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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. painottaa resurssitehokkuuden keskeistä roolia Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa; korostaa, että reaalisen talouskasvun irrottaminen absoluuttisesti 
resurssien, varsinkin materiaalien, kuluttamisesta on olennaista Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta ja vähentää sen tämänhetkistä suhteellista riippuvuutta 
luonnonvarojen ja erityisesti raaka-aineiden tuonnista; uskoo, että tutkimusta ja 
innovointia koskevan Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi tässä kohdin oltava keskeisessä 
asemassa; kehottaa komissiota toimittamaan lisätietoja siitä, miten jäsenvaltioiden 
etenemistä kohti suurempaa resurssitehokkuutta arvioidaan konkreettisesti osana 
eurooppalaista ohjausjaksoa koskevaa prosessia; kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään 
EU:n etenemissuunnitelman tavoitteita vastaavia kansallisia resurssitehokkuutta koskevia 
etenemissuunnitelmia, joihin sisältyy erityistoimia ja -tavoitteita;

2. huomauttaa, että vesi on tärkeä resurssi, jota on suojeltava ja hallinnoitava tehokkaasti 
EU:ssa; ottaa huomioon, että valuma-alueet sijaitsevat useimmiten useiden jäsenvaltioiden 
alueella, minkä vuoksi tarvitaan yhteisiä investointeja vesihuoltoon;

3. huomauttaa, että resurssitehokkuuspolitiikan menestys riippuu pitkälti sen 
johdonmukaisuudesta kaikkien asiaan liittyvien sisäisten ja ulkoisten EU:n politiikkojen 
kanssa ja jäsenvaltioiden poliittisesta sitoutumisesta sen täytäntöönpanoon; kehottaa 
komissiota esittämään selkeitä ja mitattavissa ja tarkistettavissa olevia tavoitteita sekä 
indikaattoreita ja toimia – mukaan lukien erityistavoitteet ja konkreettiset 
lainsäädäntöaloitteet, joita on vahvistettava tarvittavin varoin ja rahoitusvälinein – jotta 
lippulaivaehdotuksen menestys voidaan taata; kehottaa komissiota varmistamaan, että 
etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa vastaa EU:n raaka-ainestrategiaa;

4. tukee komission ajatusta verotaakan siirtämisestä työstä energiaa ja ympäristöä koskevaan 
verotukseen; katsoo kuitenkin, että monilla aloilla mineraalivarojen verotus ei ole riittävä 
verotuksellinen väline resurssitehokkuuden parantamista varten; suhtautuu myönteisesti 
aikeeseen kannustaa jäsenvaltioita poistamaan ympäristölle haitalliset tuet vaiheittain 
käytöstä nykyistä nopeammin laatimalla suunnitelmia ja aikatauluja ja ilmoittamalla näistä 
osana kansallisia uudistusohjelmiaan; katsoo, että tämä pitäisi saavuttaa tavalla, joka ei 
vahingoita EU:n kilpailukykyä eikä lisää hiilivuodon riskiä; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään uutta tekniikkaa ja kestävää kasvua esimerkiksi takaamalla, että 
resurssitehokkuus otetaan entistä paremmin huomioon niiden julkisia hankintoja 
koskevissa menettelyissä; katsoo, että olisi vahvistettava toimia, joiden avulla pyritään 
kehittämään kriteerejä ja edistämään niiden käyttöä julkishallinnossa;

5. toteaa, että epäsuora verotus tai nykyisten tukien poistaminen eivät ole asianmukaisia 
keinoja resurssitehokkuuden lisäämiseksi, koska ne voivat johtaa kielteisiin 
ulkoisvaikutuksiin eri aloilla ja vaarantaa sosiaalisen yhdenvertaisuuden; toteaa, että 
raaka-aineiden kokonaiskustannusten nousu voi myös johtaa investointien siirtymiseen 
pois EU:sta;
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6. muistuttaa, että resurssitehokkuuden avulla pitäisi pyrkiä auttamaan EU:ta tehostamaan 
teknistä suorituskykyään niin, että raaka-aineita voitaisiin hyödyntää entistä paremmin 
koko arvoketjussa (kaivostoiminnassa, käsittelyssä, jalostuksessa ja kierrätyksessä);

