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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

ressursitõhusa Euroopa kohta

(2011/2068(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava” 
(COM(2011)0571),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ressursitõhus Euroopa – Euroopa 2020. aasta strateegia 
kohane juhtalgatus” (COM(2011)0021),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 13. septembri 2011. aasta resolutsiooni tõhusa 
Euroopa toorainestrateegia kohta1,

– võttes arvesse nõukogu järeldusi komisjoni 19. detsembri 2011. aasta teatise 
„Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava” (18786/11) kohta ja nõukogu 20. detsembri 2010. 
aasta järeldusi „Säästev materjalide majandamine ning säästev tootmine ja tarbimine: 
keskne panus ressursitõhusasse Euroopasse”,

– võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti (EEA) aruannet „Euroopa keskkond – seisund ja 
väljavaated 2010. aastal” (SOER 2010),

– võttes arvesse eelolevat ÜRO säästva arengu konverentsi 20.−22. juunil 2012 Brasiilias,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, 
regionaalarengu komisjoni ja kalanduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

A. arvestades, et praegune majandus- ja finantskriis näitab, et Euroopa vajab kiiresti uusi 
jätkusuutliku majanduskasvu allikaid;

B. arvestades, et loodusressursside liigne kasutamine toob kaasa keskkonna seisundi 
halvenemise ja Maa loodusliku kapitali hävinemise;

C. arvestades, et intensiivne ressursikasutus ja järsult suurenenud ülemaailmne tarbimine 
tõstavad toorainete hindu, kusjuures tegelikud toormehinnad on sajandivahetusest saadik 
tõusnud 147% võrra, samas kui EL seisab kesksetele ressurssidele juurdepääsu ja nendega 
tõrgeteta varustatuse tagamisel tõenäoliselt silmitsi tõsiste raskustega;

D. arvestades, et majanduse muutmine ressursitõhusaks, nii et austatakse meie planeedi piire, 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364.
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suurendab konkurentsivõimet ning loob uusi majanduskasvu ja töökohtade allikaid, kuna 
paranenud tõhususega hoitakse kokku kulusid, innovatsiooni hakatakse kasutama 
ettevõtluses ja ressursse majandatakse paremini kogu olelusringi vältel;

E. arvestades, et Eurobaromeetri 2011. aasta märtsi tulemused näitavad, et ressursitõhusus ja 
säästev tootmine ja tarbimine on ELi kodanike põhimured;

Esmatähtsad tegevused

1. nõuab ühiste rakkerühmade loomist kolme keskse valdkonna jaoks: toit, elamuehitus ja 
transport; need võiksid koosneda komisjoni, liikmesriikide, tööstusharu ja 
kodanikuühiskonna ekspertidest ning töötada välja selgete, üht aastat hõlmavate vahe-
eesmärkidega Euroopa ressursitõhususe tegevuskavasid;

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles stimuleerima sekundaarmaterjalide turgu ja 
suurendama nõudlust ringlussevõetud materjalide järele, töötades 2013. aastaks välja 
kriteeriumid selle määramiseks, millal jäätmed lakkavad olemast jäätmed, ja 
majanduslikud stiimulid, nagu sekundaarmaterjalide väiksemad käibemaksumäärad; 
nõuab seepärast ka jäätmete „Schengeni ala” loomist, et ringlussevõtuks mõeldud 
jäätmeid liikmesriikide vahel vabamalt transportida;

3. nõuab tungivalt teadusuuringute ja tehnoloogilise innovatsiooni edendamist, et kiirendada 
üleminekut keskkonnasäästlikule majandusele; rõhutab, et „Innovatsiooniliit” on üks 
ressursitõhusa Euroopa liikumapanevaid jõude;

4. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid töötaksid 2012. aasta lõpuks välja 
majandustegevuse selged ja mõõdetavad näitajad, mille puhul võetakse arvesse 
kliimamuutusi, bioloogilist mitmekesisust ja ressursitõhusust, ja kasutaksid neid;

5. kutsub komisjoni üles laiendama ökodisaini direktiivi reguleerimisala ilma energiamõjuta 
toodetele ja esitama täiendavaid ökodisaininõudeid toodete toimele, sh ringlussevõetava 
materjali sisaldus, vastupidavus ja korduskasutus, et parandada nende keskkonnamõju ja 
edendada ringlussevõtu turge;

