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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o tematickej stratégii trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov
(2006/2210(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie „Smerom k tematickej stratégii trvalo udržateľného 
využívania prírodných zdrojov“ (KOM(2003)0572),

– so zreteľom na oznámenie Komisie „Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania 
prírodných zdrojov“ (KOM(2005)0670),

– so zreteľom na hodnotenie stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ (EUSDS) – obnovená 
stratégia1,

– so zreteľom na Dohovor o biodiverzite,

– so zreteľom na smernicu č. 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 
o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie 2,

– so zreteľom na články 2 a 6 Zmluvy o ES, podľa ktorých požiadavky ochrany životného 
prostredia musia byť začlenené do rôznych politík Spoločenstva s ohľadom na podporu 
environmentálne priaznivého rozvoja hospodárskych aktivít,

– so zreteľom na článok 174 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (6. EAP)3, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie „Presadzovanie trvalo udržateľného využívania 
zdrojov - Tematická stratégia predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklovania“ 
(KOM(2005)0666),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2005 o technológiách stimulujúcich udržateľný 
rozvoj: Akčný plán environmentálnych technológií pre Európsku úniu4,

– so zreteľom na pravidlo 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2006),

A. keďže v nasledujúcich desaťročiach prinesú rýchle demografické zmeny vo svete stále 
väčší tlak na klímu, prírodné zdroje a biodiverzitu, a keďže je to spojené s disparitou 
medzi industrializovaným svetom a rozvojovými krajinami, pokiaľ ide o prosperitu,

  
1 Dokument Rady č. 10117/06, 9.6.2006.
2 Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30.
3 Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.
4 Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 77.
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B. keďže pre rýchly rast svetovej populácie bude do roku 2010 na zemi žiť ďalších 400 
miliónov ľudí; keďže vo svete, v ktorom vzájomná závislosť stále rastie, nemôžeme 
naďalej vyrábať a spotrebúvať tak ako dnes, a keďže na celom svete je vážne ohrozených 
15 500 druhov rastlín a zvierat; keďže v nedávnych desaťročiach takmer všetky typy 
ekosystémov a všetky druhy veľmi vážne trpeli a keďže pitná voda je takisto hodnotným 
zdrojom, na ktorý sa vyvíja tlak; keďže celosvetová kríza v oblasti vody ohrozuje ľudský 
život a trvalo udržateľný rozvoj, a napokon i mier a bezpečnosť,

C. keďže podľa miléniového hodnotenia ekosystému OSN z roku 2005 od začiatku 60. rokov 
20. storočia došlo k úpadku v 2/3 všetkých ekosystémov a keďže dopyt po prírodných 
zdrojoch v rovnakom období stúpol o 70 %,

D. keďže stúpajúci hospodársky rast v rozvojových krajinách ďalej zvýši tlak na životné 
prostredie,

E. keďže pokrok v oblasti know-how a technológií je kľúčový na dosiahnutie rovnováhy 
medzi hospodárskym rastom na jednej strane a sociálnou a environmentálnou 
udržateľnosťou na strane druhej,

F. keďže podľa článku 6 zmluvy podporeného cardiffským procesom požiadavky ochrany 
životného prostredia musia byť začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politiky EÚ,

G. keďže medzi rôznymi medzinárodnými fórami zodpovednými za trvalo udržateľný rozvoj 
(Dohovor o biodiverzite, Kjótsky protokol, Dohovor o boji proti rozširovaniu púšte atď.) 
existuje len malá miera vzájomného dopĺňania sa a nedostatočná koordinácia,

H. keďže stratégia EÚ pre rast a pracovné miesta1 podporená jarným summitom z roku 2005 
dáva prioritu udržateľnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov a vyzýva EÚ, aby prevzala 
vedúcu úlohu v hnutí za udržateľnejšiu spotrebu a výrobu vo svetovom hospodárstve,

I. keďže vo svojom oznámení o preskúmaní stratégie trvalo udržateľného rozvoja -
platforma činnosti (KOM(2005)0658) Komisia tvrdí, že:

