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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad naujas ES gaivinimo planas turėtų padėti užtikrinti, kad ES gaivinimui 
skirtos lėšos būtų naudojamos tik su Sąjungos klimato ir aplinkos tikslais suderinamu 
būdu; ragina Komisiją taip pat nustatyti valstybėms narėms skirtas ES gaires, kaip 
rengti savo nacionalinių investicijų planus, kad jie būtų suderinami su Europos žaliuoju 
kursu ir Paryžiaus susitarimu ir JT darnaus vystymosi tikslais; taip pat ragina Komisiją 
parengti ES gaires dėl žalinimo sąlygų, susijusių su milijardine stambioms įmonėms 
teikiama valstybės pagalba dėl COVID-19 krizės; pabrėžia, kad nauji gaivinimo planai 
ir tokios gairės turėtų leisti ES išgelbėti ir pertvarkyti savo ekonomiką (t. y. išvesti ES iš 
krizės ir paspartinti perėjimą prie poveikio klimatui neutralumo ir žiedinės 
ekonomikos), kartu nė vieno asmens nepaliekant nuošalyje;

2. ragina Komisiją įgyvendinti Europos žaliojo kurso iniciatyvas, įskaitant žiedinės 
ekonomikos veiksmų plane numatytus veiksmus, siekiant toliau kovoti su klimato kaita, 
biologinės įvairovės nykimu ir aplinkos būklės blogėjimu; pažymi, kad svarbu 
prieštarauti bet kokiems pasiūlymams atidėti griežtesnių standartų taikymą arba jau 
nustatytų prievolių laikymąsi; mano, kad bet kokius tokius pasiūlymus reikėtų kritiškai 
patikrinti, atsižvelgiant ne tik į atitinkamų įmonių komercinius interesus, bet ir į 
platesnius socialinius interesus, siekiant visiško užimtumo ir socialinės pažangos tikslų;

3. pabrėžia, kad svarbu sutrumpinti tiekimo grandines ir sumažinti priklausomybę nuo 
trečiųjų šalių tokiuose esminiuose sektoriuose kaip vaistų, energijos ir maisto gamybos 
sektoriai, visų pirma skelbiant ekologiškus ir socialinius viešuosius pirkimus ir nustatant 
produktų, kurie gaminami prastomis darbo ir aplinkos sąlygomis, importo apribojimus;

4. pažymi, kad būsimi pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais 
siekiama sukurti tvaresnę bendrąją rinką įmonėms ir vartotojams, turėtų būti visiškai 
suderinami su pasaulinio klimato atšilimo ne daugiau kaip 1,5 °C tikslu ir jais neturėtų 
būti skatinamas biologinės įvairovės nykimas;

5. primena, kad Sąjunga yra antra pagal dydį pasaulio ekonominė galia ir didžiausia 
pasaulio prekiautoja; atkreipia dėmesį, kad bendroji rinka yra galinga priemonė, kuri 
turi būti naudojama kuriant tvarius ir žiedinius produktus arba technologijas, kurios 
ateityje taps pavyzdinėmis, taip sudarant sąlygas piliečiams įsigyti įperkamus 
produktus, kurie yra saugesni, sveikesni ir labiau tausoja planetą;

6. pažymi, kad perėjimas prie poveikio klimatui neutralumo ne vėliau kaip iki 2050 m. ir 
perėjimas prie tikros žiedinės ekonomikos ir tvarios bendrosios rinkos atvers naujų 
verslo ir darbo vietų kūrimo galimybių, todėl gali gerokai prisidėti prie tvaraus 
ekonomikos atsigavimo;

7. pažymi, jog ne vėliau kaip iki 2050 m. pereinant prie žiedinės ekonomikos ir poveikio 
klimatui neutralumo labai svarbu, kad Komisija ir valstybės narės tinkamai įvertintų 
užimtumo poreikius, įskaitant ugdymo ir mokymo reikalavimus, skatintų ekonomikos 
plėtrą ir dėtų visas pastangas, kad užtikrintų sąžiningą ir teisingą perėjimą;
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8. ragina Komisiją ir valstybes nares bendrauti su visomis visuomenės grupėmis ir 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant piliečių ir (arba) vartotojų, vartotojų ir 
nevyriausybines organizacijas, įmones, profesines sąjungas ir darbuotojų atstovus 
siekiant sudaryti jiems sąlygas imtis veiksmų kuriant tvarią bendrąją rinką ir šiuo tikslu 
juos įgalintų;

