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DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ 

Obehové hospodárstvo je novou koncepciou európskej politiky, ktorá predpokladá 

štrukturálnu premenu našej ekonomiky z modelu „vziať, vyrobiť, odhodiť“ na cyklický 

model, ktorý je o niečo viac v súlade s prírodným systémom. Preto v záujme dosiahnutia 

posunu a zmeny do budúcnosti Európska komisia v decembri 2015 vydala akčný plán pre 

obehové hospodárstvo ako široký rámec EÚ pre verejnú politiku, ktorý má za cieľ nanovo 

definovať náš spoločenský prístup k výrobe a spotrebe tovarov a služieb. Jednou z kľúčových 

politík Európskej únie je politika súdržnosti, ktorá je vnímaná ako jedna z hlavných zdrojov 

investícií. Okrem toho, so zreteľom na zásady proporcionality a subsidiarity, politika 

súdržnosti zároveň poskytuje najúčinnejšie nástroje na vykonávanie obehového hospodárstva. 

Viacúrovňové riadenie, ktoré predstavuje nosný pilier politiky súdržnosti, funguje na základe 

rovnakého pravidla. Uvedené dve verejné politiky sa preto riadia rovnakou logikou a pri 

dosahovaní ich politických cieľov by sa mali navzájom dopĺňať. Musíme uznať a posilniť 

existujúce politické nástroje v rámci oboch politík, aby bol plne využitý ich spomínaný 

potenciál. 

Úloha politiky súdržnosti a podpora obehového hospodárstva 

Počas prípravy programového obdobia na roky 2014 – 2020 obehové hospodárstvo nebolo 

chápané ako politická priorita Európskej únie. Preto po prijatí akčného plánu pre obehové 

hospodárstvo vznikli snahy, aby v rámci fondov EŠIF bol uznaný príslušný a dostupný 

investičný potenciál, ktorý by mohol do budúcnosti zjednodušiť vykonávanie obehového 

hospodárstva.  

Existuje investičný potenciál vo výške 5,5 miliárd EUR na zlepšenie odpadového 

hospodárstva a zameranie sa na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné používanie a 

recykláciu, čo sú uprednostňované možnosti nakladania s odpadom v Európskej únii. Okrem 

toho sa vo výrobných procesoch šetrných k životnému prostrediu a v efektívnosti využívania 

zdrojov v MSP nachádza 2,3 miliárd EUR. Politika súdržnosti môže podporovať opätovné 

využívanie vody, pričom  v období rokov 2014 – 2020 je na investície v sektore vodného 

hospodárstva vyhradených 15 miliárd EUR. Dostupný je aj dôležitý výskum a možnosti 

financovania inovácií, pričom obehové hospodárstvo predstavuje prioritou v rámci stratégie 

pre inteligentnú špecializáciu, ktorá usmerňuje tieto investície.  

Obehové hospodárstvo ako stratégia pre udržateľný a regionálny rozvoj 

Všetky mestá a obce Európskej únie budú predstavovať hlavný nástroj opatrení, ktoré sa 

týkajú obehového hospodárstva. Miestne a regionálne orgány majú najbližšie k občanom a 

miestnym problémom, a preto majú lepšiu predstavu o problémoch a výzvach na miestnej 

úrovni. Z toho dôvodu je mimoriadne dôležité, aby bola zabezpečená primeraná funkčná a 

finančná nezávislosť miestnych a lokálnych orgánov, najmä pokiaľ ide o ich právo pripraviť a 

vykonávať vlastné rozvojové stratégie, miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) a 

integrované územné investície (ITI), ktoré sú určené miestnym zainteresovaným stranám na 

pomoc pri kombinovaní finančných prostriedkov a plánovaní miestnych iniciatív zameraných 

na obehové hospodárstvo. 

Od doby prechodu od lineárneho modelu k obehovému modelu je uvažovanie v systémoch 

základnou zásadou obehového hospodárstva, ktoré možno dosiahnuť pomocou spolupráce a 

spájania obchodných a výrobných modelov. V správe sa tiež upriamuje pozornosť na úlohu 
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malých a stredných podnikov, ktoré lepšie poznajú miestny trh a môžu prispieť k zvýšeniu 

informovanosti o pozitívnych postupoch prostredníctvom spolupráce s komunitami, vytvárať 

hodnotu a udržateľné pracovné miesta na miestnej úrovni. Prostredníctvom inovácií a rozvoja 

poskytujú malé a stredné podniky trhu a spoločnosti nové riešenia a obehové obchodné 

modely.  V tomto procese sa spoliehajú na politiku súdržnosti, najmä na inteligentnú 