- EÚ a členské štáty musia naďalej investovať do výskumu a technológií, aby našli nové 
cenovo výhodné a zdrojovo účinné spôsoby výroby a spotreby,

- EÚ musí získať vedúce postavenie vo svete v oblasti ekologicky účinných technológií, 
aby znížila vysokú mieru svojej závislosti od prírodných zdrojov,

- EÚ musí zabezpečiť schopnosť Zeme udržať život v jeho rozmanitosti, rešpektovať 
obmedzenia prírodných zdrojov planéty a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany a 
zlepšenie kvality životného prostredia,

- do roku 2012 musí 12 % spotreby energie v členských štátoch pochádzať 
z obnoviteľných zdrojov,

- do roku 2010 sa musí 21 % spotreby elektrickej energie v členských štátoch pokryť 
z obnoviteľných zdrojov,

J. keďže 6. EAP:

  
1 KOM(2005)0024.
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- stanovuje program, ktorého ciele sú v súlade s kľúčovými prioritami Spoločenstva, 
konkrétne v oblastiach zmeny podnebia, prírody a biodiverzity, životného prostredia, 
verejného zdravia a kvality života, prírodných zdrojov a odpadu,

- vyžaduje podporu zmien systémov dotácií, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na 
životné prostredie a nie sú kompatibilné s trvalo udržateľným rozvojom,

- hovorí, že tematické stratégie musia obsahovať príslušné kvalitatívne a kvantitatívne 
environmentálne ciele a časové rozvrhy,

K. keďže poľnohospodárstvo využíva 50 % všetkej pôdy a spotrebúva 30 % všetkej vody 
a 20 % všetkých palív,

L. keďže jedným z rozvojových cieľov milénia, ktoré prijala OSN v roku 2000, bolo 
zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj do roku 2015 integráciou trvalo udržateľného rozvoja 
do národnej politiky a programov, zastavením straty prírodných zdrojov a znížením počtu 
ľudí, ktorí nemajú prístup k bezpečnej pitnej vode na polovicu; keďže do roku 2020 je 
nutné významne zlepšiť životné podmienky aspoň 140 miliónov ľudí žijúcich v slumoch,

M. keďže každoročne umiera 5 až 6 miliónov ľudí – najmä detí – na choroby spôsobené 
znečistením vody a vzduchu,

N. keďže trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov je nevyhnutnou podmienkou 
dlhodobej prosperity,

O. keďže najneskôr do roku 2015 musí lepšie riadenie a predchádzanie prehnanému 
vyťažovaniu prírodných zdrojov, ako sú zásoby rýb, biodiverzita, voda, vzduch, pôda 
a atmosféra, viesť k obnove poškodených morských ekosystémov v súlade s plánom 
implementácie z Johannesburgu (2002)1,

P. keďže najneskôr do roku 2010 sa musí zastaviť strata biodiverzity,

Q. keďže medzi členskými štátmi existujú významné rozdiely, čo sa týka produktivity 
zdrojov; keďže samo odstránenie týchto rozdielov by znamenalo, že zvýšená produktivita 
by znížila množstvo používaných prírodných zdrojov a v dôsledku toho znížila tlak na 
životné prostredie a zlepšila konkurenčnú pozíciu členských štátov,

R. keďže akčný plán Európskej únie v oblasti environmentálnych technológií:

- berie na vedomie, že efektívne využívanie zdrojov a materiálov znižuje náklady pre 
priemysel a domácnosti, čím uvoľňuje prostriedky a znižuje závislosť EÚ od vzácnych 
surovín a veľmi nestabilných trhov,

- berie na vedomie, že vzácne suroviny často spôsobujú v rozvojových krajinách 
regionálne konflikty,

- upozorňuje na potrebu podporovať technológie, ktoré slúžia na prevenciu prírodných 
pohrôm alebo aktivít, ktoré môžu viesť k zničeniu prírodných zdrojov alebo ich 
poškodeniu,

