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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση και ιδιαίτερα το γεγονός ότι επικεντρώνεται στις πρώτες ύλες 
και τις ανακτηθείσες πρώτες ύλες από ορυκτούς πόρους και βιοτικούς πόρους, δίνει 
έμφαση στην απόδοση των πόρων και την ανακύκλωση, και αναγνωρίζει τη σημασία της 
αστικής εξόρυξης ως πολύτιμης πηγής ανάκτησης, ανακύκλωσης και αξιοποίησης των
πρώτων υλών· επισημαίνει το δυναμικό επαναχρησιμοποίησης ως χωριστή κατηγορία, με 
στόχο την παράταση της ζωής των προϊόντων και προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει 
την επαναχρησιμοποίηση τους·

2. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του παγκόσμιου πληθυσμού, η αύξηση της κατανάλωσης 
και οι στόχοι της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθιστούν ακόμη πιο απαραίτητη την 
αποδέσμευση της ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση πρώτων υλών· τονίζει, προς τούτο, 
ότι οι στόχοι μείωσης πρέπει να αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της χρήσης πρώτων 
υλών και προτείνει ένα ετήσιο στόχο υλικής απόδοσης στην ΕΕ ύψους 3%·

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει την καθιέρωση μιας ιεραρχίας στις 
πρώτες ύλες για να εξασφαλιστεί υψηλότερη προστιθέμενη αξία όσον αφορά την χρήση 
των πρώτων υλών χωρίς συμβιβασμούς ως προς το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να 
καταγράψει τις εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά αυτές τις πρώτες ύλες και να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την μη απαραίτητη κατανάλωση πρώτων υλών·

4. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης, της προώθησης και της εφαρμογής μιας προσέγγισης 
που θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πρώτων υλών, παρατείνοντας την 
υψηλότερη ποιότητα και διάρκεια ζωής των υλικών αυτών, καθώς και την ανάγκη 
καθορισμού δεικτών για την μέτρηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων, επισημαίνει, δε, προς τούτο, τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της 
οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω την ευθύνη 
του παραγωγού στη νομοθεσία, με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου 
ανάκτησης των πρώτων υλών, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους, και την 
προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των πρώτων υλών·

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα αλυσίδας παρακολούθησης 
όλων των πρώτων υλών, αναθέτοντας στους παραγωγούς να καταγράφουν την
προέλευση των πρώτων υλών με τη βοήθεια ενός διαφανούς συστήματος σύμφωνα με τα 
υπάρχοντα παραδείγματα (προγράμματα FSC και FLEGT για τις παράνομες πρώτες 
ύλες), επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την μελλοντική ανάπτυξη βιώσιμων κριτηρίων 
για τις πρώτες ύλες·
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7. ζητεί την σωστή και άμεση εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και την 
απαγόρευση υγειονομικής ταφής των ανακυκλούμενων πρώτων υλών, καθώς και 
αυστηρά και φιλόδοξα κριτήρια αποδοτικότητας για την καύση με ανάκτηση ενέργειας, 
που θα πρέπει να αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση πρώτων 
υλών και όχι στην απλή καύση·

8. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσει τους στόχους του σχεδίου δράσης για 
την βιοποικιλότητα στην στρατηγική για τις πρώτες ύλες, για να ενισχύσει τους δεσμούς 
μεταξύ της οικονομίας και του περιβάλλοντος, και να συνυπολογίσει τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της εξόρυξης, παραγωγής, χρησιμοποίησης και εναπόθεσης 
χρησιμοποιημένων πρώτων υλών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη ενός στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού σε όλα τα κράτη μέλη για την 
εξισορρόπηση της εξόρυξης πρώτων υλών με άλλες απαιτήσεις που αφορούν τη χρήση 
γης και για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας·

9. τονίζει τον ρόλο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της τήρησης των υψηλότερων 
διεθνών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων καθώς και της εφαρμογής των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει το 
παράδειγμα του νόμου Dodd-Frank των ΗΠΑ σε σχέση με τα ορυκτά που προέρχονται 
από εμπόλεμες ζώνες, και προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει μία νομοθετική 
πρόταση· υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Διαφάνειας για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες
(EITI)·

10. ζητεί την άμεση εισαγωγή και προώθηση περισσότερο βιώσιμων οικονομικών μοντέλων 
αποσυνδεδεμένων από την χρήση πρώτων υλών, για να διασφαλιστεί η μελλοντική 
διαθεσιμότητα πρώτων υλών στην ΕΕ· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει 
νομικά μέσα που θα στοχεύουν στην πιο αποδοτική χρήση των πόρων, αποφεύγοντας τα 
φαινόμενα υποτροπής, και προτείνει την δρομολόγηση από την Επιτροπή μίας 
ολοκληρωμένης μελέτης σχετικά με οικονομικά μοντέλα χρηματοδοτικής μίσθωσης που 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτικές λύσεις στην ιδιοκτησία αγαθών και με τις 
επιπτώσεις τους στην χρήση και ανάκτηση πρώτων υλών·

11. προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τις συνέπειες ενός φόρου επί των 
ορυκτών πόρων, των μη ενεργειακού χαρακτήρα πρώτων υλών, της χρήσης των υδάτων 
και της γης, με ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανές απρόβλεπτες επιπτώσεις όπως τη μη 
βιώσιμη υποκατάσταση, την φοροδιαφυγή ή τη μεταφορά των οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες· σημειώνει ότι ένας φόρος επί των πόρων θα τους 
καταστήσει πιο πολύτιμους, με αποτέλεσμα την καλύτερη χρήση, την 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση πρώτων υλών και τη μείωση της εξαγωγής 
πόρων.