špecializáciu a súčinnosť s programom Horizont 2020, európske štrukturálne a investičné 

fondy a na investície vytvorené prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB) a 

Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) a podobne. Mali by sme podporovať tieto 

snahy a v tomto smere prispôsobiť obe politiky, aby sme dosiahli, že súčasné inovácie sa 

stanú realitou zajtrajška. Nanešťastie, stále zaznamenávame nedostatočný dopyt po výrobkoch 

a službách z obehového hospodárstva, často preto, lebo sú drahšie ako tie z lineárneho 

hospodárstva, zatiaľ čo negatívne externality druhého uvedeného hospodárstva sa neberú do 

úvahy. Vynikajúcim nástrojom pre verejné orgány na stimulovanie trhov v obehovom 

hospodárstve je zelené verejné obstarávanie v kombinácii s obehovým obstarávaním. 

Okrem toho je makroregionálny prístup kľúčový pri dosahovaní regionálnej spolupráce a 

koordinácie, a zároveň poskytuje príležitosť na založenie regionálnych trhov, najmä v oblasti 

druhotných surovín. Preto musíme zefektívniť vytváranie spoločných kapacít, napríklad 

pokiaľ ide o spracovanie odpadových olejov a iné možnosti recyklácie. Programy 

cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce sú rozhodujúce pri podpore medziregionálnej 

spolupráce v oblasti činností obehového hospodárstva, propagovania priemyselnej symbiózy, 

zvyšovania povedomia a zdieľania poznatkov a najlepších postupov. 

Uvedené úsilie je vyvíjané preto, aby sa naše regióny a miestne komunity na svetových trhoch 

stali odolnejšie a konkurencieschopnejšie. Obehové hospodárstvo poskytuje miestne pracovné 

miesta a obchodné modely, ktoré sa nachádzajú v centre Európskej únie, v jej regiónoch a 

miestnych samosprávach. Jedným hlavným predpokladov na dosiahnutie plne funkčného 

modelu obehového hospodárstva je zvýšenie výroby udržateľnej a miestnej energie, pričom je 

zároveň potrebné  zvyšovať efektívne využívanie zdrojov a obeh zhodnotených materiálov. 

Obnoviteľné zdroje energie sú jedným zo základných pilierov na podporu obehového 

hospodárstva, a preto obnoviteľné zdroje energie predstavujú jednu z najdôležitejších 

nepriamych investícií do obehového hospodárstva, ktoré majú značný potenciál podporiť 

tvorbu zelených pracovných miest na miestnej úrovni. 

Biohospodárstvo ako ustálená oblasť verejnej európskej politiky  pozostáva z rozhodujúcich 

politických opatrení, ktoré môžu významne prispieť k vykonávaniu obehového hospodárstva. 

Príklon k biosurovinám a biologickým metódam spracovania by mohol do roku 2030 zabrániť 

vypusteniu až 2,5 miliárd ton ekvivalentu CO2 za rok a zároveň by sa tým znížila závislosť od 

fosílnych palív, čo pre Európsku úniu predstavuje kľúčovú dlhodobú výzvu. Biologické, 

biologicky rozložiteľné a kompostovateľné materiály, ako aj stále materiály sú dôležité pri 

dosahovaní efektívnejšieho využívania zdrojov a pri udržaní cenných materiálov v uzavretom 

obehu. Inovačný potenciál do budúcnosti spočíva v dosiahnutí účinnejšej správy zásob 

biokrmiva, ako aj v postupnom vyraďovaní toxických látok zo všetkých materiálov. 

Jedným z prvých legislatívnych krokov smerom k zavedeniu balíka predpisov o obehovom 

hospodárstve bol balík predpisov o odpade, ktorý definoval mnohé potrebné opatrenia na 

správne zaobchádzanie s odpadom, čo je hlavnou výzvou pre miestne samosprávy a regióny. 

