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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 

ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et Euroopa on loodusvarade netoimportija ja et 21. sajandi esimesel 

kümnendil on ressursside hinnad 147 % tõusnud1, muutes Euroopa majanduse eriti 

haavatavaks; on veendunud, et nii ülemaailmsete väljakutsete kui ka ELi 

ressursisõltuvusega seotud probleemidega toime tulemiseks peavad energia ja 

ressursitõhusus saama Euroopa tööstusliku taassünni vundamendiks, mis aitaks ELil ka 

tulevikus säilitada innovatiivsetel sektoritel põhineva konkurentsivõime, ergutada 

tootmisvõimsust ning luua uusi, jätkusuutlikke ja inimväärse palgaga töökohti, sealhulgas 

töökohti kõrge kvalifikatsiooniga töötajatele; 

2. toonitab, et ringmajanduse edendamiseks on vaja muuta paradigmat, et ressursse ei 

raisataks; on seisukohal, et paradigma muutmine tähendab et, tootjatele ja tarbijatele tuleb 

anda asjakohaseid signaale, näiteks dünaamilise fiskaal- ja õigusraamistiku kaudu, millega 

kiirendatakse üleminekut taastuvenergial põhinevale majandusele ning leevendatakse 

võimalikku tagasilöögiefekti; on seisukohal, et on vaja kasutada erinevaid lähenemisviise, 

järgides poliitika eri tasanditel subsidiaarsuse põhimõtet, sealhulgas järgmised 

lähenemisviisid: 

– väliskulude sisestamine ning ressursside astmelise kasutuse edendamine, 

– ringlussevõetavate jäätmete kasutamine peamise ja usaldusväärse toormeallikana  

mittetoksiliste materjalide tsüklite arendamise kaudu,  

 

– keskendumine esmatähtsate materjalide voogudele, tegelemine ressursimahukate 

toodetega ning eestvedajate premeerimine, 

– selliste ärimudelite kavandamine, mis sisaldavad stiimulit suletud materjali- ja 

tooteahelate ühendamiseks; 

– toodete projekteerimine nii, et need kestavad kaua, neid on lihtne parandada ja nende 

komponente saab lihtsasti korduskasutada või ringlusse võtta; 

– logistika korraldamine nii, et tooted, mida enam ei kasutata, saadetakse lihtsalt ja 

tõhusalt tagasi ahela algusesse; 

– püüdlemine aruka reguleerimise poole, säilitades ennast tõestanud head tavad, 

vajaduse korral ELi õigusaktide kooskõlastamine ja/või ühtlustamine ning nende 

parema rakendamise tagamine; 

3. rõhutab, et ressursikasutuse parandamine paremate projekteerimisnõuete ja jäätmealaste 

                                                 
1 McKinsey Global Institute’i andmetel kallinesid energiahinnad 190 %, toidu hinnad 135 % ning materjalide 

hinnad 135 %; Vt „Ressursirevolutsioon: maailma energia-, materjali-, toidu- ja veevajaduse rahuldamine”, 

november 2011, lk 30, (http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution).  

http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution
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õigusaktide kaudu, mis tagavad jäätmehierarhias ülespoole liikumise ning soodustavad 

seega jäätmetekke vältimist, korduskasutamist ja selle ettevalmistamist ning 

ringlussevõttu, võiksid anda ELi ettevõtjatele, avaliku sektori asutustele ja tarbijatele 

märkimisväärset puhassäästu – hinnanguliselt 600 miljardit eurot ehk 8 % aastakäibest, 

vähendades samal ajal ka kasvuhoonegaaside heidet aastas 2–4 %; rõhutab, et ressursside 

tootlikkuse suurendamine 30 % võrra 2030. aastaks võiks suurendada SKPd ligi 1 % võrra 

ja luua 2 miljonit jätkusuutlikku lisatöökohta1; tuletab meelde, et ressursitõhusus on 

põhieesmärk seitsmendas keskkonnaalases tegevusprogrammis, milles rõhutatakse 

vajadust ergutada keskkonnasäästlike toodete ja teenuste tootmist ning pakkumist ja 

tarbijate nõudlust nende järele, kasutades selleks kõnealuste toodete ja teenuste 

kättesaadavust, taskukohasust, funktsionaalsust ja ligitõmbavust edendavat poliitikat; 

rõhutab, et ressursinappuse tõttu on vaja loodusvarade kasutamine lahutada täielikult 

majanduskasvust, et hoida vahendite kasutamine ja SKP kasv planeedi biofüüsiliste 

võimaluste piires; 

