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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. reamintește faptul că Europa este un importator net de resurse naturale și că prețurile 

resurselor au crescut cu 147 % în primul deceniu al secolului al XXI-lea1, făcând 

economia Europei deosebit de vulnerabilă; consideră că, pentru a soluționa provocările de 

la nivel mondial și dependența de resurse a UE, este esențial ca eficiența energetică și cea 

de utilizare a resurselor să constituie baza relansării industriei europene, astfel încât UE 

să-și poată menține în viitor competitivitatea datorită unor sectoare inovatoare, să poată 

stimula capacitatea de producție și să poată genera locuri de muncă noi, de durată și bine 

remunerate, inclusiv pentru lucrători înalt calificați; 

2. subliniază faptul că pentru evoluția economiei circulare este necesară o schimbare de 

paradigmă, astfel încât resursele să nu mai fie risipite; consideră că pentru această 

schimbare este nevoie să se trimită semnale adecvate producătorilor și consumatorilor, de 

exemplu prin intermediul unui cadru fiscal și normativ dinamic, accelerându-se tranziția 

către o economie bazată pe surse regenerabile și atenuând eventualul efect de recul; 

consideră că este necesară o gamă de metode, respectându-se principiul subsidiarității la 

diferite niveluri de politică, care să includă, de exemplu: 

– internalizarea efectelor externe și promovarea principiului privind utilizarea în cascadă 

a resurselor, 

– utilizarea deșeurilor reciclabile ca sursă importantă și fiabilă de materii prime prin 

dezvoltarea de circuite pentru materialele netoxice, 

– axarea pe fluxurile de materiale esențiale, abordarea problemei produselor cu consum 

mare de resurse și recompensarea pionierilor, 

– elaborarea de modele de afaceri care să stimuleze crearea de circuite închise pentru 

materiale și produse, 

– conceperea de produse care să fie durabile, să poată fi reparate ușor și să conțină 

componente care pot fi refolosite sau reciclate ușor, 

– organizarea aspectelor logistice astfel încât produsele care nu mai sunt utilizate să 

poată fi returnate cu ușurință și în mod eficient la începutul lanțului, 

– orientarea către o reglementare inteligentă, menținerea bunelor practici cu valoare 

demonstrată, optimizarea și/sau armonizarea legislației UE, acolo unde este cazul, și 

îmbunătățirea punerii ei în aplicare; 

                                                 
1 Potrivit Institutului global McKinsey, prețurile la energie au crescut cu 190 %, la produse alimentare cu 135 % 

și la materiale cu 135 %; A se vedea "Resource revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and 

water needs" (Revoluția resurselor: îndeplinirea nevoilor mondiale în materie de energie, materiale, alimente și 

apă), noiembrie 2011, p. 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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3. subliniază că îmbunătățirea utilizării resurselor prin cerințe ce vizează o mai bună 

concepere și prin acte legislative în domeniul deșeurilor care să asigure ascensiunea în 

ierarhia deșeurilor (promovând astfel evitarea, reutilizarea, pregătirea pentru reutilizare și 

reciclarea deșeurilor) ar putea genera economii nete semnificative pentru întreprinderile, 

autoritățile publice și consumatorii din UE, estimate la 600 de miliarde EUR, ceea ce 

reprezintă 8 % din cifra de afaceri anuală, reducând totodată nivelul anual total al 

emisiilor de gaze cu efect de seră cu 2 %-4 %; subliniază că sporirea productivității 

resurselor cu 30 % până în 2030 ar putea duce la majorarea PIB-ului cu aproape 1 % și la 

crearea a 2 milioane de locuri de muncă durabile suplimentare1; reamintește faptul că 

utilizarea eficientă a resurselor este un obiectiv prioritar al celui de al șaptelea Program de 

acțiune pentru mediu, care subliniază nevoia de stimulare a producției și a cererii 

consumatorilor de produse și servicii sustenabile din punct de vedere ecologic prin politici 

care promovează disponibilitatea, accesibilitatea, funcționalitatea și atractivitatea acestora; 

subliniază că deficitul de resurse impune o decuplare absolută pentru ca utilizarea 

resurselor și creșterea PIB-ului să corespundă capacității biofizice a planetei; 

