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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie Strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów 
naturalnych
(2006/2210(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji „Strategia tematyczna na rzecz zrównoważonego 
wykorzystywania zasobów naturalnych” (COM(2003)0572),

– uwzględniając komunikat Komisji „Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego 
wykorzystywania zasobów naturalnych”(COM(2005)0670),

– uwzględniając przegląd strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju (EU- SDS).
Znowelizowana strategia - odnowiona strategia1

– uwzględniając Konwencję w sprawie różnorodności biologicznej,

– uwzględniając dyrektywę 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko2

– uwzględniając art. 2 i 6 Traktatu WE, na mocy których wymagania w zakresie ochrony 
środowiska powinny zostać zintegrowane z różnymi sektorami polityki wspólnotowej w 
celu promowania rozwoju działań gospodarczych przyjaznych środowisku,

– uwzględniając art.174 Traktatu WE,

– uwzględniając szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (6 
EAP)3

– uwzględniając komunikat Komisji „Promowanie zrównoważonego wykorzystywania 
zasobów: Strategia tematyczna w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich 
recyklingu” (COM(2005)0666),

– uwzględniając rezolucję z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie stymulowania technologii w 
kierunku zrównoważonego rozwoju: Plan działań Unii Europejskiej w zakresie 
ekotechnologii4,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że w związku z gwałtownymi zmianami demograficznymi kolejne 

  
1 Dokument Rady 10117/06 z dnia 9 czerwca 2006 r.
2 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, str.30
3 Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str.1
4 Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, str.77
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dziesięciolecia będą miały coraz większy wpływ na klimat, różnorodność biologiczną i 
eksploatację zasobów naturalnych oraz że konsekwencją tego jest również powstawanie 
przepaści w zakresie dobrobytu między światem uprzemysłowionym, a krajami 
rozwijającymi się,

B. mając na uwadze, że w związku z gwałtownym wzrostem liczby ludności na świecie 
około 2010 r. na ziemi będzie już 400 milionów ludzi więcej niż obecnie; mając na 
uwadze, że w świecie rosnących współzależności nie możemy nadal produkować i 
konsumować w takim stopniu jak obecnie i że na całym świecie 15500 gatunków roślin i 
zwierząt jest poważnie zagrożonych wyginięciem; mając na uwadze, że w ostatnich 
dekadach doświadczamy znaczących strat właściwie we wszystkich rodzajach 
ekosystemów i gatunków, a woda słodka jest cennym zasobem naturalnym, który jest 
zagrożony; mając na uwadze, że globalny kryzys związany z brakiem wody zagraża 
życiu, zrównoważonemu rozwojowi oraz ostatecznie pokojowi i bezpieczeństwu, 

C. mając na uwadze, że według Milenijnej Oceny Ekosystemu ONZ z 2005 r. od początku 
lat 60-tych stan 2/3 wszystkich ekosystemów uległ pogorszeniu, a zapotrzebowanie na 
zasoby naturalne wzrosło w tym samym okresie o 70%,

D. mając na uwadze, że postępujący wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się 
spowoduje jeszcze większe obciążenie środowiska,

E. mając na uwadze, że postępy w dziedzinie wiedzy i technologii mają kluczowe znaczenie 
dla osiągnięcia równowagi między wzrostem gospodarczym, z jednej strony, a 
zrównoważonym rozwojem społecznym i środowiskowym, z drugiej,

F. mając na uwadze, że zgodnie z art. 6 Traktatu, wzmocnionym w procesie z Cardiff, 
wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego powinny zostać włączone w 
definicję i realizację polityk wspólnotowych, 

G. mając na uwadze, że istnieje tylko niewielka komplementarność i niedostateczna 
współpraca między różnymi międzynarodowymi forami odpowiedzialnymi za 
zrównoważony rozwój (Konwencja o różnorodności biologicznej, Protokół z Kyoto, 
Konwencja o zwalczaniu pustynnienia, itd.),

H. mając na uwadze, że strategia UE dotycząca wzrostu i zatrudnienia1 zatwierdzona na 
wiosennym szczycie UE w roku 2005 przyznaje bezwzględny priorytet kwestii bardziej 
zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych i wzywa UE do przejęcia 
inicjatywy w kierunku bardziej zrównoważonej konsumpcji i produkcji w gospodarce 
światowej,

