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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 

regionální rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. domnívá se, že přechod z modelu lineárního hospodářství na oběhový model není 

otázkou volby, nýbrž nezbytnost; domnívá se, že přechod na oběhové hospodářství by 

vedl ke snížení množství odpadu, vytvoření nových pracovních míst, zvýšení 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků, vytvoření příležitostí pro sociální 

začlenění, posílení rozvoje čistých technologií, zlepšení energetické účinnosti a snížení 

spotřeby surovin a závislosti Evropy na dovážených surovinách a energii, např. 

uhlovodíků, nicméně je přesvědčen, že tento přechod vyžaduje inovativní obchodní 

modely, které dokáží uspokojit potřeby lidí v oblasti spotřeby, aniž by měly negativní 

dopad na životní prostředí; 

2. poukazuje na význam oběhového hospodářství pro hospodářskou, sociální a územní 

soudržnost; podotýká, že vytvoření společnosti založené na oběhovém hospodářství si 

vyžádá nový druh know-how a nový přístup, spolupráci zúčastněných stran, rozvoj 

provozního prostředí a změnu způsobů, jakými společnosti podnikají; domnívá se, že je 

nezbytné, aby finanční prostředky politiky soudržnosti účinněji směřovaly do opatření 

podporujících oběhové hospodářství, včetně činností v oblasti odborné přípravy; 

3. v zájmu dobrého fungování součinnosti mezi politikou soudržností a zásadami 

oběhového hospodářství doporučuje uzavřít vícestranné partnerství, do něhož by byli za 

rovných podmínek zapojeni všichni aktéři v rámci celého životního cyklu výrobku – 

veřejné orgány, soukromý sektor, akademičtí pracovníci a nevládní organizace; 

4. žádá, aby byla věnována větší pozornost zmírňování změny klimatu a účinnějšímu 

propojení potenciálu biohospodářství s oběhovým hospodářstvím, jelikož tímto 

způsobem by mohlo dojít ke zlepšení životní úrovně a způsobů obživy ve venkovských 

oblastech; podotýká, že přechod na udržitelné nízkouhlíkové oběhové hospodářství by 

mohl být urychlen tím, že by prostředky na fosilní produkty byly přerozděleny ve 

prospěch obnovitelných výrobků a obnovitelné výroby; 

5. je přesvědčen, že hospodářské, sociální a environmentální výzvy lze řešit 

prostřednictvím lepších finančních nástrojů a přiměřených nástrojů pro územní rozvoj, 

jakož i podporou oběhového hospodářství; zdůrazňuje potřebu dlouhodobé perspektivy 

a jasných investičních signálů pro přechod na oběhové hospodářství; domnívá se, že 

předběžné podmínky byly nápomocné během fáze provádění strategických cílů 

stávajících fondů soudržnosti, ale na období po roce 2020 by mohly být dále podrobněji 

definovány; požaduje v této souvislosti dodržování hierarchie způsobů nakládání 

s odpady, kterou lze formulovat v souboru předběžných podmínek, jež omezují 

využívání fondů na provádění oběhového hospodářství, aniž by porušovaly zásadu 

subsidiarity; požaduje zavedení finančních pobídek za účelem předcházení vzniku 

odpadů, které budou ve striktním souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady 
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stanovenou v článku 4 rámcové směrnice o odpadech1; zdůrazňuje, že touto hierarchií 

by se měly řídit i fondy soudržnosti zavedené za účelem prevence, recyklace 

a opětovného použití odpadu; vyzývá členské státy, které jsou povinny uplatňovat 

hierarchii způsobů nakládání s odpady v EU, aby v rámci investic do infrastruktury pro 

nakládání s odpadem upřednostňovaly prevenci, opětovné použití, přípravu na opětovné 

použití a recyklaci; zdůrazňuje, že je třeba stanovit pravidla, která by určila nástroje 

a subjekty odpovědné za sledování údajů o omezování objemu odpadů vznikajících 

během celého procesu výroby, zpracování a spotřeby; 

6. podporuje zpřísňování požadavků na odpovědnost výrobců a vyzývá k většímu snížení 

plastů v obalech a k tomu, aby velké maloobchodní řetězce zavedly systém opětovně 

použitelných obalů jakožto praktického nástroje pro předcházení vzniku odpadů; 

zdůrazňuje, že je třeba přijmout další opatření, která by prodloužila životnost výrobků 

a podněcovala k jejich opětovnému použití a recyklaci, včetně zavedení finančních 

sankcí za nadměrné obaly; 