Tulevase majanduskasvu tegevuskava

6. toetab juhtalgatust „Ressursitõhus Euroopa” ja „Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava” ja 
selle 2050. aasta nägemust, sh selle vahe-eesmärke; kutsub komisjoni üles esitama kiiresti 
kõik seadusandlikud ja muud algatused, mis on vajalikud, et saavutada vahe-eesmärgid ja 
tagada, et ELi poliitika on nendega kooskõlas;

7. kutsub komisjoni, liikmesriike ja ettevõtjaid üles rajama oma majandusstrateegiad 
radikaalselt parandatud ressursitõhususele, mis toob kaasa majanduskasvu lahtisidumise 
ressursside tarbimisest; usub samuti, et vaja on keskenduda nii ressursikasutuse tõhususele 
kui ka tulemuslikkusele;

8. rõhutab, et on hädavajalik võtta praegu meetmed, et toetada innovatsiooni ja 
investeeringuid uutesse tehnikatesse ja ettevõtlusmudelitesse ning et luua stiimuleid, mis 
toovad majandusele pikaajalist kasu; rõhutab erasektori keskset rolli keskkonnasõbraliku 
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majanduskasvu saavutamisel;

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lõimima ressursitõhususe-eesmärgid täiel määral 
majanduspoliitika kooskõlastamise Euroopa poolaastasse;

Majanduse ümberkujundamine

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja stiimulid, mis julgustaksid ettevõtjaid 
jätkuvalt mõõtma, võrdlema ja suurendama oma ressursitõhusust, ja ka meetmed 
tootjavastutuse põhimõtte laiendamiseks ja ressursitõhusust pärssivate tõkete 
kõrvaldamiseks;

11. nõuab olulise keskkonnamõjuga toodete suhtes rakendatavaid jõulisemaid 
keskkonnahoidlike riigihangete nõudeid ning nõuab tungivalt, et komisjon annaks 
hinnangu keskkonnahoidlike riigihangete sidumisele ELi rahastatud projektidega; nõuab 
jõupingutusi, et edendada ühiseid hankemenetlusi ja riigihangetega tegelevate ametnike 
võrgustikke keskkonnahoidlike riigihangete toetuseks käesoleva aasta lõpuks;

12. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid ELi jäätmealase õigustiku täieliku rakendamise, 
sealhulgas miinimumeesmärkide täitmise oma riiklike jäätmetekke vältimise ja 
jäätmekäitluse kavade abil;

13. kutsub komisjoni üles ühtlustama jäätmealast õigustikku ja kehtestama järkjärguline 
prügilasse ladestamise keeld koos asjakohaste üleminekumeetmetega;

14. rõhutab uurimis- ja arendustegevuse ning innovatsiooni olulisust ressursitõhusale 
Euroopale ülemineku kiirendamisel; märgib, et suuremat innovatsiooni on eelkõige vaja 
keskkonnahoidlikul maavarade kaevandamisel, keemiatööstuses, ringlussevõtul, 
korduskasutuse võimaluste puhul ja keskkonnamõjuga materjalide, tehnoloogiate ja 
disaini asendamisel väiksema materjali- ja energiakasutusega;

15. nõuab tungivalt, et liikmesriigid läheksid kooskõlas kõige tulemuslikumate 
liikmesriikidega üle keskkonnamaksude osale avaliku sektori tuludes, mis moodustaks 
2020. aastaks ELis keskmiselt üle 10%; rõhutab, et see võimaldab kärpeid teistes 
maksudes, nagu tööjõumaks, suurendab konkurentsivõimet ja loob võrdsed võimalused;

16. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid esitaksid konkreetsed kavad kõigi keskkonna 
seisukohast kahjulike toetuste järkjärguliseks kaotamiseks enne 2020. aastat;

Looduskapital ja ökosüsteemi teenused

17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hindama ökosüsteemide majanduslikku väärtust ja 
lõimima need väärtused aruandlus- ja arvestussüsteemidesse 2015. aastaks;

18. rõhutab, et elurikkus on hädavajalik inimelu eksisteerimiseks ja ühiskondade heaoluks nii 
otseselt kui ka kaudselt ökosüsteemi teenuste kaudu, mida ta osutab; tervitab ja toetab ELi 
elurikkuse strateegiat kuni 2020. aastani, sh kõiki selle eesmärke ja tegevusi; rõhutab, kui 
oluline on elurikkuse kaitse süvalaiendamine ka ressursitõhusas Euroopas;

19. kutsub komisjoni üles alustama katseprojekte seoses mitmete ressursside, sh fosforiga, et 
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saavutada 2020. aastal 100% korduvkasutamine; rõhutab, et neid pilootprojekte tuleks 
rahastada otse tõukefondidest;

