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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzsver, cik nozīmīga ir resursu efektīva izmantošana, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķus; uzsver, ka reālās ekonomiskās izaugsmes nošķiršana no resursu patēriņa, 
jo īpaši materiālu patēriņa, ir būtiska, lai uzlabotu Eiropas rūpniecības konkurētspēju un 
samazinātu tās pašreizējo relatīvo atkarību no importētiem resursiem, jo īpaši izejvielām; 
ir pārliecināts, ka šajā ziņā būtiska loma jāpiešķir pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020”; aicina Komisiju sniegt papildu informāciju par to, 
kā tieši tiks izvērtēta dalībvalstu virzība ceļā uz labāku resursu izmantošanas efektivitāti, 
kā daļa no Eiropas pusgada procesa; aicina dalībvalstis papildus ES Ceļveža mērķiem 
pieņemt valsts ceļvežus par resursu efektīvu izmantošanu, kuros paredzētu konkrētus
pasākumus un mērķus;

2. uzsver, ka ūdens ir būtisks resurss, kas Eiropas Savienībā efektīvi jāaizsargā un 
jāpārvalda; uzskata — ņemot vērā to, ka sateces baseini galvenokārt atrodas vairāku 
dalībvalstu teritorijā, ieguldījumiem ūdens apsaimniekošanā ir jābūt kopīgiem;

3. norāda, ka resursu efektīvas izmantošanas politikas veiksme lielā mērā ir atkarīga no tās 
saskaņotības ar visām attiecīgajām ES iekšējās un ārējās politikas jomām un no 
dalībvalstu politiskās gribas to īstenot; mudina Komisiju, lai nodrošinātu 
pamatpriekšlikuma veiksmīgu īstenošanu, ierosināt skaidrus, izmērāmus un pārbaudāmus 
mērķus, kā arī indikatorus un pasākumus, tostarp īpašus mērķus un konkrētas 
likumdošanas iniciatīvas, kurām būtu paredzēts nepieciešamais finansējums un finanšu 
mehānismi; prasa Komisijai nodrošināt, lai ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu 
Eiropā atbilstu ES izejvielu stratēģijai;

4. atbalsta Komisijas ideju pārnest nodokļu nastas smagumu no darbaspēka uz enerģētikas 
un vides jomu; tomēr uzskata, ka daudzās nozarēs nodoklis par derīgajiem izrakteņiem 
nav piemērots finanšu instruments, lai palielinātu resursu izmantošanas efektivitāti; 
atzinīgi vērtē nodomu mudināt dalībvalstis ātrāk atteikties no videi kaitīgām subsīdijām 
(VKS), izstrādājot plānus un grafikus, un ziņot par to īstenošanu valstu reformu 
programmu ietvaros; atzīmē, ka tas būtu jāpanāk, nekaitējot ES konkurētspējai un 
nepalielinot oglekļa emisiju pārvirzes risku; mudina dalībvalstis veicināt jaunu tehnoloģiju 
ieviešanu un ilgtspējīgu izaugsmi, tostarp nodrošinot, ka to publiskā iepirkuma politikā ir 
vairāk ņemta vērā resursu efektīva izmantošana; uzskata, ka jānostiprina kritēriju izstrādes 
un to ieviešanas valsts iestādēs veicināšanas pasākumi;

5. norāda, ka netiešo nodokļu piemērošanu vai atteikšanos no spēkā esošajām subsīdijām 
nedrīkst uzskatīt par piemērotu līdzekli resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai, jo 
tas dažādās jomās var izraisīt nelabvēlīgu ārēju virzību un radīt bažas par sociālo 
taisnīgumu; norāda, ka izejvielu kopējo izmaksu jebkāda palielināšanās arī var novest pie 
ieguldījumu aizplūšanas no ES;

6. atgādina, ka ar resursu efektīvu izmantošanu jācenšas palīdzēt Eiropas Savienībai 
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palielināt tehnisko veiktspēju, lai visā vērtības radīšanas ķēdē (saistībā ar ieguvi, apstrādi, 
attīrīšanu un otrreizējo pārstrādi) no izejvielām varētu iegūt pēc iespējas vairāk;

