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Grozījums Nr.  1 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES rīcība ilgtspējības jomā 

2017/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. atzinīgi vērtē nesenās iniciatīvas 

resursefektivitātes veicināšanai, tostarp 

atkritumu rašanās novēršanas, atkārtotas 

izmantošanas un pārstrādes jomā, kā arī 

attiecībā uz vienīgi nepārstrādājamu 

materiālu izmantošanu enerģijas 

atgūšanai un pārstrādājamu vai tādu 

atkritumu, no kuriem var atgūt 

materiālus, apglabāšanas poligonos 

izbeigšanu, atbilstīgi aprites ekonomikas 

rīcības plānam un priekšlikumam par 

jauniem, vērienīgiem ES mērķiem 

atkritumu apsaimniekošanas jomā, kas, 

citstarp, palīdzēs sasniegt 12. IAM un 

samazinās jūras piesārņojumu ar 

atkritumiem; atzīst, ka, lai izmaksu ziņā 

lietderīgi nodrošinātu IAM un klimata 

mērķu sasniegšanu, būs jāpalielina 

resursefektivitāte un tādējādi tiks panākts, 

ka līdz 2050. gadam kopējās SEG emisijas 

samazināsies par 19 %, un G7 valstu SEG 

emisijas samazināsies līdz pat 25 %; 

norāda, ka 12 no 17 IAM īstenošana ir 

atkarīga no dabas resursu ilgtspējīgas 

izmantošanas; uzsver, cik svarīgs ir 

ilgtspējīgs patēriņš un ražošana, palielinot 

efektivitāti un samazinot piesārņojumu, 

pieprasījumu pēc resursiem un atkritumu 

rašanos; uzsver cik svarīgi ir nošķirt 

izaugsmi, resursu izmantošanu un ietekmi 

uz vidi; aicina Komisiju regulāri izstrādāt 

ziņojumus par aprites ekonomiku, kuros 

18. atzinīgi vērtē nesenās iniciatīvas 

resursefektivitātes jomā, veicinot atkritumu 

rašanās novēršanu, atkārtotu izmantošanu 

un pārstrādi, atbilstīgi aprites ekonomikas 

rīcības plānam un priekšlikumam par 

jauniem, vērienīgiem ES mērķiem 

atkritumu apsaimniekošanas jomā, kas, 

citstarp, palīdzēs sasniegt 12. IAM un 

samazinās jūras piesārņojumu ar 

atkritumiem; atzīst, ka atkritumu 

apglabāšana poligonos un sadedzināšana 

neatbilst aprites ekonomikas koncepcijai; 

atzīst, ka, lai izmaksu ziņā lietderīgi 

nodrošinātu IAM un klimata mērķu 

sasniegšanu, būs jāpalielina 

resursefektivitāte un tādējādi tiks panākts, 

ka līdz 2050. gadam kopējās SEG emisijas 

samazināsies par 19 %, un G7 valstu SEG 

emisijas samazināsies līdz pat 25 %; 

norāda, ka 12 no 17 IAM īstenošana ir 

atkarīga no dabas resursu ilgtspējīgas 

izmantošanas; uzsver, cik svarīgs ir 

ilgtspējīgs patēriņš un ražošana, palielinot 

efektivitāti un samazinot piesārņojumu, 

pieprasījumu pēc resursiem un atkritumu 

rašanos; uzsver cik svarīgi ir nošķirt 

izaugsmi, resursu izmantošanu un ietekmi 

uz vidi; aicina Komisiju regulāri izstrādāt 

ziņojumus par aprites ekonomiku, kuros 

detalizēti norādīta aprites ekonomikas 

situācija un tendences, tādējādi dodot 

iespēju pielāgot politikas virzienus, 
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detalizēti norādīta aprites ekonomikas 

situācija un tendences, tādējādi dodot 

iespēju pielāgot politikas virzienus, 

pamatojoties uz objektīvu, uzticamu un 

salīdzināmu informāciju; turklāt aicina 

Komisiju nodrošināt, ka aprites 

ekonomikas rezultātā būtiski samazinās 

pirmreizējo materiālu izmantošana, 

samazinās materiālu zaudēšana atkritumos, 

tiek pagarināts produktu izmantojamības 

laiks un tiek izmantoti ražošanas 

blakusprodukti un pārpalikušie materiāli, 

kas agrāk tika uzskatīti par atkritumiem; 

aicina Komisiju nākt klajā ar vērienīgu un 

visaptverošu stratēģiju par plastmasu, 

vienlaikus ievērojot arī 2020. gada mērķi 

attiecībā uz ķīmisko vielu videi drošu 

pārvaldību, ņemot vērā 7. vides rīcības 

programmā noteikto mērķi nodrošināt 

netoksiskus materiālu aprites ciklus; 

uzskata, ka Savienības līmenī koordinēta 

rīcība pret pārtikas izšķērdēšanu ir izšķiroši 

svarīga 2. IAM īstenošanai; uzsver, ka ES 

ir apņēmusies līdz 2030. gadam panākt, ka 

pārtikas atkritumu rašanās ir samazināta 

par 50 %; 

pamatojoties uz objektīvu, uzticamu un 

salīdzināmu informāciju; turklāt aicina 

Komisiju nodrošināt, ka aprites 

ekonomikas rezultātā būtiski samazinās 

pirmreizējo materiālu izmantošana, 

samazinās materiālu zaudēšana atkritumos, 

tiek pagarināts produktu izmantojamības 

laiks un tiek izmantoti ražošanas 

blakusprodukti un pārpalikušie materiāli, 

kas agrāk tika uzskatīti par atkritumiem; 

aicina Komisiju nākt klajā ar vērienīgu un 

visaptverošu stratēģiju par plastmasu, 

vienlaikus ievērojot arī 2020. gada mērķi 

attiecībā uz ķīmisko vielu videi drošu 

pārvaldību, ņemot vērā 7. vides rīcības 

programmā noteikto mērķi nodrošināt 

netoksiskus materiālu aprites ciklus; 

uzskata, ka Savienības līmenī koordinēta 

rīcība pret pārtikas izšķērdēšanu ir izšķiroši 

svarīga 2. IAM īstenošanai; uzsver, ka ES 

ir apņēmusies līdz 2030. gadam panākt, ka 

pārtikas atkritumu rašanās ir samazināta 

par 50 %; 

Or. en 



 

AM\1130050LV.docx  PE605.584v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

3.7.2017 A8-0239/2 

Grozījums Nr.  2 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0239/2017 

Seb Dance 

ES rīcība ilgtspējības jomā 

2017/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 18.a uzsver — lai atbalstītu 12.5 IAM 

sasniegšanu (ievērojami samazināt 

atkritumu rašanos, izmantojot rašanās 

novēršanu, mazināšanu, pārstrādi un 

atkārtotu izmantošanu) dalībvalstīm būtu 

jāizbeidz valsts atbalsts atkritumu 

pārvēršanai enerģijā, kā arī citiem 

atkritumu sadedzināšanas veidiem; 

mudina dalībvalstis piešķirt prioritāti tiem 

atkritumu apsaimniekošanas veidiem, 

kam ir augstāks aprites ekonomikas 

potenciāls, kā skaidri norādīts Komisijas 

2017. gada 26. janvāra paziņojumā 

"Atkritumu pārvēršanas enerģijā loma 

aprites ekonomikā" (COM(2017)0034);  

Or. en 

 

 


