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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad tausus išteklių naudojimas svarbus siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų; 
pabrėžia, kad tikras ekonomikos augimo atsiejimas nuo išteklių, t. y. medžiagų, vartojimo 
yra būtinas, siekiant pagerinti Europos pramonės konkurencingumą ir sumažinti jos 
dabartinę santykinę priklausomybę nuo importuojamų išteklių, ypač nuo žaliavų; tiki, kad 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bendroji programa „Horizontas 2020“ šiuo požiūriu turėtų 
atlikti itin svarbų vaidmenį; ragina Europos Komisiją pateikti daugiau išsamios 
informacijos apie tai, kaip valstybių narių pažanga siekiant tausiau naudoti išteklius bus 
konkrečiai vertinama kaip Europos semestro dalis; ragina valstybes nares priimti 
nacionalinius tausaus išteklių naudojimo veiksmų planus (angl. national resource
efficiency roadmaps), įskaitant konkrečias priemones ir tikslus, be numatytųjų ES 
veiksmų plane;

2. pažymi, kad vanduo yra svarbus saugotinas ir tausiai valdytinas Europos Sąjungoje 
išteklius; laikosi nuomonės, kad, kadangi vandens baseinai daugiausia būna kelių 
valstybių narių teritorijoje, vandentvarkai reikalingos bendros investicijos;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad tausaus išteklių naudojimo politikos sėkmė labai priklauso nuo 
jos suderinamumo su visomis atitinkamomis vidaus ir išorės ES politikos kryptimis ir 
valstybių narių politinio įsipareigojimo jas įgyvendinti; ragina Komisiją pateikti aiškius, 
išmatuojamus ir patikrinamus tikslus, taip pat rodiklius ir priemones, įskaitant konkrečius 
tikslus ir konkrečias teisėkūros iniciatyvas, paremtas reikalingomis lėšomis ir finansiniais 
mechanizmais, siekiant užtikrinti, kad pavyzdiniai pasiūlymai būtų sėkmingi; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad Europos tausaus išteklių naudojimo planas derėtų su ES žaliavų 
strategija;

4. remia Komisijos idėją perkelti mokesčių naštą, susieti ją ne su darbu, o su energijos ir 
aplinkos apmokestinimu; tačiau mano, kad daugelyje sektorių mineralinių žaliavų 
mokestis nėra tinkama mokestinė priemonė didinti tausų išteklių naudojimą; palankiai 
vertina ketinimą skatinti valstybes nares greičiau laipsniškai panaikinti aplinkai 
kenksmingas subsidijas (angl. EHS) rengiant planus ir tvarkaraščius, ir apie juos pranešti 
vykdant nacionalines reformų programas; pažymi, kad tai turėtų būti pasiekta nekenkiant 
ES konkurencingumui ir nedidinant anglies dioksido nutekėjimo pavojaus; primygtinai 
ragina valstybes nares remti naująsias technologijas ir tvarų augimą užtikrinant, inter alia, 
kad jų viešųjų pirkimo politika geriau atspindės tausesnį išteklių naudojimą; mano, kad 
reikėtų stiprinti veiklą, kuria skatinama nustatyti kriterijus ir kuria valstybinės institucijos 
skatinamos jais naudotis;

5. pažymi, kad netiesioginis apmokestinimas arba esamų subsidijų panaikinimas neturėtų 
būti laikomi tinkama priemone tausiau naudoti išteklius, nes tai gali turėti neigiamų 
išorinių padarinių įvairiuose sektoriuose ir dėl to gali kilti klausimų dėl socialinės 
nelygybės; pažymi, kad bet koks visos žaliavų kainos didėjimas taip pat gali lemti tai, kad 
iš ES bus atsiimtos investicijos;



PE462.765v02-00 4/8 AD\889679LT.doc

LT

6. primena, kad tausiai naudojant išteklius reikėtų siekti Europos Sąjungai padėti gerinti 
techninės veiklos rezultatus siekiant išgauti daugiau iš visos vertės grandinės (užsiimant 
medžiagų kasyba, jas apdorojant, rafinuojant, perdirbant);

