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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. Mano, kad siekiant išspręsti globalius uždavinius ir mažinti ES priklausomybę nuo 
išteklių reikia, kad efektyvus energijos ir išteklių naudojimas sudarytų Europos pramonės 
atkūrimo pagrindą, kad tokiu būdu ES galėtų ateityje išlaikyti savo konkurencingumą, 
atkurti gamybos pajėgumus ir kurti darbo vietas aukštos kvalifikacijos darbuotojams; 

2. pabrėžia, kad geresnis dizainas, atliekų prevencija, pakartotinas naudojimas ir perdirbimas 
galėtų padėti ES verslo įmonėms sutaupyti reikšmingas sumas grynaisiais pinigais, pagal 
apskaičiavimus apie 600 mlrd. eurų arba 8 proc. metinės apyvartos, kartu sumažinant 
bendras ŠESD emisijas 2–4 proc.1; pabrėžia, kad 30 proc. padidinus išteklių našumą iki 
2030 m. BVP padidėtų 1 proc. ir būtų sukurta 2 mln. papildomų darbo vietų;

3. atkreipia dėmesį į Komisijos tyrimą, kuris parodo, kad nauji tikslai atliekų srityje padėtų 
sukurti 180000 darbo vietų, padarytų Europą labiau konkurencingą ir sumažintų brangiai 
kainuojančių ribotų išteklių poreikį2; labai apgailestauja dėl to, kad teisėkūros 
pasiūlymas3atliekų srityje buvo atšauktas, ragina iki 2015 m. kaip dalį dar ambicingesnio 
žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinio, apie kurį per 2014 m. gruodžio mėn. plenarinę 
sesiją4 paskelbė Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans, pateikti 
dar ambicingesnį teisėkūros pasiūlymą, kuriame būtų sprendžiama ne tik komunalinių 
atliekų srautų problema, bet taip pat ir pramoninių ir komercinių atliekų problema;

4. rengiant žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinį ragina laikantis Europos efektyvaus 
išteklių naudojimo platformos5rekomendacijų sukurti išsamią politikos programą, 
apimančia konkrečius politinius tikslus ir geriau integruojant ir derinant esamas politikos 
priemones; reikalauja, kad priemonėmis ir įrankiais būtų užtikrinamos tikros galimybės 
MVĮ bei aktyvus jų dalyvavimas žiedinėje ekonomikoje; 

5. ragina į žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinį ES mastu įtraukti tvaraus medžiagų 
valdymo politiką, kurioje laikomasi viso naudojimo ciklo požiūrio ir kuria siekiama 
ekologiniu požiūriu veiksmingo ir aplinkos požiūriu atsakingo medžiagų naudojimo 

                                               
1 2014 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatas „Žiedinės ekonomikos kūrimas. Europos be atliekų programa“ 
COM(2014)0398).
2 Komisijos tarnybų darbo dokumentas, kuriame pateikiama poveikio vertinimo, pridėto prie pasiūlymo dėl 
direktyvos, kuria iš dalies keičiamos atliekų srities direktyvos (COM(2014)0397), santrauka. (SWD(2014)0208)
3 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/98/EB dėl 
atliekų, 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, 1991/31/EB dėl atliekų sąvartynų, 2000/53/EB dėl 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir 
akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (COM(2014)0397).
4 2014 m. gruodžio 16 d. per plenarinį posėdį vykusių diskusijų dėl 2015 m. Komisijos darbo programos 
stenograma.
5 Europos efektyvaus išteklių naudojimo platformos (EREP) Manifestas ir politikos rekomendacijos, 2014 m. 
kovo mėn.:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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gavybos, dizaino, gamybos, vartojimo ir atliekų tvarkymo stadijose;

6. pabrėžia, kad pakartotiną naudojimą ir taisymą skatinančios politikos priemonės turi 
kokybiškų darbo vietų kūrimo, išteklių taupymo ir socialinės ekonomikos bei socialinių 
įmonių plėtros potencialą; ragina suteikti daugiau paskatų ir kitaip remti pakartotiną 
naudojimą, kompleksinį pakartotiną naudojimą ir infrastruktūros objektų bei tinklų 
taisymą;

7. atkreipia dėmesį į tiesioginį ekonominį poveikį, kurį verslo įmonės ir vartotojai patiria dėl 
maisto švaistymo, kalbant apie atliekų pašalinimo išlaidas ir ekonominius nuostolius, 
patiriamus dėl to, kad išmetamas valgomas maistas arba maisto produktai, kuriuos dar 
būtų galima parduoti; primena, kad išleidus vieną eurą kovos su maisto švaistymo 
priemonėms, būtų galima išvengti 250 kg maisto, kurio vertė siekia 500 eurų, švaistymo; 
ragina Komisiją rengiant žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinį skirti dėmesį maisto 
švaistymo problemos sprendimui;

8. pabrėžia, kad svarbu kurti pramonės perdirbimo sinergijas ir padėti bendrovėms atrasti, 
kaip jų energija, atliekos ir antriniai produktai gali tapti ištekliais kitiems; ragina Komisiją 
ir valstybes nares skatinti tokius požiūrius, kokius taiko JK savo nacionalinėje pramonės 
simbiozės programoje (angl. National Industrial Symbiosis Programme);

9. pabrėžia, kad aplinkos mokesčių reformos (apmokestinant ne darbą, o taršą ir išteklių 
naudojimą) vaidmuo siųsti teisingus signalus investuojantiems į išteklių naudojimo 
efektyvumo didinimą, ragina, kad valstybės narės, įgyvendindamos Europos semestrą, 
siektų pažangos šioje srityje;

10. ragina Komisiją ir Europos investicijų banką užtikrinti, kad Investicijų planas Europai 
būtų grindžiamas išteklių ir energijos naudojimo efektyvumo didinimo tikslais, teiktų 
paramą, visų pirma ekologiškų inovacijų srityje veikiančioms MVĮ ir stiprintų 
konsultacijas apie efektyvų išteklių naudojimą; ragina skiriant finansavimą ES Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programai (COSME) ir programai 
„Horizontas 2020“ daugiau dėmesio skirti sprendimams iš ekologiškų inovacijų srities, 
produktų dizaino tobulinimui ir procesų našumui.