S. keďže politiku možno implementovať len vtedy, ak sa i verejnosť a spotrebitelia budú 

  
1 Summit OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, Johannesburg 2002.
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viesť k tomu, aby zmenili svoje spotrebiteľské zvyklosti tak, aby zohľadnili 
environmentálne a zdravotné požiadavky,

1. prijíma oznámenie Komisie, ale domnieva sa, že ho nemožno považovať za skutočnú 
stratégiu, ale skôr za spôsob, ako stratégiu odložiť;

2. hlboko ľutuje absolútny nedostatok politickej vôle zo strany Komisie;
3. tvrdí, že tematická stratégia nesleduje ciele 6. EAP Európskeho spoločenstva;

4. sa domnieva, že hoci sú v niektorých oblastiach potrebné konkrétnejšie údaje, nemôže to 
byť zámienkou na odklad opatrení, ktoré je potrebné prijať na zabezpečenie trvalo 
udržateľného využívania prírodných zdrojov; ďalej tvrdí, že v súčasnosti dostupné 
znalosti sú dostatočné na to, aby umožnili teraz prijať praktické kroky na zlepšenie 
udržateľnej spotreby prírodných zdrojov;

5. zdôrazňuje základné ciele trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov vrátane 
vysokej úrovne ochrany životného prostredia a verejného zdravia, dostupnosti prírodných 
zdrojov pre budúce generácie, stability a prosperity nášho hospodárskeho a sociálneho 
systému a obmedzenia používania zdrojov na zníženie a stabilizáciu vplyvu na životné 
prostredie;

6. sa domnieva, že Komisia by mala brať Parlament, európsku verejnú mienku a životné 
prostredie vážne a mala by čo najskôr nahradiť túto „nestratégiu“ ambicióznymi návrhmi 
vrátane jasných cieľov a záväzných časových rozvrhov;

7. sa domnieva, že odložením praktických krokov sa EÚ vzdá svojho konkurenčného 
postavenia v oblasti inovácií a obchodu s novými ekologicky účinnými technológiami;

8. víta uznanie Komisie, že politika v oblasti trvalo udržateľného využívania prírodných 
zdrojov sa doteraz ukázala byť neadekvátna;

9. sa domnieva, že vytvorenie európskeho dátového centra do roku 2008 bude užitočné, ak 
bude jeho úlohou periodicky hodnotiť a optimalizovať známe ukazovatele a okrem toho 
určiť, ktoré neznáme ukazovatele sú stále potrebné v záujme celkového cieľa znížiť 
environmentálny a zdravotný dosah využívania prírodných zdrojov na minimum;

10. nesúhlasí s Komisiou, že nie sú známe žiadne ukazovatele, ktoré by v súčasnosti umožnili 
zaradiť do stratégie konkrétne, jasné a časovo určené ciele; tvrdí, že medzi už známe 
ukazovatele patria HDP (hrubý domáci produkt), DMI (priamy materiálový vstup – Direct 
Material Imput) a DMC (domáca materiálová spotreba – Domestic Material 
Consumption);

11. sa domnieva, že na základe praktického súboru ukazovateľov je možné formulovať 
pravidlo „čím menej prírodných zdrojov sa používa, tým menší je vplyv na životné 
prostredie“;

12. sa domnieva, že ak bude zníženie používania prírodných zdrojov sprevádzať prechodom 
na alternatívu, mal by sa najprv preskúmať vplyv predmetnej alternatívy na životné 
prostredie;

13. vyzýva EÚ, aby zabezpečila, že všetky nástroje a právne predpisy Spoločenstva celkovo 
prispejú k zachovaniu prírodných zdrojov a k snahe o trvalo udržateľný rozvoj v EÚ 
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a krajinách mimo EÚ;
14. sa domnieva, že využívanie primárnych neobnoviteľných zdrojov sa musí znížiť do roku 