7. pabrėžia, kad daugelis pramonės sektorių gerokai padidino išteklių naudojimo 
veiksmingumą, daugiausia tai paskatino didžiuliai kainų šuoliai; tačiau pabrėžia, kad 
norint didinti tausų išteklių naudojimą, reikia didelių visuomenės vartojimo ir modelių 
permainų, kartu keičiant gamybą, kurią skatintų ne tendencijos, o veiklos rezultatai ir 
kurią galima įgyvendinti taikant naujus išteklių valdymo sprendimus ir politikos kryptis, 
kuriomis ES būtų labiausiai prisidedama prie augimo, darbo vietų kūrimo ir energijos 
tiekimo saugumo;  todėl ragina:

– į naujoviškus verslo modelius; 

– skirti papildomą dėmesį žaliavų antriniam panaudojimui investuojant į patikimai 
pailgintą ciklą (nuo pateikimo rinkai iki sunaudojimo) veikiančio gaminio projektavimą, 
kad nuo fizinio sunaudojimo momento būtų galima lengvai taikyti perdirbimą ir atliekų 
tvarkymą, taip pat kad gaminį būtų lengva sutaisyti ir panaudoti iš naujo; 

– investuoti į naujų tvarių kasybos technologijų ir metalų perdirbimo mokslinius tyrimus;

– remiantis poveikio vertinimu, išplėsti Ekologinio projektavimo direktyvos taikymo sritį 
ir į ją įtraukti tokius kriterijus: tausų išteklių naudojimą, perdirbtų medžiagų kainą, 
patvarumą ir tinkamumą vėl naudoti, bei visapusiškai šią direktyvą įgyvendinti; 

– priimti „Top-runner“ programą, kaip veiksmingą veiklos rezultatų gerinimo skatinimo 
mechanizmą;

8. ragina Europos Komisiją racionalizuoti tausų išteklių naudojimą Integruotoje pramonės 
politikos pavyzdinėje iniciatyvoje ir „Inovacijų sąjungos“ pavyzdinėse iniciatyvose, 
kurios turėtų apimti ilgalaikių sektoriaus pramonės strategijų ir politikos krypčių, kurių 
reikia norint padėti palengvinti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio, tausaus 
išteklių ir energijos vartojimo ekonomikos, kūrimą;

9. ragina skubiai įgyvendinti Atliekų pagrindų direktyvą, ypač vadovautis atliekų 
hierarchijos principu, pagal kurį svarbiausi turėtų būti pirmiausia prevencijos, pakartotinio 
naudojimo, perdirbimo ir atkūrimo, o tik tada išmetimo aspektai, ir nuolat mažinti atliekų 
išmetimą į sąvartynus;

10. atkreipia dėmesį į poreikį taikyti gaminių pakaitalus, kad būtų pakeistas vartojimo 
modelis, kuriam reikia daug energijos ir medžiagų, užtikrinant tą pačią veiklos rezultatų 
lygį, taip pat poreikį naudoti žaliavų ir kitų medžiagų pakaitalus, dėl kurių gamybos 
procesuose reikėtų mažiau energijos;

11. pažymi, kad patikimiausias būdas pasiekti tausų išteklių naudojimą nekenkiant Europos 
Sąjungos pramonės pajėgumui, augimo potencialui ir konkurencingumui, ir pagerinti 
veiksmingesniam išteklių naudojimui ir didesniam ekonominiam konkurencingumui 
reikalingų technologijų prieinamumą ir rezultatus, yra investuoti į mokslinius tyrimus, 
technologinę plėtrą ir inovacijas; todėl ragina:
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– suderinti Europos Sąjungos pastangas remti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir 
inovacijas su tausaus išteklių naudojimo tikslais;

teikti pakankamą finansavimą taupaus išteklių naudojimo ir inovacijų programų naujų 
pakaitinių medžiagų moksliniams tyrimams atlikti vykdant programą „Horizontas 2020“ 
(pagal visuomenės pokyčių ir pramonės konkurencingumo programas) ir specialias 
priemones, skirtas MVĮ;

