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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. je přesvědčen o tom, že pro řešení globálních výzev a závislosti EU na zdrojích je 
nezbytné, aby energetická účinnost a účinné využívání zdrojů tvořily základ evropské 
průmyslové obnovy, a EU si tak mohla udržet konkurenceschopnost i do budoucna, 
obnovit výrobní kapacitu a vytvářet pracovní místa pro vysoce kvalifikované pracovníky; 

2. zdůrazňuje, že lepší plánování, předcházení vzniku odpadu, opětovné používání a 
recyklace by podnikům v EU mohly přinést podstatné čisté úspory, jejichž výše se 
odhaduje na 600 miliard ročně, tj. 8 % ročního obratu, a zároveň snížit roční emise 
skleníkových plynů o 2-4 %1; zdůrazňuje, že zvýší-li se produktivita zdrojů do roku 2030 
o 30 %, HDP by se mohlo zvýšit o téměř 1 % a mohly by vzniknout 2 miliony nových 
pracovních míst;

3. upozorňuje na analýzu Komise, v níž se uvádí, že nové cíle v oblasti odpadu by přispěly 
k vytvoření 180 000 pracovních míst, k větší konkurenceschopnosti Evropy a ke snížené 
poptávce po vzácných zdrojích spojených s vyššími náklady2; vyjadřuje hluboké 
politování nad tím, že legislativní návrh o odpadech3byl stažen, a vyzývá k předložení 
legislativního návrhu, který by byl ambicióznější a zabýval by se toky nejen městského, 
ale také průmyslového a obchodního odpadu, a který by byl předložen do roku 2015 jako 
součást ambicióznějšího balíčku týkajícího se oběhového hospodářství, o němž hovořil 
místopředseda Timmermans na dílčím plenárním zasedání v prosinci 20144;

4. vyzývá k tomu, aby balíček týkající se oběhového hospodářství zavedl v souladu 
s doporučeními Evropské platformy pro účinné využívání zdrojů5 komplexní politický 
rámec, který bude zahrnovat konkrétní politické cíle a lépe integrovat a účinně využívat 
stávající politické nástroje; trvá na tom, že nástroje a opatření musí zajistit skutečné 
příležitosti pro malé a střední podniky v oběhovém hospodářství a jejich aktivní účast 
v něm; 

5. vyzývá k tomu, aby balíček týkající se oběhového hospodářství zavedl na úrovni EU 
politiku udržitelného nakládání s materiály, která bude vycházet z přístupu založeného na

                                               
1 Sdělení Komise ze dne 2. července 2014 nazvané „Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového 
odpadu pro Evropu“(COM(2014)0398).
2 Pracovní dokument útvarů Komise ze dne 2. července 2014 obsahující shrnutí posouzení dopadů doprovázející 
návrh směrnice, kterou se mění směrnice o odpadech (COM(2014)0397) (SWD(2014)0208).
3 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 
94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES 
o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a 
akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (COM(2014)0397).
4 Doslovný záznam rozpravy v plénu ze dne 16. prosince 2014 týkající se pracovního programu Komise na rok 
2015.
5 Prohlášení a politická doporučení Evropské platformy pro účinné využívání zdrojů (EREP), březen 2014:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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životním cyklu a jejímž cílem bude ekologicky účinné a vůči životnímu prostředí 
ohleduplné používání materiálů, a to i ve fázi návrhu, výroby, spotřeby a zpracování 
odpadu; 

6. zdůrazňuje, že politika opětovného používání a oprav v sobě skrývá velký potenciál 
z hlediska vytváření kvalitních pracovních míst, úspor zdrojů a rozvoje sociální 
ekonomiky a sociálních podniků; vyzývá k dalším pobídkám a jiným opatřením 
podporujícím opětovné používání a posílení infrastruktury a sítí pro opětovné používání a 
opravy;

7. poukazuje na přímý hospodářský dopad, který má plýtvání potravinami na podniky a 
spotřebitele, neboť v důsledku vyhazování prodejných či poživatelných potravin vznikají 
náklady související s odstraňováním odpadu a dochází k ekonomickým ztrátám; 
připomíná, že jedno euro vynaložené na boj proti plýtvání potravinami by mohlo zabránit 
vyhození 250 kg potravin v hodnotě 500 EUR; naléhavě žádá Komisi, aby v rámci balíčku 
týkajícího se oběhového hospodářství řešila také otázky plýtvání potravinami;

8. poukazuje na důležitost vytváření průmyslových synergií z hlediska recyklace a 
poskytování pomoci společnostem, které se tak mohou dozvědět o tom, jak jejich energie, 
odpad a vedlejší produkty mohou sloužit jako zdroje pro jiné; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby podporovaly takové přístupy jako ve Spojeném království, kde vznikl národní 
program průmyslové symbiózy;

9. zdůrazňuje, že potřebné signály pro investice v oblasti účinného využívání zdrojů může 
poskytnout reforma ekologické daně (nezdaňovat práci, ale znečišťování a zdroje), a 
vyzývá členské státy, aby v rámci evropského semestru usilovaly o pokrok v této oblasti;

10. vyzývá Komisi a Evropskou investiční banku, aby zajistily, že investiční plán pro Evropu 
bude vycházet z cílů účinného využívání zdrojů a energetické účinnosti, podporovat 
zejména ekologicky inovativní malé a střední podniky a posilovat poradenské služby 
zaměřené na účinné využívání zdrojů; vyzývá k tomu, aby se financování programu pro 
konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) a programu 
Horizont 2020 zaměřovalo více na rozvoj ekologicky inovativních řešení a zlepšování 
návrhů produktů a výkonnosti procesu.


