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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că, pentru a soluționa provocările de la nivel mondial și dependența de resurse a 
UE, este esențial ca eficiența energetică și cea de utilizare a resurselor să constituie baza 
relansării industriei europene, astfel încât UE să-și poată menține în viitor 
competitivitatea, să poată recrea capacitatea de producție și să poată genera locuri de 
muncă pentru lucrători înalt calificați; 

2. subliniază că o mai bună concepere a produselor, evitarea deșeurilor, reutilizarea și 
reciclarea ar putea genera economii nete semnificative pentru întreprinderile din UE, 
estimate la 600 de miliarde EUR, ceea ce reprezintă 8% din cifra de afaceri anuală, 
reducând totodată nivelul anual total al emisiilor de gaze cu efect de seră cu 2-4%1; 
subliniază că sporirea productivității resurselor cu 30% până în 2030 ar putea duce la 
majorarea PIB-ului cu aproape 1% și la crearea a 2 milioane de locuri de muncă 
suplimentare;

3. atrage atenția asupra analizei Comisiei care demonstrează că adoptarea de noi obiective în 
ceea ce privește deșeurile ar duce la crearea a 180 000 de locuri de muncă, la sporirea 
competitivității Europei și la reducerea cererii de resurse rare și costisitoare2; regretă 
profund retragerea propunerii legislative privind deșeurile3 și solicită o propunere 
legislativă mai ambițioasă, care să trateze nu numai fluxurile de deșeuri municipale, ci și 
cele industriale și comerciale, și care să fie prezentată înainte de 2015 ca parte a unui 
pachet legislativ mai ambițios privind economia circulară (PEC), astfel cum a anunțat 
vicepreședintele Timmermans în sesiunea plenară din decembrie 20144;

4. solicită ca PEC să stabilească, în conformitate cu recomandările Platformei europene 
pentru utilizarea eficientă a resurselor5, un cadru de politici cuprinzător care să conțină 
obiective strategice concrete și să asigure o mai bună integrare și optimizare a 
instrumentelor de politică existente; insistă ca instrumentele și măsurile adoptate să 

                                               
1 Comunicarea Comisiei din 2 iulie 2014 intitulată „Spre o economie circulară: un program «deșeuri zero» pentru 
Europa” (COM(2014)0398).
2 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 2 iulie 2014 care conține un rezumat al evaluării impactului și 
care însoțește propunerea de directivă de modificare a directivelor privind deșeurile (COM(2014)0397) 
(SWD(2014)0208).
3 Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE 
privind deșeurile, a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, a Directivei 1991/31/CE 
privind depozitele de deșeuri, a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE 
privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile 
de echipamente electrice și electronice (COM(2014)0397).
4 Stenograma dezbaterilor plenare din 16 decembrie 2014 cu privire la programul de lucru al Comisiei pentru 
2015.
5 Manifestul și recomandările de politică ale Platformei europene pentru utilizarea eficientă a resurselor (EREP), 
martie 2014:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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asigure oportunități efective pentru IMM-uri și participarea activă a acestora în economia 
circulară; 

5. solicită ca PEC să introducă la nivelul UE o politică de gestionare sustenabilă a 
materialelor, adoptând o viziune bazată pe ciclul de viață și vizând utilizarea ecologică și 
responsabilă din punctul de vedere al mediului a materialelor, inclusiv în fazele de 
extracție, concepere, producție, consum și gestionare a deșeurilor; 

6. subliniază potențialul pe care îl au politicile privind reutilizarea și repararea pentru crearea 
de locuri de muncă de calitate, reducerea utilizării de resurse și dezvoltarea economiei 
sociale și a întreprinderilor sociale; solicită și alte măsuri de stimulare și sprijinire a 
reutilizării, a consolidării reutilizării și a infrastructurilor și rețelelor de reparații;

7. subliniază impactul economic direct al deșeurilor alimentare asupra întreprinderilor și 
consumatorilor, având în vedere costurile aferente eliminării deșeurilor și pierderile 
economice cauzate de eliminarea de produse ce pot fi vândute sau consumate; reamintește 
că un euro investit în prevenirea deșeurilor alimentare ar putea duce la evitarea irosirii a 
250 kg de produse alimentare în valoare de 500 EUR; îndeamnă Comisia să trateze în 
cadrul PEC problema deșeurilor alimentare;

8. subliniază importanța creării de sinergii industriale în ceea ce privește reciclarea și a 
sprijinirii întreprinderilor în identificarea modalităților prin care energia, deșeurile și 
subprodusele acestora pot servi drept resurse pentru alții; solicită Comisiei și statelor 
membre să promoveze metode similare celor adoptate de Regatul Unit în cadrul 
programului său național de simbioză industrială;

9. subliniază rolul reformei fiscale în materie de mediu (trecerea de la impozitarea 
veniturilor salariale la impozitarea poluării și a consumului de resurse) pentru transmiterea 
unor semnale corespunzătoare privind investițiile în utilizarea eficientă a resurselor și 
invită statele membre să vizeze realizarea de progrese în acest domeniu în cadrul 
procesului semestrului european;

10. invită Comisia și Banca Europeană de Investiții să se asigure că Planul de investiții pentru 
Europa are la bază obiective privind utilizarea eficientă a resurselor și a energiei, acordă 
sprijin, în special, IMM-urilor eco-inovatoare și întărește serviciile consultative în materie 
de utilizare eficientă a resurselor; solicită ca finanțarea destinată Programului UE pentru 
competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor (COSME) și programului Orizont 2020 
să se axeze mai mult pe dezvoltarea de soluții eco-inovatoare și pe îmbunătățirea 
concepției produselor și a performanței proceselor.