2030 štvornásobne alebo využívanie prírodných zdrojov sa musí do roku 2030 znížiť na 
polovicu, a zároveň sa musí zvýšiť celosvetová prosperita; tvrdí, že je možné použiť tieto 
ukazovatele: TMR (celkové materiálové požiadavky – Total Material Requirement), DMI 
(priamy materiálový vstup – Direct Material Input) a DMC (priama materiálová spotreba 
– Direct Material Consumption); tvrdí, že tieto ukazovatele ukazujú, aké množstvá 
zdrojov sa v hospodárstve využívajú, a že ak sa podelí HDP týmito ukazovateľmi, je 
možné merať produktivitu využívania prírodných zdrojov;

15. súhlasí s tým, že v súčasnosti neexistuje vhodný ukazovateľ na meranie pokroku 
v znižovaní vplyvu využívania zdrojov na životné prostredie, takzvaný ukazovateľ 
ekologickej účinnosti, a že je potrebné ho prijať čo najskôr, najneskôr do roku 2008;

16. sa domnieva, že na zníženie používania environmentálne škodlivých zdrojov sa môžu 
použiť fiškálne nástroje a dotácie, najmä prostredníctvom prerozdelenia dotácií;

17. tvrdí, že odstránenie väzby medzi hospodárskym rastom a efektivitou využívania zdrojov 
považuje za politický cieľ už 9 členských štátov (vrátane Nemecka a Fínska) a Japonsko, 
ale že absolútna spotreba prírodných zdrojov zostáva vysoká a že politický program 
týkajúci sa trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov by sa mal zamerať na 
zlepšenie odstránenia väzby medzi hospodárskym rastom a využívaním prírodných 
zdrojov tým, že sa bude snažiť o absolútne zníženie používaných zdrojov;

18. sa domnieva, že negatívny vplyv celkového využívania zdrojov v EÚ podľa kategórie 
zdroja sa musí znížiť na polovicu, napríklad prostredníctvom sektorového prístupu 
v odvetví stavebníctva, doprave a iných sektoroch, aby sa znížil dopad využívania týchto 
zdrojov a závislosť od nich;

19. sa domnieva, že do roku 2050 sa využívanie primárnych neobnoviteľných zdrojov musí 
znížiť desaťnásobne a zároveň sa musí umožniť spravodlivé rozdelenie zdrojov a rast 
svetovej populácie, ako aj recyklácia či opätovné použitie viac ako 95 % materiálov, čo by 
malo viesť k úplnému odstráneniu nespracovaného a nepoužiteľného odpadu;

20. sa domnieva, že táto stratégia by sa mala uplatniť na rôznych úrovniach politiky 
a v rôznych oblastiach politiky;

21. sa domnieva, že predovšetkým poľnohospodárska politika by sa mala čiastočne zamerať 
na zníženie tlaku na životné prostredie prostredníctvom trvalo udržateľného využívania 
prírodných zdrojov vrátane pôdy, vody a palív, ale aj ďalších zdrojov;

22. sa domnieva, že členské štáty musia implementovať stratégiu EÚ pre biodiverzitu, a to 
v rybnom hospodárstve i v iných oblastiach, a v spolupráci s Komisiou musia prijať 
opatrenia na dosiahnutie cieľa zastaviť pokles biodiverzity do roku 2010;

23. zdôrazňuje potrebu pomoci pre rozvojové krajiny najmä prostredníctvom poskytovania 
technológií a know-how;

24. zdôrazňuje, že pre túto stratégiu je dôležitá požiadavka, ktorá už bola začlenená do iných 
politických stratégií, aby do roku 2010 v priemere 12 % energetickej spotreby v rámci EÚ 
a 21 % spotreby elektrickej energie v rámci EÚ pochádzalo z trvalo udržateľných 
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prírodných zdrojov, a aby nižšie z týchto čísel stúplo v roku 2015 na 15 %;
25. sa domnieva, že v súlade s politikou v oblasti spotreby energie by do roku 2010 

v priemere 12 % obnoviteľných zdrojov používaných v EÚ malo pochádzať zo zdrojov, 
s ktorými sa preukázateľne zaobchádza trvalo udržateľným spôsobom, pričom toto číslo 
by v roku 2015 mal stúpnuť na 15 %;