7. připomíná nové cíle pro odpad pro roky 2025, 2030 a 2035 stanovené v přezkumu 

právních předpisů EU týkajících se odpadu a zdůrazňuje, že splnění těchto cílů vyžaduje 

politický závazek na celostátní, regionální a místní úrovni, jakož i hospodářské 

investice; vyzývá členské státy, aby plně využily dostupných prostředků Unie na 

podporu takových investic, a zdůrazňuje, že tyto investice povedou k dosažení 

významné návratnosti, pokud jde o hospodářský růst a tvorbu pracovních míst; 

8. zdůrazňuje, že je třeba odděleně sbírat biologický odpad u zdroje a vytvořit nutný rámec 

pro používání kompostu z biologického odpadu v zemědělství a dalších odvětvích; 

zdůrazňuje, že směsný komunální odpad obsahuje vysoký podíl odpadu biologického, 

a poukazuje na skutečnost, že možnosti odděleného sběru takového odpadu nejsou 

dostatečné, což znemožňuje využívání a navracení biologického odpadu do půdy 

v podobě kompostu; 

9. zdůrazňuje, že udržitelnost opětovného použití a recyklace s ohledem na životní cyklus 

rovněž závisí na spotřebě energie v dopravě; zdůrazňuje, že to se vztahuje zejména na 

venkovské oblasti, kde je třeba pokrýt větší vzdálenosti mezi místy sběru odpadu 

a místy, kde je tento odpad zpracováván; naléhavě žádá Komisi, členské státy 

a regionální orgány, aby přístup založený na životním cyklu zohlednily ve svých 

strategiích oběhového hospodářství pro venkovské oblasti s cílem zabránit celkovým 

negativním dopadům na životní prostředí a klima; 

10. zdůrazňuje význam regionálních projektů pro zpracování zcela nerecyklovatelného 

zbytkového odpadu za účelem výroby udržitelných biopaliv druhé generace, a to po 

pečlivém třídění či odděleném sběru v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady; 

11. připomíná význam odborné přípravy pro nová pracovní místa v rámci zelené 

ekonomiky: Evropský sociální fond, spolu s investicemi z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, by měl přispívat k vytváření nových pracovních míst pro oběhové 

hospodářství; 

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 

některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A312%3ATOC
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12. bere na vědomí, že nový restriktivní přístup Číny k dovozu evropského odpadu by mohl 

mít v krátkodobém horizontu negativní dopad na nakládání s odpady v EU; současně se 

domnívá, že je to v zásadě příležitostí pro nakládání s odpady v EU, a vyzývá proto 

členské státy, aby zintenzívnily své úsilí o snížení produkce odpadu, přehodnotily své 

politiky v oblasti nakládání s odpady, zlepšily hospodaření se zdroji a vytvořily funkční 

infrastrukturu EU pro recyklaci, která by podpořila oběhové hospodářství v EU; v této 

souvislosti vítá novou strategii Komise zaměřenou na řešení problematiky plastů 

a doporučuje větší míru konvergence mezi EU a Čínou a dalšími partnery, aby se 

položily základy pro udržitelnou ekonomiku plastů, v níž konstrukce a výroba umožňují 

větší trvanlivost, opětovné použití a vysoce kvalitní recyklaci; 

13. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny definice týkající se odpadu byly v souladu 

s rámcovou směrnicí o odpadech a aby byly dostupné srovnatelné údaje o pokroku, 

jehož dosáhly členské státy a místní a regionální orgány; 

14. vyzývá Komisi, aby důkladněji sledovala provádění ze strany členských států, aby se 

zajistilo dosažení přechodu na oběhové hospodářství; 

15. zdůrazňuje, že mnoho členských států musí ještě vytvořit nezbytnou infrastrukturu pro 

nakládání s odpady; je proto nutné stanovit dlouhodobé strategické cíle, aby se poskytlo 

vodítko pro opatření a investice a aby se zamezilo zejména vytváření nadměrných 

strukturálních kapacit pro nakládání se zbytkovým odpadem a zamezilo se zablokování 

recyklovatelných materiálů ve spodních úrovních hierarchie způsobů nakládání 

s odpady; konstatuje, že za tímto účelem je nezbytné využít evropské strukturální 

a investiční fondy k financování rozvoje infrastruktury pro nakládání s odpady, jež je 

nutná pro prevenci vzniku odpadu, jeho opětovné použití a recyklaci; 

