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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo, zlasti to, da se osredotoča na surovine in predelane surovine iz 
rudninskih in bioloških virov, da poudarja gospodarno ravnanje z viri in recikliranje ter 
da priznava pomembnost urbanega rudarstva kot dragocenega vira za ponovno 
pridobivanje in recikliranje surovin ter njihovo predelavo, da dobijo novo vrednost 
(upcycling); poudarja možnosti ponovne uporabe kot posebne kategorije, ki podaljšuje 
življenje proizvodov in spodbuja Evropsko komisijo, naj razvija ponovno uporabo;

2. poudarja, da je zaradi rasti svetovnega prebivalstva, povečane porabe in ciljev 
gospodarske rasti EU še pomembneje ločevati rast od uporabe surovin; zato vztraja, da bi 
bilo treba cilje zmanjšanja določiti tako, da bi se uporaba materialov ustalila in predlaga 
3-odstotni letni cilj EU za učinkovito uporabo materialov;

3. poziva Evropsko komisijo, naj razišče možnosti hierarhične razvrstitve surovin, s čimer bi 
zagotovila uporabo surovin z najvišjo dodano vrednostjo brez nevarnosti za okolje; 
poziva jo, naj naredi načrt za konkurenco za enake materiale in obravnava vprašanje 
nenujne porabe surovin;

4. poudarja, kako pomembni so razvoj, spodbujanje in izvajanje pristopa življenjskega cikla 
za surovine, s čimer se poveča najvišja kakovost in podaljša življenjska doba teh 
materialov, ter da so potrebni kazalniki za merjenje učinkovitosti in smotrnosti uporabe 
virov, ter poudarja, kako pomembno je v zvezi s tem celovito izvajanje direktive o 
okoljsko primerni zasnovi;

5. poziva Komisijo in države članice, naj v zakonodaji še naprej povečujejo odgovornost 
proizvajalca, da bi zagotovile višjo raven ponovnega pridobivanja, ponovne uporabe, 
recikliranja in predelave surovin, da dobijo novo vrednost, ter spodbujajo učinkovito 
uporabo surovin;

6. poziva Komisijo, naj razvije sistem sledljivosti vseh surovin v proizvodni verigi in pouči 
proizvajalce, naj beležijo izvor surovin prek preglednega sistema po vzoru obstoječih 
primerov (FCS in FLEGT za nezakonite surovine), ter omogoči vključitev prihodnjega 
razvoja meril trajnosti za surovine;

7. poziva k pravilnemu in hitremu izvajanju okvirne direktive o odpadkih ter prepovedi 
deponij za surovine, ki jih je mogoče reciklirati, ter stroga in ambiciozna merila 
učinkovitosti za sežiganje s predelavo energije, katerih namen mora biti ponovna uporaba 
in recikliranje surovin namesto sežiga;

8. poziva Komisijo, naj v strategijo surovin vključi akcijski načrt za biotsko raznovrstnost za 
okrepitev povezav med gospodarstvom in okoljem ter upošteva okoljske posledice 
pridobivanja, proizvodnje, uporabe in odlaganja surovin; poziva Komisijo, naj podpre 
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razvoj strateškega načrtovanja rabe zemljišč v vseh državah članicah za uravnoteženje 
pridobivanja surovin z drugimi zahtevami za rabo zemljišč in varovanjem okolja in 
biotske raznovrstnosti;

9. poudarja vlogo socialne odgovornosti podjetij in upoštevanje najvišjih mednarodnih 
okoljskih in socialnih standardov ter uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij; poziva 
Komisijo, naj sledi duhu Dodd-Frankovega zakona iz ZDA o krvavih rudninah, ter jo 
spodbuja, naj predstavi ustrezen zakonodajni predlog; podpira pobudo za preglednost v 
ekstraktivni industriji (EITI); 

10. poziva k dejavni uvedbi in spodbujanju bolj trajnostnih gospodarskih modelov, ločenih od 
uporabe surovin, da se zagotovi prihodnja razpoložljivost surovin v EU; poziva, naj 
Komisija razvije pravne instrumente, usmerjene k učinkovitejši rabi virov, preprečuje 
povratne učinke in predlaga, naj Komisija začne obsežno študijo modelov gospodarskega 
zakupa kot alternativnih možnosti lastništva blaga in vpliva teh modelov na uporabo in 
ponovno pridobivanje;

11. poziva Komisijo, naj preveri posledice davka na rudninske vire, neenergetske surovine, 
vodo in uporabo zemljišč v zvezi z morebitnimi stranskimi učinki, kot so netrajnostna 
zamenjava, utaja davkov ali preusmeritev gospodarskih dejavnosti v tretje države; 
poudarja, da bi davek na vire dal virom večjo vrednost, zaradi česar bi se surovine bolje 
uporabljale, ponovno uporabile in reciklirale ter bi se manjšal izvoz virov.


