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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. väljendab heameelt hiljutiste 

algatuste üle edendada ressursitõhusust 

muu hulgas jäätmetekke vältimise, 

korduskasutamise ja ringlussevõtu 

soodustamise teel, piirates jäätmete 

energiakasutust ringlussevõtuks 

sobimatute materjalidega ja lõpetades 

järk-järgult ringlussevõetavate või 

taaskasutatavate jäätmete prügilasse 

ladestamise, nagu on ette nähtud 

ringmajanduse tegevuskavas ja ettepanekus 

uute kaugeleulatuvate ELi jäätmealaste 

eesmärkide kohta, millega muu hulgas 

aidatakse kaasa kestliku arengu eesmärgi 

nr 12 saavutamisele ja mereprügi 

vähendamisele; tunnistab, et kestliku 

arengu eesmärkide ja kliimamuutustega 

seotud eesmärkide saavutamiseks 

kulutõhusal viisil tuleb suurendada 

ressursitõhusust ning sellega vähenevad 

aastaks 2050 kasvuhoonegaaside 

heitkogused maailmas 19 % ja ainuüksi G7 

riikide kasvuhoonegaaside heitkogused 

kuni 25 %; juhib tähelepanu asjaolule, et 

17 kestliku arengu eesmärgist 12 eesmärgi 

saavutamine sõltub loodusvarade säästvast 

kasutamisest; toonitab, kui oluline on 

säästev tarbimine ja tootmine, suurendades 

tõhusust ja vähendades reostust, nõudlust 

ressursside järele ja jäätmeteket; rõhutab, 

et majanduskasvu, ressursside kasutamise 

ja keskkonnamõju vaheline seos tuleb 

18. väljendab heameelt hiljutiste 

algatuste üle edendada ressursitõhusust 

jäätmetekke vältimise, korduskasutamise ja 

ringlussevõtu soodustamise teel, nagu on 

ette nähtud ringmajanduse tegevuskavas ja 

ettepanekus uute kaugeleulatuvate ELi 

jäätmealaste eesmärkide kohta, millega 

muu hulgas aidatakse kaasa kestliku arengu 

eesmärgi nr 12 saavutamisele ja mereprügi 

vähendamisele; tunnistab, et jäätmete 

prügilasse ladestamine ja jäätmete 

põletamine ei sobi ringmajanduse 

kontseptsiooni; tunnistab, et kestliku 

arengu eesmärkide ja kliimamuutustega 

seotud eesmärkide saavutamiseks 

kulutõhusal viisil tuleb suurendada 

ressursitõhusust ning sellega vähenevad 

aastaks 2050 kasvuhoonegaaside 

heitkogused maailmas 19 % ja ainuüksi G7 

riikide kasvuhoonegaaside heitkogused 

kuni 25 %; juhib tähelepanu asjaolule, et 

17 kestliku arengu eesmärgist 12 eesmärgi 

saavutamine sõltub loodusvarade säästvast 

kasutamisest; toonitab, kui oluline on 

säästev tarbimine ja tootmine, suurendades 

tõhusust ja vähendades reostust, nõudlust 

ressursside järele ja jäätmeteket; rõhutab, 

et majanduskasvu, ressursside kasutamise 

ja keskkonnamõju vaheline seos tuleb 

kaotada; kutsub komisjoni üles koostama 

ringmajanduse kohta korrapäraselt 

aruandeid, milles kirjeldatakse 
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kaotada; kutsub komisjoni üles koostama 

ringmajanduse kohta korrapäraselt 

aruandeid, milles kirjeldatakse 

üksikasjalikult selle olukorda ja 

suundumusi ning mis võimaldavad muuta 

olemasolevaid poliitikameetmeid 

objektiivse, usaldusväärse ja võrreldava 

teabe alusel; kutsub lisaks komisjoni üles 

tagama, et ringmajandus toob kaasa 

esmakasutuses oleva materjali kasutamise 

olulise languse, materjalijäätmete 

vähenemise, kestvamad tooted ning selliste 

tootmise kõrvaltoodete ja materjalijääkide 

kasutamise, mida varem peeti jäätmevooks; 

palub, et komisjon koostaks kaugeleulatuva 

ja tervikliku plastistrateegia ning järgiks 

samas 2020. aasta keskkonnahoidliku 

kemikaalikäitluse eesmärki, võttes arvesse 

seitsmendas keskkonnaalases 

tegevusprogrammis sätestatud eesmärki 

mittetoksiliste materjalide tsüklite kohta; 

on seisukohal, et kestliku arengu eesmärgi 

nr 2 saavutamiseks tuleb toidu raiskamise 

vastu tingimata võtta kooskõlastatud 

meetmeid Euroopa tasandil; juhib 

tähelepanu ELi eesmärgile vähendada 

2030. aastaks toidujäätmeid 50 % võrra; 

üksikasjalikult selle olukorda ja 

suundumusi ning mis võimaldavad muuta 

olemasolevaid poliitikameetmeid 

objektiivse, usaldusväärse ja võrreldava 

teabe alusel; kutsub lisaks komisjoni üles 

tagama, et ringmajandus toob kaasa 

esmakasutuses oleva materjali kasutamise 

olulise languse, materjalijäätmete 

vähenemise, kestvamad tooted ning selliste 

tootmise kõrvaltoodete ja materjalijääkide 

kasutamise, mida varem peeti jäätmevooks; 

palub, et komisjon koostaks kaugeleulatuva 

ja tervikliku plastistrateegia ning järgiks 

samas 2020. aasta keskkonnahoidliku 

kemikaalikäitluse eesmärki, võttes arvesse 

seitsmendas keskkonnaalases 

tegevusprogrammis sätestatud eesmärki 

mittetoksiliste materjalide tsüklite kohta; 

on seisukohal, et kestliku arengu eesmärgi 

nr 2 saavutamiseks tuleb toidu raiskamise 

vastu tingimata võtta kooskõlastatud 

meetmeid Euroopa tasandil; juhib 

tähelepanu ELi eesmärgile vähendada 

2030. aastaks toidujäätmeid 50 % võrra; 

Or. en 
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  18 a. rõhutab, et selleks, et saavutada 

kestliku arengu eesmärk 12.5 (jäätmete 

märkimisväärne vähendamine jäätmete 

tekke vältimise ning nende vähendamise, 

ringlussevõtu ja korduskasutamise teel), 

peaksid liikmesriigid järk-järgult kaotama 

avaliku sektori toetuse jäätmetest energia 

tootmisele ja muud liiki jäätmete 

põletamisele; ergutab liikmesriike seadma 

prioriteediks neid jäätmekäitlusviise, 

millel on suurem ringmajanduse 

potentsiaal, nagu komisjon väljendas 

selgelt oma 26. jaanuari 2017. aasta 

teatises „Jäätmetest energia tootmise roll 

ringmajanduses“ (COM(2017)0034); 

Or. en 

 

 


