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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

 
1. salută comunicarea Comisiei și, în special, accentul pe care îl pune asupra materiilor 

prime și a materiilor prime recuperate provenite din resurse minerale și resurse biotice și 
asupra eficienței resurselor și a reciclării, precum și recunoașterea importanței mineritului 
urban ca sursă valoroasă de obținere, reciclare și reciclare în amonte a materiilor prime; 
subliniază potențialul reutilizării ca și categorie separată, pentru a prelungi viața 
produselor, și îndeamnă Comisia că dezvolte reutilizarea; 

 
2. subliniază faptul că, date fiind creșterea populației la nivel mondial, creșterea consumului 

și obiectivele UE de creștere economică, decuplarea creșterii de materiile prime este și 
mai esențială; insistă, prin urmare, asupra faptului că ar trebui stabilite obiective de 
reducere pentru stabilizarea utilizării materiilor prime și propune un obiectiv anual de 
eficiență de 3% la nivelul UE pentru materiile prime; 

 
3. invită insistent Comisia să analizeze posibilitatea elaborării unei ierarhii a materiilor prime 

pentru a asigura utilizarea cu valoarea adăugată cea mai ridicată a materiilor prime fără a 
compromite mediu; invită Comisia să recenzeze concurența pentru aceleași materiale și 
să abordeze consumul neesențial de materii prime; 

 
4. subliniază importanța dezvoltării, promovării și implementării unei abordări bazate pe 

ciclul de viață pentru materiile prime, astfel încât să se îmbunătățească cea mai înaltă 
calitate și viață a materiilor, precum și necesitatea unor indicatori de măsurare a utilizării 
eficiente și eficace și atrage atenția asupra importanței aplicării în totalitate a Directivei 
privind proiectarea ecologică; 

 
5. invită Comisia și statele membre să acorde o responsabilitate și mai mare în legislație 

producătorilor pentru a asigura un nivel mai ridicat al recuperării, reutilizabilității, 
reciclabilității și reciclabilității în amonte a materiilor prime și pentru a stimula utilizarea 
eficientă a materiilor prime; 

 
6. invită Comisia să elaboreze un sistem de supraveghere pentru toate lanțurile de materii 

prime, prevăzând obligația producătorilor de a înregistra originea materiilor prime printr-
un sistem transparent, care să urmeze exemplele existente (FSC și FLEGT pentru 
materiile prime ilegale), pentru a permite dezvoltarea viitoare a criteriilor de durabilitate 
pentru materiile prime; 

 
7. solicită aplicarea corectă și rapidă a Directivei-cadru privind deşeurile, precum și 

interzicerea depozitelor pentru materii prime reciclabile și adoptarea unor criterii de 
eficiență ambițioase pentru incinerare cu recuperare de energie, care să aibă ca obiectiv 
reutilizarea și reciclarea materiilor prime în locul incinerării; 
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8. invită Comisia să includă obiectivele planului de acțiune pentru biodiversitate în strategia 
privind materiile prime pentru întărirea legăturilor dintre economie și mediu și pentru a se 
ține seama de efectele pe care le au asupra mediului extracția, producția, utilizarea și 
eliminarea materiilor prime; invită insistent Comisia să sprijine dezvoltarea amenajării 
strategice a teritoriului în toate statele membre pentru echilibrarea extracției de materii 
prime cu celelalte cereri de utilizare a terenului și pentru protejarea mediului și a 
biodiversității; 

 
9. subliniază rolul responsabilității sociale care le revine întreprinderilor, precum și al 

respectării celor mai înalte standarde ecologice și de mediu și al aplicării celor mai bune 
tehnici disponibile; solicită Comisiei să urmeze spiritul proiectului de lege Dodd-Frank 
din SUA privind minereurile de conflict și invită insistent Comisia să prezinte o 
propunere legislativă; susține Inițiativa pentru transparența în industriile extractive 
(EITI);  

 
10. solicită introducerea activă și promovarea unor modele economice mai durabile, decuplate 

de utilizarea materialelor, pentru a asigura disponibilitatea materiilor prime în UE în 
viitor; solicită Comisiei să elaboreze instrumente juridice care să vizeze o utilizare mai 
eficientă a resurselor, evitând efectele de recul; propune Comisiei să realizeze un studiu 
aprofundat cu privire la modelele economice de leasing ca alternative la dreptul de 
proprietate asupra bunurilor, precum și cu privire la impactul acestora asupra utilizării și 
recuperării materiilor prime; 

 
11. invită Comisia să examineze efectele impozitelor asupra resurselor minerale, a materiilor 

prime neergetice, a utilizării apei și terenului, în special efectele secundare, precum 
substituirea nedurabilă, evaziunea fiscală sau relocarea activităților economice către țările 
terțe; subliniază că impozitul pe resurse ar atrage după sine creșterea valorii resurselor, 
ceea ce ar conduce la o mai bună utilizare, reutilizare și reciclare a materiilor prime, 
precum și la scăderea exportului de resurse. 

 