Dosiahnutie cieľov, ktoré sú stanovené v balíku predpisov o odpade by malo byť nevyhnutne 

finančne podporené v rámci politiky súdržnosti. S ohľadom na sadzby za recykláciu, ktoré sú 
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stanovené na európskej úrovni a predpokladaný časový rámec vykonávania, je potrebné 

sústrediť investície na vyšších úrovniach hierarchie odpadového hospodárstva, aby bolo 

možné dosiahnuť ciele a zabrániť dlhodobým technologickým obmedzeniam. Členské štáty 

by mali využiť vnútroštátne stratégie obehového hospodárstva a národné plány odpadového 

hospodárstva ako dlhodobé politické nástroje, ktoré môžu poskytnúť presné usmernenia 

všetkým zainteresovaným stranám a vyslať signál Európskej komisii, že sú na dobrej ceste 

dosiahnuť obehové hospodárstvo. 

Plytvanie potravinami je na celosvetovej úrovni považované za najvážnejší ekonomický a 

etický problém, ktorý je potrebné riešiť na každom stupni potravinového reťazca. V 

súčasnosti v Európskej únii vznikne 173 kg potravinového odpadu na osobu ročne, čo 

predstavuje 20 % ročnej výroby potravín v Európe. V boji proti tejto ďalekosiahlej výzve sú 

aktivity vyvíjané na miestnej úrovni veľmi účinné, keďže boli zaznamenané niektoré úspešné 

prípady a projekty, ktoré boli realizované naprieč Európou. Preto by sa mali zvýšiť možnosti 

financovania, ktoré sa týkajú tejto dôležitej oblasti politiky. 

Bolo dokázané, že odhadzovanie odpadkov je jedným z najpálčivejších svetových problémov, 

ktorý má najväčší vplyv na miestne komunity a kvalitu ich života. Niektoré odhady dokazujú, 

že odstraňovanie odpadu stojí každého európskeho daňovníka približne 25 EUR ročne, zatiaľ 

čo v niektorých členských štátoch môžu náklady dosahovať až 54 EUR ročne. Boj proti 

odpadu musí byť lepšie propagovaný a financovaný prostredníctvom EŠIF, keďže má 

environmentálny a súčasne aj sociálny prínos. Dôsledky nečinnosti najviac pociťujú 

najchudobnejšie vrstvy spoločnosti. Okrem toho, aby bola vyriešená problematika morského 

odpadu, treba zabrániť odhadzovaniu odpadkov na zem. 

Obehové hospodárstvo v rámci politiky súdržnosti po roku 2020  

Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo sa netýkajú iba opatrení v oblasti infraštruktúry, 

ale aj týkajú sa aj sociálnej súdržnosti a solidarity. Poskytujú odpovede na výzvy, ktorým 

čelia miestne a regionálne komunity pri riešení najdôležitejších problémov, ktoré súvisia s 

klímou.  Preto sa v tejto správe uvažuje o zavedení nového ex-ante ustanovenia o 

podmienenosti, ktoré má za cieľ dosiahnuť obehové hospodárstvo v rámci politiky súdržnosti, 

aby nové operačné programy mohli lepšie odrážať zásady obehového hospodárstva. V správe 

sa požaduje vykonávanie príslušnej metodiky sledovania výdavkov na presné monitorovanie 

prínosu politiky súdržnosti pri dosiahnutí obehového hospodárstva a vyzýva na výrazné 

zvýšenie výdavkov súvisiacich s klímou a obehovým hospodárstvom po roku 2020. 
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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o politike súdržnosti a obehovom hospodárstve 

(2017/2211(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), najmä na jej článok 3, a na 

Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej články 4, 11, 174,191 až 349, 

– so zreteľom na Parížsku dohodu, rozhodnutie 1/CP.21 a 21. konferenciu zmluvných 

strán UNFCCC (COP21) a 11. konferenciu zmluvných strán, ktorá slúžila ako stretnutie 

zmluvných strán Kjótskeho protokolu (CMP11) a ktorá sa konala od 30. novembra do 

11. decembra 2015 v Paríži, 

– so zreteľom na článok 7 ods. 2 a článok 11 ods. 2 Parížskej dohody, v ktorých sa 

uznávajú miestne, nižšie ako národné a regionálne rozmery zmeny klímy a opatrení na 

ochranu klímy, 

– so zreteľom na nové ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, najmä cieľ 7: 

„zabezpečiť prístup k dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre 

všetkých“ a cieľ 11: „premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné 

a trvalo udržateľné“, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 

decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 

fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a 

rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len 

„nariadenie o spoločných ustanoveniach“)1, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 

zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných 

ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a ktorým sa 

zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/20062,  

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. 

decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 

1081/20063, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 

17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná 

spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja4, 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320. 
2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289. 
3 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470. 
4 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259. 
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– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. 

decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení 

územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie 

zakladania a fungovania takýchto zoskupení5, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 

17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 

č. 1084/20066, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20027, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2017 pod názvom Úloha 

energetického zhodnocovania odpadu v obehovom hospodárstve (KOM(2017)0034), 

– so zreteľom na správu Komisie z 26. januára 2017 o vykonávaní akčného plánu pre 

obehové hospodárstvo (COM(2017)0033), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. decembra 2015 s názvom Investovanie 

do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (COM(2015)0639), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. decembra 2015 s názvom Kruh sa uzatvára – 

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2014 s názvom Smerom k obehovému 

hospodárstvu: Program nulového odpadu pre Európu (COM(2014)0398), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2014 s názvom Zelený akčný plán pre MSP 

– umožniť MSP premeniť výzvy v oblasti životného prostredia na podnikateľské 

príležitosti (COM(2014)0440), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia 

na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 13. februára 2012 s názvom Inovácie pre 

udržateľný rast – biohospodárstvo pre Európu (COM(2012)0060), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. júla 2012 nazvané európska iniciatíva v oblasti 

inteligentných miest (COM(2012)4701), 

– so zreteľom na štúdiu z decembra 2017, ktorú zadala Komisia, s názvom Integrácia 

environmentálnych hľadísk v rámci fondov v oblasti politiky súdržnosti (EFRR, ESF, 

KF) – výsledky, vývoj a trendy za tri programové obdobia (2000 – 2006, 2007 – 2013, 

2014 – 2020), 

                                                 
5 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 303. 
6 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 281. 
7 Ú. v. ES L 298, 26.10.12 s, 1 
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– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o investovaní do zamestnanosti 

a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov: 

hodnotenie správy na základe článku 16 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach8, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2016 o Európskej územnej spolupráci – 

najlepšie postupy a inovatívne opatrenia9, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o synergiách v záujme inovácie: 

európske štrukturálne a investičné fondy, Horizont 2020 a iné európske inovačné fondy 

a programy EÚ10, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 k efektívnemu využívaniu zdrojov: 

smerom k obehovému hospodárstvu11, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2015 o možnostiach ekologického rastu pre 

MSP12, 

– so zreteľom na vyhlásenie o inteligentných ostrovoch z 28. marca 2017, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) a 

prílohu 3 k rozhodnutiu Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe 

schvaľovania vypracovania iniciatívnych správ, 

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre životné 

prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0000/2018), 

A. keďže miestne a regionálne orgány majú vedúcu úlohu pri prechode na obehové 

hospodárstvo a keďže ich prínos je kľúčový pre dosiahnutie tohto prechodu; 

B. keďže prechod k silnejšiemu, viac obehovému hospodárstvu je výzvou pre všetky 

európske regióny, ale zároveň predstavuje kľúčové príležitosti pre tieto regióny; 

C. keďže dosahovanie cieľov Parížskej dohody znamená prechod na viac obehové 

hospodárstvo; 

D. keďže politika súdržnosti ponúka nielen investičné príležitosti reagovať na  miestne 

potreby prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ale 

ponúka aj integrovaný politický rámec na pomoc európskym regiónom pri riešení 

mnohých výziev v oblasti ich rozvoja prostredníctvom podpory účinného využívania 

zdrojov a trvalo udržateľného rozvoja, ako aj územnej spolupráce a budovania kapacít; 

E. keďže v súčasnom legislatívnom rámci politiky súdržnosti sa ako cieľ nespomína 

prechod na obehové hospodárstvo a keďže trvalo udržateľný rozvoj je horizontálnym 

princípom na využívanie fondov EŠIF, ako je definované v článku 8, ako aj v 

                                                 
8 Prijaté texty, P8_TA(2017)0053. 
9 Prijaté texty, P8_TA(2016)0321. 
10 Prijaté texty, P8_TA(2016)0311. 
11 Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 65. 
12 Ú. v. EÚ C 353, 27.9.2016, s. 27. 
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spoločnom strategickom rámci (Príloha I) nariadenia o spoločných ustanoveniach; 

F. keďže mnohé z tematických cieľov stanovených pre fondy EŠIF, ktoré sú v súlade so 

stratégiou Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, trvalo udržateľného a 

inkluzívneho rastu, ako aj s tým súvisiace ex ante podmienky sú relevantné vo vzťahu k 

cieľom obehového hospodárstva; 

