
PA\1050762SK.doc PE549.322v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2014 - 2019

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2014/2208(INI)

24.2.2015

NÁVRH STANOVISKA

Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

o efektívnom využívaní zdrojov smerom k obehovému hospodárstvu 
(2014/2208(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Benedek Jávor



PE549.322v01-00 2/4 PA\1050762SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\1050762SK.doc 3/4 PE549.322v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. je presvedčený o tom, že v záujme riešenia globálnych výziev a závislosti EÚ na zdrojoch 
je nevyhnutné, aby energetická účinnosť a efektívne využívanie zdrojov tvorili základ 
európskej priemyselnej obnovy, a EÚ si tak mohla udržať konkurencieschopnosť aj do 
budúcnosti, obnoviť výrobnú kapacitu a vytvárať pracovné miesta pre vysoko 
kvalifikovaných pracovníkov;

2. zdôrazňuje, že lepšie plánovanie, predchádzanie vzniku odpadu, opätovné používanie a 
recyklácia by podnikom v EÚ mohli priniesť podstatné čisté úspory, ktorých výška sa 
odhaduje na 600 miliárd ročne, t. j. 8 % ročného obratu, a zároveň znížiť ročné emisie 
skleníkových plynov o 2 – 4 %1; zdôrazňuje, že zvýšením produktivity zdrojov do roku 
2030 o 30 % by sa HDP mohlo zvýšiť o takmer 1 % a mohli by sa vytvoriť dva milióny 
nových pracovných miest;

3. poukazuje na analýzu Komisie, v ktorej sa uvádza, že nové ciele v oblasti odpadu by 
prispeli k vytvoreniu 180 000 pracovných miest, zvýšeniu konkurencieschopnosti Európy 
a zníženiu dopytu po vzácnych zdrojoch spojených s vyššími nákladmi2; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad tým, že legislatívny návrh o odpadoch bol stiahnutý3, a vyzýva na 
predloženie ambicióznejšieho legislatívneho návrhu, ktorý by sa zaoberal tokmi nielen 
mestského, ale aj priemyselného a obchodného odpadu, a ktorý by bol predložený do roku 
2015 ako súčasť ambicióznejšieho balíka týkajúceho sa obehového hospodárstva, o 
ktorom hovoril podpredseda Timmermans na čiastkovom plenárnom zasadnutí v decembri 
20144;

4. vyzýva na to, aby sa balíkom týkajúcim sa obehového hospodárstva zaviedol v súlade s 
odporúčaniami Európskej platformy pre efektívne využívanie zdrojov5komplexný 
politický rámec, ktorý bude obsahovať konkrétne politické ciele a lepšie integrovať a 

                                               
1 Oznámenie Komisie z 2. júla 2014 s názvom Smerom k obehovému hospodárstvu: program nulového odpadu 
pre Európu (COM(2014)0398).
2 Pracovný dokument útvarov Komisie z 2. júla 2014 obsahujúci zhrnutie posúdenia vplyvu – sprievodný 
dokument k návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica o odpadoch (COM(2014)0397) (SWD 
(2014)0208).
3  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, smernica 
94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, smernica 1991/31/ES o skládkach odpadov, smernica 2000/53/ES o 
vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a 
akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (COM(2014)0397).
4 Doslovný zápis z rozpravy v pléne zo 16. decembra 2014 týkajúcej sa pracovného programu Komisiena rok 
2015.
5 Vyhlásenia a politické odporúčania Európskej platformy pre efektívne využívanie zdrojov, marec 2014:
HYPERLINK 

"http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations
_31-03-2014.pdf" 
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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účinne využívať existujúce politické nástroje; trvá na tom, že nástroje a opatrenia musia 
zabezpečiť skutočné príležitosti pre MSP v obehovom hospodárstve a ich aktívnu účasť v 
ňom; 

5. vyzýva na to, aby sa balíkom týkajúcim sa obehového hospodárstva zaviedla na úrovni 
EÚ politika udržateľného nakladania s materiálmi, ktorá bude vychádzať z prístupu 
založeného na životnom cykle a ktorej cieľom bude ekologicky účinné a voči životnému 
prostrediu ohľaduplné používanie materiálov, a to aj vo fáze návrhu, výroby, spotreby a 
spracovania odpadu;

6. zdôrazňuje, že politika opätovného používania a opráv má veľký potenciál z hľadiska 
vytvárania kvalitných pracovných miest, úspor zdrojov a rozvoja sociálneho hospodárstva 
a sociálnych podnikov; vyzýva na ďalšie stimuly a iné opatrenia podporujúce opätovné 
používanie a posilnenie infraštruktúry a sietí pre opätovné používanie a opravy;

7. poukazuje na priamy hospodársky vplyv, ktorý má plytvanie potravinami na podniky a 
spotrebiteľov, pretože v dôsledku vyhadzovania predajných či jedlých potravín vznikajú 
náklady spojené s odstraňovaním odpadu a dochádza k ekonomickým stratám; pripomína, 
že jedno euro vynaložené na boj proti plytvaniu potravinami by mohlo zabrániť vyhodeniu 
250 kg potravín v hodnote 500 EUR; naliehavo žiada Komisiu, aby v rámci balíka 
týkajúceho sa obehového hospodárstva riešila tiež otázky plytvania potravinami;

8. zdôrazňuje, že je dôležité vytvárať súčinnosť v oblasti priemyslu, pokiaľ ide o recykláciu, 
a pomáhať podnikom zistiť, ako ich energia, odpad a vedľajšie produkty môžu slúžiť ako 
zdroje pre ostatné podniky; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali prístupy, 
aký zaujalo Spojené kráľovstvo v rámci Národného programu priemyselnej symbiózy 
(National Industrial Symbiosis Programme);

9. zdôrazňuje, že potrebné signály pre investície v oblasti efektívneho využívania zdrojov 
môže poskytnúť reforma ekologickej dane (prechod od zdaňovania práce na zdaňovanie 
znečistenia a zdrojov), a vyzýva členské štáty, aby sa v rámci európskeho semestra 
usilovali o pokrok v tejto oblasti;

10. vyzýva Komisiu a Európsku investičnú banku, aby zabezpečili, aby investičný plán pre 
Európu vychádzal z cieľov efektívneho využívania zdrojov a energetickej účinnosti, 
podporoval najmä ekologicky inovatívne MSP a posilňoval poradenské služby zamerané 
na efektívne využívanie zdrojov; vyzýva na to, aby sa financovanie Programu pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) a programu Horizont 2020 
zameriavalo viac na rozvoj ekologicky inovatívnych riešení a zlepšovanie návrhov 
produktov a výkonnosti procesu.