20. rõhutab, kui tähtis on säästev põllumajandus, toitumisharjumuste muutmine, et vähendada 
loomsete valkude tarbimist, ja imporditud maakasutuse vähendamine; 

Juhtimine ja järelevalve

21. kordab, kui olulised on sidusad, mõõdetavad ja selged valdkondlikud eesmärgid, 
sealhulgas üldeesmärk, et viia ellu tegevuskava vahe-eesmärgid ja visioon; kutsub 
komisjoni üles esitama konkreetne ettepanek püstitada ELile hiljemalt 2013. aastaks 
sellised eesmärgid ja tagama, et kõik ELi poliitikavaldkonnad on kõnealuste püstitatud 
eesmärkidega sidusad; on arvamusel, et tegevuskavas sisalduvaid vahe-eesmärke tuleks 
pidada eesmärkideks, kuni püstitatakse üksikasjalikumad eesmärgid; kutsub liikmesriike 
üles lisama vastavad eesmärgid oma ressursitõhususe strateegiatesse;

22. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks vastu lihtsad ja kergesti arusaadavad näitajad, mis 
põhineksid ühtsetel raamatupidamisvahenditel, et jälgida edusamme eesmärkide suunas;

23. toetab komisjoni ettepanekut kehtestada põhinäitaja, mida täiendab vett, maad, materjale 
ja süsinikku käsitlevate näitajate kogu; rõhutab, et need peavad põhinema jalajälge 
arvestaval lähenemisviisil, milles võetakse arvesse täieliku olelusringi mõju;

24. rõhutab, et kõigis poliitikavaldkondades on üliolulised konkreetsed ressursitõhususe 
näitajad, ja kutsub komisjoni üles integreerima ressursitõhususe näitajad kõigisse oma 
mõjuhinnangutesse;

25. on arvamusel, et seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärk peaks olema 
saavutada tegevuskava nägemus ja vahe-eesmärgid teel ressursitõhusa Euroopa poole;

26. rõhutab, et ELi ökoinnovatsioon stimuleerib suuremat ressursitõhusust väljaspool meie 
piire, vähendades nõnda ülemaailmsete ressursside ammendumist; nõuab seepärast 
tungivalt, et liikmesriigid tugevdaksid oma riiklikke ressursitõhususe strateegiaid ja 
jagaksid oma teadmisi ülemaailmsel foorumil, nagu Rio+20 tippkohtumine; 

°

°    °

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

„Maailma majandus on väljumas aeglaselt ja ebaühtlaselt kõige hullemast kriisist, mida 
enamik meist kunagi on tundnud. Tegeldes pakiliste probleemidega, nagu kõrge töötuse tase, 
inflatsiooni surve või eelarvepuudujäägid, peame samal ajal vaatama tulevikku ja töötama 
välja uued viisid, kuidas tagada, et majanduskasv ja edusammud, mida me oleme hakanud 
endastmõistetavaks pidama, oleksid eelolevatel aastatel tagatud.” OECD, Green Growth 
2011 (Keskkonnahoidlik majanduskasv 2011)

Probleemid on selged: meie planeedi rahvaarv on suurenemas üheksa miljardi inimeseni 
2050. aastal; eeloleva kümne aasta jooksul keskklassi tarbijate hulk peaaegu kahekordistub, 
moodustades kolm miljardit; ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni FAO kohaselt 
peab toiduainete tootmine 2050. aastaks suurenema 70%; ning juba praegu on 60% maailma 
ökosüsteemidest halvenenud või mittesäästvalt kasutatud.

Euroopa vajab uut tegevuskava uueks majanduskasvuks. Uus tegevuskava nõuab paradigma 
muutust. Meie tootmis- ja tarbimismudelitele orienteeritud uut mõtteviisi. See ei nõua ainult 
tehnilisi, vaid ka institutsioonilisi muudatusi ja sotsiaalset innovatsiooni. Tulevase 
majanduskasvu uus tegevuskava tagab Euroopa jõukuse ja elukvaliteedi kõrge taseme.

Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava annab analüüsi ja seab esimesed sammud kõnealuse uue 
tegevuskava poole. Kuid see ei peegelda vajalikul viisil kiireloomulisust. Me lihtsalt ei saa 
endale lubada kulutada ringmajandusele üleminekuks kümmet-kahtekümmet aastat. Tiheda 
konkurentsiga maailm, kus me elame, ja areneva majandusega riikide arvu tähelepanuväärne 
suurenemine ei anna meile nii palju aega. Euroopa Komisjon kehtestab õige suuna, kuid see ei 
ole piisavalt konkreetne sammude poolest, mida astuda tuleks.

