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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a globális kihívások és az Unió erőforrás-függőségének leküzdése 
érdekében alapvető fontosságú, hogy az európai ipar megújulása az energia- és erőforrás-
hatékonyságon alapuljon, hogy az Unió meg tudja tartani versenyképességét a jövőben, 
vissza tudja állítani termelőkapacitását, és munkahelyeket tudjon teremteni a magasan 
képzett munkavállalók számára; 

2. hangsúlyozza, hogy a jobb tervezés, a hulladékképződés megelőzése, az újrafelhasználás 
és újrahasznosítás jelentős nettó megtakarítást eredményeznének az uniós vállalatok 
számára, amely a becslések szerint 600 milliárd eurót tenne ki, azaz éves forgalmuk 8%-
át, ugyanakkor 2–4%-kal csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását1; 
hangsúlyozza, hogy az erőforrás-termelékenység 30%-os növelése 2030-ig közel 1%-kal 
növelné a GDP-t, és 2 millió további munkahelyet teremtene;

3. utal a Bizottság elemzésére, amely kimutatja, hogy új hulladékgazdálkodási célkitűzések 
180 000 munkahelyet hoznának létre, versenyképesebbé tennék Európát, és csökkentenék 
a költséges szűkös erőforrások iránti keresletet2; rendkívül sajnálatosnak tartja a 
hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogalkotási javaslat3 visszavonását, és ambiciózusabb 
jogalkotási javaslatot sürget, amely nem csak a lakossági, de az ipari és kereskedelmi 
hulladékáramra is kiterjed, és 2015-ben kerülne benyújtásra egy ambiciózusabb, körkörös 
gazdaságra vonatkozó csomag részeként, Timmermans alelnök úr a 2014 decemberi 
plenáris ülésen tett bejelentésének megfelelően4;

4. kéri, hogy a körkörös gazdaságra vonatkozó csomag, az Európai Erőforrás-hatékonysági 
Platform ajánlásaival5 összhangban, hozzon lére átfogó szakpolitikai keretet, amely 
konkrét szakpolitikai célkitűzéseket tartalmaz, illetve jobban integrálja és összehangolja a 
meglévő szakpolitikai eszközöket; hangsúlyozza, hogy az eszközöknek és 
intézkedéseknek valódi lehetőségeket és aktív részvételt kell biztosítaniuk a kis- és 

                                               
1 : A Bizottság 2014. július 2-i „Úton a körkörös gazdaság felé: 'zéró hulladék' program Európa számára” című 
közleménye  (COM(2014)0398)..
2 2014. július 2-i bizottsági szolgálati munkadokumentum a hulladékokról szóló (COM(2014)0397) és 
(SWD(2014)0208) irányelvek módosításáról szóló irányelvjavaslatot kísérő hatásvizsgálat vezetői 
összefoglalójával.
3 A hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK 
irányelv, a hulladéklerakókról szóló 1991/31/EK irányelv, az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK 
irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 
2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU 
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat
4 A plenáris ülésen 2014. december 16-án a Bizottság 2015. évi munkaprogramjáról folytatott vita szó szerinti 
jegyzőkönyve.
5 plenáris bizottsági munkaprogram, Európai Erőforrás-hatékonysági Platform manifesztum és szakpolitikai 
ajánlások, 2014 március
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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középvállalkozások számára a körkörös gazdaságban; 

5. kéri, hogy a körkörös gazdaságra vonatkozó csomag vezessen be uniós szintű politikát a 
fenntartható anyaggazdálkodásra vonatkozóan, az életciklus-alapú megközelítésre építve, 
valamint az anyagok ökohatékony és környezetvédelmi szempontból felelős 
felhasználását célozva, beleértve a kitermelés, valamint tervezés, gyártás és fogyasztás 
szakaszait, valamint a hulladékkezelést; 

6. hangsúlyozza az újrafelhasználásra és az elromlott termékek javítására irányuló politikák 
által a minőségi munkahelyek teremtésére, az erőforrások megtakarítására, a szociális 
gazdaság és a szociális munkahelyek fejlesztésére kínált lehetőséget; kéri az 
újrafelhasználás további ösztönzőinek kialakítását és egyéb módon történő támogatását,
valamint az újrafelhasználás és javítás infrastruktúráinak és hálózatainak megerősítését;

7. rámutat az élelmiszer-pazarlásnak a cégekre és fogyasztókra gyakorolt közvetlen 
gazdasági hatására, amelyet a hulladékártalmatlanítás költsége, valamint a még eladható, 
illetve ehető élelmiszer kidobása által okozott gazdasági veszteségek okoznak; emlékeztet 
arra, hogy az élelmiszer-pazarlás visszaszorítására költött minden 1 euró 250 kg, 500 euró 
értékű élelmiszer elpazarlását akadályozhatja meg; sürgeti a Bizottságot, hogy a körkörös 
gazdaságra vonatkozó csomag keretében lépjen fel az élelmiszer-pazarlás ellen;

8. hangsúlyozza az ipari szinergiák kialakításának fontosságát az újrafeldolgozás terén, 
valamint a vállalatok tudatossá tételének fontosságát arra nézve, milyen módon szolgálhat 
erőforrásul mások számára az általuk fel nem használt energia, hulladék, és 
melléktermékek; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy népszerűsítsék az 
Egyesült Királyság által a nemzeti ipari szimbiózis program keretében alkalmazotthoz 
hasonló megoldásokat; 

9. hangsúlyozza a környezetvédelmi adók reformjának szerepét (az adók átcsoportosítását a 
munkaerő felől a szennyezés és az erőforrások felé), helyes jelzéseket küldve ezzel az 
erőforrás-hatékonyság terén történő beruházásokhoz, és felszólítja a tagállamokat az 
előrelépésre ezen a területen, az európai szemeszter folyamatának részeként;

10. sürgeti a Bizottságot és az Európai Beruházási Bankot annak biztosítására, hogy az 
európai beruházási tervet az erőforrás- és energiahatékonyságra vonatkozó célkitűzések 
támasszák alá, kiemelt támogatást nyújtson az ökoinnovatív projektek számára, és erősítse 
az erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos tanácsadó szolgálatokat; felszólít arra, hogy a 
vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő programnak 
(COSME) és a Horizont 2020 programnak nyújtott finanszírozás fokozottabban 
összpontosítson az ökoinnovatív megoldásokra, a termékek tervezésének javítására és a 
folyamatok hatékonyságára.