I. mając na uwadze, że Komisja w swym komunikacie w sprawie przeglądu unijnej strategii 
zrównoważonego rozwoju - Platforma działania (COM(2005)0658) stwierdza, że:

- UE i państwa członkowskie powinny nadal inwestować w badania i technologie w celu 
znalezienia bardziej opłacalnych pod względem kosztów i zasobów metod produkcji i 
konsumpcji

  
1 COM(2005) 0024
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- UE powinna stać się światowym liderem w dziedzinie technologii wydajnych 
ekologicznie tak, aby zmniejszyć ogromną zależność od zasobów naturalnych

- UE powinna zapewnić utrzymanie najpełniejszej różnorodności form życia na ziemi, 
poszanowanie ograniczeń w zakresie zasobów naturalnych planety i zadbać o wysoki 
stopień ochrony i poprawy stanu środowiska 

- do 2012 r. 12% zużycia energii w państwach członkowskich powinno pochodzić ze źródeł 
odnawialnych

- do 2010 r. 21% zużycia energii elektrycznej w państwach członkowskich powinno 
pochodzić ze źródeł odnawialnych,

J. mając na uwadze, że 6 EAP:

- ustanawia program, którego cele odpowiadają zasadniczym priorytetom Wspólnoty: 
walka ze zmianami klimatu, przyroda i różnorodność biologiczna, środowisko naturalne, 
zdrowie publiczne i jakość życia, zasoby naturalne i odpady,

- nawołuje do zmian uregulowań w zakresie subwencji, które mają znaczne negatywne 
skutki dla środowiska naturalnego i nie sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi,

- stwierdza, że strategie tematyczne powinny zawierać odpowiednie jakościowe i ilościowe 
cele i harmonogramy,

K. mając na uwadze, że sektor rolny wykorzystuje 50% gruntów, zużywa 30% wody i 20% 
paliw,

L. mając na uwadze, że jednym z milenijnych celów, które ONZ przyjęła w 2000 r. jest 
zagwarantowanie przed 2015 r. ochrony środowiska naturalnego poprzez włączenie 
zrównoważonego rozwoju w narodowe polityki i programy oraz poprzez odwrócenie 
procesu utraty zasobów naturalnych i zmniejszenie o połowę liczby ludności bez dostępu 
do bezpiecznej wody pitnej; mając na uwadze, że przed 2020 r. muszą ulec znacznej 
poprawie warunki życia przynajmniej 140 milionów mieszkańców slumsów, 

M. mając na uwadze, że każdego roku od 5 do 6 milionów ludzi, głównie dzieci, umiera w 
wyniku chorób spowodowanych zanieczyszczeniem wody i powietrza,

N. mając na uwadze, że zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych jest 
nieodzownym warunkiem dla długoterminowego dobrobytu,

O. mając na uwadze, że lepsze zarządzanie i unikanie nadmiernej eksploatacji odnawialnych 
zasobów naturalnych, takich jak zasoby rybne, różnorodność biologiczna, woda, 
powietrze, gleba i atmosfera, powinna doprowadzić, zgodnie z planem realizacji z 
Johannesburga (2002)1 , do odnowienia zdegradowanych ekosystemów morskich 
najpóźniej do 2015 r.,

P. mając na uwadze, że najpóźniej w 2010 r. należy zatrzymać proces utraty różnorodności 
  

1 Światowy Szczyt ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju, Johannesburg 2002
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biologicznej,

Q. mając na uwadze, że istnieją znaczne różnice między państwami członkowskimi w 
zakresie produktywności zasobów; mając na uwadze, że już zniwelowanie tych różnic 
oznaczałoby, iż zwiększona produktywność prowadzi do zmniejszenia ilości zużywanych 
zasobów naturalnych, a tym samym do mniejszego obciążenia środowiska i poprawy 
konkurencyjnej pozycji państw członkowskich,

R. mając na uwadze, że Plan Działania UE w dziedzinie Technologii Środowiskowych 

- wskazuje, że efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych i materiałów prowadzi do 
obniżenia kosztów ponoszonych przez przemysł i rodziny, przez co zostają uwolnione 
środki finansowe, a gospodarka UE staje się mniej zależna od ograniczonych zasobów 
naturalnych i najbardziej niestabilnych rynków,