7. korostaa, että monet teollisuudenalat ovat parantaneet tehokkuuttaan resurssien käytössä 
merkittävästi, minkä suurimpana syynä ovat olleet valtavat hinnankorotukset; korostaa 
kuitenkin, että resurssitehokkuuden parantaminen edellyttää perustavaa muutosta 
yhteiskunnan kulutusmalleissa sekä tuotantoon tehtäviä muutoksia, jotka liittyvät 
suorituskykyyn eivät vain tiettyihin suuntauksiin; katsoo, että muutokset voidaan toteuttaa 
uusilla ratkaisuilla, jotka liittyvät resurssien tehokkaaseen hallintaan ja menetelmiin, joilla 
saadaan EU:ssa suurin mahdollinen etu liittyen kasvuun, työpaikkoihin ja 
energiavarmuuteen; kehottaa siksi:

– investoimaan innovatiivisiin liiketoimintamalleihin;

– kiinnittämään erityistä huomiota raaka-aineiden uudelleenkäyttöön investoimalla 
sellaisten tuotteiden suunnitteluun, jotka toimivat luotettavasti pitkään (markkinoille 
saattamisesta käyttöiän päättymiseen saakka), jotka on helppo saattaa kierrätykseen ja 
jätehuoltoon ja jotka voidaan myös helposti korjata ja käyttää uudelleen;

– investoimaan tutkimukseen, joka koskee uusia ja kestäviä kaivostoiminnan ja 
metallien käsittelyn menetelmiä;

– laajentamaan ekologista suunnittelua koskevan direktiivin soveltamisalaa 
vaikutustenarvioinnin perusteella niin, että se kattaa esimerkiksi sellaiset kriteerit kuin 
resurssitehokkuus, kierrätetyn materiaalin osuus, kestävyys ja mahdollisuus 
uudelleenkäyttöön ja kehottaa panemaan tämän direktiivin täytäntöön täysin;

– hyväksymään "top runner" -ohjelman tehokkaana tapana parantaa suorituskykyä;

8. kehottaa komissiota virtaviivaistamaan resurssitehokkuutta teollisuuspolitiikan yhtenäistä 
lähestymistapaa ja innovaatiounionia koskevissa lippulaivahankkeissa, joihin olisi 
sisällytettävä sellaisten pitkän aikavälin alakohtaisten teollisuusstrategioiden ja 
-politiikkojen kehittäminen, joita tarvitaan tukemaan siirtymistä vähähiiliseen, resursseja 
ja energiaa tehokkaasti käyttävään talouteen;

9. kehottaa panemaan nopeasti täytäntöön jätteitä koskevan puitedirektiivin ja erityisesti 
jätehierarkian, jonka tavoitteena olisi asettaa etusijalle ehkäiseminen, uudelleenkäyttö, 
kierrättäminen ja muu talteenotto jätteenpoistomenetelmien asemesta siten, että 
kaatopaikkoja vähennetään edelleen asteittain;

10. korostaa, että on käytettävä vaihtoehtoisia tuotteita ja muutettava energia- ja materiaali-
intensiivisiä kulutustottumuksia siten, että tehokkuustaso ei laske, ja on hyödynnettävä 
vaihtoehtoisia raaka-aineita ja muita aineita, jotta valmistusprosesseissa tarvitaan 
vähemmän energiaa;

11. toteaa, että varmin tapa saavuttaa resurssitehokkuus haittaamatta Euroopan teollisuutta, 
kasvumahdollisuuksia ja kilpailukykyä ja samalla parantaa resurssien tehokkaamman 
käytön ja talouden paremman kilpailukyvyn edellyttämän teknologian saatavuutta ja 
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suorituskykyä on investoiminen tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin; kehottaa 
siksi:

– sovittamaan unionin tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimet resurssitehokkuuden 
tavoitteisiin;

– myöntämään osana Horisontti 2020 -ohjelmaa (yhteiskunnallisiin haasteisiin ja 
teollisuuden kilpailukykyyn liittyvien ohjelmien yhteydessä) ja pk-yrityksiä koskevien 
erityisten välineiden yhteydessä riittävästi rahoitusta tutkimus- ja innovointiohjelmille, 
jotka keskittyvät resurssitehokkuuteen ja uusia korvaavia materiaaleja koskevaan 
tutkimukseen;

