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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства съобщението и особено насоченото внимание върху суровините и 
рециклираните суровини от минерални ресурси и биологични ресурси, акцента 
върху ефективност по отношение на суровините и рециклирането, както и 
признаването на значението на добива на суровини в градски условия като ценен 
източник за извличане, рециклиране и подобряване на суровините; подчертава 
потенциала на повторната употреба като отделна категория за удължаване на 
живота на продуктите и настоятелно призовава Комисията (ЕК) да се занимае с 
разработката на въпросите, свързани с повторната употреба;

2. подчертава, че нарастването на населението на света, нарастването на 
потреблението и целите за икономически растеж на ЕС правят отделянето на 
растежа от използването на суровини още по-наложително; поради тази причина 
настоява, че целите за намаляване следва да бъдат определени по такъв начин, че 
да стабилизират използването на суровини, и предлага годишна цел за ЕС от 3% по 
отношение на материалната ефективност;

3. настоятелно призовава Европейската комисия да проучи разработването на 
йерархия на суровините, за да бъде гарантирана възможно най-висока добавена 
стойност за използването на суровините, без да бъде ощетявана околната среда; 
призовава Европейската комисия да картографира конкуренцията за едни и същи 
суровини и да разгледа въпроса за преодоляване на несъщественото потребление на 
суровините;

4. подчертава значението на разработването, насърчаването и прилагането на подход, 
основан върху жизнения цикъл на суровините, като по този начин се гарантира 
възможно най-високо качество и се удължава живота на тези материали, както и 
необходимостта от показатели за измерване на ефикасното и ефективно използване 
на ресурсите и в този контекст подчертава значението от цялостното прилагане на 
директивата за екодизайна;

5. призовава Европейската комисия и държавите-членки да продължават да засилват в 
законодателството отговорността на производителя, за да бъде гарантирано по-
високо равнище на рециклиране, годността за повторна употреба, рециклиране и 
подобряване, както и за стимулиране на ефикасната употреба на суровините;

6. призовава Европейската комисия да разработи система за верига на надзора за 
всички суровини, като вменява на производителите да регистрират произхода на 
суровините чрез прозрачна система и чрез следване на съществуващи примери 
(Съвет за стопанисване на горите (FSC) и законодателство в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT) за незакони суровини), като по този начин се 
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дава възможност за разработване в бъдещето на критерии за устойчивост по 
отношение на суровините;

7. призовава за правилно и експедитивно прилагане на рамковата директива за 
отпадъците и за налагане на забрана за използване на депа за отпадъци за суровини, 
които могат да бъдат рециклирани, както и за стриктни и амбициозни критерии за 
изгаряне с рециклиране на енергията, които следва да имат за цел повторното 
използване и рециклирането на суровините за сметка на изгарянето;

8. призовава Европейската комисия да интегрира в стратегията за суровините целите 
на плана за действие във връзка с биологичното разнообразие, за да бъдат засилени 
връзките между икономиката и околната среда и за да бъде взето предвид 
отражението върху околната среда, предизвикано от добива, производството, 
използването и обезвреждането на суровините; настоятелно призовава 
Европейската комисия да подкрепя разработването на стратегическо планиране за 
ползване на земята във всички държави-членки с цел намиране на баланс между 
добива на суровини и други изисквания за ползване на земята и съхраняване на 
околната среда и биологичното разнообразие;

9. подчертава ролята на социалната отговорност на дружествата и спазването на най-
високите международни екологични и социални норми и прилагането на най-
добрите налични техники; призовава Европейската комисия да следва духа на 
закона "Дод - Франк" в САЩ за полезните изкопаеми от зони на конфликт и 
настоятелно призовава Европейската комисия да представи законодателно 
предложение; подкрепя инициативата за прозрачност в добивната промишленост 
(EITI); 

10. призовава за активното въвеждане и насърчаване на по-устойчиви икономически 
модели, отделени от използването на материали, за да бъде гарантирана бъдещата 
наличност на суровини в ЕС; призовава Европейската комисия да разработва 
правни инструменти, целящи по-ефективно използване на ресурсите и за избягване 
на вторичните ефекти; предлага Европейската комисия да предприеме всеобхватно 
проучване на икономическите модели, основани върху лизинга, като алтернатива 
на собствеността върху стоките и тяхното въздействие върху използването и 
рециклирането на материалите;

11. настоятелно призовава Европейската комисия да проучи въздействието от 
въвеждането на данък върху минералните ресурси, неенергийните суровини, 
водоползването и земеползването, със специално внимание върху възможните 
непредвидени последици, като например неустойчиво заместване, укриване на 
данъци или преместване на икономически дейности в трети държави; подчертава, че 
въвеждането на данък върху минералните ресурси би увеличило стойността на 
ресурсите, което би довело до по-добро използване, повторна употреба и 
рециклиране на суровините и намаляване на вноса на ресурси.


