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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä tiedonantoa ja etenkin sitä, että tiedonannossa keskitytään bioottisista 
ja mineraalivaroista peräisin oleviin raaka-aineisiin ja talteenotettuihin raaka-aineisiin, 
painotetaan luonnonvarojen käytön tehostamista ja kierrätystä sekä tunnustetaan niin 
sanotun urbaanin kaivostoiminnan tärkeys raaka-aineiden hankinnassa ja kierrätyksessä, 
mukaan luettuna nk. upcycling; painottaa omana erillisenä kategorianaan 
uudelleenkäytön mahdollisuuksia tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi ja kehottaa 
komissiota kehittämään uudelleenkäyttöä;

2. korostaa, että maapallon väkiluvun kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja EU:n 
talouskasvun tavoitteet tekevät entistäkin oleellisemmaksi vähentää talouskasvun 
riippuvuutta raaka-aineiden käytöstä; vaatii näin ollen, että raaka-aineiden käytön 
vakauttamiseksi asetetaan vähennystavoitteita, ja ehdottaa EU:n vuosittaiseksi 
materiaalitehokkuuden tavoitteeksi kolmea prosenttia;

3. kehottaa komissiota tutkimaan, voitaisiinko raaka-aineille luoda arvo-asteikko sen 
varmistamiseksi, että raaka-aineiden käytöstä saadaan mahdollisimman suuri lisäarvo 
ympäristöä vaarantamatta; kehottaa komissiota kartoittamaan samoista raaka-aineista 
käytävää kilpailua sekä puuttumaan sellaiseen raaka-aineiden käyttöön, joka ei ole 
välttämätöntä;

4. korostaa, että on tärkeää kehittää ja edistää raaka-aineiden elinkaariajattelua ja toteuttaa 
sitä käytännössä ja varmistaa näin raaka-aineiden mahdollisimman korkea laatu ja 
pidentää niiden elinkaarta; painottaa, että tarvitaan indikaattoreita mittaamaan raaka-
aineiden tehokasta käyttöä, ja pitää sen vuoksi tärkeänä, että ekologista suunnittelua 
koskeva direktiivi pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laajentamaan edelleen lainsäädännössä määritettyä 
tuottajan vastuuta, jotta varmistetaan raaka-aineiden nykyistä laajempi talteenotto, 
uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja ns. upcyclability ja jotta edistetään raaka-
aineiden tehokasta käyttöä;

6. kehottaa komissiota kehittämään kaikenlaisille raaka-aineille hallussapitoketjun 
järjestelmän ja ohjaamaan tuottajia jäljittämään jo olemassa olevien mallien (hyvän 
metsänhoidon neuvosto FSC ja laittomia raaka-aineita koskeva FLEGT-toimintaohjelma) 
mukaisesti raaka-aineiden alkuperä avoimen järjestelmän avulla ja mahdollistamaan näin 
raaka-aineiden kestävyysvaatimusten kehittäminen tulevaisuudessa;

7. kehottaa panemaan jätteitä koskevan puitedirektiivin asianmukaisesti ja pikaisesti 
täytäntöön, kieltämään kierrätettävissä olevien raaka-aineiden viemisen kaatopaikalle 
sekä asettamaan jätteiden poltolle tiukat ja pitkälle menevät tehokkuuskriteerit, joihin 
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sisältyy vaatimus energian talteenotosta ja joiden tarkoituksena on raaka-aineiden 
uudelleenhyödyntäminen ja kierrätys niiden polttamisen sijaan;

8. kehottaa komissiota sisällyttämään raaka-ainestrategiaan biologista monimuotoisuutta 
koskevan toimintasuunnitelman tavoitteet talouden ja ympäristön välisten yhteyksien 
vahvistamiseksi ja raaka-aineiden hankkimisen, tuottamisen, käytön ja hävittämisen 
ympäristövaikutusten huomioimiseksi; kehottaa komissiota tukemaan kaikissa 
jäsenvaltioissa strategisen maankäytön suunnittelun kehittämistä, jotta voidaan 
tasapainottaa raaka-aineiden hankkiminen muunlaisen maankäytön tarpeiden kanssa sekä 
turvaamaan ympäristönsuojelu ja biologinen monimuotoisuus;

9. painottaa yritysten yhteiskunnallisen vastuun merkitystä ja korkeimpien mahdollisten 
kansainvälisten sosiaali- ja ympäristönormien noudattamista sekä parhaan käytettävissä 
olevan tekniikan hyödyntämistä; kehottaa komissiota seuraamaan konfliktialueiden 
mineraaleja koskevan Yhdysvaltojen Dodd-Frank-lain antamaa esimerkkiä ja kehottaa 
komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen; kannattaa kaivannaisteollisuuden 
avoimuutta ajavaa EITI-aloitetta; 

10. kehottaa ottamaan aktiivisesti käyttöön sellaisia nykyistä kestävämpiä talouden malleja, 
jotka eivät ole riippuvaisia raaka-aineiden käytöstä, sekä edistämään tällaisia malleja, 
jotta varmistetaan, että EU:ssa on tulevaisuudessakin raaka-aineita käytettävissä; kehottaa 
komissiota kehittämään oikeudellisia välineitä, joiden avulla pyritään tehostamaan 
luonnonvarojen käyttöä ja samalla välttämään niin kutsuttuja rebound-vaikutuksia; 
kehottaa komissiota laatimaan kattavan tutkimuksen vuokraukseen perustuvista 
talousmalleista vaihtoehtoina tavaroiden omistamiselle sekä niiden vaikutuksesta raaka-
aineiden käyttöön ja uudelleenhyödyntämiseen; 

11. kehottaa komissiota tutkimaan mineraalivarojen, muiden kuin energiantuotantoon 
käytettävien raaka-aineiden sekä veden- ja maankäytön veron vaikutuksia sekä 
mahdollisia sivuvaikutuksia, joita voivat olla raaka-aineiden korvaaminen kestävän 
kehityksen periaatteiden vastaisesti, veronkierto tai taloudellisen toiminnan siirtäminen 
EU:n ulkopuolisiin maihin; huomauttaa, että luonnonvarojen verotus tekisi niistä 
arvokkaampia, minkä ansiosta raaka-aineita hyödynnettäisiin, uudelleenkäytettäisiin ja 
kierrätettäisiin nykyistä paremmin ja luonnonvarojen vienti vähenisi.