12. pitää tärkeänä, että Euroopan teollisuus käyttää omia voimavarojaan tullakseen entistä 
kilpailukykyisemmäksi ja innovatiivisemmaksi; korostaa uuden kaivosteknologian 
merkitystä kestävän kaivostoiminnan edistämisessä;

13. kehottaa komissiota laatimaan mahdollisimman nopeasti tarkkoja elinkaareen perustuvia 
indikaattoreita resurssien kulutuksen mittaamiseksi, jotta voidaan suunnitella tehokkaita 
resurssitehokkuuteen liittyviä toimia, mukautua tuleviin suuntauksiin ja hallita raaka-
aineiden todellista ja keinotekoista pulaa;

14. pitää myönteisenä komission julkaisemaa uutta ekoinnovoinnin toimintasuunnitelmaa, 
johon on sitouduttu innovointiunionia koskevassa suunnitelmassa, ja kehottaa panemaan 
sitä täytäntöön jatkuvasti;

15. toteaa, että resurssitehokkuus ei saisi olla itsetarkoitus vaan sen olisi oltava korvaamaton 
väline kehityksen, kasvun, kestävyyden, kilpailukyvyn, työllisyyden ja vaurauden 
saavuttamiseksi EU:n kansalaisille ja yrityksille;

16. katsoo, että luonnonmateriaaleja, myös parannettua puuta ja parannettuja mineraaleja, 
voidaan käyttää menestyksekkäästi nykyisin käytettyjen rakennusmateriaalien 
korvikkeina;

17. toteaa, että loppukäyttäjien puute haittaa pahasti erotellun kaupunkijätteen täysimääräistä 
kierrättämistä; katsoo, että innovatiiviset teknologiat ja pk-yritysten 
rahoitustukijärjestelmät ovat erittäin tärkeitä, jotta näitä resursseja hyödyntämällä voidaan 
tuottaa laadukkaita, markkinoille soveltuvia tuotteita;

18. kehottaa perustettavia eurooppalaisia innovaatiokumppanuuksia ja osaamis- ja 
innovointikeskuksia käsittelemään raaka-aineisiin liittyen resurssien kestävän käytön, 
hallinnan ja kierrätyksen lisäksi myös ehkäisemistä, uudelleenkäyttöä ja korvaamista;

19. kehottaa komissiota tutkimaan, miten EU:n kaivos- ja jalostusteollisuuden 
resurssitehokkuutta voidaan parantaa, jotta parannetaan kilpailukykyä ja kestävyyttä muun 
muassa edistämällä uusien teknologioiden käyttöönottoa ja tehostamalla sivutuotteiden 
tuotantoa perusmetallien ohella;

20. katsoo, että Euroopan resursseja olisi hallinnoitava strategisemmalla ja 
ympäristöystävällisemmällä tavalla; katsoo, että olisi pyrittävä entistä ponnekkaammin 
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hallinnoimaan EU:n olemassa olevia resursseja ja erityisesti mineraaleja, metalleja ja 
puuvaroja sekä energiavaroja fossiiliset polttoaineet mukaan luettuina; korostaa EU:n 
mahdollista kykyä täyttää oma raaka-ainetarpeensa ja kehottaa sitä vähentämään 
riippuvuutta ympäristön kannalta kestämättömällä tavalla tuotettujen raaka-aineiden 
tuonnista;

21. katsoo, että jäsenvaltioiden teollisuuden olisi yhä enemmän tukeuduttava kotimaisiin 
raaka-aineisiin; toteaa, että kotimaisten resurssien hallinnassa olisi varmistettava, että niitä 
ei haaskata ja ne käytetään paikallisyhteisöjen hyväksi esimerkiksi tarjoamalla verotuloja 
tai työpaikkoja raaka-aineiden jalostuslaitoksissa, jotka sijaitsevat lähellä raaka-aineiden 
käyttöpaikkaa;

22. korostaa, että jotta jäsenvaltioiden mineraaliresurssien saanti olisi turvattu, on toimittava 
kestävän kehityksen pohjalta ja suojeltava fossiilisten polttoaineiden esiintymiä, 
kehitettävä mahdollisia resursseja ja kehitettävä mineraalivarojen hyödyntämiseen liittyvä 
asianmukainen politiikka;

23. korostaa, että EU:n metsävarat tarjoavat paljon mahdollisuuksia edistää 
energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista ja kestävän tavan parantaa rakennusalan 
energiatehokkuutta EU:ssa;

