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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. katsoo, että globaaleista haasteista ja EU:n resurssiriippuvuudesta selviytymiseksi on 
erittäin tärkeää, että energia- ja resurssitehokkuus muodostavat Euroopan teollisuuden 
uudistumisen perustan, jotta EU voi säilyttää kilpailukykynsä tulevaisuudessa, luoda 
uutta tuotantokapasiteettia ja synnyttää työpaikkoja erittäin ammattitaitoisille 
työntekijöille;

2. korostaa, että parempi suunnittelu, jätteen syntymisen ehkäiseminen, uudelleenkäyttö ja 
kierrätys voisivat tuoda huomattavat, arviolta 600 miljardia tai 8 prosenttia 
vuosittaisesta liikevaihdosta, nettosäästöt EU:n yrityksille ja vähentää samalla 
vuosittaisia kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä 2–4 prosentilla1; korostaa, että 
resurssituottavuuden lisääminen 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä voisi kasvattaa 
BKT:tä jopa prosentilla ja luoda kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa;

3. viittaa komission analyysiin, joka osoittaa, että uusien jätetavoitteiden käyttöönotto loisi 
180 000 työpaikkaa, tekisi Euroopasta kilpailukykyisemmän ja vähentäisi kalliiden ja 
niukkojen resurssien kysyntää2; pitää erittäin valitettavana jätelainsäädäntöehdotuksen 
perumista3 ja kehottaa laatimaan vuoteen 2015 mennessä kunnianhimoisemman 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa puututaan kunnallisten jätevirtojen lisäksi myös 
teollisuuden ja kaupan jätevirtoihin osana kunnianhimoisempaa kiertotalouspakettia, 
kuten varapuhemies Timmermans ilmoitti joulukuun 2014 istuntojaksolla4;

4. kehottaa luomaan kiertotalouspaketissa Euroopan energiatehokkuusfoorumin 
suositusten5 mukaisesti kattavan poliittisen ympäristön, johon sisältyy konkreettisia 
toimintatavoitteita ja jossa integroidaan ja yksinkertaistetaan olemassa olevia 
toimintavälineitä; vaatii, että välineiden ja toimenpiteiden on taattava pk-yrityksille
todellisia mahdollisuuksia ja aktiivinen osallistuminen;

                                               
1 Komission 2. heinäkuuta 2014 antama tiedonanto "Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa" 
(COM(2014)0398).
2 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja 2. heinäkuuta 2014, joka sisältää jätedirektiivien muuttamista 
koskevan direktiiviehdotuksen liitteenä olevan vaikutustenarvioinnin tiivistelmän (COM(2014)0397) 
(SWD(2014)0208).
3 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY, 
pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY, kaatopaikoista annetun direktiivin 1991/31/EY, 
romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista 
annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU 
muuttamisesta COM(2014)0397.
4 Sanatarkka istuntoselostus komission vuoden 2015 työohjelmasta 16. joulukuuta 2014 käydystä keskustelusta.
5 European Resource Efficiency Platform (EREP) Manifesto and Policy Recommendations, March 2014:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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5. kehottaa ottamaan kiertotalouspaketissa käyttöön kestävien materiaalien hallintaa 
koskevan EU:n tason politiikan, omaksumaan elinkaarilähestymistavan ja pyrkimään 
ekotehokkaaseen ja ympäristön kannalta vastuulliseen materiaalien käyttöön myös 
keruu-, suunnittelu-, tuotanto-, kulutus- ja jätteenhallintavaiheissa;

6. korostaa uudelleenkäyttöä ja korjausta koskevien menetelmien potentiaalia 
korkealaatuisten työpaikkojen luomisessa, resurssien säästämisessä sekä 
yhteisötalouden ja sosiaalisten yritysten kehittämisessä; vaatii lisäkannustimia ja muuta 
tukea uudelleenkäyttöä, uudelleenkäytön tehostamista sekä korjausinfrastruktuureja ja 
verkostoja varten;

7. viittaa yrityksille ja kuluttajille elintarvikejätteestä suoraan aiheutuvaan taloudelliseen 
vaikutukseen, joka johtuu jätteiden käsittelyn kustannuksista ja taloudellisista 
menetyksistä, jotka liittyvät myynti- tai syömäkelpoisen ruuan poisheittämiseen; 
muistuttaa, että yhden euron käyttäminen elintarvikejätteiden torjuntaan voisi estää 
250 kg:n ja 500 euron arvoisen elintarvikejätteen syntymisen; kehottaa komissiota 
puuttumaan elintarvikejäteasiaan kiertotalouspaketin yhteydessä;

8. korostaa, että on tärkeää luoda kierrätystä koskevia teollisia synergioita ja auttaa 
yrityksiä saamaan selville, kuinka niiden energia-, jäte- ja sivutuotteet voivat toimia 
muiden resursseina; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään vastaavia 
lähestymistapoja, joita Yhdistyneessä kuningaskunnassa on otettu käyttöön teollisen 
symbioosin ohjelman (National Industrial Symbiosis Programme) yhteydessä;

9. korostaa ympäristöverouudistuksen tehtävää (verotuksen siirtäminen työvoimasta kohti 
saasteita ja resursseja) oikeiden signaalien antamisessa resurssitehokkaiden 
investointien tekemiseksi ja kehottaa etenemään tällä alalla jäsenvaltioissa osana 
eurooppalaista ohjausjaksoa;

10. kehottaa komissiota ja Euroopan investointipankkia varmistamaan, että Euroopan 
investointisuunnitelmaa tuetaan resurssi- ja energiatehokkuustavoitteilla, että se tarjoaa 
tukea erityisesti ekoinnovatiivisille pk-yrityksille ja lujittaa resurssitehokkuutta 
koskevia neuvontapalveluja; vaatii, että yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä 
koskevassa ohjelmassa (COSME) ja Horisontti 2020 -ohjelmassa keskityttäisiin 
enemmän ekoinnovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen sekä tuotesuunnittelun ja 
prosessitehokkuuden parantamiseen.