4. rõhutab ELi eesmärkide tähtsust võrdsete tingimuste loomiseks; 

5. tõstab esile komisjoni analüüsi, millest nähtub, et jäätmete majandamise uute eesmärkide 

vastuvõtmine looks 180 000 töökohta, muudaks Euroopa konkurentsivõimelisemaks ja 

vähendaks nõudlust kallite ja nappide ressursside järele2; peab kahetsusväärseks jäätmeid 

käsitleva seadusandliku ettepaneku3 tagasivõtmist, kuid tervitab asepresidendi 

Timmermansi 2014. aasta detsembri täiskogu osaistungjärgul tehtud teadaannet võimaluse 

kohta esitada uus ja ambitsioonikam ringmajanduse pakett, mis tuleb esitada enne 2015. 

aastat; nõuab mõjuhinnangul põhineva ja mitte üksnes olme-, vaid ka tööstus- ja 

kaubandusjäätmete voogusid käsitleva ning kvantitatiivseid eesmärke hõlmava 

seadusandliku ettepaneku esitamist 2015. aastal uue ringmajanduse paketi raames; nõuab, 

et uues ringmajanduse paketis tegeletaks konkreetsete jäätmevoogudega, kaasa arvatud 

orgaaniliste jäätmete, elektri- ja elektroonikaseadmete romude ning ehitusjäätmetega; 

6. nõuab, et ringmajanduse paketiga kehtestataks kooskõlas Euroopa ressursitõhususe 

platvormi4 soovitustega, ELi kliima- ja energiapaketiga ning seitsmenda keskkonnaalase 

tegevusprogrammiga terviklik poliitikaraamistik, mis suurendab oluliselt Euroopa 

ressursisõltumatust, hõlmab konkreetseid poliitikaeesmärke ning aitab rakendada ja 

optimeerida paremini olemasolevaid poliitikavahendeid, näiteks ökodisaini direktiivi ja 

ökomärgise direktiivi täieliku rakendamise ning erinevatele tooteliikidele ja 

ressursitõhususe mõõtmele laiendamise kaudu; rõhutab, et nende vahendite ja meetmetega 

tuleb tagada VKEdele kui peamistele osalejatele ning ka sotsiaalsetele ettevõtetele ja 

kohalikele omavalitsustele reaalsed võimalused ja aktiivne osalemine ringmajanduses; 

                                                 
1 Komisjoni 2. juuli 2014. aasta teatis „Ringmajanduse suunas: jäätmevaba Euroopa kava” (COM(2014)0398). 
2Komisjoni talituste 2. juuli 2014. aasta töödokument, mis sisaldab mõjuhinnangu kommenteeritud kokkuvõtet 

ning on lisatud ettepanekule võtta vastu direktiiv, millega muudetakse jäätmeid käsitlevaid direktiive 

(COM(2014)0397) (SWD(2014)0208). 
3 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2008/98/EÜ 

jäätmete kohta, 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta, 1991/31/EÜ prügilate kohta, 2000/53/EÜ 

kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja 

akujäätmeid, ning 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (COM(2014)0397). 
4 Euroopa ressursitõhususe platvorm – manifest ja poliitikasoovitused, märts 2014: 

2014:http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendat

ions_31-03-2014.pdf. 
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rõhutab, et see raamistik peab hõlmama konkreetseid poliitikavaldkondi jätkusuutlike ja 

kohalike töökohtade loomiseks, vältima ebaproportsionaalseid haldusnõudeid ja olema 

majapidamiste jaoks taskukohane; 

7. kutsub üles lisama ringmajanduse paketti sätteid konkreetsete VKEde toetusmeetmete 

kohta, näiteks meetmed, millega edendatakse teadlikkuse suurendamist, tehnilist abi ning 

juurdepääsu rahastamisele, teabele ja oskustele; toetab komisjoni VKEde 

keskkonnahoidliku tegevuskava rakendamist ja tunneb heameelt Euroopa ressursitõhususe 

tippkeskuse asutamise üle, mille eesmärk on nõustada ja abistada VKEsid, kes soovivad 

parandada oma ressursitõhususe alaseid tulemusi; 