12. pabrėžia, kad siekiant Europos Sąjungos pramonės konkurencingumo ir inovatyvumo 
svarbu naudoti savus išteklius; pabrėžia, kad naujos kasybos technologijos atlieka svarbų 
vaidmenį skatinant tvarią kasybą;

13. ragina Komisiją kuo skubiau nustatyti medžiagų naudojimo tinkamus kriterijus pagal 
medžiagos gyvavimo ciklą, kad būtų galima sukurti veiksmingas tausaus išteklių 
naudojimo politikos kryptis, prisitaikyti prie būsimų tendencijų ir valdyti realų ir dirbtinį 
žaliavų stygių;

14. palankiai vertina Komisijos paskelbtą naują ekologinių inovacijų veiksmų planą, kaip kad 
ji buvo įsipareigojusi „Inovacijų sąjungos“ plane, ir ragina tvariai jį įgyvendinti;

15. pažymi, kad tausus išteklių naudojimas neturėtų būti tikslas savaime, jis veikiau turėtų 
būti nepakeičiama priemonė siekiant Europos Sąjungos piliečių ir įmonių vystymosi, 
augimo, tvarumo, konkurencingumo, užimtumo ir gerovės;

16. mano, kad gamtinės medžiagos, įskaitant taurintą medieną ir taurintas mineralines 
medžiagas, gali sėkmingai pakeisti ligi šiol naudotas statybines medžiagas;

17. pažymi, kad didelė kliūtis visiškam rūšiuotų buitinių atliekų perdirbimui yra tai, kad nėra 
galutinių jų naudotojų; laikosi nuomonės, kad būtina diegti naujoviškas technologijas ir 
taikyti MVĮ finansinės paramos priemones, kad jos iš tų išteklių gamintų rinkai 
kokybiškus gaminius;

18. ragina Europos inovacijų partnerysčių ir žinių inovacijų centrus, kurie numatyti žaliavų 
srityje, spręsti ne tik išteklių tausojančio naudojimo, valdymo ir perdirbimo klausimus, bet 
ir prevencijos, pakartotinio naudojimo ir pakeitimo klausimus;

19. ragina Europos Komisiją ištirti, kaip ES kasybos ir perdirbimo pramonėje galima 
paskatinti tausų išteklių naudojimą siekiant padidinti konkurencingumą ir tvarumą, inter 
alia, skatinant naujų technologijų naudojimą ir didinant šalutinių produktų gamybą šalia 
netauriųjų metalų;

20. laikosi nuomonės, kad Europos ištekliai turi būti valdomi strateginiu ir aplinkai palankiu 
būdu; mano, kad daugiau pastangų turėtų būti dedama siekiant valdyti esamus ES 
išteklius, pirmiausia, mineralus, metalų ir medienos bei energijos išteklius, įskaitant 
iškastinį kurą; pabrėžia, kad ES turi potencialo patenkinti savo žaliavų poreikius, ir raginą 
ją mažinti savo Europos priklausomybę nuo žaliavų, gautų naudojant aplinkosaugos 
požiūriu netvarius metodus, importo;

21. mano, kad ES valstybių narių pramonė turi būti kur kas labiau paremta savų išteklių 
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naudojimu; pažymi, kad savų išteklių valdymas turi užkirsti kelią jų švaistymui ir 
užtikrinti naudą vietos bendruomenėms, gaunamą taip pat ir iš mokesčių bei darbo vietų 
žaliavų perdirbimo įmonėse, esančiose netoli jų eksploatavimo vietų;

22. pabrėžia, kad norint, kad valstybės narės užtikrintų mineralinių išteklių saugumą, būtina 
apsvarstyti tvaraus vystymosi pagrindą apsaugant iškastinio kuro klodus, formuojant 
pagrindą galimiems ištekliams ir kuriant tinkamą mineralinių išteklių naudojimo politiką;

23. pabrėžia, kad ES miškininkystės ištekliai turi dideles galimybes padėti siekti energijos 
tausojimo tikslų ir yra tvarus būdas didinti ES statybų sektoriaus energijos vartojimo 
efektyvumą;

