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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη τη συλλογή υπογραφών 
«Stop Food Waste in Europe!» (να τεθεί 
τέρµα στη σπατάλη τροφίµων στην 
Ευρώπη)· 

Or. en 
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Sirpa Pietikäinen 

Aποδοτικότητα των πόρων: προς µια κυκλική οικονοµία 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ι∆ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο έχει καλέσει επανειληµµένα 

την Επιτροπή να ορίσει δείκτες και νοµικά 
δεσµευτικούς στόχους για την 
αποδοτικότητα των πόρων· 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο έχει καλέσει επανειληµµένα 

την Επιτροπή να ορίσει δείκτες και 

στόχους για την αποδοτικότητα των 

πόρων· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, έως 

το τέλος του 2015, δεσµευτικό στόχο για 
την αύξηση κατά 30 %, σε σχέση µε το 

2014, της αποδοτικότητας των πόρων σε 

επίπεδο ΕΕ έως το 2030, καθώς και 

µεµονωµένους στόχους για κάθε κράτος 

µέλος· τονίζει ότι, προκειµένου µπορούν 

να υλοποιηθούν οι στόχοι για την 

αποδοτική χρήση των πόρων, πρέπει να 

βασίζονται σε δείκτες· 

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, έως 

το τέλος του 2015, στόχο για την αύξηση 

κατά 30 %, σε σχέση µε το 2014, της 

αποδοτικότητας των πόρων σε επίπεδο ΕΕ 

έως το 2030, καθώς και µεµονωµένους 

στόχους για κάθε κράτος µέλος· τονίζει 

ότι, προκειµένου µπορούν να υλοποιηθούν 

οι στόχοι για την αποδοτική χρήση των 

πόρων, πρέπει να βασίζονται σε δείκτες· 

Or. en 
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Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

35. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την 

ανακοινωθείσα πρόταση σχετικά µε την 

επανεξέταση της νοµοθεσίας περί 

αποβλήτων έως το τέλος του 2015, 

εφαρµόζοντας µε συνέπεια την ιεράρχηση 

των αποβλήτων, και να συµπεριλάβει τα 

ακόλουθα σηµεία:  

– σαφείς και αδιαµφισβήτητους ορισµούς· 

– ανάπτυξη µέτρων πρόληψης δηµιουργίας 

αποβλήτων· 

– καθορισµός δεσµευτικών στόχων όσον 

αφορά τη µείωση των αστικών, εµπορικών 

και βιοµηχανικών αποβλήτων, µε 

προθεσµία έως το 2025· 

– καθορισµός σαφών ελάχιστων 

απαιτήσεων για διευρυµένη ευθύνη των 

παραγωγών µε στόχο την εξασφάλιση 

διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας όσον 

αφορά το κόστος των καθεστώτων 

διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού· 

– έγκριση της αρχής «πληρωµή κατά την 

απόρριψη» όσον αφορά τα υπολειµµατικά 

απόβλητα σε συνδυασµό µε καθεστώτα 

χωριστής συλλογής µε σκοπό την 

προώθηση ανακυκλώσιµων υλικών 

υψηλής ποιότητας· καθιέρωση 

υποχρεωτικής χωριστής συλλογής των 

βιολογικών αποβλήτων έως το 2020· 

– αύξηση των στόχων ανακύκλωσης και 

35. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την 

ανακοινωθείσα πρόταση σχετικά µε την 

επανεξέταση της νοµοθεσίας περί 

αποβλήτων έως το τέλος του 2015, 

εφαρµόζοντας µε συνέπεια την ιεράρχηση 

των αποβλήτων, και να συµπεριλάβει τα 

ακόλουθα σηµεία:  