8. rõhutab vajadust tagada eraettevõtete ja avalik-õiguslike ettevõtete vahel jäätmete 

käitlemise puhul õiglane konkurents, isegi kui jäätmete kogumisega tegeleval 

omavalitsusel või avaliku sektori asutusel on jäätmemonopol; 

9. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tugevdama tootja laiendatud vastutuse 

õigusraamistikku ja suurendama läbipaistvust tootja laiendatud vastutuse süsteemide 

rakendamisel; on seisukohal, et selles osas on keskse tähtsusega selged määratlused, 

tõenduspõhistele andmetele tuginev üks ühine arvutusmeetod ja laiendatud tootjavastutuse 

süsteemide miinimumnõuded; rõhutab vajadust täiustada pakendite disaininõudeid, et 

vähendada materjalide kasutamist ja suurendada ringlussevõttu; 

10. nõuab, et ringmajanduse paket hõlmaks sätteid kehtivate õigusaktide rakendamise 

parandamiseks ja tugevdamiseks ning et paketiga kehtestataks ELi tasandil materjalide 

säästva majandamise poliitika, millesse oleks kaasatud kõik asjakohased sidusrühmad, mis 

põhineks olelusringil ning mille eesmärk oleks ökotõhus, kestlik ja keskkonna suhtes 

vastutustundlik materjalide kasutamine, sealhulgas kaevandamise, projekteerimise, 

tootmise, tarbimise, hooldamise ja jäätmete käitlemise ajal, ning ohtlike ainete ja 

materjalide asendamine;  

 märgib, et kõik eelnimetatud meetmete puhul tuleb alati arvestada kodumajapidamiste 

eelarvete võimalustega; 

11. rõhutab, et bioressursipõhistele toodetele ja nendega seotud teenustele tuleb 

ringmajanduses tagada eriline staatus; kutsub komisjoni üles võtma arvesse 2012. aasta 

biomajanduse strateegia1 eesmärke; on seisukohal, et puitu ja puitmaterjale jätkusuutlikult 

kasutades on võimalik asendada mittetaastuvaid materjale primaarses sektoris, tugevdades 

nii ringmajanduse jätkusuutlikkust kogu väärtusahela ulatuses; 

12. tuletab meelde vajadust tagada töötervishoiu- ja tööohutusmeetmete kõrge tase vastavalt 

konkreetsetele riskidele, millega töötajad mõnes kõnealuses sektoris kokku puutuvad; 

13. rõhutab kasulike materjalide olmeprügist eraldamise potentsiaali, mille eesmärk on 

vähendada ELi sõltuvust toormaterjali impordist; kutsub liikmesriike üles rakendama 

täielikult jäätmeid käsitlevaid õigusakte, eriti jäätmete ja ohtlike jäätmete veo osas, ning 

tõhustama ebaseadusliku jäätmeveo vastu võitlemisega seotud kontrollimeetmeid; kutsub 

komisjoni üles kõrvaldama võimalikud tühimikud jäätmesaadetiste määruses; rõhutab 

vajadust soodustada ringlussevõetud materjalide ja toodete turunõudlust, stimuleerida 

                                                 
1 Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus (COM(2012)0060), (SWD(2012)0011) 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
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teiseste toormaterjalide turgu ning luua ringlussevõetud toodete Euroopa turg; 

14. tõstab esile võimalusi, mida pakub suurem toodete korduskasutamine, parandustööde ja 

parandustöödeks ettevalmistamise poliitika kvaliteetsete, jätkusuutlike ja kohalike 

töökohtade loomiseks, ressursside säästmiseks ning sotsiaalmajanduse, ettevõtluse ja 