26. sa domnieva, že EÚ by mala urobiť všetko pre to, aby poskytla spotrebiteľom a výrobcom 
dobré informácie o využívaní prírodných zdrojov a aby sa spotrebitelia a výrobcovia 
zapojili do plánov týkajúcich sa zmien, ktoré by mohli viesť k udržateľnému využívaniu 
prírodných zdrojov;

27. sa domnieva, že politika EÚ by mala byť zameraná tak, aby viedla členské štáty 
k prijímaniu ambicióznejších prístupov – a určite nie tak, aby ich od toho odrádzala –
s cieľom zlepšiť trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov;

28. víta akékoľvek iniciatívy Komisie, ktoré by mohli viesť k trvalo udržateľnému využívaniu 
prírodných zdrojov a zníženiu negatívneho vplyvu využívania prírodných zdrojov na 
životné prostredie;

29. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prírodné zdroje vážne a stále viac ohrozuje degradácia, vyčerpanie a znečistenie. Svetový 
hospodársky rast sprevádza stále vyššia spotreba prírodných zdrojov, a to obnoviteľných 
i neobnoviteľných. Miera únosnosti životného prostredia je už značne prekročená. Aj Komisia 
je schopná tento postoj podporiť. Čo sa týka ambície, môj pohľad na to, ako je možné tejto 
hrozbe čeliť, sa však výrazne líši od pohľadu prezentovaného v oznámení Komisie. 

Dobre rozčlenená stratégia, ktorá by minimálne spĺňala požiadavky šiesteho 
environmentálneho akčného programu, je veľmi potrebná. Čo sa týka trvalo udržateľného 
využívania prírodných zdrojov, čelíme podobnému problému  ako v prípade zmeny podnebia. 
Situáciu môžeme zlepšiť, ak to však chceme spraviť, musíme konať rýchlo. Nie je tu priestor 
na politickú laxnosť. Musíme prijať ambiciózne iniciatívy a byť pripravení urobiť nevyhnutné 
opatrenia. Polovičné opatrenia problém nevyriešia. Inými slovami, osud planéty je v našich 
rukách.

Musíme byť pripravení ukázať politickú vôľu a mať odvahu prijať opatrenia v týchto 
oblastiach: spotrebiteľské a výrobné zvyklosti, hľadanie alternatív, prijatie iného životného 
štýlu, podpora rozvojových krajín, zapojenie všetkých oblastí politiky vrátane 
poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, predchádzanie politickej disharmónii medzi 
rôznymi jednotkami v Únii a medzi členskými štátmi.

Možno hľadať mnohé riešenia: dobrá databáza, všetkým prístupná, obsahujúca vopred určené 
údaje a podrobné ukazovatele, jasné ciele a záväzné časové rozvrhy znižovania vplyvu na 
životné prostredie, opatrenia a usmernenia pre prechod na alternatívy, zvyšovanie 
produktivity zdrojov (t. j. získať z menšieho množstva viac, napríklad prostredníctvom 
opätovného použitia a lepších technológií), znižovanie využívania konkrétnych kategórií 
zdrojov, napríklad pomocou určenia priorít, vyhlásenia stratégie aplikovateľnej na všetky 
oblasti politiky, ktoré sa týkajú využívania prírodných zdrojov, rozšírenie našej stratégie tak, 
aby zahŕňala politiku v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, zameranie na celé 
životné cykly prírodných zdrojov (od ich zdroja po likvidáciu odpadu), používanie finančných 
prostriedkov na stimulovanie či odrádzanie, pomoc rozvojovým krajinám, napríklad 
poskytnutím technológií a know-how, väčšie zameranie na využívanie slnečnej, veternej 
a vodnej energie ako prírodných zdrojov, poskytnutie dobrých informácií spotrebiteľom 
a výrobcom a ich aktívne zapojenie do formulovania tejto stratégie, a vedenie takej politiky na 
úrovni EÚ, ktorá by viedla členské štáty k tomu, aby boli ambicióznejšie vo svojich návrhoch 
týkajúcich sa trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov a ktorá ich od toho určite 
nebude odrádzať.