9. pažymi, kad turėtų būti skatinama tiek tvari gamyba, tiek vartojimas; šiuo požiūriu 
mano, kad efektyvus išteklių naudojimas turėtų būti gerinamas didinant vertės grandinių 
žiediškumą, mažinant išteklių naudojimą, didinant antrinių žaliavų naudojimą ir ribojant 
atliekų susidarymą ir visapusiškai taikant Direktyvoje 2008/98/EB nustatytas 
priemones, taip pat mažinant pavojingųjų medžiagų kiekį; pabrėžia, kad turėtų būti 
sukurta nauja žiedines paslaugas apimanti ekonomika;

10. ragina valstybes nares investuoti į sistemingesnį gamybos procesų planavimą, kai 
atliekos iš vieno proceso ir gamybos srauto gali būti veiksmingai tiekiamos kaip 
ištekliai į kitą gamybos procesą;

11. mano, kad esama didelio potencialo didinti bendrosios rinkos tvarumą taikant produkto 
kaip paslaugos modelius, kuriuos, be kita ko, reikėtų toliau tobulinti;

12. pažymi, kad, atsižvelgiant į globalią ekonomiką, ES negali tapti izoliuota tvaria rinka, 
jeigu ji už savo sienų savo veiksmais sukels arba prisidės prie netvarios praktikos; 
ragina Komisiją nustatyti transformacines priemones, susijusias su už ES ribų 
eksportuojamų produktų, išteklių ir paslaugų tvarumu, siekiant užtikrinti tuos pačius 
tvarumo standartus ir žiediškumą;

13. ragina įmones ir organizacijas registruotis Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito 
sistemoje (EMAS) ir taip pagerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą; laukia būsimo 
Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvos persvarstymo, kurį atlikus turėtų iš 
esmės pagerėti informacijos apie įmonių aplinkosauginį veiksmingumą prieinamumas;

14. ragina praplėsti Ekologinio projektavimo direktyvos taikymo sritį siekiant užtikrinti, 
kad visus ES rinkai pateikiamus produktus ir pakuotes būtų galima atnaujinti, 
pakartotinai panaudoti, sutaisyti ir galiausiai visiškai perdirbti aukščiausiu lygmeniu, 
kad medžiagos vertė nesumažėtų; tai turi būti grindžiama didesne gamintojo 
atsakomybe;

15. pažymi, kad, remiantis išsamiu patikrinimu, reikėtų nustatyti griežtus reikalavimus 
siekiant užtikrinti, kad jokie produktai, dėl kurių pablogėja aplinkos būklė arba 
pažeidžiamos žmogaus teisės, nebūtų teikiami Sąjungos rinkai;

16. pripažįsta, kad labai svarbu mūsų pramonės sektoriaus naratyvą „nuo lopšio iki karsto“ 
pakeisti naratyvu „nuo lopšio iki lopšio“, ir kad tvarumas būtų sustiprintas visuose 
tiekimo grandinės etapuose, taip sudarant sąlygas aplinkos ir socialiniam galutinio 
produkto tvarumui, įskaitant visų jo komponentų gamybą ir žaliavų gavybą;