- zauważa, że ograniczone zasoby naturalne często stanowią przyczynę regionalnych 
konfliktów w krajach rozwijających się,

- podkreśla konieczność stosowania technologii, które mają na celu zapobieganie klęskom 
żywiołowym i działaniom mogącym prowadzić do zniszczenia lub zmniejszania zasobów 
naturalnych,

S. mając na uwadze, że dana polityka może zostać wdrożona jedynie w przypadku, gdy 
obywatele i konsumenci zostaną skłonieni do dostosowania swoich zachowań 
konsumenckich do wymagań stawianych przez środowisko naturalne i zdrowie publiczne,

1. przyjmuje komunikat Komisji, lecz uważa, że nie może być on postrzegany jako 
rzeczywista strategia, ale raczej jako jej odroczenie;

2. ubolewa z powodu całkowitego braku woli politycznej ze strony Komisji;

3. stwierdza, że Strategia tematyczna nie odpowiada celom 6 EAP Wspólnoty Europejskiej;
4. uważa, że nawet jeśli istnieje potrzeba uzyskania dokładniejszych danych w określonych 

dziedzinach, nie może ona stać się usprawiedliwieniem dla zwlekania z podejmowaniem  
środków niezbędnych w celu zapewnienia zrównoważonego wykorzystywania zasobów 
naturalnych; ponadto wiedza, którą obecnie dysponujemy jest wystarczająca, by już teraz 
podjąć konkretne kroki w celu poprawy zrównoważonego wykorzystywania zasobów 
naturalnych;

5. podkreśla istotne cele zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym 
wysoki stopień ochrony środowiska i zdrowia publicznego, dostępność zasobów 
naturalnych dla przyszłych pokoleń, stabilność i dobrobyt naszego systemu 
gospodarczego i społecznego, ograniczenie eksploatacji zasobów, przez co wpływ na 
środowisko naturalne zmniejszy się i ustabilizuje;

6. uważa, że Komisja powinna poważnie potraktować Parlament, europejską opinię 
publiczną i kwestie dotyczące środowiska naturalnego i zastąpić tę swoistą „nie-strategię” 
ambitnymi propozycjami wraz z jasno sprecyzowanymi celami i wiążącymi terminami 
najszybciej jak to jest możliwe;

7. uważa, że zwlekanie z podjęciem konkretnych działań doprowadzi do utraty przez UE jej 
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konkurencyjnej pozycji w dziedzinie innowacji i handlu nowymi, wydajnymi 
ekologicznie technologiami;

8. z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Komisję faktu, że dotychczasowa polityka w 
zakresie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych okazała się 
niewystarczająca;

9. uważa za korzystne utworzenie Europejskiego Centrum Danych przed 2008 r., jeśli jego 
zadaniem będzie okresowa ocena i optymalizacja znanych wskaźników, a także 
opracowywanie nowych potrzebnych wskaźników tak, aby osiągnąć ostateczny cel tzn. 
zmniejszyć wpływ eksploatacji zasobów na środowisko i zdrowie publiczne do minimum;

10. nie podziela zdania Komisji, że nie są znane żadne wskaźniki, które pozwoliłyby na 
wyznaczenie już teraz konkretnych, precyzyjnie określonych celów w obrębie strategii 
wraz z terminami ich realizacji; już teraz można wykorzystać wskaźniki takie jak: PKB 
(produkt krajowy brutto), DMI (Direct Material Input) i DMC (Domestic Material 
Consumption);

11. uważa, że w oparciu o praktyczny zestaw wskaźników można sformułować ogólną zasadę 
„im mniej eksploatuje się zasoby naturalne, tym mniejszy jest wpływ wywierany na 
środowisko”;

12. uważa, że jeśli zmniejszeniu eksploatacji zasobów naturalnych będzie towarzyszyło 
zastosowanie alternatywnych rozwiązań należy najpierw przeprowadzić badania jaki 
wpływ na środowisko takie rozwiązania mogą wywrzeć;

13. wzywa UE, by zadbała o to, żeby wszystkie wspólnotowe instrumenty oraz 
ustawodawstwo przyczyniały się do zachowania zasobów naturalnych i sprzyjały 
zrównoważonemu rozwojowi w obrębie UE i w krajach poza nią;