4. subliniază importanța obiectivelor europene pentru crearea unor condiții echitabile de 

concurență; 

5. pune în evidență analiza Comisiei care demonstrează că adoptarea unor noi obiective în 

ceea ce privește deșeurile ar duce la crearea a 180 000 de locuri de muncă, la sporirea 

competitivității UE și la reducerea cererii de resurse rare și costisitoare2; regretă retragerea 

propunerii legislative privind deșeurile3, dar percepe anunțul făcut de vicepreședintele 

Timmermans în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului din decembrie 2014 ca pe o 

oportunitate pentru un pachet legislativ nou și mai ambițios privind economia circulară 

(PEC), care urmează să fie prezentat înainte de 2015; solicită o propunere legislativă 

bazată pe evaluarea impactului, care să trateze nu numai fluxurile de deșeuri casnice, ci și 

cele industriale și comerciale, precum și pe ținte cantitative ce urmează să fie prezentate în 

2015 în cadrul noului PEC; solicită ca noul PEC să abordeze fluxurile de deșeuri 

specifice, inclusiv deșeurile organice, deșeurile provenite din echipamentele electrice și 

electronice (DEEE) și deșeurile din construcții; 

6. solicită ca PEC să conțină dispoziții prin care să stabilească, în conformitate cu 

recomandările Platformei europene pentru utilizarea eficientă a resurselor4, cu pachetul 

UE privind schimbările climatice și energia și cu cel de-al șaptelea program de acțiune 

pentru mediu, un cadru de politici cuprinzător care să sporească în mod semnificativ 

                                                 
1 Comunicarea Comisiei din 2 iulie 2014 intitulată „Spre o economie circulară: un program «deșeuri zero» 

pentru Europa” (COM(2014)0398). 
2 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 2 iulie 2014 care conține un rezumat al evaluării impactului și 

care însoțește propunerea de directivă de modificare a directivelor privind deșeurile (COM(2014)0397) 

(SWD(2014)0208). 
3 Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE 

privind deșeurile, a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, a Directivei 1991/31/CE 

privind depozitele de deșeuri, a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE 

privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile 

de echipamente electrice și electronice (COM(2014)0397). 
4 Manifestul și recomandările de politică ale Platformei europene pentru utilizarea eficientă a resurselor (EREP), 

martie 

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

ions_31-03-2014.pdf 
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independența Europei în ceea ce privește resursele prin obiective strategice concrete și o 

mai bună integrare și optimizare a instrumentelor de politică existente, precum punerea în 

aplicare integrală și extinderea Directivei privind proiectarea ecologică și a Directivei 

privind etichetarea ecologică la diverse tipuri de produse și la dimensiunea utilizării 

eficiente a resurselor; insistă ca instrumentele și măsurile să asigure oportunități efective 

pentru IMM-uri, ca actori esențiali, precum și participarea activă a acestora, dar și a 

întreprinderilor din sectorul economiei sociale și a autorităților locale în economia 

circulară; subliniază că acest cadru ar trebui să conțină politici concrete pentru crearea de 

locuri de muncă durabile la nivel local, să evite cerințe administrative disproporționate și 

să rămână abordabil pentru gospodării; 

7. solicită ca PEC să prevadă măsuri de sprijin specifice pentru IMM-uri, precum măsuri de 

promovare a sensibilizării, a asistenței tehnice și a accesului la finanțare, informații și 

competențe; sprijină punerea în aplicare a Planului de acțiune verde pentru IMM-uri 

adoptat de Comisie și salută înființarea Centrului european de excelență pentru utilizarea 

eficientă a resurselor în vederea consilierii și sprijinirii IMM-urilor care încearcă să-și 

îmbunătățească performanța în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor; 

8. subliniază că este necesar să se garanteze o concurență loială între companiile publice și 

private din sectorul deșeurilor, chiar și atunci când autoritățile municipale sau cele publice 

dețin monopolul asupra organizării sistemului de colectare a deșeurilor; 