17. mano, jo nepaprastai svarbu užtikrinti, kad tvarus pasirinkimas kuo greičiau taptų 
standartiniu visų ES vartotojų pasirinkimu, kuris būtų patrauklus, įperkamas ir 
prieinamas; šiuo atžvilgiu ypač palankiai vertina Komisijos ketinimą parengti tvarią 
produktų politikos sistemą, kurioje, be kitų priemonių, būtų stiprinamas ir plečiamas 
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ekologinis projektavimas, siekiant pagerinti produktų tvarumą šiuo tikslu užtikrinant 
reikalavimų įgyvendinimą prieš pateikiant produktus rinkai; ragina Komisiją apibrėžti 
minimalius veiksmingumo reikalavimus ir tikslus, įskaitant minimalių aprūpinimo 
atsarginėmis dalimis laikotarpių, atsižvelgiant į produkto kategoriją, ir pagrįstų 
maksimalių pristatymo terminų nustatymą tvarių ir saugių produktų, kurie būtų tinkami 
daugkartiniam naudojimui, techniškai patvarūs ir lengvai pataisomi, kurių sudėtyje 
nebūtų pavojingųjų medžiagų, o, tapę atliekomis ir parengti pakartotiniam naudojimui 
ar antriniam perdirbimui, būtų tinkami siūlyti ar pateikti rinkai, projektavimui, gamybai 
ir prekybai jais, siekiant sudaryti sąlygas tinkamam atliekų hierarchijos įgyvendinimui; 
taip pat ragina Komisiją remti ir kurti ekonomines priemones, kuriomis būtų 
užtikrinamas ekonominis tvaraus pasirinkimo pranašumas;

18. pabrėžia, kad ilgesnė produktų naudojimo trukmė reiškia, kad turi būti priimtos 
priemonės, kuriomis draudžiamas užprogramuotas nusidėvėjimas; ragina Komisiją 
išnagrinėti pranešimus, kad tokie produktai kaip išmanieji telefonai sąmoningai 
projektuojami taip, kad jų naudingo tarnavimo laikas būtų labai trumpas, ir pasiūlyti 
priemones šiam reiškiniui uždrausti;

19. pabrėžia, kad atliekų prevencija, apibrėžta Atliekų pagrindų direktyvoje, turėtų būti 
svarbiausias prioritetas pagal atliekų hierarchiją;

20. pabrėžia, kad vartotojams turėtų būti suteikiama galimybė visapusiškai dalyvauti 
ekologinėje pertvarkoje; ragina Komisiją parengti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl priemonių, kurių reikia šiam tikslui pasiekti, be kita ko, reikalaujant 
gerinti informaciją apie gaminį naudojantis privalomu ženklinimu apie gaminio 
ilgaamžiškumą ir taisymo galimybes (numatoma naudojimo trukmė, galimybė gauti 
atsarginių dalių ir t. t.), apibrėžiant ilgaamžiškumą ir taisymo galimybes kaip 
pagrindines gaminio savybes pagal direktyvas 2011/83/ES ir 2005/29/ES, tobulinant 
ekologiškumo teiginių tikrinimo prieš pateikiant gaminį rinkai metodikas, pratęsiant 
teisines garantijas, suderintas su numatomu gaminio kategorijos gyvavimo laikotarpiu ir 
apibrėžtimis, uždraudžiant praktiką, kuria sąmoningai siekiama sutrumpinti gaminio 
eksploatavimo trukmę, pvz., užkertant kelią atlikti remonto darbus projektavimo etape 
arba numatant lėtesnį veikimą po programinės įrangos atnaujinimo (suplanuotas 
nusidėvėjimas), taip pat užkertant kelią ekologiniam manipuliavimui, įtraukiant minėtas 
praktikas į Direktyvos 2005/29 I priedą;

21. ragina Komisiją užtikrinti ES gyventojams teisę į jų prekių remontą už prieinamą kainą 
nustatant tam tikras konkrečias priemones, pvz., prievolę pirkimo metu pateikti 
informaciją apie atsarginių dalių prieinamumą ir kainą bei jų taisymo laiką, visiems 
remonto dalyviams, įskaitant vartotojus, suteikti nediskriminacinę prieigą prie remonto 
ir priežiūros informacijos, skatinti standartizavimą siekiant skatinti atsarginių dalių 
sąveikumą, tikslinėmis paskatomis pirmenybę teikti remontui, o ne pakeitimui, remti 
remonto paslaugas teikiant finansines paskatas; pabrėžia, jog tokios priemonės turi būti 
grindžiamos patikimais aplinkosauginiais kriterijais, kad vartotojai galėtų teisingai 
įvertinti produktų poveikį aplinkai atsižvelgdami į jų gyvavimo ciklą, aplinkosauginį 
pėdsaką, naudojimo trukmę ir kokybę; tačiau pabrėžia, kad tvaraus vartojimo 
skatinimas yra tik viena šios problemos pusė ir kad perėjimas prie žiediškumo turėtų 
prasidėti gamybos ir ekologinio projektavimo etapais;
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22. atkreipia dėmesį į gerai veikiančios vidaus atliekų tvarkymo rinkos svarbą ir pabrėžia, 
kad reikia toliau gerinti rinkos sąlygas antriniam perdirbimui; šiuo tikslu prašo 
Komisijos ir valstybių narių palengvinti tokį sąlygų gerinimą, įskaitant pasiūlymų dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų priėmimą, siekiant užtikrinti didesnį suderinamumą 
reguliavimo srityje;

