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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt teatise ja eriti selle üle, et see keskendub maavaradest ja biootilistest 
loodusvaradest pärinevatele toor- ja taastuvatele toorainetele, rõhutab loodusvarade 
tõhusat kasutust ja ringlussevõttu ning tunnustab kasulike materjalide eraldamise tähtsust 
olmeprügist kui toorainete taastamise, ringlussevõtu ja taaskasutuse väärtuslikku allikat; 
juhib tähelepanu korduvkasutuse võimalikkusele kui omaette kategooriale, et pikendada 
toodete eluiga, ning nõuab tungivalt, et komisjon arendaks korduvkasutust;

2. rõhutab, et maailma elanikkonna kasv, tarbimise suurenemine ja ELi majanduskasvu 
eesmärgid muudavad majanduskasvu eesmärgi lahutamise toorainete kasutamisest veelgi 
olulisemaks; nõuab seetõttu vähendamise eesmärkide kehtestamist, et stabiliseerida ainete 
kasutust, ja teeb ettepaneku seada aastaseks ELi materjalitõhususe eesmärgiks 3%;

3. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks toorainete hierarhia arengut, et tagada keskkonda 
kahjustamata kõrgeim toorainete kasutuse lisandväärtus; palub komisjonil teha ülevaade 
konkurentsi kohta samade toorainete pärast ning tegeleda mitteoluliste toorainete 
tarbimise küsimusega;

4. rõhutab toorainete elutsüklil põhineva käsituse väljatöötamise, edendamise ja rakendamise 
tähtsust, suurendades nii selliste ainete kvaliteeti ja eluiga, ning vajadust näitajate järele, 
et mõõta ressursside tõhusat ja mõjusat kasutust, ning juhib sellega seoses tähelepanu 
ökodisaini direktiivi täieliku rakendamise tähtsusele;

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel tootja vastutust õigusaktides veelgi suurendada, et 
tagada parem toorainete taastamine, korduvkasutus, ringlussevõetavus ja taaskasutatavus 
ning ergutada toorainete tõhusat kasutust;

6. palub komisjonil arendada välja kõigi toorainete jaoks järelevalveahela süsteem, mis 
kohustab tootjaid registreerima toorainete päritolu läbipaistva süsteemi kaudu sarnaselt 
olemasolevatele süsteemidele (metsahoolde nõukogu ja FLEGT ebaseaduslike toorainete 
jaoks) ning võimaldab edaspidi töötada välja toorainete jaoks säästvuse kriteeriumid;

7. nõuab jäätmete raamdirektiivi nõuetekohast ja kiiret rakendamist ning prügilate 
kasutamise keelustamist ringlussevõetavate toorainete puhul, karme ja tõhusaid 
kriteeriume jäätmete põletamiseks koos energia tootmisega, mis peaksid põletamise 
asemel püüdlema toorainete korduvkasutuse ja ringlussevõtu poole;

8. palub komisjonil ühendada bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava eesmärgid 
toorainestrateegiaga, et tugevdada majanduse ja keskkonna vahelist seost ja arvestada 
toorainete kaevandamise, tootmise, kasutamise ja kõrvaldamise keskkonnamõjudega; 
nõuab tungivalt, et komisjon toetaks strateegilise maakasutuse planeerimise arendamist 
kõikides liikmesriikides, et tasakaalustada toorainete kaevandamist teiste maakasutuse 
vajadustega ning kaitsta keskkonda ja bioloogilist mitmekesisust;
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9. rõhutab ettevõtte ühiskondliku vastutuse rolli ning kõrgeimate rahvusvaheliste keskkonna-
ja sotsiaalsete standardite järgimist ning parima võimaliku tehnoloogia rakendamist; 
palub komisjonil järgida USA Dodd-Franki seaduse mõtet konfliktimineraalide suhtes 
ning nõuab tungivalt, et komisjon teeks seadusandliku ettepaneku; toetab mäetööstuse 
läbipaistvuse algatust (EITI); 

10. nõuab materjalide kasutusviisist lahutatud säästvamate majandusmeetodite aktiivset 
kasutuselevõttu ja edendamist, et tagada tulevikus toorainete kättesaadavus ELis; nõuab, 
et komisjon töötaks välja õigusaktid eesmärgiga kasutada maavarasid veelgi tõhusamalt 
ning vältida tagasilöögiefekte, soovitab komisjonil teha põhjalik uuring majandusliku 
laenamise mudelite kui kaupade omamise alternatiivide kohta ning nende mõju kohta 
materjalide kasutusele ja taastamisele;

11. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks maavaramaksu, energia tootmiseks mittekasutatavate 
toorainete maksu ning vee- ja maakasutusmaksu mõju, eelkõige kõrvalmõju, nagu 
mittesäästlik asendamine, maksudest kõrvalehoidmine või majandustegevuse üleviimine 
kolmandatesse riikidesse; juhib tähelepanu sellele, et maavaramaks võib muuta maavarad 
veelgi väärtuslikumaks, mille tulemuseks on toorainete parem kasutamine, nende 
korduvkasutus ja ringlussevõtt ning maavarade väiksem eksport.