14. uważa, że do 2030 r. należy zmniejszyć eksploatację podstawowych nieodnawialnych 
zasobów naturalnych o współczynnik 4, tzn. do 2030 r. zmniejszyć o połowę eksploatację 
zasobów naturalnych, a jednocześnie doprowadzić do poprawy koniunktury na świecie;
stwierdza, że następujące wskaźniki mogą być przydatne: TMR (Total Material 
Requirement), DMI (Direct Material Input) i DMC (Direct Material Consumption);
wskaźniki te określają ilość zasobów naturalnych jaką pochłaniają gospodarki; dzieląc 
PKB przez te wskaźniki można zmierzyć wydajność wykorzystywania zasobów 
naturalnych;

15. zgadza się co do tego, że obecnie nie istnieje żaden odpowiedni wskaźnik, który 
pozwoliłby zmierzyć postęp w zakresie redukcji wpływu wykorzystywania zasobów na  
środowisko naturalne, tzw. wskaźnik skuteczności ekologicznej oraz co do tego, iż 
wskaźnik ten należy opracować najszybciej jak jest to możliwe, a najpóźniej do 2008 r.;

16. uważa, że w celu zmniejszenia eksploatacji zasobów, które stanowią obciążenie dla 
środowiska można wykorzystać instrumenty fiskalne i subsydia, szczególnie poprzez 
odroczenie subsydiów;

17. stwierdza, że rozdzielenie wzrostu gospodarczego i poprawy wydajności zasobów zostało 
uznane za polityczny cel już w 9 państwach członkowskich (m.in. w Niemczech i 
Finlandii), a także w Japonii; to jednakże nie zapobiega faktowi, że poziom konsumpcji 
zasobów naturalnych utrzymuje się na wysokim poziomie; polityka w zakresie 
zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych powinna koncentrować się na 



PE 380.809v01-00 8/11 PR\638170PL.doc

PL

lepszym rozdzieleniu wzrostu gospodarczego i wykorzystywania zasobów poprzez 
dążenie do znacznego zmniejszenia ilości zużywanych zasobów;

18. uważa, że negatywny wpływ całkowitego wykorzystywania zasobów w UE powinien 
zostać zmniejszony o połowę w każdej kategorii zasobów naturalnych np. poprzez 
zastosowanie podejścia sektorowego w przemyśle budowlanym, transporcie i innych 
sektorach w celu zmniejszenia wpływu i zależności od tych zasobów;

19. uważa, że do 2050 r. należy zmniejszyć zużycie podstawowych materiałów 
nieodnawialnych o współczynnik 10, przy czym należy uwzględnić sprawiedliwy rozdział 
zasobów i wzrastającą liczbę ludności na świecie, a także recykling i wtórne użycie 95% 
materiałów, w wyniku czego powinno się całkowicie wyeliminować niezneutralizowane i 
nie nadające się do wykorzystania odpady;

20. uważa, że strategia ta powinna być stosowana na różnych płaszczyznach i obszarach 
polityki

21. uważa, że szczególnie polityka rolna powinna dążyć do wyeliminowania obciążenia 
środowiska poprzez zrównoważone wykorzystywanie zasobów takich jak grunt, woda i 
paliwa, lecz nie wykluczając też innych;

22. uważa, że państwa członkowskie powinny realizować strategię UE dotyczącą 
różnorodności biologicznej zarówno w sektorze rybołówstwa jak i w innych obszarach 
oraz wspólnie z Komisją podjąć działania, których rezultatem będzie zatrzymanie procesu 
utraty różnorodności biologicznej do 2010 r.;

23. podkreśla konieczność udzielania wsparcia krajom rozwijającym się poprzez dzielenie się 
technologiami i wiedzą;

24. podkreśla wagę jaką dla omawianej strategii ma wymóg, ujęty już w innych strategiach, 
który wzywa do tego, aby do 2010 r. średnio 12% zużycia energii w UE i 21% zużycia 
energii elektrycznej w UE pochodziło z odnawialnych zasobów energetycznych; wartość 
ta ma wzrosnąć do 15% w 2015 r.;

25. uważa, że zgodnie z polityką w zakresie zużycia energii do 2010 r. przeciętnie 12% 
zużycia surowców odnawialnych w UE ma pochodzić z zasobów eksploatowanych w 
sposób bezspornie zrównoważony; wartość ta ma wzrosnąć do 15% w 2015 r.;