24. ragina ES skatinti atsinaujinančios žaliavos – biomasės – naudojimą gamybai ir 
ekologiškos kilmės produktų naudojimą;

25. atsižvelgdamas į gamtos turtų svarbą, būtent miškų išteklius ir medienos aplinkosaugines 
savybes, pabrėžia, kad reikia stiprinti miškų apsaugą Europos Sąjungoje ir sutvirtinti 
rizikos prevencijos priemones šioje srityje; ragina parengti finansinę priemonę, skirtą 
miškų gaisrų ir kenkėjų prevencijos priemonėms; ragina Komisiją su medienos pramonės 
sektoriumi ištirti galimybes įgyvendinti konkrečius veiksmus, skirtus tausiai naudoti 
miškų ištekliams, būtent bandomuosius projektus; ragina geriau naudoti su miškais 
susijusias priemones atsižvelgiant į skirtingas ES politikos rūšis, siekiant padidinti miškų 
ekonominę vertę ir užtikrinti geresnį medienos tiekimą, pavyzdžiui, atsodinant medžius, 
kaip numatyta kaimo plėtros programose;

26. pabrėžia poreikį investuoti į žaliavų ir retųjų žemių metalų perdirbimą, atsižvelgiant į tai, 
kad retųjų žemių metalų kasyba, rafinavimas ir perdirbimas turi rimtų aplinkosauginių 
padarinių, nebent jie tinkamai tvarkomi;

27. pabrėžia neteisėto atliekų išvežimo kontrolės svarbą siekiant užtikrinti, kad vertingos 
antrinės žaliavos liktų ES teritorijoje;

28. pabrėžia padidėjusią pasaulinę konkurenciją dėl išteklių ir technologijoms gaminti 
reikalingų metalų; pabrėžia, kad Europos politikos ir technologijų sričių lyderiavimas 
siekiant tvarios plėtros pasaulyje, ES konkurencinga pozicija ir ekologiškų darbo vietų 
kūrimo potencialas ES labai priklauso nuo šių importuojamų išteklių tiekimo saugumo; 
ragina sukurti Europos pridėtinę vertę plėtojant:

pramonės inovacijų politiką, kuri būtų pagrįsta mažinimo, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo ir pakeitimo principais;

– visa apimančią tvaraus Europos Sąjungos aprūpinimo žaliavomis, ypač retosiomis 
žemėmis ir jų elementais, strategiją, taip pat iš ES šaltinių; pažymi, kad į šią strategiją turi 
būti įtraukta ir ES prekybos politika, grindžiama skaidrumu, abipusiškumu ir pagarba 
demokratijai, aplinkai ir tvariam vystymuisi eksportuojančiose šalyse;

29. ragina ypač daug dėmesio skirti naujoviškoms technologijoms, skirtoms vertingoms 
antrinėms žaliavoms išgauti ir pakartotinai naudoti, pvz., sąvartynų kasyba ir miestų 
kasyba;
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30. ragina Europos Komisiją gerinti savo konsultavimo paslaugas dėl tausaus išteklių, 
pirmiausia, MVĮ naudojimo, pvz., gerinant tokias programas, administruojamas Europos 
Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos (EACI); ragina Europos Komisiją 
šioje srityje remti MVĮ skatinant valstybių narių dalijimąsi geriausia praktika, suteikiant 
galimybes naudotis susijusių mokslinių tyrimų informacija pagal FP7 (septintąją bendrąją 
programą) ir programą „Horizontas 2020“;

31. pabrėžia, kad įgūdžiai ir mokymas yra svarbūs; ragina Europos Komisiją ir valstybes 
nares šiomis aplinkybėmis vesti glaudų dialogą su socialiniais partneriais, akademine 
bendruomene ir pramonės atstovais; ragina Europos Komisiją ir valstybes nares 
bendradarbiaujant su pramonės atstovais ir akademine bendruomene remti tausų išteklių 
naudojimą vykdant specialias universitetų programas ir teikiant stipendijas; šiomis 
aplinkybėmis, toliau remia šios srities mainų programas, pvz., Erasmus Mundus 
naudingųjų iškasenų ir aplinkos programą.
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