G. keďže článok 6 nariadenia o spoločných ustanoveniach stanovuje, že operácie 

podporované z fondov EŠIF musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi Únie a 

vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré sa týkajú uplatňovania práva Únie vrátane 

právnych predpisov v oblasti životného prostredia; 

Úloha politiky súdržnosti a podpora obehového hospodárstva 

1. konštatuje, že podľa správy Komisie o vykonávaní akčného plánu pre obehové 

hospodárstvo dosahuje podpora EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 pre inovácie, MSP, 

nízkouhlíkové hospodárstvo a ochranu životného prostredia sumu 150 miliárd EUR 

a mnohé z uvedených oblastí prispievajú k prechodu na obehové hospodárstvo; 

2. vyjadruje však poľutovanie nad tým, že, ako sa zdôrazňuje v štúdii, ktorú vypracovala 

Komisia, súčasný politický rámec neumožňuje zachytiť úplný prínos politiky súdržnosti 

pre obehové hospodárstvo; v tejto súvislosti konštatuje, že vymedzenie existujúcich 

kategórií „intervenčných oblastí“, ktoré sa používajú na pridelenie finančných 

prostriedkov, sa nevzťahuje na samotné obehové hospodárstvo; 

3. konštatuje, že niektoré regióny využili svoju stratégiu pre inteligentnú špecializáciu, aby 

stanovili priority spojené s obehovým hospodárstvom, a usmerňujú investície do 

výskumu a inovácií prostredníctvom politiky súdržnosti smerom k dosahovaniu tohto 

cieľa; 

4. víta zriadenie Európskeho centra excelentnosti pre efektívne využívanie zdrojov pre 

MSP; 

5. opakuje svoj názor, že obehové hospodárstvo presahuje odpadové hospodárstvo 

a zahŕňa oblasti, ako napr. ekologické pracovné miesta, energia z obnoviteľných 

zdrojov, efektívne využívanie zdrojov, biohospodárstvo, vodné hospodárstvo, 

energetická účinnosť, potravinový odpad, morský odpad, výskum, vývoj a inovácie v 

príslušných oblastiach; uznáva však, že infraštruktúra na nakladanie s odpadom je 

kľúčovým prvkom na obmedzenie lineárnych modelov výroby a spotreby; 

6. zdôrazňuje existenciu a význam ex ante kondicionalít v EŠIF, ktoré súvisia s „podporou 

hospodársky a environmentálne udržateľných investícií do sektora odpadového 

hospodárstva“; vyjadruje však poľutovanie nad zanedbaním hierarchie odpadového 

hospodárstva a nedostatočným posúdením dlhodobých výsledkov z environmentálneho 

hľadiska vo veľkom počte prípadov, ktoré sú spolufinancované z EŠIF; 

7. zdôrazňuje význam uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva ako nevyhnutnú 

podmienku pre dosiahnutie obehového hospodárstva; okrem toho uznáva, že negatívny 

trend smerovania investícií z EŠIF na nižšie úrovne hierarchie odpadového 

hospodárstva, najmä na mechanické biologické čističky a spaľovne, môže viesť 



 

PE619.126v02-00 10/11 PR\1147890SK.docx 

SK 

k nadmerným kapacitám a dlhodobému technologickému obmedzeniu (lock-in), čím sa 

ohrozí dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti recyklácie; 

Obehové hospodárstvo ako stratégia pre udržateľný a regionálny rozvoj 

8. zdôrazňuje význam zásady partnerstva a dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú zainteresované 

strany pri vypracúvaní dohôd o partnerstve a operačných programov; vyzýva na 

skutočné zapojenie partnerov do procesov v rámci politiky a na primerané začlenenie 

cieľov obehového hospodárstva do programových dokumentov; 

9. konštatuje, že projekty súvisiace s obehovým hospodárstvom, ktoré boli podporované 

politikou súdržnosti, boli prínosnejšie pre rozvinutejšie regióny; preto vyzýva menej 

rozvinuté regióny, aby zintenzívnili svoje úsilie na dosiahnutie technologického 

pokroku prostredníctvom vykonávania viacerých projektov, ktoré spĺňajú zásady 

obehového hospodárstva; 

10. zdôrazňuje potenciál biohospodárstva v oblasti regionálneho rozvoja; vyzýva na väčšie 

využívanie prostriedkov EŠIF na zavádzanie existujúcich inovácií a na ďalšiu podporu 

inovácií v oblasti vývoja biologických, biologicky rozložiteľných a kompostovateľných 

materiálov vyrobených z udržateľne spravovaných zásob biokrmiva; 