9. solicită statelor membre și Comisiei să consolideze cadrul de reglementare pentru 

răspunderea extinsă a producătorilor și să sporească transparența în punerea în aplicare a 

sistemelor de răspundere extinsă a producătorilor; consideră că sunt esențiale definiții 

clare și o metodă comună de calcul, bazată pe date sprijinite de dovezi și cerințe minime 

pentru sistemele de răspundere extinsă a producătorilor; subliniază că este necesar să se 

îmbunătățească cerințele de proiectare a ambalajelor pentru a se reduce utilizarea de 

materiale și a se îmbunătăți reciclarea; 

10. solicită ca PEC să conțină dispoziții privind îmbunătățirea și consolidarea punerii în 

aplicare a legislației existente și să introducă la nivelul UE o politică de gestionare 

sustenabilă a materialelor, care să implice toate părțile interesate vizate și să adopte o 

viziune bazată pe ciclul de viață ce vizează utilizarea ecologică, durabilă și responsabilă 

din punctul de vedere al mediului a materialelor (în fazele de extracție, concepere, 

fabricare, consum, întreținere, gestionare a deșeurilor și reutilizare), precum și înlocuirea 

eficientă a substanțelor și materialelor periculoase; susține, în ceea ce privește 

gospodăriile, că măsurile de mai sus nu trebuie să depășească niciodată limitele 

accesibilității economice; 

11. subliniază faptul că bioproduselor și serviciilor conexe trebuie să li se acorde o poziție 

specială în cadrul economiei circulare; îndeamnă Comisia să țină seama de obiectivele 

strategiei din 2012 privind bioeconomia1; consideră că lemnul sustenabil și materialele 

bazate pe lemn pot înlocui materialele neregenerabile în producția primară, extinzând 

astfel sustenabilitatea economiei circulare în cadrul întregului lanț valoric; 

                                                 
1  Inovarea în scopul creșterii durabile: O bioeconomie pentru Europa (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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12. reamintește că este necesar să se asigure niveluri ridicate ale măsurilor destinate securității 

și sănătății ocupaționale, în conformitate cu riscurile specifice cu care se confruntă 

lucrătorii din unele dintre aceste sectoare; 

13. subliniază potențialul „mineritului urban” în ceea ce privește reutilizarea materialelor 

vechi și reducerea dependenței UE de importurile de materii prime; invită statele membre 

să pună în aplicare integral legislația privind deșeurile, în special în ceea ce privește 

transporturile de deșeuri și de deșeuri periculoase, precum și să îmbunătățească inspecțiile 

pentru a combate transferurile ilegale de deșeuri; invită Comisia să remedieze lacunele 

existente în Regulamentul privind transportul deșeurilor; subliniază că este necesar să fie 

stimulată cererea de materiale reciclate prin stimularea pieței materiilor prime secundare, 

precum și să fie creată o piață europeană a produselor reciclate; 

14. subliniază potențialul pe care îl prezintă reutilizarea mai largă, repararea și pregătirea 

pentru reutilizare a produselor pentru crearea de locuri de muncă de calitate și durabile la 

nivel local, reducerea utilizării de resurse și dezvoltarea rolului economiei sociale, al 

antreprenoriatului și al IMM-urilor, inclusiv al întreprinderilor sociale; solicită ca noul 

PEC să conțină dispoziții care să stimuleze atât reutilizarea, cât și pregătirea pentru 

reutilizare prin ținte cantitative, să asigure accesul la fluxul deșeurilor prin intermediul 

unor centre corespunzătoare de reutilizare și să sprijine dezvoltarea și consolidarea 

infrastructurilor și rețelelor de reparații și reutilizare; subliniază nevoia de a asigura 

standarde mai bune pentru conceperea produselor în vederea creării de produse de consum 

mai durabile, mai ușor de dezasamblat, care pot fi modernizate, reparate și reciclate; 

solicită Comisiei să însărcineze organizațiile europene de standardizare să colaboreze în 

mod activ cu reprezentanții IMM-urilor, cu organizațiile de consumatori și cu organizațiile 

societății civile în vederea atingerii acestui obiectiv; 

