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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on veendunud, et nii ülemaailmsete väljakutsete kui ka ELi ressursisõltuvusega seotud 
probleemidega toime tulemiseks peavad energia ja ressursitõhusus saama Euroopa 
tööstusliku taassünni vundamendiks, mis aitaks ELil säilitada konkurentsivõimet ka 
edaspidi, taastada tootmisvõimsuse ja luua töökohti kõrge kvalifikatsiooniga töötajatele;

2. rõhutab, et parem toote projekteerimine, jäätmetekke vältimine, korduskasutamine ja 
ringlussevõtt võiksid anda ELi ettevõtjatele märkimisväärset puhassäästu – hinnanguliselt 
600 miljardit eurot ehk 8 % aastakäibest, vähendades samal ajal ka kasvuhoonegaaside 
heidet aastas 2–4 %1; rõhutab, et ressursside tootlikkuse suurendamine 30 % võrra 2013. 
aastaks võiks kasvatada SKPd ligi 1 % võrra ja luua 2 miljonit lisatöökohta; 

3. juhib tähelepanu komisjoni analüüsile, millest nähtub, et jäätmete majandamise uute 
eemärkide vastuvõtmine looks 180 000 töökohta, muudaks Euroopa 
konkurentsivõimelisemaks ja vähendaks nõudlust kallite ja nappide ressursside järele2; 
peab äärmiselt kahetsusväärseks jäätmeid käsitleva seadusandliku ettepaneku3

tagasivõtmist ning nõuab veelgi ulatuslikumate eesmärkidega ja mitte üksnes olme-, vaid 
ka tööstus- ja kaubandusjäätmete voogusid käsitleva seadusandliku ettepaneku esitamist 
põhjalikuma ringmajanduse paketi raames 2015. aastal, nagu teatas ka asepresident 
Timmermans täiskogu osaistungjärgul 2014. aasta detsembris4;

4. nõuab, et ringmajanduse paketiga kehtestataks Euroopa ressursitõhususe platvormi 
soovitustele vastav5 terviklik poliitikaraamistik, mis hõlmab konkreetseid 
poliitikaeesmärke ning rakendab ja optimeerib paremini olemasolevaid 
poliitikavahendeid; rõhutab, et nende vahendite ja meetmetega tuleb tagada VKEdele 
reaalsed võimalused ja aktiivne osalemine ringmajanduses; 

5. nõuab, et ringmajanduse paketiga kehtestataks ELi tasandil materjalide säästva 
majandamise poliitika, mis põhineks olelusringil ning mille eesmärk oleks ökotõhus ja 
keskkonna suhtes vastutustundlik materjalide kasutamine, sealhulgas kaevandamise, 
projekteerimise, tootmise, tarbimise ja jäätmete käitlemise ajal; 

6. tõstab esile võimalusi, mida pakub korduskasutamist ja parandustöid soosiv poliitika 

                                               
1 Komisjoni 2. juuli 2014. aasta teatis „Ringmajanduse suunas: jäätmevaba Euroopa kava” (COM(2014)0398).
2 Komisjoni talituste 2. juuli 2014. aasta töödokument, mis sisaldab mõjuhinnangu kommenteeritud kokkuvõtet 
ning on lisatud ettepanekule võtta vastu direktiiv, millega muudetakse jäätmeid käsitlevaid direktiive 
(COM(2014)0397) (SWD(2014)0208). 
3 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2008/98/EÜ 
jäätmete kohta, 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta, 1991/31/EÜ prügilate kohta, 2000/53/EÜ 
kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja 
akujäätmeid, ning 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (COM(2014)0397).
4 16. detsembri 2014. aasta täiskogu arutelu stenogramm komisjoni 2015. aastatööprogrammi kohta.
5 Euroopa ressursitõhususe platvorm – manifest ja poliitikasoovitused, märts 2014:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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kvaliteetsete töökohtade loomiseks, ressursside säästmiseks ning sotsiaalse majanduse ja 
sotsiaalsete ettevõtete arendamiseks; nõuab korduskasutamise edasist stimuleerimist ja 
muul viisil toetamist, samuti korduskasutamise ning parandustööde jaoks vajaliku taristu 
ja võrkude tugevdamist; 

7. juhib tähelepanu otsestele majanduslikele tagajärgedele, mida toidu raiskamine jäätmete 
kõrvaldamise kulude ning müügi- ja söömiskõlbliku toidu äraviskamisest tuleneva 
majandusliku kahju näol põhjustab ettevõtjatele ja tarbijatele; tuletab meelde, et 
toiduraiskamise vastasele võitlusele kulutatud 1 euro võib ära hoida 500 eurot maksva 
250-kilogrammise toidukoguse sattumise jäätmete hulka; nõuab tungivalt, et komisjon 
käsitleks ringmajanduse paketis toidujäätmete küsimust;

8. rõhutab, kui oluline on luua tööstuses ringlussevõtu koostoime ning aidata ettevõtjatel 
mõista, kuidas nende toodetud energia, jäätmed ja kõrvalsaadused võivad olla teiste jaoks 
ressurss; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles soosima samalaadseid lahendusi, nagu on 
kasutatud Ühendkuningriigis riikliku tööstussümbioosi programmi raames;

9. rõhutab, et keskkonnamaksu reform (tööjõu maksustamise asemel saaste ja ressursside 
maksustamine) aitab suunata investeeringuid ressursitõhususe tagamisse, ning nõuab, et 
liikmesriigid püüaksid Euroopa poolaasta protsessi raames selles valdkonnas edu 
saavutada;

10. palub komisjonil ja Euroopa Investeerimispangal tagada, et Euroopa investeerimiskava 
tugineks ressursi- ja energiatõhususe eesmärkidele, toetaks eelkõige ökoinnovatsiooniga 
tegelevaid VKEsid ja täiustaks nõustamisteenuseid ressursitõhususe valdkonnas; nõuab, et 
ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi 
(COSME) ja programmi „Horisont 2020” rahastamisega toetataks rohkem 
ökoinnovaatiliste lahenduste väljatöötamist, tootedisaini täiustamist ja protsesside 
tulemuslikkust.