11. vyzýva na zlepšenie prístupu miestnych orgánov k financovaniu s cieľom smerovať 

investície do zelených pracovných miest a do transformácie energetiky na miestnej 

úrovni vrátane energetickej účinnosti, decentralizovaného dodávania energie 

a obehového hospodárstva; 

12. poukazuje na to, že zo vzorky 32 preskúmaných operačných programov posúdených 

v štúdii o začlenení environmentálnych hľadísk do fondov politiky súdržnosti sa deväť 

týka obehového hospodárstva a šesť zelených pracovných miest; víta súčasné úsilie 

vnútroštátnych a regionálnych orgánov, ale súčasne vyzýva členské štáty na lepšie 

integrovanie obehového hospodárstva do svojich operačných programov a dohôd 

o partnerstve; 

13. domnieva sa, že plánovanie EŠIF v budúcnosti by malo byť lepšie prepojené 

s národnými plánmi v oblasti energetiky a klímy na rok 2030; 

14. vyzýva členské štáty, aby posilnili cezhraničnú spoluprácu, najmä prostredníctvom 

Európskej územnej spolupráce (EÚS), v záujme vykonávania projektov súvisiacich 

s obehovým hospodárstvom; 

15. zdôrazňuje potenciál makroregionálnych stratégií napomáhať pri dosahovaní obehového 

hospodárstva, a to nielen v členských štátoch, ale aj v krajinách mimo EÚ, ktoré sa 

nachádzajú v tej istej zemepisnej oblasti; zdôrazňuje, že tieto stratégie by mohli 

podporiť vytvorenie trhu s druhotnými surovinami pre Úniu; 

16. pripomína svoje postoje týkajúce sa významu primeraného budovania a udržiavania 

kapacít miestnych, regionálnych a národných verejných orgánov, čo je veľmi dôležité aj 

pre prechod na obehové hospodárstvo; poukazuje na významnú úlohu, ktorú by v tejto 

oblasti mohla zohrávať technická podpora; 



 

PR\1147890SK.docx 11/11 PE619.126v02-00 

 SK 

17. zdôrazňuje významnú úlohu zeleného verejného obstarávania, ktoré je hnacou silou 

obehového hospodárstva s potenciálnym trhom odhadovaným na 1,8 bilióna EUR 

ročne, pri poskytovaní verejných zákaziek, tovarov a služieb13; 

18. vyzýva miestne a regionálne orgány, aby viac investovali do vzdelávania a zvyšovania 

povedomia o prínosoch a výhodách všetkých opatrení s cieľom zavedenia obehového 

hospodárstva prostredníctvom projektov v rámci politiky súdržnosti, a tým zvýšili účasť 

občanov a vplývali na správanie spotrebiteľov; 

Obehové hospodárstvo v rámci politiky súdržnosti po roku 2020 

19. vyzýva Komisiu, aby na ďalšie programové obdobie zaviedla príslušnú metodiku 

sledovania s cieľom umožniť presné monitorovanie prínosu politiky súdržnosti 

k dosiahnutiu obehového hospodárstva; 

20. vyzýva Komisiu, aby v rámci budúcej politiky súdržnosti navrhla nové ustanovenie ex 

ante kondicionality, ktoré sa bude týkať dosahovania obehového hospodárstva, 

napríklad prostredníctvom rozvoja stratégií obehového hospodárstva; 

21. zdôrazňuje význam posilnenia podpory v rámci politiky súdržnosti na trvalo udržateľný 

rozvoj miest, a v tejto súvislosti vyzýva, aby mali ciele obehového hospodárstva  

významnejšiu úlohu; vyzýva, aby sa pokračovalo v inovatívnych mestských opatreniach 

v tejto oblasti, a žiada Komisiu, aby v maximálnej miere využila skúsenosti získané 

v období rokov 2014 – 2020 pri príprave návrhov v budúcnosti; 

22. zdôrazňuje vzájomnú závislosť obehového hospodárstva a zmiernenia zmeny klímy, 

a preto vyzýva na výrazné zvýšenie výdavkov súvisiacich s obehovým hospodárstvom 

a  klímou v rámci politiky súdržnosti po roku 2020; 

° 

° ° 

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 

 

                                                 
13 „Nakupovanie ekologických výrobkov! Príručka o environmentálnom verejnom obstarávaní v Európe“, 

3. vydanie, Európska komisia, 2016. 


