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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. vítá sdělení a zejména to, že se soustřeďuje na suroviny a druhotné suroviny z minerálních 
a biotických zdrojů a že se zaměřuje na energetickou účinnost a recyklování a že uznává 
důležitost získávání surovin z městského prostředí jako důležitého zdroje pro sběr, 
recyklaci a přepracování a nové využívání surovin; zdůrazňuje potenciál opětovného 
využívání jak zvláštní kategorii, jak zvýšit životnost produktů, a naléhavě vyzývá Komisi 
(ES), aby podpořila opětovné využívání;

2. zdůrazňuje, že růst světové populace, zvyšování spotřeby a cíle hospodářského růstu EU 
činí z oddělení růstu a užívání surovin ještě zásadnější otázku; zdůrazňuje proto, že cílem 
snižování by mělo být stabilizovat využívání materiálů a navrhuje roční cíl EU ve zvýšení 
efektivity využití materiálů ve výši 3 %;

3. naléhavě vyzývá EK, aby zkoumala rozvoj hierarchie surovin s cílem zajistit co nejvyšší 
přidanou hodnotu surovin bez poškozování životního prostředí; vyzývá EK, aby 
zmapovala hospodářskou soutěž pro tytéž materiály a řešila nikoli nutnou spotřebu 
surovin;

5. vyzývá EK a členské státy, aby nadále zvyšovaly odpovědnost výrobců v právních 
předpisech s cílem zajistit co nejvyšší úroveň sběru surovin, jejich opětovné použití a 
recyklování a aby podporovaly účinné využívání surovin;

6. vyzývá EK, aby vyvinula systém řetězové správy všech surovin a vedla výrobce k 
tomu,aby zaznamenávali původ všech surovin prostřednictvím transparentního systému na 
základě stávajících příkladů (FSC a FLEGT pro ilegální suroviny) a umožnila budoucí 
rozvoj kritérií udržitelnosti pro suroviny;

7. vyzývá k řádnému a rychlému provedení rámcové směrnice o odpadech a zákazu ukládání 
recyklovatelných surovin a přijetí přísných a ambiciózních kritérií účinnosti pro spalování 
odpadu se získávání energie, které by měla být zaměřena na nové využití a recyklaci 
surovin, namísto na jejich spalování.

8. vyzývá EK, aby zahrnula cíle akčního plánu na zachování biologické rozmanitosti mezi 
strategické surovinové cíle pro posílení pouta mezi ekonomikou a životním prostředím a 
pro zohlednění environmentálních dopadů těžby, výroby, využívání a likvidace surovin; 
naléhavě vyzývá EK, aby podpořila rozvoj strategického územního plánování ve všech 
členských státech, aby došlo k vyvážení těžby surovin s dalšími požadavky na využití 
půdy a bylo zachováno životní prostředí a biologická rozmanitost;

9. zdůrazňuje úlohu sociální odpovědnosti podniků a dodržování nevyšších 
environmentálních a sociálních standardů a používání nejlepších dostupných technik; 
vyzývá EK, aby se inspirovala duchem právního předpisu USA „Dodd-Frank“ o 
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konfliktních minerálech a naléhavě vyzývá EK, aby předložila příslušný legislativní 
návrh; podporuje iniciativu pro transparentnost těžebního průmyslu; 

10. vyzývá k aktivnějšímu zavedení a podpoře udržitelnějších hospodářských modelů 
oddělených od využití materiálů, pro zajištění budoucí dostupnosti surovin v EU; vyzývá 
EK, aby vyvinula právní nástroje zaměřené na účinnější využívání zdrojů, vyhýbající se 
jevům kolísání a navrhuje, aby EK podnikla souhrnnou studii o hospodářských 
leasingových modelech jako alternativu k vlastnictví zboží a o jejich dopadu na využití 
materiálů a jejich zpětné získávání;

11. naléhavě vyzývá EK,. aby přezkoumala dopady daně z minerálních zdrojů , 
neenergetických surovin, vody a využití půdy a zejména jakýchkoli vedlejších efektů, jako 
je neudržitelné nahrazování, daňové úniky a přesun hospodářských činností do třetích 
zemí; zdůrazňuje, že daň ze zdrojů by měla učinit zdroje cennějšími, vést k jejich lepšímu 
využívání, novému používání a recyklování surovin a nižšímu vývozu zdrojů.