– σαφείς και αδιαµφισβήτητους ορισµούς· 

– ανάπτυξη µέτρων πρόληψης δηµιουργίας 

αποβλήτων· 

– καθορισµός δεσµευτικών στόχων όσον 

αφορά τη µείωση των αστικών, εµπορικών 

και βιοµηχανικών αποβλήτων, µε 

προθεσµία έως το 2025· 

– καθορισµός σαφών ελάχιστων 

απαιτήσεων για διευρυµένη ευθύνη των 

παραγωγών µε στόχο την εξασφάλιση 

διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας όσον 

αφορά το κόστος των καθεστώτων 

διευρυµένης ευθύνης του παραγωγού· 

– έγκριση της αρχής «πληρωµή κατά την 

απόρριψη» όσον αφορά τα υπολειµµατικά 

απόβλητα σε συνδυασµό µε καθεστώτα 

χωριστής συλλογής µε σκοπό την 

προώθηση ανακυκλώσιµων υλικών 

υψηλής ποιότητας· καθιέρωση 

υποχρεωτικής χωριστής συλλογής των 

βιολογικών αποβλήτων έως το 2020· 

– αύξηση των στόχων ανακύκλωσης και 
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προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση 

των αστικών στερεών αποβλήτων 

τουλάχιστον στο 70 % και της 

ανακύκλωσης αποβλήτων από 

συσκευασίες στο 80 % έως το 2030, βάσει 

αξιόπιστης µεθόδου υποβολής στοιχείων 

στο πλαίσιο της οποίας δεν θα είναι δυνατό 

τα απορριπτόµενα απόβλητα 

(αποτεφρωµένα ή θαµµένα) να 

αναφέρονται ως ανακυκλωµένα απόβλητα, 

και εφαρµογή της ίδιας εναρµονισµένης 

µεθόδου σε όλα τα κράτη µέλη µε 

εξωτερική επαλήθευση των στατιστικών 

στοιχείων·  υποχρέωση των ανακυκλωτών 

να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά µε τις 

εισερχόµενες ποσότητες αποβλήτων στη 

µονάδα διαλογής, και σχετικά µε τις 

εξερχόµενες ποσότητες ανακυκλώσιµων 

υλικών από τις µονάδες διαλογής· 

– αυστηρός περιορισµός της αποτέφρωσης, 

µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας, έως το 

2020, σε µη ανακυκλώσιµα ή µη 

βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα· 

– δεσµευτική, προοδευτική µείωση κάθε 

υγειονοµικής ταφής, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις για την ανακύκλωση, σε τρεις 

φάσεις (2020, 2025 και 2030), µε απώτερο 

στόχο την απαγόρευση όλων των 

δραστηριοτήτων υγειονοµικής ταφής, µε 

εξαίρεση ορισµένα επικίνδυνα απόβλητα 

και κατάλοιπα αποβλήτων για τα οποία η 

υγειονοµική ταφή είναι η καταλληλότερη 

από περιβαλλοντική άποψη επιλογή· 

– επιβολή τελών στην υγειονοµική ταφή 
και την αποτέφρωση· 

 

προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση 

των αστικών στερεών αποβλήτων 

τουλάχιστον στο 70 % και της 

ανακύκλωσης αποβλήτων από 

συσκευασίες στο 80 % έως το 2030, βάσει 

αξιόπιστης µεθόδου υποβολής στοιχείων 

στο πλαίσιο της οποίας δεν θα είναι δυνατό 

τα απορριπτόµενα απόβλητα 

(αποτεφρωµένα ή θαµµένα) να 

αναφέρονται ως ανακυκλωµένα απόβλητα, 

και εφαρµογή της ίδιας εναρµονισµένης 

µεθόδου σε όλα τα κράτη µέλη µε 

εξωτερική επαλήθευση των στατιστικών 

στοιχείων· υποχρέωση των ανακυκλωτών 

να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά µε τις 

εισερχόµενες ποσότητες αποβλήτων στη 

µονάδα διαλογής, και σχετικά µε τις 

εξερχόµενες ποσότητες ανακυκλώσιµων 

υλικών από τις µονάδες διαλογής· 

– αυστηρός περιορισµός της αποτέφρωσης, 

µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας, έως το 

2020, σε µη ανακυκλώσιµα ή µη 

βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα· 

– δεσµευτική, προοδευτική µείωση κάθε 

υγειονοµικής ταφής, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις για την ανακύκλωση, σε τρεις 