Nesúhlasím s predpokladom či predpoveďou, že snaha o trvalo udržateľné využívanie 
prírodných zdrojov a hľadanie alternatív s cieľom obnoviť životné prostredie poškodia 
hospodársky rast. Naopak: inovácia v oblasti nových ekosystémov a environmentálnych 
technológií vytvára možnosti na medzinárodnom trhu a môže generovať zamestnanosť. 
Verím, že trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov podporí stabilitu a prosperitu 
nášho hospodárskeho a sociálneho systému a napokon pomôže znížiť chudobu, predovšetkým 
z dlhodobého hľadiska.
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Chcem zdôrazniť, že degradácia kvality a kvantity prírodných zdrojov osobitne tvrdo 
zasiahne chudobné obyvateľstvo. Životy chudobných ľudí vo vidieckych oblastiach veľmi 
závisia od prírodných zdrojov – vody a použiteľnej pôdy, diverzity prírodných zdrojov, 
schopnosti naplniť svoje potreby lovom a rybolovom, zberom lesných plodín a biomasou. 
Prístup k čistej vode a vzduchu, čističky odpadových vôd a spoľahlivý prístup k energii 
mnohým chudobným ľuďom veľmi chýbajú, a to vo vidieckych i mestských oblastiach. 
Lesov, ktoré sú zdrojom viac než 90 % vidieckej biodiverzity a pomáhajú udržať pri živote 
množstvo ľudí žijúcich v extrémnej chudobe, vo väčšine krajín ubúda. Odhaduje sa, že 5 až 6 
miliónov ľudí ročne – väčšinou detí – umiera na choroby prenášané vodou alebo na choroby 
spôsobené znečistením vzduchu či vody.

Daňová reforma by mohla byť dobrým spôsobom, ako realizovať politiku, minimálne ak by 
zahŕňala prechod od daní, ktoré škodia prosperite (z práce, kapitálu a spotreby), k daniam, 
ktoré sú v prospech prosperity. Navyše je poľutovaniahodné, že až doteraz boli programy 
fiškálnych reforiem vždy zamerané na znižovanie ceny práce. Malo by sa však pamätať na to, 
že produktivita práce stúpla za posledných 40 rokov o 270 %, pričom za rovnaké obdobie 
energetická produktivita stúpla len o 20% a produktivita surovín o 100 %. Malo by sa 
revidovať zameranie doterajších programov fiškálnych reforiem. Dane a dotácie je možné 
použiť na podporu technologickej inovácie.

Čo robí Komisia vo svojom oznámení? Nenavrhuje žiadne úlohy, žiadne ciele, ani len 
neopisuje spôsob, ako by sa malo postupovať: inými slovami, oznámenie Komisie nie je 
v súlade so 6. EAP. To však malo byť minimálnym základom správnej politiky. Zvažovala 
som, či vytvoriť krátku správu vyzývajúcu Komisiu, aby stiahla svoje oznámenie a vytvorila 
nový dokument. S ohľadom na genézu oznámenia, ktoré pred nami teraz leží – veľké 
sklamanie ako výsledok päťročnej práce –, sa nedomnievam, že by to prospelo životnému 
prostrediu ani hospodárstvu. Dúfam, že prístup zvolený v mojej správe môže veci spustiť 
správnym smerom, so zaradením tých praktických opatrení, cieľov a časových rozvrhov do 
politík EÚ a jednotlivých členských štátov, ktoré sú potrebné v priebehu niekoľkých 
nasledujúcich rokov, a nie až po dvadsaťročnom odklade,.


