
 

AM\1130050EL.docx  PE605.584v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

3.7.2017 A8-0239/1 

Τροπολογία  1 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0239/2017 

Seb Dance 

Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα 

2017/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. επιδοκιμάζει τις πρόσφατες 

πρωτοβουλίες για την προώθηση της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων, μεταξύ 

άλλων, με την ενθάρρυνση της πρόληψης, 

της επαναχρησιμοποίησης και της 

ανακύκλωσης αποβλήτων, τον περιορισμό 

της ανάκτησης ενέργειας στα μη 

ανακυκλώσιμα υλικά και τη σταδιακή 

κατάργηση της υγειονομικής ταφής των 

ανακυκλώσιμων ή ανακτήσιμων 

αποβλήτων, όπως προτείνεται στο σχέδιο 

δράσης για την κυκλική οικονομία και 

στην πρόταση για νέους, φιλόδοξους 

στόχους της ΕΕ για τα απόβλητα, που θα 

συμβάλουν, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη 

του ΣΒΑ 12 και στη μείωση των 

θαλάσσιων απορριμμάτων· αναγνωρίζει 

ότι η υλοποίηση των ΣΒΑ και η 

οικονομικά αποδοτική επίτευξη των 

στόχων για την κλιματική αλλαγή θα 

απαιτήσουν βελτίωση της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων και θα μειώσουν, έως 

το 2050, τις ετήσιες συνολικές εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου κατά 19% και τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των 

κρατών της G7 κατά 25%· επισημαίνει ότι 

οι 12 από τους 17 ΣΒΑ εξαρτώνται από τη 

βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων· 

τονίζει τη σημασία της βιώσιμης 

κατανάλωσης και παραγωγής μέσω της 

αύξησης της αποδοτικότητας και μέσω της 

μείωσης της ρύπανσης, της ζήτησης πόρων 

18. επιδοκιμάζει τις πρόσφατες 

πρωτοβουλίες για την προώθηση της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων με την 

ενθάρρυνση της πρόληψης, της 

επαναχρησιμοποίησης και της 

ανακύκλωσης αποβλήτων, όπως 

προτείνεται στο σχέδιο δράσης για την 

κυκλική οικονομία και στην πρόταση για 

νέους, φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για τα 

απόβλητα, που θα συμβάλουν, μεταξύ 

άλλων, στην επίτευξη του ΣΒΑ 12 και στη 

μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων· 

αναγνωρίζει ότι η υγειονομική ταφή και η 

αποτέφρωση των αποβλήτων δεν 

ταιριάζουν με την έννοια της κυκλικής 

οικονομίας· αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση 

των ΣΒΑ και η οικονομικά αποδοτική 

επίτευξη των στόχων για την κλιματική 

αλλαγή θα απαιτήσουν βελτίωση της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα 

μειώσουν, έως το 2050, τις ετήσιες 

συνολικές εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 19% και τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου των κρατών της 

G7 κατά 25%· επισημαίνει ότι οι 12 από 

τους 17 ΣΒΑ εξαρτώνται από τη βιώσιμη 

χρήση των φυσικών πόρων· τονίζει τη 

σημασία της βιώσιμης κατανάλωσης και 

παραγωγής μέσω της αύξησης της 

αποδοτικότητας και μέσω της μείωσης της 

ρύπανσης, της ζήτησης πόρων και των 

αποβλήτων· τονίζει ότι είναι ανάγκη να 
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και των αποβλήτων· τονίζει ότι είναι 

ανάγκη να αποσυνδεθούν μεταξύ τους η 

ανάπτυξη, η χρήση των πόρων και οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την 

Επιτροπή να εκπονεί τακτική έκθεση 

σχετικά με την κυκλική οικονομία, η οποία 

θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση και τις τάσεις και θα επιτρέπει 