φάσεις (2020, 2025 και 2030), µε απώτερο 

στόχο την απαγόρευση όλων των 

δραστηριοτήτων υγειονοµικής ταφής, µε 

εξαίρεση ορισµένα επικίνδυνα απόβλητα 

και κατάλοιπα αποβλήτων για τα οποία η 

υγειονοµική ταφή είναι η καταλληλότερη 

από περιβαλλοντική άποψη επιλογή· 

– παρότρυνση των κρατών µελών να 
προβούν στην επιβολή τελών στην 
υγειονοµική ταφή και την αποτέφρωση· 

 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

47. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, µέχρι 

το τέλος του 2015, στόχους, µέτρα και 

µέσα για την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση της σπατάλης τροφίµων, 

καθορίζοντας µεταξύ άλλων δεσµευτικό 

στόχο για τη µείωση της σπατάλης 

τροφίµων κατά 30 % τουλάχιστον έως το 

2025, στους τοµείς της µεταποίησης, του 

λιανικού εµπορίου/διανοµής, των 

υπηρεσιών εστίασης/φιλοξενίας και στα 

νοικοκυριά· καλεί την Επιτροπή, στο 

πλαίσιο της εκτίµησης επιπτώσεων σε 

σχέση µε νέες νοµοθετικές προτάσεις, να 

αποτιµά τον δυνητικό αντίκτυπό τους όσον 

αφορά τη σπατάλη τροφίµων· 

47. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, µέχρι 

το τέλος του 2015, στόχους, µέτρα και 

µέσα για την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση της σπατάλης τροφίµων, 

καθορίζοντας µεταξύ άλλων δεσµευτικό 

στόχο για τη µείωση της σπατάλης 

τροφίµων κατά 30 % τουλάχιστον έως το 

2025, στους τοµείς της µεταποίησης, του 

λιανικού εµπορίου/διανοµής, των 

υπηρεσιών εστίασης/φιλοξενίας και στα 

νοικοκυριά· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει στα κράτη µέλη τη 
δηµιουργία συµβάσεων που να 
προβλέπουν ότι τα καταστήµατα λιανικής 
του τοµέα των τροφίµων θα διανέµουν τα 
απούλητα προϊόντα τους σε 
φιλανθρωπικές οργανώσεις· καλεί την 
Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκτίµησης 

επιπτώσεων σε σχέση µε νέες νοµοθετικές 

προτάσεις, να αποτιµά τον δυνητικό 

αντίκτυπό τους όσον αφορά τη σπατάλη 

τροφίµων· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

52. καλεί την Επιτροπή να προτείνει την 
εφαρµογή των αρχών και των προτύπων 
της βέλτιστης διαθέσιµης τεχνολογίας σε 

όλα τα υλικά και τα µέρη των κτιρίων, και 

να αναπτύξει ένα «διαβατήριο κτιρίου» 

βασισµένο στη συνολική διάρκεια ζωής 

ενός κτιρίου· θεωρεί ότι το διαβατήριο 
κτιρίου θα πρέπει να ενισχύει τη 
διαφάνεια και να περιέχει πληροφορίες 
που διευκολύνουν τη συντήρηση, 
επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση· 

52. ζητεί από την Επιτροπή να 

διαπιστώσει αν οι αρχές και τα πρότυπα 
της βέλτιστης διαθέσιµης τεχνολογίας θα 
µπορούσαν να επεκταθούν σε όλα τα 
υλικά και τα µέρη κτιρίων, και να 

αναπτύξει ένα «διαβατήριο κτιρίων» που 

θα λαµβάνει υπόψη τη συνολική διάρκεια 

ζωής ενός κτιρίου· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

53. θεωρεί ότι καθώς έχει ήδη καλυφθεί το 

90 % του δοµηµένου περιβάλλοντος του 

2050, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές 

απαιτήσεις και φορολογικά κίνητρα για τον 

τοµέα της ανακαίνισης κτιρίων ώστε το 
ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων να είναι 
ως επί το πλείστον θετικό έως το 2050· 

καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
αναπτύξει µια µακροπρόθεσµη 
στρατηγική για την ανακαίνιση των 
υφιστάµενων κτιρίων και να αναβαθµίσει 
τον ρόλο των εθνικών στρατηγικών 
ανακαίνισης που θεσπίστηκαν µε την 
οδηγία 2012/27/ΕΕ σχετικά µε την 
ενεργειακή απόδοση· 

53. θεωρεί ότι καθώς έχει ήδη καλυφθεί το 

90 % του δοµηµένου περιβάλλοντος του 

2050, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές 

απαιτήσεις και φορολογικά κίνητρα για τον 

τοµέα της ανακαίνισης κτιρίων ώστε το 
ενεργειακό αποτύπωµα των κτιρίων να 
βελτιωθεί έως το 2050·  

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

60. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

υποχρεωτικές διαδικασίες «πράσινων» 
δηµόσιων συµβάσεων· θεωρεί ότι τα 
επαναχρησιµοποιούµενα, επισκευασµένα, 

ανακατασκευασµένα, ανακαινισµένα και 

λοιπά βιώσιµα και αποδοτικά ως προς τη 

χρήση των πόρων προϊόντα και λύσεις 

πρέπει να προτιµώνται σε όλες τις 
δηµόσιες συµβάσεις ή, σε αντίθετη 
περίπτωση, να εφαρµόζεται η αρχή 

«συµµόρφωση ή αιτιολόγηση»· 

60. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

διαδικασίες δηµόσιων συµβάσεων στις 
οποίες τα επαναχρησιµοποιούµενα, 
επισκευασµένα, ανακατασκευασµένα, 

ανακαινισµένα και λοιπά βιώσιµα και 

αποδοτικά ως προς τη χρήση των πόρων 

προϊόντα και λύσεις πρέπει να προτιµώνται 

ή, σε αντίθετη περίπτωση, να εφαρµόζεται 

η αρχή «συµµόρφωση ή αιτιολόγηση»· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

65. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει 

µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2016 την 

ανακοίνωση για τα βιώσιµα τρόφιµα, η 

οποία έχει αναβληθεί επανειληµµένως από 

το 2013· υπογραµµίζει πως, δεδοµένου ότι 

για την παραγωγή και κατανάλωση 

τροφίµων χρησιµοποιείται σηµαντική 

ποσότητα πόρων, η ανακοίνωση θα πρέπει 

να καλύπτει συνολικά την ανεπάρκεια 

πόρων στην αλυσίδα τροφίµων και θα 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη µιας βιώσιµης 

πολιτικής για τα τρόφιµα· καλεί την 

Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα 

αυξηµένης χρήσης φιλικών προς το 

περιβάλλον συσκευασιών στα τρόφιµα, 

συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης της 

σκοπιµότητας για προοδευτική 
αντικατάσταση των συσκευασιών 
τροφίµων µε βιολογικά και 
βιοαποικοδοµήσιµα υλικά, σύµφωνα µε τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα· 

65. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει 

µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2016 την 

ανακοίνωση για τα βιώσιµα τρόφιµα, η 

οποία έχει αναβληθεί επανειληµµένως από 

το 2013· υπογραµµίζει πως, δεδοµένου ότι 

για την παραγωγή και κατανάλωση 

τροφίµων χρησιµοποιείται σηµαντική 

ποσότητα πόρων, η ανακοίνωση θα πρέπει 

να καλύπτει συνολικά την ανεπάρκεια 

πόρων στην αλυσίδα τροφίµων και θα 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη µιας βιώσιµης 

πολιτικής για τα τρόφιµα· καλεί την 

Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα 

αυξηµένης χρήσης φιλικών προς το 

περιβάλλον συσκευασιών στα τρόφιµα, 

συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης της 

σκοπιµότητας του να χρησιµοποιούνται, 
όπου ενδείκνυται, βιολογικά και 
βιοαποικοδοµήσιµα υλικά, σύµφωνα µε τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα, στο πλαίσιο µιας 
προσέγγισης κύκλου ζωής· 

Or. en 

 

 