15. consideră că sunt necesare măsuri, la nivel european, pentru combaterea obsolescenței 

planificate; solicită Comisiei să examineze posibilitatea extinderii, de exemplu, a 

perioadelor minime de garanție obligatorie pentru produsele de consum și să introducă 

dispoziții privind reparațiile în actele legislative aplicabile, prin care producătorii, în 

temeiul directivelor aplicabile (Directiva privind deșeurile, Directiva privind proiectarea 

ecologică, Directiva privind DEEE, Directiva privind bateriile, Directiva privind 

drepturile consumatorilor), să fie obligați să pună la dispoziția operatorilor care se ocupă 

de reutilizare și de achiziții și a consumatorilor informații pertinente și fiabile (precum 

durata de viață, tratamentul la finalul vieții, reciclablitatea, dezasamblarea și impactul 

asupra mediului) cu scopul de a înlesni achiziția în cunoștință de cauză, modernizarea și 

repararea, reutilizarea și reciclarea; 

16. solicită statelor membre să stimuleze reutilizarea, repararea și cererea de produse durabile 

prin instrumente orientate către cerere, precum introducerea unei politici de zero TVA 

pentru repararea și vânzarea produselor la mâna a doua și înăsprirea criteriilor aferente 

achizițiilor publice ecologice în vederea achiziționării de produse mai eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, care generează mai puține deșeuri și au un grad 

de reciclabilitate mai ridicat; 

17. salută faptul că, în comunicarea sa, Comisia abordează diverse probleme specifice legate 

de deșeuri precum prevenirea deșeurilor, deșeurile marine și deșeurile alimentare; atrage 
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atenția asupra impactului economic direct al deșeurilor alimentare asupra întreprinderilor 

și consumatorilor, având în vedere costurile aferente eliminării deșeurilor și pierderile 

economice cauzate de eliminarea de produse ce pot fi vândute sau consumate (în fiecare 

an, în UE, sunt irosite peste 100 de milioane de tone de alimente); reamintește că un euro 

investit în prevenirea deșeurilor alimentare ar putea duce la evitarea irosirii a 250 kg de 

produse alimentare în valoare de 500 EUR; subliniază potențialul economic și ecologic al 

recirculării produselor alimentare între mediul rural și cel urban și al creării unui circuit 

închis între orașe și sectorul agricol; îndeamnă Comisia să trateze în cadrul PEC problema 

deșeurilor alimentare și a recirculării alimentelor; invită Comisia să introducă sisteme de 

colectare separată a alimentelor și deșeurilor organice (incluzând, dacă este cazul, 

colectarea de la ușă la ușă) și să acorde prioritate transformării în compost a materialului 

organic; 

18. subliniază că este important ca statele membre și Comisia să promoveze crearea unor 

programe de simbioză industrială care să sprijine sinergiile industriale în materie de 

reutilizare și reciclare și să ajute întreprinderile, îndeosebi IMM-urile, să identifice 

modalitățile prin care energia, deșeurile și subprodusele acestora pot servi drept resurse 

pentru alții; atrage atenția asupra unor noțiuni similare, cum ar fi „cradle-to-cradle” 

(circuit închis) și ecologia industrială; 

19. solicită companiilor-mamă de producție și distribuție și statelor membre ale UE care și-au 

deschis piețele către produsele acestor companii să stabilească, în condiții de piață, puncte 

de colectare și recuperare pentru utilaje și echipamente folosite, astfel încât materiile 

prime secundare obținute din reciclare să poată fi direct reutilizate, în condiții de piață; 

20. subliniază că este nevoie de un cadru fiscal coerent cu principiul „poluatorul plătește”, 

care să transmită semnale corespunzătoare privind investițiile în utilizarea eficientă a 

resurselor, modernizarea proceselor de producție și fabricarea de produse mai durabile, 

care pot fi reparate mai ușor (cum ar fi impozite mai scăzute pentru activitățile de reparații 