7. uzsver, ka daudzās rūpniecības nozarēs resursu izmantošanas efektivitāte ir ievērojami 
palielinājusies, ko galvenokārt ir noteicis ārkārtīgais cenu pieaugums; tomēr uzsver — lai 
veicinātu resursu efektīvu izmantošanu, jāpanāk būtiskas pārmaiņas sabiedrības patēriņa 
paradumos līdztekus pārmaiņām ražošanā, un to virzītājspēks parasti ir rezultāti nevis 
tendences, un tās var panākt ar jauniem risinājumiem un politikas virzieniem resursu 
efektīvai pārvaldībai, kas sniegtu vislielāko labumu ES izaugsmei, nodarbinātībai un 
energoapgādes drošībai; tādēļ prasa:

– nodrošināt ieguldījumus novatoriskos uzņēmējdarbības veidos; 

– veltīt lielāku uzmanību izejvielu atkārtotai izmantošanai, veicot ieguldījumus tādu 
produktu izstrādē, kas ilgu laiku (no brīža, kad tie nonāk tirgū, līdz to izmantošanas 
beigām) uzticami darbojas, bet kurus nolietošanās gadījumā var viegli pārstrādāt un 
apsaimniekot kā atkritumus un kurus var arī viegli labot un atkārtoti izmantot; 

– nodrošināt ieguldījumus pētniecībā par jaunām ilgtspējīgām kalnrūpniecības un metālu 
apstrādes tehnoloģijām;

– paplašināt ekodizaina direktīvas darbības jomu, pamatojoties uz ietekmes novērtējumu, 
lai iekļautu tādus kritērijus, kā resursu efektīva izmantošana, otrreizējā pārstrādē iegūto 
materiālu daudzums, izturība un iespēja atkārtoti izmantot, kā arī prasa šo direktīvu 
īstenot pilnībā; 

– pieņemt „top-runner” programmu, kā efektīvu stimulēšanas mehānismu rezultātu 
uzlabošanai;

8. aicina Komisiju pamatiniciatīvās „Integrēta rūpniecības politika” un „Inovācijas 
savienība” pilnveidot resursu efektīvas izmantošanas jautājumus, un šajās pamatiniciatīvās 
jāparedz arī katrai nozarei atsevišķi tādu ilgtermiņa rūpniecības stratēģiju un politikas 
virzienu izstrādi, kas nepieciešamas, lai pārietu uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni un resursu ziņā efektīvu ekonomiku;

9. aicina strauji īstenot Atkritumu pamatdirektīvu un jo īpaši atkritumu hierarhiju, ar ko 
pretstatā iznīcināšanas metodēm par prioritāti būtu jānosaka atkritumu rašanās novēršanu, 
atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un cita veida reģenerāciju, vienlaikus turpinot 
pakāpeniski samazināt apglabājamo atkritumu apjomu;

10. vērš uzmanību uz nepieciešamību izmantot alternatīvus produktus, mainot 
energoietilpīgus un materiālietilpīgus patēriņa modeļus un vienlaikus nodrošinot tos pašus 
rezultātus, kā arī vērš uzmanību uz nepieciešamību izmantot alternatīvas izejvielas un 
citus materiālus, padarot ražošanas procesus mazāk energoietilpīgus;

11. atzīmē, ka visdrošākais veids, kā panākt resursu efektīvu izmantošanu, netraucējot Eiropas 
rūpnieciskajai jaudai, izaugsmes iespējām un konkurētspējai, un kā uzlabot resursu 
efektīvākai izmantošanai un lielākai konkurētspējai nepieciešamo tehnoloģiju pieejamību 
un efektivitāti, ir ieguldīt zinātnē, izstrādē un jauninājumos; tādēļ prasa:
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– Eiropas pētniecības, izstrādes un jauninājumu centienus saskaņot ar resursu 
efektivitātes mērķiem;

– piešķirt pietiekamu finansējumu pētniecības un jauninājumu programmām resursu 
efektīvas izmantošanas veicināšanai un pētījumiem par materiālu aizstāšanu 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” (gan sociālo problēmu risināšanas, gan rūpniecības 
konkurences programmās), kā arī saistībā ar īpašajiem instrumentiem MVU 
vajadzībām;