26. stwierdza, że UE powinna podjąć wszelkie możliwe działania w celu dostarczenia 
konsumentom i producentom rzetelnych informacji dotyczących wykorzystywania 
zasobów naturalnych oraz że należy zwrócić uwagę konsumentów i producentów na idee 
dotyczące zmian, które mogą prowadzić do zrównoważonego wykorzystywania zasobów 
naturalnych;

27. stwierdza, że polityka UE powinna być określona w taki sposób, by pobudzała, a nie 
zniechęcała państwa członkowskie do wykazania się ambitniejszym podejściem w 
dążeniu do bardziej zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych;

28. przyjmuje z zadowoleniem wszystkie inicjatywy Komisji, które mogą prowadzić do 
zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych i do zmniejszenia negatywnego 
wpływu eksploatacji zasobów naturalnych na środowisko;

29. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
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Komisji.
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UZASADNIENIE

Zasoby naturalne są poważnie i w coraz większym stopniu zagrożone przez degradację, 
wyczerpanie i zanieczyszczenie. Wzrostowi ekonomicznemu na świecie towarzyszy 
zwiększająca się konsumpcja odnawialnych i nieodnawialnych zasobów naturalnych, a 
wytrzymałość środowiska naturalnego została już znacznie przekroczona. Może to 
potwierdzić sama Komisja. Jednakże moja wizja, co do sposobu w jaki należy stawić czoło 
temu zagrożeniu, różni się znacznie w zakresie ambicji od tej jaką reprezentuje Komisja w 
swoim komunikacie.

Istnieje pilna potrzeba stworzenia spójnej strategii, która sprosta wymogom przedstawionym 
w szóstym wspólnotowym programie działań. Kwestia zrównoważonego wykorzystywania 
zasobów naturalnych rodzi podobny problem jak kwestia zmiany klimatu. Możemy 
doprowadzić do poprawy sytuacji, ale musimy uczynić to szybko. Nie ma tu miejsca na 
polityczną ospałość. Musimy wystąpić z ambitnymi inicjatywami i byli gotowi do podjęcia 
zdecydowanych kroków, gdyż półśrodki nie prowadzą do rozwiązania problemu. Krótko 
mówiąc: wszystko zależy od nas samych.

Musimy wykazać się wolą polityczną i odwagą, by podjąć działania w następujących 
kwestiach: nasze zachowania konsumpcyjne i produkcyjne, szukanie alternatyw, przyjęcie 
innego stylu życia, wspieranie krajów rozwijających się, włączenie wszystkich obszarów 
polityk, w tym rolnictwa i rybołówstwa, unikanie politycznej dysharmonii pomiędzy 
poszczególnymi organami w Unii i pomiędzy państwami członkowskimi. 

Rozwiązania powinny być poszukiwane w następujących obszarach: rzetelna i ogólnie 
dostępna baza danych, która będzie zawierać wcześniej określone dane i wypracowane 
wskaźniki; jasno sformułowane cele i wiążące terminy dotyczące postępu zmniejszania 
wpływu na środowisko; działania i dyrektywy dążące do przechodzenia na alternatywne 
rozwiązania; zwiększenie produktywności zasobów naturalnych (tzn. otrzymywanie większej 
ilości produktu z mniejszej ilości surowca np. przy wykorzystaniu procesu wtórnego użycia 
materiałów i lepszych technologii); zmniejszenie eksploatacji określonych rodzajów zasobów 
np. przy pomocy listy określającej priorytety; określenie strategii wdrażania na wszystkich 
obszarach polityki, które mają wpływ na wykorzystywanie zasobów naturalnych; włączenie 
polityki rolnej i polityki rybołówstwa do naszej strategii; skoncentrowanie się na pełnym 
cyklu życiowym zasobów naturalnych (od momentu ich powstania po obróbkę odpadów); 
użycie środków finansowych w celu zachęcenia do lub odwiedzenia od pewnych działań; 
wspieranie krajów rozwijających się np. przez dzielenie się wiedzą i technologiami; 
zwrócenie większej uwagi na wykorzystywanie energii słonecznej, wiatrowej i wodnej jako 
zasobów naturalnych; zapewnienie konsumentom i producentom rzetelnych informacji oraz 
zaangażowanie ich w proces wdrażania omawianej strategii, a także stworzenie takiej polityki 
UE, która będzie pobudzać, a nie zniechęcać państwa członkowskie do formułowania 
ambitniejszych propozycji w zakresie zrównoważonego wykorzystywania zasobów 
naturalnych.