și impozite mai mari pentru produsele care consumă multe resurse, care nu sunt reciclabile 

și sunt de unică folosință); invită statele membre să urmărească realizarea de progrese în 

acest domeniu în cadrul procesului semestrului european1; solicită UE și statelor membre 

să elimine treptat subvențiile nocive pentru mediu și să introducă taxe adecvate pentru 

activități ineficiente din punctul de vedere al resurselor, precum depozitarea la groapa de 

gunoi și incinerarea materialelor recuperabile și reciclabile; 

21. indică faptul că utilizarea eficientă a resurselor ar putea ajuta întreprinderile din UE să 

exploateze piețele din sectoarele axate pe aspectele ecologice, care sunt marcate de o 

creștere rapidă, însă în multe cazuri nu sunt prevăzute investiții adecvate în modele de 

afaceri inovatoare; solicită Comisiei să stabilească o bază politică adecvată pentru 

economia circulară; invită Comisia și Banca Europeană de Investiții să se asigure că 

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) acordă sprijin obiectivelor privind 

utilizarea eficientă a resurselor și a energiei, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice a 

clădirilor (printre care se numără și locuințele sociale) și dezvoltarea unor antreprenori, 

IMM-uri și întreprinderi noi sustenabile și inovatoare din punct de vedere ecologic, și 

                                                 
1 Green Budget Europe, 2015, Country-Specific Recommendations in Support of the European Semester Process 

(Recomandări specifice țărilor în sprijinul procesului semestrului european), pagina 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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întărește serviciile consultative în materie de utilizare eficientă a resurselor; solicită ca 

finanțarea destinată programului UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-

urilor (COSME), programului Orizont 2020 și fondurilor structurale și de investiții 

europene să se axeze mai mult pe dezvoltarea unor soluții sustenabile, inovatoare și 

eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și a unor modele de afaceri noi 

(precum sistemele de leasing sau sistemele servicii-produse), precum și pe îmbunătățirea 

concepției produselor și a performanței produselor și proceselor în ceea ce privește 

utilizarea eficientă a materialelor; solicită Comisiei să nu mai aloce fonduri din bugetul 

UE pentru depozitele de deșeuri și să se abțină de la promovarea infrastructurii de 

transformare a deșeurilor în energie și de la investițiile în acest tip de infrastructură pentru 

a evita risipirea de materiale valoroase, efectele de blocare a materialelor și situațiile de 

capacitate excesivă; 

22. subliniază faptul că UE are o economie deschisă, care participă la importuri și exporturi pe 

piața mondială; atrage atenția asupra necesității de a trata, inclusiv la nivel internațional, 

problema globală a epuizării resurselor; solicită Comisiei și statelor membre să sprijine în 

mod activ activitatea Grupului internațional pentru o gestionare durabilă a resurselor din 

cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), care cercetează problemele de 

importanță critică la nivel mondial privind resursele și elaborează soluții practice pentru 

factorii de decizie, industrie și societate; 

23. solicită Comisiei să acorde mai multă importanță nevoii de a dezvolta competențele 

profesionale pertinente și indică faptul că PEC trebuie să includă măsuri și fonduri pentru 

programe de instruire și formare destinate lucrătorilor și șomerilor; 

24. subliniază faptul că îmbunătățirea eficienței energetice poate reduce dependența 

energetică a UE și sărăcia energetică, care afectează aproximativ 125 de milioane de 

cetățeni europeni; observă că eficiența energetică merită să fie considerată ca o sursă de 

energie separată, a cărei dezvoltare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea 

industriei europene, la crearea de locuri de muncă și la reducerea facturilor la energie ale 

populației. 
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Membri supleanți prezenți la votul final Pervenche Berès, David Coburn, Miriam Dalli, João Ferreira, Francesc 

Gambús, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Constanze 

Krehl, Barbara Kudrycka, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Vladimír 

Maňka, Marian-Jean Marinescu, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini 

Membri supleanți (articolul 200 alineatul 

(2)) prezenți la votul final 

Eleonora Evi, Cecilia Wikström 

 

 


