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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos
pasiūlymus:

1. palankiai vertina komunikatą ir ypač tai, kad jame pagrindinis dėmesys skiriamas 
perdirbtoms žaliavoms iš mineralinių išteklių ir iš biotinių išteklių, kad pabrėžiamas 
išteklių naudojimo efektyvumas ir perdirbimas bei kad jame pripažįstama kasybos 
miestuose, kaip vertingo žaliavų gavybos, perdirbimo ir geresnio atliekų panaudojimo, 
svarba; pabrėžia pakartotinio naudojimo, kaip atskiros kategorijos, potencialą siekiant 
pailginti produktų naudojimo laiką ir ragina Komisiją (EK) plėtoti pakartotinį naudojimą;

2. pabrėžia, kad augant pasaulio gyventojų skaičiui, didėjant vartojimui ir atsižvelgiant į ES 
ekonominio augimo tikslus augimo atskyrimas nuo žaliavų naudojimo yra net dar 
svarbesnis; taigi reikalauja, kad siekiant stabilizuoti žaliavų naudojimą būtų nustatyti 
mažinimo tikslai, ir siūlo nustatyti 3% metinį ES žaliavų naudojimo efektyvumo tikslą;

3. ragina EK ištirti, kaip būtų galima sudaryti žaliavų hierarchiją siekiant užtikrinti kuo 
didesnę papildomą žaliavų vertę nekenkiant aplinkai; ragina EK išnagrinėti konkurenciją 
dėl tų pačių žaliavų ir spręsti paviršutiniško žaliavų naudojimo problemą;

4. pabrėžia, kad svarbu plėtoti, skatinti ir įgyvendinti žaliavų naudojimo ciklu pagrįstą 
metodą ir taip gerinti tokių medžiagų kokybę bei naudojimo laiką, ir pabrėžia, kad 
reikalingi rodikliai, kuriuos naudojant būtų galima įvertinti tausų ir efektyvų išteklių 
naudojimą, taip pat pabrėžia, kad šiuo požiūriu svarbu visapusiškai įgyvendinti 
Ekologinio projektavimo direktyvą;

5. ragina EK ir valstybes nares toliau teisės aktuose didinti gamintojų atsakomybę siekiant 
užtikrinti didesnį žaliavų išgavimo panaudojus atliekas, pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo bei geresnio atliekų naudojimo lygį bei skatinti efektyvų žaliavų naudojimą;

6. ragina EK sukurti visų žaliavų priežiūros grandininę sistemą, nurodant gamintojams 
registruoti žaliavų kilmę pagal skaidrią sistemą, vadovaujantis esamais pavyzdžiais (FSC 
ir FLEGT nelegalių žaliavų atveju), sudarant sąlygas ateityje kurti žaliavų tvarumo 
kriterijus;

7. ragina tinkamai ir greitai įgyvendinti Atliekų pagrindų direktyvą ir draudimą į sąvartyną 
išvežti perdirbamas žaliavas bei taikyti griežtus ir ryžtingus deginimo atgaunant energiją 
kriterijus, kurių tikslas turėtų būti žaliavų pakartotinis naudojimas ir perdirbimas užuot 
jas deginus;

8. ragina EK biologinės įvairovės veiksmų plano tikslus įtraukti į žaliavų strategiją siekiant 
sustiprinti ekonomikos ir aplinkos ryšius bei atsižvelgti į žaliavų išgavimo, gamybos, 
naudojimo ir šalinimo poveikį aplinkai; ragina EK remti žemės naudojimo strateginio 
planavimo plėtrą visose valstybėse narėse siekiant žaliavų kasybą suderinti su kitais 
žemės naudojimo poreikiais ir siekiant apsaugoti aplinką ir biologinę įvairovę;
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9. pabrėžia įmonių socialinės atsakomybės ir aukščiausių tarptautinių aplinkos apsaugos bei 
socialinių standartų laikymosi, taip pat geriausių turimų technologijų taikymo svarbą; 
ragina EK sekti JAV C. Doddo ir B. Franko akto dėl naudingųjų iškasenų iš konfliktų 
zonų pavyzdžiu ir ragina EK pateikti pasiūlymą dėl teisės akto; pritaria Gavybos 
pramonės skaidrumo iniciatyvai; 

10. ragina aktyviai taikyti ir skatinti tvaresnius ekonomikos modelius, kurie būtų atskirti nuo 
žaliavų naudojimo, siekiant užtikrinti, kad ateityje ES būtų galima gauti žaliavų; ragina 
EK parengti teisines priemones, kurių tikslas būtų efektyviau naudoti išteklius, išvengiant 
neigiamo poveikio, siūlo, kad EK atliktų išsamų ekonominės išperkamosios nuomos 
modelių, kaip prekių nuosavybės alternatyvų, ir jų poveikio medžiagų naudojimui ir 
atgavimui tyrimą;

11. ragina EK ištirti mineraliniams ištekliams, neenergetinėms žaliavoms, vandeniui ir žemės 
naudojimui taikomo mokesčio poveikį, ypač pašalinį poveikį, pvz., netvarus pakeitimas, 
mokesčių vengimas ar ekonominės veiklos perkėlimas į trečiąsias šalis; pabrėžia, kad 
išteklių mokestis padarytų išteklius vertingesnius ir dėl to žaliavos būtų geriau 
naudojamos, pakartotinai naudojamos ir perdirbamos, taip pat ištekliai būtų mažiau 
eksportuojami.