16. připomíná, že základní problém, který je třeba vyřešit jako první, je trh s druhotnými 

surovinami, protože pokud suroviny stojí méně než recyklované materiály, je jasné, že 

se směřování k zelené ekonomice výrazně zbrzďuje a využívání strukturálních fondů by 

se mohlo dostat do začarovaného kruhu; v této souvislosti se domnívá, že některé právní 

předpisy přijaté ad hoc (jako např. nadcházející návrh Komise o plastových výrobcích 

na jedno použití) a vhodné zdanění na úrovni EU jakožto součást vlastních zdrojů pro 

příští víceletý finanční rámec mohou mít rozhodující přínos pro přechod na oběhové 

hospodářství; 

17. vítá návrh na přezkum směrnice 98/83/ES o pitné vodě, který usnadní přechod na 

oběhové hospodářství omezením plastového odpadu z balené vody a bude zároveň 

zahrnovat významné energetické úspory a účinnou správu zdrojů pitné vody; 

18. vyjadřuje svou podporu regionálním projektům na úpravu statkových hnojiv a uzavření 

cyklu minerálních látek živočišného původu, které pomáhají omezit emise skleníkových 

plynů a vyplavování dusičnanů a přispívají k produkci zelené bioenergie; 

19. naléhavě vyzývá Komisi, aby při dodržování řádných regulačních postupů zavedla 

plánovaná opatření oběhového hospodářství, a zdůrazňuje potřebu monitorovat 

prováděcí opatření; 

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly součinnost mezi regionálními projekty 

v zájmu oběhového hospodářství na poli organických hnojiv, jako např. v souvislosti 
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s minerálními koncentráty vysokého stupně získanými při zpracování statkových 

hnojiv, a právní rámce EU, mimo jiné tím, že povolí minerální koncentráty jako zelené 

alternativy k chemickým hnojivům za předpokladu, že budou mít dostatečně vysoký 

koeficient dostupnosti, a pomohou tak zlepšit kvalitu podzemních a povrchových vod; 

naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby ukončily právní diskriminaci udržitelných 

organických hnojiv na bázi živočišného hnoje vůči konvenčním minerálním hnojivům 

a aby za tímto účelem změnily právní předpisy EU a definice; 

21. považuje za nutné, aby členské státy při přípravě vnitrostátních strategií pro nakládání 

s odpady a plánování investic do infrastruktury a oběhového hospodářství náležitě 

využívaly evropské strukturální a investiční fondy v souladu s hierarchií způsobů 

nakládání s odpady, a aby přitom v prvé řadě kladly důraz na předcházení vzniku 

odpadů a opětovné použití a poté na recyklaci; zastává názor, že by Komise v souladu 

s hierarchií způsobů nakládání s odpady měla zajistit větší součinnost mezi programem 

Horizont 2020 a evropskými strukturálními a investičními fondy v zájmu vytvoření 

efektivního finančního rámce, jenž místním orgánům pomůže provádět požadavky 

právních předpisů EU o odpadech a financovat zavádění inovativních technologií 

a inovativního nakládání s odpady; 

22. zdůrazňuje potřebu realizovat závazek Komise ohledně monitorování rámce pro 

oběhové hospodářství s cílem zintenzívnit a vyhodnotit pokrok dosažený v přechodu na 

oběhové hospodářství na úrovni EU a členských států a zároveň snížit administrativní 

zátěž. 

 



 

AD\1151751CS.docx 7/8 PE616.863v02-00 

 CS 

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Datum přijetí 25.4.2018    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

59 

1 

1 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana 

Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam 

Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José 

Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise 

Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, 

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, 

Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav 

Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, 

Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle 

Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, 

Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Caterina Chinnici, Fredrick 

Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Rupert Matthews, Alojz 

Peterle, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Christel Schaldemose 

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 

konečném hlasování 

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski 

 



 

PE616.863v02-00 8/8 AD\1151751CS.docx 

CS 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ 
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

59 + 

ALDE Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, 

Frédérique Ries 

ECR Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

EFDD Piernicola Pedicini 

ENF Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Mylène Troszczynski 

GUE/NGL Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres 

Martínez 

PPE Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José 

Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, 

Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, 

Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, 

Adina-Ioana Vălean 

S&D Nikos Androulakis, Biljana Borzan, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, 

Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, 

Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli 

VERTS/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor 

Škrlec 

 

1 - 

EFDD Julia Reid 

 

1 0 

NI Zoltán Balczó 

 

Význam zkratek: 

+ : pro 

- : proti 

0 : zdrželi se 

 

 