VKEde valdkonna osalejate rolli, sealhulgas sotsiaalsete ettevõtete arendamiseks; nõuab, 

et uus ringmajanduse pakett hõlmaks sätteid, millega stimuleeritakse kvantitatiivsete 

eesmärkide kaudu korduskasutamist ja korduskasutamiseks ettevalmistumist, tagatakse 

tunnustatud korduskasutuskeskuste kaudu juurdepääs jäätmevoole ning toetatakse 

korduskasutamise ja toodete parandamise arendamise ning konsolideerimise jaoks taristu 

ja võrkude tugevdamist; rõhutab vajadust tagada paremad tootedisaini standardid, et 

muuta tarbekaubad kestvamaks, kergesti lahtivõetavaks, uuendatavaks, parandatavaks ja 

ringlussevõetavaks; palub komisjonil volitada Euroopa standardiorganisatsioone tegema 

selle nimel VKEde esindajate, tarbijate ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega 

aktiivset koostööd; 

15. kaalub vajadust Euroopa tasandi meetmete järele kavandatud aegumise vastu 

võitlemiseks; palub komisjonil kaaluda näiteks tarbekaupade miinimumgarantiide 

laiendamist ning viima asjaomastesse õigusaktidesse sisse parandusmeetmed, millega 

tootjatelt nõutakse asjaomaste direktiivide (jäätmed, ökodisain, elektri- ja 

elektroonikaseadmete romud, patareid, tarbijaõigused) raames asjaomase ja usaldusväärse 

teabe (nt olelusring, käitlemine olelusringi lõppedes, ringlussevõetavus, demonteerimine, 

keskkonnamõju) kättesaadavaks tegemist korduskasutamisega tegelevatele ettevõtjatele, 

hankijatele ja tarbijatele, et võimaldada informeeritud ostmist, uuendamist ja 

parandustöid, korduskasutamist ja ringlussevõttu; 

16. kutsub liikmesriike üles stimuleerima korduskasutamist, parandustöid ja nõudlust 

vastupidavate toodete järele, kasutades selleks nõudluse poole vahendeid, näiteks 

nullkäibemaksu kehtestamine remonditöödele ja kasutatud toodete müügile ning 

keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumide karmistamine, et arendada 

ressursitõhusamate, vähem jäätmeid tekitavate ja lihtsamini ringlussevõetavate toodete 

ostmist; 

17. tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjon tegeleb oma teatises erinevate konkreetsete 

jäätmealaste probleemidega, näiteks jäätmetekke vältimine, merepraht ja toidujäätmed; 

juhib tähelepanu otsestele majanduslikele tagajärgedele, mida toidu raiskamine jäätmete 

kõrvaldamise kulude ning müügi- ja söömiskõlbliku toidu (igal aastal läheb ELis raisku 

rohkem kui 100 miljonit tonni toitu) äraviskamisest tuleneva majandusliku kahju näol 

põhjustab ettevõtjatele ja tarbijatele; tuletab meelde, et toiduraiskamise vastasele 

võitlusele kulutatud 1 euro võib ära hoida 500 eurot maksva 250-kilogrammise 

toidukoguse sattumise jäätmete hulka; rõhutab linna- ja maapiirkondade vahelise 

toitainete ringluse keskkonna- ja majandusalast potentsiaali ning võimalusi, mida loob 

linnade ja põllumajandustööstuse vahelise ahela sulgemine; nõuab tungivalt, et komisjon 

käsitleks ringmajanduse paketis toidujäätmete ja toitainete ringluse küsimust; kutsub 

komisjoni üles kehtestama toidu ja orgaaniliste jäätmete jaoks eraldi kogumissüsteeme 

(mis vajaduse korral hõlmavad jäätmete ukselt-uksele kogumist) ning seadma esikohale 

orgaanilise aine kompostimist;  
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18. rõhutab, et on tähtis, et komisjon ja liikmesriigid edendaksid selliste riikliku 

tööstussümbioosi programmide loomist, millega toetatakse korduskasutamise ja 

ringlussevõtu koostoimet ning millega aidatakse ettevõtetel, eriti VKEdel mõista, kuidas 

nende toodetud energia, jäätmed ja kõrvalsaadused võivad olla teiste jaoks ressurss;  

 juhib tähelepanu sarnastele käsitustele, näiteks nn hällist hällini tootmisele ja 

tööstusökoloogiale; 

19. kutsub autosid tootvaid ja müüvaid emaettevõtteid ja ELi liikmesriike, kes on avanud oma 

turud nende ettevõtete toodetele, turutingimustel looma kasutatud autode ja seadmete 

kokkuostu- ja vastuvõtupunkte, mis võimaldaks ringlussevõetud toorainet turutingimustel 

otse korduskasutada; 

