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BG Единство в многообразието BG 

3.7.2017 A8-0239/1 

Изменение  1 

Елеонора Еви, Пиерникола Педичини 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0239/2017 

Себ Данс 

Действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта 

2017/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. приветства последните 

инициативи за насърчаване на 

ефективното използване на ресурсите, 

наред с другото, чрез насърчаване на 

предотвратяването, повторната 

употреба и рециклирането на отпадъци, 

ограничаване на оползотворяването 

на отпадъци за получаване на енергия 

до неподлежащите на рециклиране 

материали и постепенно премахване 

на депонирането на подлежащите на 

рециклиране или оползотворяване 
отпадъци, както се предлага в плана за 

действие за кръгова икономика и 

предложението за нови, амбициозни 

цели на ЕС в областта на отпадъците, 

което, наред с другото, ще допринесе за 

постигането на ЦУР 12 и за 

намаляването на морските отпадъци; 

признава, че постигането на ЦУР и 

изпълнението по разходноефективен 

начин на целите в областта на 

изменението на климата ще изискват 

увеличаване на ефективността на 

ресурсите, и че до 2050 г. сами по себе 

си ще намалят годишните емисии на 

парникови газове в световен мащаб с 

19%, а емисиите на парникови газове 

само на държавите от Г-7 с до 25%; 

изтъква факта, че 12 от 17-те ЦУР 

зависят от устойчивото използване на 

природни ресурси; подчертава 

18. приветства последните 

инициативи за насърчаване на 

ефективното използване на ресурсите 

чрез насърчаване на предотвратяването, 

повторната употреба и рециклирането 

на отпадъци, както се предлага в плана 

за действие за кръгова икономика и 

предложението за нови, амбициозни 

цели на ЕС в областта на отпадъците, 

което, наред с другото, ще допринесе за 

постигането на ЦУР 12 и за 

намаляването на морските отпадъци; 

признава, че депонирането и 

изгарянето на отпадъци не се 

вписват в концепцията за кръгова 

икономика; признава, че постигането на 

ЦУР и изпълнението по 

разходноефективен начин на целите в 

областта на изменението на климата ще 

изискват увеличаване на ефективността 

на ресурсите, и че до 2050 г. сами по 

себе си ще намалят годишните емисии 

на парникови газове в световен мащаб с 

19%, а емисиите на парникови газове 

само на държавите от Г-7 с до 25%; 

изтъква факта, че 12 от 17-те ЦУР 

зависят от устойчивото използване на 

природни ресурси; подчертава 

значението на устойчивото потребление 

и производство чрез повишаване на 

ефективността и чрез намаляване на 

замърсяването, търсенето на ресурси и 
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значението на устойчивото потребление 

и производство чрез повишаване на 

ефективността и чрез намаляване на 

замърсяването, търсенето на ресурси и 

отпадъците; подчертава необходимостта 

да се прекъсне връзката между 

икономическия растеж, използването на 

ресурсите и въздействието върху 

околната среда; призовава Комисията да 

изготвя редовни доклади относно 

кръговата икономика, които да 

представят подробна информация за 

нейното състояние и тенденции и да 

дават възможност за промяна на 

съществуващите политики въз основа на 

обективна, надеждна и съпоставима 

информация; освен това призовава 

Комисията да гарантира, че кръговата 

икономика ще постигне значителен спад 

в използването на нови материали, 

намаляване на отпадъчните материали, 

по-дълготрайни продукти и 

оползотворяване на странични продукти 

от производството и излишни 

материали, които преди са били считани 

за отпадъчни потоци; призовава 

Комисията да изготви амбициозна и 

всеобхватна стратегия относно 

пластмасите, като същевременно се 

придържа към целта за 

екологосъобразно управление на 

химикалите до 2020 г. и вземе под 

внимание целта за цикли на нетоксични 

материали, определена в Седмата 

програма за действие за околната среда; 

счита, че координираните действия на 

европейско равнище срещу 

разхищаването на храни е от решаващо 

значение за ЦУР 2; подчертава целта на 

ЕС за намаляване на хранителните 

отпадъци с 50% до 2030 г.; 

отпадъците; подчертава необходимостта 

да се прекъсне връзката между 

икономическия растеж, използването на 

ресурсите и въздействието върху 

околната среда; призовава Комисията да 

изготвя редовни доклади относно 

кръговата икономика, които да 

представят подробна информация за 

нейното състояние и тенденции и да 

дават възможност за промяна на 

съществуващите политики въз основа на 

обективна, надеждна и съпоставима 

информация; освен това призовава 

Комисията да гарантира, че кръговата 

икономика ще постигне значителен спад 

в използването на нови материали, 

намаляване на отпадъчните материали, 

по-дълготрайни продукти и 

оползотворяване на странични продукти 

от производството и излишни 

материали, които преди са били считани 

за отпадъчни потоци; призовава 

Комисията да изготви амбициозна и 

всеобхватна стратегия относно 

пластмасите, като същевременно се 

придържа към целта за 

екологосъобразно управление на 

химикалите до 2020 г. и вземе под 

внимание целта за цикли на нетоксични 

материали, определена в Седмата 

програма за действие за околната среда; 

счита, че координираните действия на 

европейско равнище срещу 

разхищаването на храни е от решаващо 

значение за ЦУР 2; подчертава целта на 

ЕС за намаляване на хранителните 

отпадъци с 50% до 2030 г.; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/2 

Изменение  2 

Елеонора Еви, Пиерникола Педичини 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0239/2017 

Себ Данс 

Действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта 

2017/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  18а. подчертава, че за да се 

подпомогне постигането на ЦУР 12.5 

(значително намаляване на 

генерирането на отпадъци чрез 

предотвратяване, намаляване, 

повторна употреба и рециклиране), 

държавите членки следва постепенно 

да премахнат практиките за 

публично подпомагане на 

производството на енергия от 

отпадъци, както и всички други 

форми на изгаряне на отпадъци; 

насърчава държавите членки да 

отдадат приоритет на вариантите 

за управление на отпадъците с по-

голям потенциал от гледна точка на 

кръговата икономика, както беше 

изрично посочено от Комисията в 

съобщението ѝ от 26 януари 2017 г., 

озаглавено „Ролята на 

производството на енергия от 

отпадъци в кръговата икономика“ 

(COM(2017)0034); 

Or. en 

 

 