την τροποποίηση των υφιστάμενων 

πολιτικών βάσει αντικειμενικών, 

αξιόπιστων και συγκρίσιμων 

πληροφοριών· καλεί περαιτέρω την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η κυκλική 

οικονομία θα οδηγήσει σε σημαντική 

μείωση της χρήσης πρωτογενών υλικών, 

σε μείωση της σπατάλης υλικών, σε 

προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 

στη χρήση υποπροϊόντων μεταποίησης και 

πλεοναζόντων υλικών που μέχρι πρότινος 

θεωρούνταν κατηγορίες αποβλήτων· καλεί 

την Επιτροπή να χαράξει φιλόδοξη και 

ολοκληρωμένη στρατηγική για τις 

πλαστικές ύλες και παράλληλα να τηρήσει 

τον στόχο για την περιβαλλοντικά ορθή 

διαχείριση των χημικών με ορίζοντα το 

2020, καθώς και να λάβει υπόψη τον στόχο 

για τους κύκλους των μη τοξικών υλικών 

όπως ορίζεται στο 7ο πρόγραμμα δράσης 

για το περιβάλλον· θεωρεί ότι η 

συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο για την καταπολέμηση της 

σπατάλης τροφίμων έχει καίρια σημασία 

για τον ΣΒΑ 2· υπογραμμίζει τον στόχο 

της ΕΕ για μείωση της σπατάλης τροφίμων 

κατά 50 % έως το 2030· 

αποσυνδεθούν μεταξύ τους η ανάπτυξη, η 

χρήση των πόρων και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις· καλεί την Επιτροπή να εκπονεί 

τακτική έκθεση σχετικά με την κυκλική 

οικονομία, η οποία θα περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

και τις τάσεις και θα επιτρέπει την 

τροποποίηση των υφιστάμενων πολιτικών 

βάσει αντικειμενικών, αξιόπιστων και 

συγκρίσιμων πληροφοριών· καλεί 

περαιτέρω την Επιτροπή να διασφαλίσει 

ότι η κυκλική οικονομία θα οδηγήσει σε 

σημαντική μείωση της χρήσης πρωτογενών 

υλικών, σε μείωση της σπατάλης υλικών, 

σε προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

και στη χρήση υποπροϊόντων μεταποίησης 

και πλεοναζόντων υλικών που μέχρι 

πρότινος θεωρούνταν κατηγορίες 

αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να 

χαράξει φιλόδοξη και ολοκληρωμένη 

στρατηγική για τις πλαστικές ύλες και 

παράλληλα να τηρήσει τον στόχο για την 

περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των 

χημικών με ορίζοντα το 2020, καθώς και 

να λάβει υπόψη τον στόχο για τους 

κύκλους των μη τοξικών υλικών όπως 

ορίζεται στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το 

περιβάλλον· θεωρεί ότι η συντονισμένη 

δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 

καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων 

έχει καίρια σημασία για τον ΣΒΑ 2· 

υπογραμμίζει τον στόχο της ΕΕ για μείωση 

της σπατάλης τροφίμων κατά 50 % έως το 

2030· 

Or. en 
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  18α. τονίζει ότι, για να υπάρξει 

συμβολή στην επίτευξη του ΣΒΑ 12.5 

(σημαντική μείωση της παραγωγής 

αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της 

μείωσης, της ανακύκλωσης και της 

επαναχρησιμοποίησης), τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να καταργήσουν σταδιακά τη 

δημόσια στήριξη για πρακτικές 

παραγωγής ενέργειας από απόβλητα 

καθώς και άλλες μορφές αποτέφρωσης 

αποβλήτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

δώσουν προτεραιότητα σε επιλογές 

διαχείρισης αποβλήτων με υψηλότερο 

δυναμικό στο πλαίσιο της κυκλικής 

οικονομίας, όπως αναφέρεται από την 

Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 

26ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ο ρόλος 

της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα 

στην κυκλική οικονομία» 

(COM(2017)0034)· 

Or. en 

 

 