20. rõhutab vajadust põhimõttega „saastaja maksab” kooskõlastatud fiskaalraamistiku järele, 

mis aitab suunata investeeringuid ressursitõhususse, tootmisprotsesside moderniseerimisse 

ning paremini remonditavate ja vastupidavamate toodete tootmisesse (näiteks madalamad 

maksud remonditöödele ja kõrgemad maksud ressursimahukatele, ringlussevõtuks 

kõlbmatutele ja ühekordselt kasutatavatele toodetele); nõuab, et liikmesriigid püüaksid 

Euroopa poolaasta protsessi raames selles valdkonnas edu saavutada1; kutsub liitu ja 

liikmesriike üles kaotama järk-järgult keskkonnakahjulikud toetused ja kehtestama 

asjakohased tasud tegevustele, mis ei ole ressursitõhusad, nt prügilasse ladestamisele ning 

taaskasutatavate ja ringlussevõetavate materjalide põletamisele; 

21. märgib, et tootlik ressursikasutus võib Euroopa ettevõtetel aidata ära kasutada kiiresti 

kasvavate ökotööstusharude turgusid, kuid märgib, et tihtipeale ei suudeta tagada 

investeeringuid innovatiivsetesse ärimudelitesse; õhutab komisjoni looma 

ringmajandusele soodsat poliitilist alust; palub komisjonil ja Euroopa Investeerimispangal 

tagada, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) toetaks ressursi- ja 

energiatõhususe eesmärke, pöörates erilist tähelepanu projektidele, mis parandavad 

hoonete (sealhulgas sotsiaalelamute) energiatõhusust ning toetavad keskkonnasäästlike ja 

innovatiivsete VKEde, eelkõige ökoinnovatsiooniga tegelevate VKEde, idufirmade ja 

ettevõtjate arengut, ning tugevdavad nõustamisteenuseid ressursitõhususe valdkonnas; 

nõuab, et ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

programmi (COSME), programmi „Horisont 2020” ning Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rahastamisega toetataks rohkem jätkusuutlike, ökoinnovaatiliste ja 

ressursitõhusate lahenduste väljatöötamist, uusi ärimudeleid (nt liising või toote-teenuse 

süsteemid), tootedisaini täiustamist ja protsesside tulemuslikkust; kutsub komisjoni üles 

lõpetama ELi vahendite eraldamise prügilasse ladestamise jaoks, et vältida väärtuslike 

materjalide raiskamist, siduva mõju tekitamist ja ülemäärase võimsuse loomist, ning 

hoiduma jäätmetest energia tootmise taristu edendamisest ja sellesse investeerimisest;  

 

22. rõhutab, et ELil on nii impordil kui ka ekspordil põhinev avatud majandus, mis toimib 

ülemaailmsel konkurentsiturul; juhib tähelepanu vajadusele tegeleda ressursside 

kahanemise ülemaailmse väljakutsega ka rahvusvahelisel tasandil; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles toetama aktiivselt loodusvarade säästva majandamise rahvusvahelise 

töörühma tööd ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) raames, mis uurib maailma 

                                                 
1 Euroopa keskkonnahoidlik eelarve, 2015, riigipõhised soovitused Euroopa poolaasta protsessi toetuseks, lk 6, 

http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf 

http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf
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loodusvaradega seotud elulise tähtsusega küsimusi ja töötab välja praktilisi lahendusi 

poliitikakujundajate, tööstuse ja ühiskonna jaoks; 

23. palub komisjonil jõulisemalt rõhutada vajadust arendada sobilikke kutseoskusi ning juhib 

tähelepanu sellele, et ringmajanduse pakett peab sisaldama töötajatele ja töötutele 

suunatud meetmeid ning haridus- ja koolitusprogrammide rahastamist; 

24. juhib tähelepanu, et energiatõhususe kasv vähendab Euroopa ressursisõltuvust ning 

kütteostuvõimetust, mis on probleemiks vähemalt 125 miljonile Euroopa kodanikule; 

leiab, et energiatõhusust võib pidada eraldi energiaallikaks, mille kogukasv aitab 

märkimisväärselt kaasa ELi tööstuse kasvule, töökohtade loomisele ja elanike küttearvete 

vähenemisele. 
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