23. ragina Komisiją taip pat tinkamai spręsti dvejopos kokybės produktų problemą ir 
užtikrinti, kad žmonės visose valstybėse narėse galėtų gauti vienodos kokybės maisto ir 
kitus produktus, ir kad jie naudotųsi vienodomis vartotojų teisėmis, pvz., teise į 
remontą, nepaisant to, kurioje valstybėje narėje jie gyvena;

24. ragina Komisiją skatinti teikti vartotojams ir įmonėms palyginamą ir suderintą 
informaciją apie produktą, įskaitant savanorišką produktų ženklinimą, pagrįstą faktiniais 
duomenimis ir vartotojų tyrimais bei išsamiomis konsultacijomis su visais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais kartu išvengiant per didelės naštos MVĮ;

25. ragina patvirtinti ekologinio projektavimo reikalavimus, kurie būtų taikomi platesniam 
produktų ratui, pabrėžia, kad ekologinio projektavimo reikalavimai turi būti privalomi, 
ragina ekologinio projektavimo reikalavimus taikyti ne energijos produktams, kurie 
daro didelį poveikį aplinkai, pvz., tekstilės gaminiai ir baldai;

26. ragina įdiegti ir naudoti privalomas užstato sistemas, kaip buteliams skirtos užstato 
sistemos, kurios leidžia išlaikyti medžiagos kokybę maždaug vienodo lygio pakartotinai 
jį naudojant;

27. siūlo parengti aiškias ekologiškumo teiginių ir įsipareigojimų, kurie paskui paverčiami 
ekologiškumo etiketėmis, gaires ir standartus; laukia numatyto pasiūlymo dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl ekologiškumo teiginių pagrindimo; mano, kad, vartotojų 
atžvilgiu užtikrinant skaidrumą ir parengiant jiems gaires, kuriose pateikiama tiksli ir 
patikima informacija apie ekologinį ženklinimą, vartotojai labiau pasitikės produktais ir 
rinkomis, o galiausiai bus pasiektas tvarus vartojimas;

28. ragina Komisiją pagal Atliekų pagrindų direktyvą patobulinti išrūšiuotų atliekų ir 
perdirbtų medžiagų vežimo ES viduje ir už jos ribų sistemą siekiant sudaryti 
gyvybingas ekonomines sąlygas ES antrinio perdirbimo rinkose ir užtikrinti veiksmingą 
aplinkos apsaugą vežant atliekas už ES ribų;

29. pažymi, kad svarbu užtikrinti privačiojo sektoriaus dalyvavimą, kuris yra atsakingas 
suinteresuotasis subjektas pereinant prie tvaresnės žiedinės ekonomikos; pažymi, kad 
tvari ir žiedinė pramoninė praktika yra esminis veiksnys siekiant Europos žaliojo kurso 
ir Paryžiaus susitarimo tikslų;

30. ragina persvarstyti Ekologinio projektavimo direktyvą, siekiant pagerinti vartotojų 
informuotumą apie galimybes sutaisyti produktą, atsarginių dalių prieinamumą ir 
įperkamumą ir su „pasidaryk pats“ produktu susijusias galimybes;

