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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. palankiai vertina pastarojo meto 

iniciatyvas skatinti išteklių naudojimo 

efektyvumą, be kita ko, skatinant atliekų 

prevenciją, pakartotinį naudojimą ir 

perdirbimą, energijos gavybai naudoti tik 

perdirbti netinkamas medžiagas ir 

sąvartynuose laipsniškai nebešalinti 

perdirbti arba naudoti tinkamų atliekų, 

kaip pabrėžta Žiedinės ekonomikos 

veiksmų plane ir pasiūlyme dėl naujų, 

plataus užmojo ES su atliekomis susijusių 

tikslų, kuriais, be kita ko, prisidedama prie 

12 DVT ir mažinamas į jūrą išmetamų 

šiukšlių kiekis; pripažįsta, kad norint 

išteklių naudojimo požiūriu efektyviai 

pasiekti DVT ir su klimato kaita susijusius 

tikslus reikia padidinti išteklių naudojimo 

efektyvumą ir iki 2050 m. 19 proc. 

sumažinti pasaulyje išmetamą ŠESD kiekį 

ir 25 proc. sumažinti vien tik G7 šalių 

išmetamą ŠESD kiekį; atkreipia dėmesį į 

tai, kad 12 iš 17 DVT priklauso nuo 

tvaraus gamtos išteklių naudojimo; 

pabrėžia, kad svarbūs yra tvarus vartojimas 

ir gamyba didinant efektyvumą ir mažinant 

taršą, išteklių paklausą ir atliekas; pabrėžia, 

kad būtina atsieti ekonomikos augimą, 

išteklių naudojimą ir poveikį aplinkai; 

ragina Komisiją reguliariai rengti 

ataskaitas dėl žiedinės ekonomikos, kuriose 

būtų išsamiai apibūdinama jos padėtis ir 

tendencijos, ir sudaryti galimybę keisti 

18. palankiai vertina pastarojo meto 

iniciatyvas skatinti išteklių naudojimo 

efektyvumą skatinant atliekų prevenciją, 

pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, kaip 

pabrėžta Žiedinės ekonomikos veiksmų 

plane ir pasiūlyme dėl naujų, plataus 

užmojo ES su atliekomis susijusių tikslų, 

kuriais, be kita ko, prisidedama prie 12 

DVT ir mažinamas į jūrą išmetamų 

šiukšlių kiekis; pripažįsta, kad šalinimas 

sąvartynuose ir atliekų deginimas 

nepatenka į žiedinės ekonomikos sąvoką; 
pripažįsta, kad norint išteklių naudojimo 

požiūriu efektyviai pasiekti DVT ir su 

klimato kaita susijusius tikslus reikia 

padidinti išteklių naudojimo efektyvumą ir 

iki 2050 m. 19 proc. sumažinti pasaulyje 

išmetamą ŠESD kiekį, taip pat iki 25 proc. 

sumažinti vien tik G7 šalių išmetamą 

ŠESD kiekį; atkreipia dėmesį į tai, kad 12 

iš 17 DVT priklauso nuo tvaraus gamtos 

išteklių naudojimo; pabrėžia, kad svarbūs 

yra tvarus vartojimas ir gamyba didinant 

efektyvumą ir mažinant taršą, išteklių 

paklausą ir atliekas; pabrėžia, kad būtina 

atsieti ekonomikos augimą, išteklių 

naudojimą ir poveikį aplinkai; ragina 

Komisiją reguliariai rengti ataskaitas dėl 

žiedinės ekonomikos, kuriose būtų išsamiai 

apibūdinama jos padėtis ir tendencijos, ir 

sudaryti galimybę keisti esamą politiką 

remiantis objektyvia, patikima ir 
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esamą politiką remiantis objektyvia, 

patikima ir palyginama informacija; be to, 

ragina Komisiją užtikrinti, kad plėtojant 

žiedinę ekonomiką smarkiai sumažėtų 

grynųjų medžiagų naudojimas ir sumažėtų 

medžiagų atliekų, būtų gaminami 

patvaresni produktai ir būtų naudojami 

šalutiniai gamybos produktai ir perteklinės 

medžiagos, kurios anksčiau buvo laikomos 

atliekų srautais; ragina Komisiją parengti 

plataus užmojo ir išsamią strategiją dėl 

plastiko, kartu laikantis 2020 m. tikslo, kad 

cheminės medžiagos ir atliekos būtų 

tvarkomos ekologiškai tvariu būdu, ir 

atsižvelgiant į tikslą dėl netoksiškų 

medžiagų ciklų, kaip nustatyta 7-oje 

aplinkosaugos veiksmų programoje; mano, 

kad siekiant 2-ojo DVT lemiamą svarbą 

turi Europos lygmeniu koordinuoti kovos 

su maisto švaistymu veiksmai; pabrėžia ES 

tikslą iki 2030 m. maisto švaistymą 

sumažinti 50 proc. 

palyginama informacija; be to, ragina 

Komisiją užtikrinti, kad plėtojant žiedinę 

ekonomiką smarkiai sumažėtų grynųjų 

medžiagų naudojimas ir sumažėtų 

medžiagų atliekų, būtų gaminami 

patvaresni produktai ir būtų naudojami 

šalutiniai gamybos produktai ir perteklinės 

medžiagos, kurios anksčiau buvo laikomos 

atliekų srautais; ragina Komisiją parengti 

plataus užmojo ir išsamią strategiją dėl 

plastiko, kartu laikantis 2020 m. tikslo, kad 

cheminės medžiagos ir atliekos būtų 

tvarkomos ekologiškai tvariu būdu, ir 

atsižvelgiant į tikslą dėl netoksiškų 

medžiagų ciklų, kaip nustatyta 7-oje 

aplinkosaugos veiksmų programoje; mano, 

kad siekiant 2-ojo DVT lemiamą svarbą 

turi Europos lygmeniu koordinuoti kovos 

su maisto švaistymu veiksmai; pabrėžia ES 

tikslą iki 2030 m. maisto švaistymą 

sumažinti 50 proc.; 

Or. en 
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  18a. pabrėžia, kad, siekdamos padėti 

pasiekti DVT Nr. 12.5 (iki 2030 m. 

gerokai sumažinti atliekų kiekį 

pasitelkiant prevenciją, mažinimą, 

perdirbimą ir pakartotinį naudojimą) 

valstybės narės turėtų palaipsniui 

atsisakyti valstybės paramos energijos 

gamybos iš atliekų, taip pat visų kitų rūšių 

atliekų deginimui; ragina valstybes nares 

pirmenybę teikti tiems atliekų valdymo 

būdams, kurie teikia daugiau žiedinės 

ekonomikos galimybių, kaip aiškiai 

nurodė Komisija savo 2017 m. sausio 

26 d. komunikate „Energijos iš atliekų 

vaidmuo žiedinėje ekonomikoje“ 

COM(2017)0034); 

Or. en 

 

 