24. kehottaa EU:ta edistämään biomassan, uusiutuvan raaka-aineen, käyttöä biolähteisiin 
perustuvien tuotteiden tuotannossa ja käytössä;

25. korostaa, että on tarpeen tehostaa metsävarojen suojelua EU:ssa ja vahvistaa tähän 
liittyviä riskinehkäisymenetelmiä, koska metsävarat ja puu ympäristöystävällisenä 
materiaalina muodostavat huomattavan luonnonpääoman; kehottaa toteuttamaan 
rahoitusvälineitä, joilla rahoitetaan metsäpalojen ja tuholaisten torjuntaa; kehottaa 
komissiota tutkimaan yhdessä puuteollisuuden kanssa mahdollisuuksia ryhtyä 
erityistoimiin, joilla tähdätään metsävarojen kestävään käyttöön etenkin pilottihankkeiden 
kautta; kehottaa hyödyntämään entistä paremmin EU:n eri toimintalinjoihin sisältyviä 
metsävaroja koskevia nykyisiä toimia, jotta lisätään metsien taloudellista arvoa ja 
varmistetaan puun parempi saatavuus esimerkiksi maaseudun kehittämisohjelmiin 
sisältyvien uudelleenistutusten avulla;

26. korostaa, että on investoitava raaka-aineiden ja harvinaisten maametallien kierrättämiseen, 
koska harvinaisten maametallien louhiminen, rikastaminen ja kierrättäminen aiheuttavat 
huomattavia ympäristöhaittoja, jos tätä toimintaa ei hallinnoida asianmukaisesti;

27. korostaa, että on tärkeää lisätä jätteiden laittomaan vientiin kohdistuvia tarkastuksia 
arvokkaiden raaka-aineiden säilyttämiseksi EU:ssa;

28. painottaa kiristynyttä maailmanlaajuista kilpailua luonnonvaroista ja nk. teknologian 
metalleista; korostaa, että Euroopan poliittinen ja teknologinen johtajuus 
maailmanlaajuisessa kestävässä kehityksessä, EU:n kilpailuasema ja mahdolliset "vihreät 
työpaikat" EU:ssa ovat hyvin riippuvaisia siitä, että näiden tuotujen luonnonvarojen 
saatavuus on turvattu; kehottaa luomaan eurooppalaista lisäarvoa niin, että kehitetään:
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– teollista innovointia koskeva EU:n politiikka, joka perustuu vähentämisen, 
uudelleenkäytön, kierrättämisen ja korvaamisen periaatteisiin;

– kattava strategia raaka-aineiden ja erityisesti harvinaisten maametallien ja 
alkuaineiden kestävälle saannille EU:ssa myös EU:n omista lähteistä; toteaa, että 
tällaisen strategian pitäisi käsittää myös sellainen EU:n kauppapolitiikka, joka 
perustuu läpinäkyvyyteen, vastavuoroisuuteen ja demokratian, ympäristön ja kestävän 
kehityksen kunnioittamiseen viejämaissa;

29. kehottaa kiinnittämään lisää huomiota innovatiivisiin teknologioihin, joiden avulla on 
mahdollista ottaa talteen ja käyttää uudelleen arvokkaita raaka-aineita, kuten 
kaatopaikkalouhintaan ja urbaaniin kaivostoimintaan;

30. kehottaa komissiota vahvistamaan erityisesti pk-yrityksille suunnattuja 
resurssitehokkuutta koskevia neuvontapalveluja esimerkiksi tukemalla tällaisia 
Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston (EACI) hallinnoimia ohjelmia; 
kehottaa komissiota tukemaan pk-yrityksiä tällä alalla edistämällä parhaiden käytäntöjen 
jakamista jäsenvaltioiden välillä ja tarjoamaan pääsyn asianomaiseen tutkimukseen 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa;

31. korostaa osaamisen ja koulutuksen merkitystä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tässä 
yhteydessä ryhtymään tiiviiseen vuoropuheluun työmarkkinaosapuolten, yliopistojen ja 
teollisuuden kanssa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan yhteistyössä 
teollisuuden ja yliopistojen kanssa resurssitehokkuutta ottamalla käyttöön yliopistoissa 
erityisiä ohjelmia ja apurahoja; tukee myös tältä osin alan vaihto-ohjelmia, kuten 
EMMEP-ohjelmaa (Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme).
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