila na preglednosti, recipročnosti ter spoštovanju 
demokracije, okolja in trajnostnega razvoja v državah izvoznicah.