Parlamendi ülesanne on kehtestada prioriteedid ja avaldada komisjonile, liikmesriikidele ja 
tööstusharule survet ambitsioonikama tegevuskava suunas. Seepärast ei peaks siinne 
parlament pelgalt järgima tegevuskava struktuuri, vaid määratlema esmalt oma prioriteedid 
ning kehtestama kriteeriumid tulevase majanduskasvu uue tegevuskava jaoks, et tugevdada 
oma positsiooni ja saata välja selge poliitiline signaal.

Peamised ülesanded on järgmised: 1) luua avaliku ja erasektoriga tugev ühine tegevuskava. 
Üleminek ringmajandusele on ühiskondlik proovikivi ja selle peaksid kõik omaks võtma; 2) 
parandada radikaalselt Euroopa sekundaarmaterjalide kasutust ja luua õiged stiimulid jäätmete 
vältimiseks ja korduvkasutamiseks; 3) teha innovatsiooniprogrammides ressursitõhususest ja 
säästlikkusest esimene prioriteet nii Euroopa kui ka riigi tasandil; 4) muuta meie jõukuse ja 
majanduskasvu mõõtmise viisi, võttes arvesse keskkonnasäästlikkust, looduskapitali ja 
ressursitõhusust; 5) kehtestada kõigile Euroopa turule sisenevatele toodetele uued 
tootekriteeriumid, laiendades ökodisaini direktiivi reguleerimisala, lisades ringlussevõetava 
materjali sisalduse, vastupidavuse ja korduvkasutuse.

Tulevase majanduskasvu uus tegevuskava tähendab, et „tavapärane tegevus” ei tule kõne alla.
Sellest saab raske poliitiline ülesanne. See nõuab julgust ja visiooni. Ja tugevust seista 
pikaajalise tegevuskava eest. Me peame olemasolevad toetused ümber kavandama. Paljud 
neist pole keskkonnale mitte üksnes kahjulikud, vaid takistavad ka innovatsiooni. Eriti 
praegu, kasinusajal, peavad riiklikud toetused ja stimuleerimispaketid keskenduma meie 
majanduse struktuurilisele tugevdamisele. See nõuab kahjulike toetuste järkjärgulist 
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kaotamist, mis loob uusi võimalusi.

Poliitiline arutelu keskendub sageli eesmärkide ja näitajate küsimusele. Ja teadusmaailm on 
töötanud ja töötab jätkuvalt nende edasise arendamise kallal. Tõepoolest, me peame andmed 
korda saama. Kuid me juba teame piisavalt, millises suunas minna. Me ei saa endale lubada 
selliste täiuslike näitajate ja eesmärkide ootamist, mis paistavad alati olevat saavutatavad 
mõne aasta jooksul. Meil on piisavalt teadmisi, et nüüd poliitiliselt edasi minna. 
Peenhäälestamist võib teha hiljem.

See ei ole üksnes Euroopa tegevuskava. Uut tulevase majanduskasvu tegevuskava tuleks 
järgida ka riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Eurobaromeeter näitab Euroopa 
kodanike tahet selles tegevuskavas aktiivset rolli mängida. Säästlikuma tarbimise, jäätmete 
parema kogumise ja valimise abil nende koguse miinimumini viimisega. See suhtumine 
tõestab, et ressursitõhusamaks muutumine ei ole ülalt alla suunatud ülesanne, vaid seda saab 
edendada kahelt poolt. Ülalt alla ja alt üles. Kohalikud poliitikud mängivad seoses kodanike 
osalusega olulist rolli. Ressursitõhusus on mõiste, mille meie kodanikud omaks võtavad. 
Tehkem sedasama. 

Rahvusvaheliselt on see ka ainus viis edasi liikuda. EL peaks mängima juhtivat rolli, 
edendades seda uut tulevase majanduskasvu tegevuskava Rio+20 tippkohtumisel. Üleminek 
keskkonnahoidlikule majandusele on möödapääsmatu. Tõhusam ressursside kasutamine on 
keskkonnahoidliku majanduse lahutamatu osa. EL peaks kasutama oma poliitilist ja 
majanduslikku jõudu, et teised maailma osad samas suunas kaasa tõmmata.

Et tagada meie enda heaolu ja anda tulevastele põlvkondadele võimalus nautida samu hüvesid 
kui meie, peame hakkama tegutsema planeedi võimaluste piires ning lahutama oma 
majanduskasvu ressursikasutusest.