12. uzsver, cik svarīgi ir izmantot pašu resursus, lai Eiropas rūpniecība kļūtu 
konkurētspējīgāka un novatoriskāka; uzsver, cik nozīmīgas ir jaunās kalnrūpniecības 
tehnoloģijas, lai veicinātu šīs nozares ilgtspējību;

13. aicina Komisiju vistuvākajā laikā izstrādāt precīzus, uz dzīves ciklu pamatotus indikatorus 
resursu patēriņa noteikšanai, lai varētu izstrādāt efektīvus politikas virzienus resursu 
izmantošanas jomā, pielāgoties nākotnes tendencēm un atrisināt problēmas, kas saistītas ar 
gan patiesu, gan mākslīgi radītu izejvielu trūkumu;

14. atzinīgi vērtē Komisijas publicēto jauno Ekoinovāciju rīcības plānu, kā tas bija noteikts 
Inovācijas savienības plānā, un aicina to pilnvērtīgi īstenot;

15. atzīmē, ka resursu izmantošanas efektivitātei nevajadzētu būt pašmērķim, bet gan tai 
jākļūst par neaizvietojamu instrumentu, ar ko veicina, attīstību, izaugsmi, ilgtspējību, 
konkurētspēju, nodarbinātību un pārticību gan ES iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem;

16. uzskata, ka ar dabīgiem materiāliem, tostarp pilnveidotiem kokmateriāliem un minerālu 
materiāliem, var veiksmīgi aizstāt mūsdienās izmantotos būvmateriālus;

17. uzsver, ka tiešo lietotāju trūkums ir galvenais šķērslis ceļā uz šķiroto sadzīves atkritumu 
pilnīgu pārstrādi; uzskata, ka novatoriskas tehnoloģijas un finansiālā atbalsta shēmas 
MVU vajadzībām ir būtiskas, lai, izmantojot šos resursus, ražotu augstas kvalitātes, tirgus 
diktētus produktus;

18. aicina Eiropas Inovācijas partnerību un Zināšanu un inovācijas centrus, kurus paredzēts 
izveidot saistībā ar izejvielām, risināt jautājumus ne tikai par resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu, pārvaldību un otrreizēju pārstrādi, bet arī par atkritumu rašanās novēršanu, 
to atkārtotu izmantošanu un resursu aizvietošanu;

19. aicina Komisiju izpētīt, kā Eiropas Savienības kalnrūpniecības un apstrādes nozarēs var
uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti, lai veicinātu konkurētspēju un ilgtspēju, cita 
starpā, sekmējot jaunu tehnoloģiju ieviešanu un parasto metālu ražošanas blakusproduktu 
ieguvi;

20. uzskata, ka Eiropas resursi būtu jāpārvalda stratēģiskāk un videi nekaitīgākā veidā; 
uzskata, ka lielākas pūles jāvelta Eiropas Savienībā pieejamo resursu, jo īpaši minerālu, 
metālu un kokmateriālu, kā arī energoresursu, tostarp fosilā kurināmā, apsaimniekošanai; 
uzsver, ka ES varētu pati sevi nodrošināt ar izejvielām, un aicina ES samazināt atkarību 
no tādu izejvielu importa, kuru ieguves metodes ir videi kaitīgas;
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21. uzskata, ka dalībvalstu rūpniecības nozarēm vajadzētu vairāk paļauties uz vietējām 
izejvielām; uzsver, ka ar vietējo resursu pārvaldību jānodrošina, ka resursi netiek 
izšķērdēti un tiek izmantoti vietējo kopienu vajadzībām, piemēram, palielinot nodokļu 
ieņēmumus vai radot darbavietas izejvielu pārstrādes rūpnīcās, kas atrodas blakus to 
izmantošanas vietām;

22. uzsver — lai garantētu dalībvalstīm derīgo izrakteņu resursu pieejamību, ir svarīgi strādāt 
pie ilgtspējīgas attīstības pamata izveides, aizsargājot fosilā kurināmā krājumus, attīstot 
potenciālo resursu bāzi un izstrādājot atbilstošu politiku derīgo izrakteņu resursu 
izmantošanai;

23. uzsver, ka ES mežsaimniecības resursiem ir liels potenciāls veicināt ES 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanu un tie piedāvā ilgtspējīgu iespēju ES ēku nozares 
energoefektivitātes paaugstināšanai;

