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ET

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. palub komisjonil lisada oma majanduse elavdamise tegevuskavasse ja rahalise toetuse 
kavadesse ELi suunised liikmesriikidele selle kohta, kuidas kujundada oma 
investeerimiskavasid nii, et need oleksid kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe ja 
Pariisi kokkuleppega; rõhutab, et sellised suunised võimaldaksid ELil oma majandust 
päästa ja ümber kujundada (st viia EL kriisist välja ja kiirendada üleminekut 
kliimaneutraalsusele);

2. juhib tähelepanu sellele, et edendada tuleks nii säästvat tootmist kui ka tarbimist; on 
sellega seoses seisukohal, et ressursitõhusust tuleks parandada, suurendada 
väärtusahelate ringlust, ning vähendada ressursside tarbimist ja jäätmeteket; rõhutab, et 
arendada tuleks uut majandust, mis hõlmab ringteenuseid;

3. on seisukohal, et on väga oluline tagada, et kõigi ELi tarbijate jaoks saaks võimalikult 
kiiresti esimeseks valikuks n.ö kestlik valik, mis on atraktiivne, kergesti kättesaadav ja 
jätkusuutlik; kutsub komisjoni üles jäätmehierarhia nõuetekohase rakendamise 
hõlbustamiseks soodustama mitmeotstarbeliseks kasutuseks sobivate toodete 
väljaarendamist, tootmist ja turustamist, mis oleksid tehniliselt vastupidavad ja kergesti 
remonditavad ning pärast jäätmeteks muutumist ning korduskasutamiseks või 
ringlussevõtmiseks ettevalmistamist sobiksid turule laskmiseks või kasutusele 
võtmiseks; kutsub komisjoni üles toetama ja arendama majanduslikke vahendeid, mis 
annavad majandusliku eelise kestlikule valikule;

4. rõhutab, et tarbijatel peaks olema võimalik ökoloogilises üleminekus täiel määral 
osaleda; palub komisjonil töötada välja seadusandlikud ettepanekud selle eesmärgi 
saavutamiseks vajalike vahendite kohta, mis muu hulgas hõlmavad tooteteabe paremat 
märgistamist, keskkonnahoidlikkust käsitlevaid väiteid, laiendatud õiguslikke tagatisi ja 
määratlusi ning kavandatud vananemise ja ökoeksitamise vastaseid meetmeid; kutsub 
komisjoni üles tagama ELis elavatele inimestele õiguse kaupade remondile; rõhutab, et 
sellised vahendid peavad põhinema usaldusväärsetel keskkonnakriteeriumidel, mis 
võimaldavad tarbijatel täpselt hinnata toodete keskkonnamõju nende olelusringi, 
ökoloogilise jalajälje, olelusringi ja kvaliteedi alusel;

5. rõhutab keskkonnahoidlike riigihangete rolli säästvamale ja ringmajandusele ülemineku 
kiirendamisel ning seda, kui oluline on edendada keskkonnahoidlike riigihangete 
kasutuselevõttu ELi majanduse elavdamise ajal; tuletab meelde komisjoni võetud 
kohustust teha ettepanek keskkonnahoidlikke riigihankeid käsitlevate täiendavate 
õigusaktide vastuvõtmise kohta.


