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18. glæder sig over de seneste 

initiativer til fremme af 

ressourceeffektivitet, bl.a. ved at fremme 

forebyggelse, genbrug og genanvendelse af 

affald, begrænsning af energiudnyttelsen 

til ikke-genanvendelige materialer, 

udfasning af deponering af 

genanvendeligt eller genvindeligt affald, 
som præsenteret i handlingsplanen for den 

cirkulære økonomi og forslaget til et nyt, 

ambitiøst affaldsmål for EU, hvilket bl.a. 

vil bidrage til at nå det bæredygtige 

udviklingsmål nr.12 og reduktion af affald 

i havene; erkender, at opfyldelsen af 

målene for bæredygtig udvikling og 

opfyldelse af klimamål på en 

omkostningseffektiv måde vil kræve 

forbedringer af ressourceeffektiviteten og i 

sig selv vil nedbringe de årlige samlede 

drivhusgasemissioner med 19 % og 

drivhusgasemissionerne for G7-landene 

med op til 25 % inden 2050; påpeger, at 12 

ud af 17 mål for bæredygtig udvikling 

afhænger af bæredygtig brug af naturlige 

ressourcer; fremhæver vigtigheden af 

bæredygtigt forbrug og produktion med 

stigende effektivitet gennem mindre 

forurening og nedbringelse af 

efterspørgslen på ressourcer og affald, 

understreger nødvendigheden af at adskille 

økonomisk vækst, ressourcebrug og 

miljøpåvirkning; opfordrer Kommissionen 

18. glæder sig over de seneste 

initiativer til fremme af 

ressourceeffektivitet ved at fremme 

forebyggelse, genbrug og genanvendelse af 

affald som præsenteret i handlingsplanen 

for den cirkulære økonomi og forslaget til 

et nyt, ambitiøst affaldsmål for EU, hvilket 

bl.a. vil bidrage til at nå det bæredygtige 

udviklingsmål nr.12 og reduktion af affald 

i havene; anerkender, at deponering og 

affaldsforbrænding ikke passer ind i 

princippet om den cirkulære økonomi; 
erkender, at opfyldelsen af målene for 

bæredygtig udvikling og opfyldelse af 

klimamål på en omkostningseffektiv måde 

vil kræve forbedringer af 

ressourceeffektiviteten og i sig selv vil 

nedbringe de årlige samlede 

drivhusgasemissioner med 19 % og 

drivhusgasemissionerne for G7-landene 

med op til 25 % inden 2050; påpeger, at 12 

ud af 17 mål for bæredygtig udvikling 

afhænger af bæredygtig anvendelse af 

naturressourcer; fremhæver vigtigheden af 

bæredygtigt forbrug og produktion med 

stigende effektivitet gennem mindre 

forurening og nedbringelse af 

efterspørgslen på ressourcer og affald, 

understreger nødvendigheden af at adskille 

økonomisk vækst, ressourcebrug og 

miljøpåvirkning; opfordrer Kommissionen 

til at udarbejde regelmæssige rapporter om 
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til at udarbejde regelmæssige rapporter om 

den cirkulære økonomi, dens tilstand og 

udvikling, og tillade ændringer af 

eksisterende politikker baseret på 

objektive, troværdige og sammenlignelige 

oplysninger; opfordrer Kommissionen til at 

sikre, at den cirkulære økonomi giver et 

betydeligt fald i anvendelsen af 

ubehandlede materialer, en reduktion af 

affaldsmaterialer, produkter med længere 

holdbarhed og udnyttelse af biprodukter og 

overskudsmaterialer, som tidligere blev 

anset for affaldsstrømme; opfordrer 

Kommissionen til at fremlægge en 

ambitiøs og omfattende strategi for plast og 

samtidig overholde 2020-målet om 

miljømæssigt forsvarlig håndtering af 

kemikalier og tage målsætningen for 

ikkegiftige materialecykler i betragtning 

som anført i det 7. miljøhandlingsprogram; 

mener, at en koordineret indsats på 

europæisk plan mod fødevarespild er 

afgørende for SDG 2; understreger EU-

målet om at nedbringe fødevarespild med 

50 % inden 2030; 

den cirkulære økonomi, dens tilstand og 

udvikling, og tillade ændringer af 

eksisterende politikker baseret på 

objektive, troværdige og sammenlignelige 

oplysninger; opfordrer Kommissionen til at 

sikre, at den cirkulære økonomi giver et 

betydeligt fald i anvendelsen af 

ubehandlede materialer, en reduktion af 

affaldsmaterialer, produkter med længere 

holdbarhed og udnyttelse af biprodukter og 

overskudsmaterialer, som tidligere blev 

anset for affaldsstrømme; opfordrer 

Kommissionen til at fremlægge en 

ambitiøs og omfattende strategi for plast og 

samtidig overholde 2020-målet om 

miljømæssigt forsvarlig håndtering af 

kemikalier og tage målsætningen for 

ikkegiftige materialecykler i betragtning 

som anført i det 7. miljøhandlingsprogram; 

mener, at en koordineret indsats på 

europæisk plan mod fødevarespild er 

afgørende for SDG 2; understreger EU-

målet om at nedbringe fødevarespild med 

50 % inden 2030; 

Or. en 
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  18a. understreger, at medlemsstaterne 

med henblik på at nå mål nr. 12.5 for 

bæredygtig udvikling (betydelig 

nedbringelse af affaldsproduktionen  

gennem forebyggelse, reduktion, 

genanvendelse og genbrug) bør  udfase 

offentlig støtte til affald-til-energi-

praksisser samt alle andre former for 

forbrænding af affald; opfordrer 

medlemsstaterne til at prioritere 

affaldshåndteringsløsninger med større 

cirkulærøkonomisk potentiale som 

udtrykkeligt anført af Kommissionen i 

dens meddelelse af 26. januar 2017 med 

titlen "Affald-til-energis rolle i den 

cirkulære økonomi" (COM(2017)0034); 

Or. en 

 

 