Nie mogę zgodzić się z przypuszczeniem lub przewidywaniem, że dążenie do 
zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych i szukanie alternatyw w celu 
poprawy stanu środowiska naturalnego spowoduje zahamowanie wzrostu gospodarczego.
Wręcz przeciwnie: innowacje w dziedzinie nowych ekosystemów i technologii 
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środowiskowych stwarzają możliwości na rynku międzynarodowym i sprzyjają tworzeniu 
miejsc pracy. Osobiście jestem przekonana, że zrównoważone wykorzystywanie zasobów 
naturalnych przyczyni się do osiągnięcia stabilności i dobrobytu naszego systemu 
gospodarczego i społecznego oraz ostatecznie przyczyni się z pewnością do długofalowego 
ograniczenia ubóstwa.

Pragnę podkreślić, że uboga ludność dotknięta jest poważnie zmniejszaniem się ilości 
zasobów naturalnych i obniżaniem się ich jakości. Życie ubogiej ludności ze środowisk 
wiejskich w dużym stopniu zależne jest od zasobów naturalnych - wody i gruntu uprawnego, 
różnorodności zasobów naturalnych, zasobów zdobytych w wyniku polowań i połowu ryb 
oraz produktów leśnych i biomasy. Wielu biednych mieszkańców wsi i miast odczuwa 
ogromny brak dostępu do czystej wody i powietrza, oczyszczalni i brak niezawodnego 
dostępu do energii. W większości państw zmniejsza się powierzchnia, jaką zajmują lasy, a to 
właśnie one są gwarantem istnienia ponad 90% różnorodności biologicznej na obszarach 
wiejskich i utrzymują przy życiu wielu ludzi cierpiących skrajną nędzę. Szacuje się, iż 
corocznie na skutek chorób przenoszonych przez wodę oraz chorób spowodowanych 
zanieczyszczeniem wody i powietrza ginie od 5 do 6 milionów ludzi, w większości dzieci. 

Dobrym narzędziem prowadzenia polityki byłaby reforma podatkowa, przynajmniej jeśli 
zakładałaby ona odejście od podatków, które negatywnie wpływają na dobrobyt (na 
zatrudnienie, kapitał i konsumpcję) na rzecz podatków, które sprzyjają dobrej koniunkturze. 
Ponadto, jest rzeczą godną ubolewania, że dotychczasowe programy reform fiskalnych były 
nastawione na obniżenie kosztów pracy. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z faktu, że w ciągu 
ostatnich 40 lat wydajność pracy wzrosła o 270%, podczas gdy w tym samym okresie 
wydajność energii wzrosła tylko o 20%, a wydajność surowców o 100%.
Należy zrewidować główny punkt, na którym koncentrowały się dotychczasowe programy 
reform fiskalnych. W celu promowania technologicznych innowacji można posłużyć się 
podatkami i subsydiami.

Co czyni Komisja w swym komunikacie? Komisja nie określa żadnych celów, nie podaje 
żadnych wartości liczbowych do osiągnięcia, których powinno się dążyć, ani opisu sposobu 
postępowania. Innymi słowy, komunikat Komisji nie stosuje się do postanowień 6 EAP, a 
program ten miał być podstawą minimum dla solidnej polityki. Zastanawiałam się nad 
napisaniem zwięzłego sprawozdania, w którym zwróciłabym się do Komisji o wycofanie jej 
komunikatu i o sporządzenie nowego dokumentu. Biorąc pod uwagę historię komunikatu 
wydanego przez Komisję - komunikatu, który jest głęboko rozczarowujący, a którego 
sporządzenie trwało 5 lat - uważam, że gospodarka i środowisko naturalne nic by nie zyskały, 
gdybym to uczyniła. Mam nadzieję, że stanowisko, jakie zajęłam w moim sprawozdaniu 
będzie pierwszym krokiem w dobrym kierunku i przyczyni się do włączenia w polityki UE i 
państw członkowskich konkretnych działań i celów oraz wiążących terminów, które 
potrzebne są w przeciągu kilku przyszłych lat, a nie po upływie 20 lat.


