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WSKAZÓWKI

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

1. uważa, że w celu poradzenia sobie ze światowymi wyzwaniami i uzależnieniem UE od 
zasobów niezwykle ważne jest, by efektywność energetyczna i efektywne 
gospodarowanie zasobami stanowiły podstawę europejskiej odbudowy przemysłu, tak aby 
UE mogła w przyszłości utrzymać swoją konkurencyjność, odtworzyć zdolność 
produkcyjną i tworzyć miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników; 

2. podkreśla, że lepsze projektowanie produktów, zapobieganie powstawaniu odpadów, ich 
ponowne wykorzystywanie i recykling mogą przynieść przedsiębiorstwom unijnym 
znaczne oszczędności netto, szacowane na 600 mld EUR lub 8% rocznego obrotu, 
prowadząc jednocześnie do ograniczenia łącznych rocznych emisji gazów cieplarnianych 
o 2–4%1; podkreśla, że zwiększenie produktywności zasobów o 30% do 2030 r. mogłoby 
przyczynić się do wzrostu PKB o blisko 1% i powstania 2 mln dodatkowych miejsc pracy;

3. zwraca uwagę na analizę Komisji, która pokazuje, że przyjęcie nowych wartości 
docelowych dla odpadów doprowadziłoby do powstania 180 tys. miejsc pracy, poprawiło 
konkurencyjność Europy i zmniejszyło popyt na kosztowne i ograniczone zasoby2; 
wyraża głębokie ubolewanie z powodu wycofania wniosku ustawodawczego dotyczącego 
odpadów3 i apeluje o przedstawienie do 2015 r. ambitniejszego wniosku, który będzie 
dotyczył nie tylko strumieni odpadów komunalnych, lecz również odpadów 
przemysłowych i handlowych, w ramach ambitniejszego pakietu dotyczącego gospodarki 
o obiegu zamkniętym zapowiedzianego przez wiceprzewodniczącego Timmermansa na 
posiedzeniu plenarnym w Parlamencie w grudniu 2014 r.4;

4. wzywa, by zgodnie z zaleceniami Europejskiej Platformy Efektywnego Gospodarowania 
Zasobami5 stworzyć w związku z pakietem dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym 
kompleksowe ramy polityki, które obejmą konkretne cele polityczne, a także w większym 

                                               
1 Komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2014 r. zatytułowany „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program »zero 
odpadów« dla Europy” (COM(2014)0398).
2 Dokument roboczy służb Komisji z dnia 2 lipca 2014 r. zawierający streszczenie oceny skutków i towarzyszący 
wnioskowi dotyczącemu dyrektywy zmieniającej dyrektywy w sprawie odpadów (COM(2014)0397) 
(SWD(2014)0208).
3  Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2008/98/WE w 
sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1991/31/WE w sprawie 
składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie 
baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (COM(2014)0397).
4 Pełny tekst dyskusji na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 grudnia 2014 r. na temat programu prac Komisji na 
2015 r.
5 Europejska Platforma Efektywnego Gospodarowania Zasobami (EREP), Manifest i zalecenia polityczne, 
marzec 2014 r.:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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zakresie zintegrują i usprawnią istniejące instrumenty polityczne; nalega, by instrumenty i 
środki zapewniały rzeczywiste możliwości dla MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym i 
ich aktywny udział w tej gospodarce; 

5. apeluje, by w ramach pakietu wprowadzić na szczeblu UE politykę zrównoważonego 
zarządzania surowcami, przy zastosowaniu podejścia uwzględniającego cykl życia i w 
celu zapewnienia ekowydajnego i przyjaznego dla środowiska wykorzystywania 
surowców, w tym na etapach wydobycia, projektowania, produkcji, zużycia i 
gospodarowania odpadami; 

6. podkreśla potencjał polityki ponownego wykorzystywania i napraw dla tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy, oszczędności zasobów oraz rozwoju gospodarki społecznej 
i przedsiębiorstw społecznych; apeluje o dalsze zachęty i inne środki wspierające 
ponowne wykorzystywanie, jego ujednolicenie, a także infrastrukturę związaną z 
naprawami i sieci napraw;

7. wskazuje na bezpośredni wpływ gospodarczy marnotrawienia żywności na 
przedsiębiorstwa i konsumentów ze względu na koszty usuwania odpadów oraz straty 
ekonomiczne spowodowane wyrzucaniem żywności nadającej się do sprzedaży lub 
spożycia; przypomina, że jedno euro wydane na przeciwdziałanie marnotrawieniu 
żywności może zapobiec zmarnowaniu 250 kg żywności wartej 500 EUR; wzywa 
Komisję do zajęcia się kwestią marnotrawienia żywności w ramach pakietu dotyczącego 
gospodarki o obiegu zamkniętym;

8. uznaje znaczenie tworzenia synergii przemysłowych w celu stosowania recyklingu oraz 
wspierania przedsiębiorstw w odkrywaniu, w jaki sposób ich energia, odpady i produkty 
uboczne mogą służyć innym jako zasoby; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
wspierania takich podejść, jakie przyjęła Wielka Brytania w ramach krajowego programu 
symbiozy przemysłowej;

9. podkreśla rolę reformy podatku środowiskowego (przeniesienie opodatkowania z pracy na 
kwestie związane z zanieczyszczeniem i zasobami) dla odpowiedniego pobudzania 
inwestycji w efektywne gospodarowanie zasobami i apeluje do państw członkowskich o 
dążenie do osiągnięcia postępu w tym obszarze w ramach procesu europejskiego 
semestru;

10. wzywa Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny do zagwarantowania, że planowi 
inwestycyjnemu dla Europy będą towarzyszyły cele w zakresie efektywnego 
gospodarowania zasobami i efektywności energetycznej, że będzie on wspierał w 
szczególności ekoinnowacyjne MŚP i że usprawni usługi doradcze w dziedzinie 
efektywnego gospodarowania zasobami; wzywa, by środki finansowe Programu UE na 
rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(COSME) i programu „Horyzont 2020” były przeznaczane w większym stopniu na rozwój 
ekoinnowacyjnych rozwiązań oraz poprawę projektowania produktów i wydajności 
procesów.


