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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē paziņojumu un to, ka tajā īpaša uzmanība pievērsta izejvielām un 
reģenerētajām izejvielām, kas iegūtas no derīgajiem izrakteņiem un biotiskajiem 
resursiem, resursu efektīvai izmantošanai un pārstrādei, un to, ka tajā tiek atzīta izejvielu 
ieguves pilsētvidē nozīmība kā vērtīgam avotam izejvielu atgūšanā, otrreizējā pārstrādē 
un pārstrādē produktos ar augstāku pievienoto vērtību; norāda uz atkārtotas izmantošanas 
potenciālu kā atsevišķu kategoriju, lai pagarinātu produktu ekspluatācijas laiku un 
mudina Komisiju (EK) attīstīt atkārtotu izmantošanu;

2. uzsver, ka pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums, patēriņa kāpums un ES ekonomiskās 
izaugsmes mērķi atsaistīt to no izejvielu izmantošanas padara par īpaši būtisku; tādēļ 
uzstāj, ka jānosaka samazinājuma mērķi, lai stabilizētu izejvielu izmantošanu, un 
ierosina, ka ES par efektīvas izejvielu izmantošanas mērķi būtu jānosaka 3 % 
samazinājums gadā;

3. mudina EK pētīt izejvielu hierarhijas attīstību, lai nodrošinātu izejvielu izmantošanu ar 
augstāko pievienoto vērtību, nenodarot kaitējumu videi; aicina EK parādīt, kāda ir 
konkurence attiecībā uz izejvielām, un pievērsties tās problēmas risināšanai, kas saistīta 
ar izejvielu nevajadzīgu patēriņu;

4. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt, veicināt un īstenot aprites cikla pieeju attiecībā uz izejvielām, 
tā panākot šādu materiālu augstāko kvalitāti un palielinot to izmantošanas laiku, kā arī 
uzsver, ka ir nepieciešami rādītāji, lai noteiktu lietderīgu un efektīvu resursu 
izmantošanu, un norāda uz to, ka šajā sakarībā ir būtiski pilnībā īstenot Ekodizaina 
direktīvu;

5. aicina EK un dalībvalstis palielināt tiesību aktos noteikto ražotāja atbildību, lai 
nodrošinātu augstāku līmeni izejvielu reģenerēšanā, atkārtotā izmantojamībā, otrreizējā 
pārstrādē un pārstrādē produktos ar augstāku pievienoto vērtību un lai veicinātu izejvielu 
lietderīgu izmantošanu;

6. aicina EK izstrādāt uzraudzības mehānismu attiecībā uz visām izejvielu piegādes ķēdēm, 
uzdodot ražotājiem pārredzamā sistēmā reģistrēt izejvielu izcelsmi līdzīgi jau 
pastāvošajai praksei (FSC un FLEGT nelikumīgas izcelsmes izejvielām), kas ļautu tālāk 
attīstīt izejvielu ilgtspējas kritērijus;

7. aicina pienācīgi un ātri īstenot Atkritumu pamatdirektīvu un panākt aizliegumu izgāztuvēs 
uzglabāt pārstrādājamas izejvielas; pieņemt stingrus un augstus efektivitātes kritērijus 
sadedzināšanai ar enerģijas atgūšanu, kuriem būtu jāpanāk izejvielu atkārtota 
izmantošana un otrreizēja pārstrāde, nevis sadedzināšana;
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8. aicina EK izejvielu stratēģijā iekļaut bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna mērķus, lai 
stiprinātu saiknes starp ekonomiku un vidi un ņemtu vērā izejvielu ieguves, ražošanas, 
izmantošanas un apglabāšanas ietekmi uz vidi; mudina EK atbalstīt stratēģiskas zemes 
izmantojuma plānošanas attīstību visās dalībvalstīs, lai līdzsvarotu izejvielu ieguvi ar citu 
zemes izmantojuma veidu vajadzībām un aizsargātu vidi un bioloģisko daudzveidību;

9. uzsver, cik svarīgi ir, lai uzņēmumi īstenotu sociālo atbildību, ievērotu augstākos 
starptautiskos vides un sociālos standartus un izmantotu labākās pieejamās tehnoloģijas; 
aicina EK ņemt vērā ASV Dodd–Frank likumprojekta paraugu attiecībā uz konfliktu 
minerāliem un mudina EK iesniegt tiesību akta priekšlikumu; atbalsta Ieguves 
rūpniecības pārredzamības iniciatīvu (EITI); 

10. aicina aktīvi ieviest un veicināt ilgtspējīgākus un no izejvielu izmantošanas atsaistītus 
ekonomikas modeļus, lai nākotnē nodrošinātu izejvielu pieejamību ES; aicina EK 
izstrādāt likumdošanas instrumentus ar mērķi panākt lietderīgāku resursu izmantošanu, 
izvairoties no nevēlamas blakus ietekmes; ierosina EK veikt vispārēju pētījumu par 
nomas modeļiem ekonomikā kā alternatīvām preču īpašumam un to ietekmi uz izejvielu 
izmantošanu un reģenerēšanu; 

11. mudina EK pētīt ietekmi, ko radītu nodoklis par derīgo izrakteņu resursu, izejvielu, kas 
nav saistītas ar enerģijas ražošanu, ūdens un zemes izmantošanu, un jo īpaši visus 
blakusefektus, kā, piemēram, aizstāšanu, kas nav ilgtspējīga, izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas vai ekonomisko darbību uzsākšanu trešās valstīs; norāda, ka resursu nodoklis 
padarītu resursus vērtīgākus, tā panākot labāku izejvielu izmantošanu, atkārtotu 
izmantošanu un otrreizēju pārstrādi un resursu eksporta samazinājumu.