31. pažymi, kad privatus atliekų tvarkymo sektorius atlieka esminį vaidmenį stiprinant 
žiedinę ekonomiką, nes jam tenka 60 proc. namų ūkių atliekų rinkos dalis ir 75 proc. 
pramoninių ir komercinių atliekų; ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti investicijas 
į privatųjį sektorių ir didinti šio sektoriaus investicijas, siekiant toliau skatinti tvarų 
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atliekų tvarkymą ir remti perdirbtų medžiagų ir produktų, kuriuose naudojamos 
perdirbtos medžiagos, paklausą;

32. ragina Komisiją skatinti naudotis perdirbtomis medžiagomis, remiantis esamomis 
iniciatyvomis ir skatinant naujas pramonės ir suinteresuotųjų subjektų iniciatyvas;

33. mano, kad Ekologinio projektavimo direktyva suteikiama daug neišnaudojamų 
galimybių gerinti efektyvų išteklių naudojimą; ragina Komisiją pirmenybę teikti 
priemonių, skirtų su produktams, kurie suteikia daugiausia galimybių sutaupyti pirminės 
energijos ir turi reikšmingą potencialą žiedinės ekonomikos kūrimui, įgyvendinimui ir 
persvarstymui; ragina parengiamųjų tyrimų dėl ekologinio projektavimo priemonių 
taikymo kitoms produktų kategorijoms etape atlikti išsamią sisteminę žiedinės 
ekonomikos potencialo analizę;

34. akcentuoja žaliųjų viešųjų pirkimų vaidmenį spartinant perėjimą prie tvarios žiedinės 
ekonomikos ir tai, kad svarbu skatinti vykdyti šiuos pirkimus gaivinant ES ekonomiką; 
primena Komisijos įsipareigojimus pasiūlyti papildomų teisės aktų dėl žaliųjų viešųjų 
pirkimų ir ragina Komisiją pateikti plataus užmojo pasiūlymą, kuriuo būtų gerokai 
padidintas žaliųjų viešųjų pirkimų naudojimas, atsižvelgiant į Europos žaliojo kurso 
tikslus, kad visuose viešuosiuose pirkimuose būtų automatiškai pasirenkamas žaliasis 
variantas su principu „laikykis taisyklių arba paaiškink“, kad išimtis galėtų būti taikoma 
tik pateikus priimtiną pagrindimą;

35. nurodo, kad reikia diversifikuoti pasaulines vertės grandines parengiant naujas 
e. prekybos taisykles, sudarant Susitarimą dėl aplinkosaugos prekių, kuriuo būtų galima 
skatinti aplinkosaugos prekių naudojimą ir tarptautiniu lygmeniu reformuojant 
intelektinės nuosavybės teises, norint padidinti konkurencingumą ir užtikrinti 
veiksmingesnę apsaugą bei atlygį už kūrybinį darbą ir inovacijas, siekiant iš tiesų 
tvarios bendrosios rinkos kūrimo;

36. atkreipia dėmesį į tai, kad vartotojai turėtų turėti teisę į saugius produktus, kurie 
nekenkia aplinkai arba žmonių sveikatai; ragina greitai ir veiksmingai atsisakyti 
bendrojoje rinkoje naudojamų pavojingųjų medžiagų ir jas uždrausti; pabrėžia, kad tai 
ypač svarbu kalbant apie chemines medžiagas, kurioms būdingos endokrininę sistemą 
ardančios savybės; pažymi, kad tvarios bendrosios rinkos kūrimas turi būti pagrįstas 
netoksiškos žiedinės ekonomikos ir aplinkos, kurioje pavojingosios medžiagos 
nenaudojamos arba perdirbamos, kūrimu;

37. mano, kad svarbu didinti visuomenės informuotumą apie vartotojų teises ir tvaraus 
produktų ir paslaugų vartojimo svarbą; ragina Komisiją ir valstybes nares didinti šį 
informuotumą sukuriant keitimosi geriausia patirtimi platformą, kurioje dalyvautų 
piliečiai ir viešojo ir privačiojo sektorių atstovai, vietos valdžios institucijos, 
mokslininkai, nevyriausybinės organizacijos ir vartotojų organizacijos, užtikrinant, kad 
visi piliečiai galėtų susipažinti su lengvai suprantama ir išsamia informacija.
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