24. mudina ES veicināt biomasas, kas ir atjaunojama izejviela, izmantošanu bioloģiskas 
izcelsmes produktu ražošanā un izmantošanā;

25. uzsver nepieciešamību uzlabot Eiropas Savienībā mežu aizsardzību un konsolidēt ar to 
saistīto risku novēršanas metodes, jo mežsaimniecības resursi un kokmateriālu dabīgās 
īpašības veido būtisku dabas kapitālu; aicina izveidot finanšu instrumentu, lai finansētu 
meža ugunsgrēku un parazītu uzbrukumu novēršanas pasākumus; aicina Komisiju 
sadarbībā ar kokrūpniecības nozari izpētīt tādu īpašu pasākumu iespējas, kas paredzēti 
mežsaimniecības resursu ilgtspējīgai izmantošanai, jo īpaši izmantojot izmēģinājuma 
projektus; aicina labāk izmantot ES dažādās politikas jomās iekļautos mežsaimniecības 
pasākumus, lai palielinātu mežu ekonomisko vērtību un nodrošinātu kokmateriālu lielāku 
pieejamību, piemēram, veicot apmežošanu saskaņā ar lauku attīstības programmām;

26. uzsver, ka jāiegulda izejvielu un retzemju metālu atkārtotā pārstrādē, ņemot vērā, ka 
retzemju metālu ieguvei, attīrīšanai un pārstrādei ir smagas sekas vides aizsardzības jomā, 
ja vien šie procesi netiek pienācīgi pārvaldīti;

27. uzsver, cik svarīgi ir veikt stingrākas pārbaudes attiecībā uz atkritumu nelegālu 
eksportēšanu, lai vērtīgas izejvielas paliktu ES;

28. uzsver pieaugošo konkurenci pasaulē par resursiem un „tehnoloģiju metāliem”; uzsver, ka 
Eiropas politiskā un tehnoloģiskā līderība globālas ilgtspējīgas attīstības jomā, ES 
konkurētspējīgā pozīcija un „zaļo” darbavietu potenciāls ļoti lielā mērā ir atkarīgs no šo 
importēto resursu piegāžu drošības; prasa radīt Eiropas pievienoto vērtību, izstrādājot:

– ES rūpniecisko jauninājumu politiku, kuras pamatā būtu atkārtotas izmantošanas, 
otrreizējas pārstrādes un aizstāšanas principi;

– visaptverošu stratēģiju ilgtspējīgām izejvielu piegādēm ES, jo īpaši attiecībā uz retzemju 
metāliem un elementiem, tostarp no ES avotiem; atzīmē, ka šajā stratēģijā jāiekļauj arī ES 
tirdzniecības politika, kuras pamatā būtu pārredzamība, savstarpīgums un demokrātijas, 
vides un ilgtspējīgas attīstības prasību ievērošana eksportētājvalstīs;

29. aicina papildu uzmanību pievērst novatoriskām tehnoloģijām, piemēram, ieguvei no 
atkritumiem un pilsētvides izrakteņu ieguvei, kas ļauj reģenerēt un atkārtoti izmantot 
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vērtīgas izejvielas;

30. aicina Komisiju nostiprināt konsultatīvos dienestus resursu efektīvas izmantošanas jomā, 
jo īpaši MVU vajadzībām, piemēram, konsolidējot programmas, kuras pārvalda Eiropas 
Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra (EACI); aicina Komisiju atbalstīt MVU 
šajā jomā, veicinot labākās prakses apmaiņu starp dalībvalstīm, nodrošinot pieeju 
attiecīgajai 7. pamatprogrammas un pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” pētniecības 
jomai;

31. uzsver prasmju un apmācības nozīmi; šajā sakarā aicina Komisiju un dalībvalstis 
iesaistīties ciešā dialogā ar sociālajiem partneriem, akadēmiskajām aprindām un 
rūpniecības pārstāvjiem; aicina Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar rūpniecības nozari 
un akadēmiskajām aprindām atbalstīt resursu efektīvu izmantošanu, šim nolūkam paredzot 
īpašas augstskolu programmas un stipendijas; tādēļ atbalsta minētajā jomā esošās 
apmaiņas programmas, piemēram, Erasmus Mundus Minerālu un vides programmu.
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