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Poprawka  1 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0239/2017 

Seb Dance 

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2017/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. z zadowoleniem przyjmuje 

niedawne inicjatywy mające na celu 

promowanie efektywności zasobów, 

między innymi poprzez propagowanie 

zapobiegania powstawaniu odpadów, ich 

ponownego wykorzystywania i recyklingu, 

ograniczenie odzysku energii do 

materiałów nienadających się do 

recyklingu, a także stopniowe 

wycofywanie składowania odpadów 

nadających się do recyklingu lub odzysku, 

zgodnie z planem działania dotyczącym 

gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 

propozycją nowych, ambitnych celów UE 

dotyczących odpadów, co przyczyni się 

między innymi do realizacji celu 

zrównoważonego rozwoju nr 12 oraz do 

zmniejszenia ilości odpadów morskich; 

stwierdza, że osiągnięcie celów 

zrównoważonego rozwoju i celów w 

zakresie zmian klimatu w sposób 

efektywny pod względem kosztów 

wymagać będzie zwiększenia efektywności 

gospodarowania zasobami i pozwoli 

ograniczyć do 2050 r. roczne globalne 

emisje gazów cieplarnianych o 19%, a 

emisje generowane przez kraje grupy G7 o 

25%; zaznacza, że osiągnięcie 12 spośród 

17 celów zrównoważonego rozwoju zależy 

od zrównoważonego wykorzystania 

zasobów naturalnych; podkreśla znaczenie 

zrównoważonej konsumpcji i produkcji 

18. z zadowoleniem przyjmuje 

niedawne inicjatywy mające na celu 

promowanie efektywności zasobów 

poprzez propagowanie zapobiegania 

powstawaniu odpadów, ich ponownego 

wykorzystywania i recyklingu, zgodnie z 

planem działania dotyczącym gospodarki o 

obiegu zamkniętym oraz propozycją 

nowych, ambitnych celów UE dotyczących 

odpadów, co przyczyni się między innymi 

do realizacji celu zrównoważonego 

rozwoju nr 12 oraz do zmniejszenia ilości 

odpadów morskich; zwraca uwagę, że 

składowanie i spalanie odpadów nie 

pasuje do koncepcji gospodarki o obiegu 

zamkniętym; stwierdza, że osiągnięcie 

celów zrównoważonego rozwoju i celów w 

zakresie zmian klimatu w sposób 

efektywny pod względem kosztów 

wymagać będzie zwiększenia efektywności 

gospodarowania zasobami i pozwoli 

ograniczyć do 2050 r. roczne globalne 

emisje gazów cieplarnianych o 19%, a 

emisje generowane przez kraje grupy G7 o 

25%; zaznacza, że osiągnięcie 12 spośród 

17 celów zrównoważonego rozwoju zależy 

od zrównoważonego wykorzystania 

zasobów naturalnych; podkreśla znaczenie 

zrównoważonej konsumpcji i produkcji 

przez zwiększenie wydajności, 

zmniejszenie zanieczyszczenia, 

ograniczenie popytu na zasoby i 
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przez zwiększenie wydajności, 

zmniejszenie zanieczyszczenia, 

ograniczenie popytu na zasoby i 

zmniejszenie ilości odpadów; podkreśla 

potrzebę oddzielenia wzrostu od zużycia 

zasobów i skutków środowiskowych; 

wzywa Komisję do sporządzania 

regularnych sprawozdań w sprawie 

gospodarki o obiegu zamkniętym, 

zawierających szczegółowe dane na temat 

aktualnej sytuacji i trendów oraz 

umożliwiających modyfikację istniejących 

strategii politycznych na podstawie 

obiektywnych, rzetelnych i 

porównywalnych informacji; wzywa 

ponadto Komisję do zadbania o to, by 

gospodarka o obiegu zamkniętym 

doprowadziła do znacznego spadku 

zużycia surowców pierwotnych, 

zmniejszenia marnotrawstwa materiałów, 

dłuższej trwałości produktów oraz 

wykorzystywania produktów ubocznych 

produkcji i materiałów nadmiarowych, 

wcześniej uznawanych za strumienie 

odpadów; apeluje do Komisji, aby 

wystąpiła z ambitną i kompleksową 

strategią dotyczącą tworzyw sztucznych, 

jednocześnie utrzymując cel na 2020 r. 

dotyczący bezpiecznego dla środowiska 

gospodarowania chemikaliami oraz 

uwzględniając cel dotyczący 

nietoksycznych cyklów materiałowych, 

zgodnie z 7. unijnym programem działań w 

zakresie środowiska; jest zdania, że 

skoordynowane działanie na szczeblu 

europejskim przeciwko marnotrawieniu 

żywności ma kluczowe znaczenie dla 

realizacji celu zrównoważonego rozwoju 

nr 2; podkreśla cel UE polegający na 

zmniejszeniu ilości odpadów spożywczych 

o 50% do 2030 r.; 

zmniejszenie ilości odpadów; podkreśla 

potrzebę oddzielenia wzrostu od zużycia 

zasobów i skutków środowiskowych; 

wzywa Komisję do sporządzania 

regularnych sprawozdań w sprawie 

gospodarki o obiegu zamkniętym, 

zawierających szczegółowe dane na temat 

aktualnej sytuacji i trendów oraz 

umożliwiających modyfikację istniejących 

strategii politycznych na podstawie 

obiektywnych, rzetelnych i 

porównywalnych informacji; wzywa 

ponadto Komisję do zadbania o to, by 

gospodarka o obiegu zamkniętym 

doprowadziła do znacznego spadku 

zużycia surowców pierwotnych, 

zmniejszenia marnotrawstwa materiałów, 

dłuższej trwałości produktów oraz 

wykorzystywania produktów ubocznych 

produkcji i materiałów nadmiarowych, 

wcześniej uznawanych za strumienie 

odpadów; apeluje do Komisji, aby 

wystąpiła z ambitną i kompleksową 

strategią dotyczącą tworzyw sztucznych, 

jednocześnie utrzymując cel na 2020 r. 

dotyczący bezpiecznego dla środowiska 

gospodarowania chemikaliami oraz 

uwzględniając cel dotyczący 

nietoksycznych cyklów materiałowych, 

zgodnie z 7. unijnym programem działań w 

zakresie środowiska; jest zdania, że 

skoordynowane działanie na szczeblu 

europejskim przeciwko marnotrawieniu 

żywności ma kluczowe znaczenie dla 

realizacji celu zrównoważonego rozwoju 

nr 2; podkreśla cel UE polegający na 

zmniejszeniu ilości odpadów spożywczych 

o 50% do 2030 r.; 

Or. en 
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2017/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  18a. podkreśla, że aby przyczynić się do 

osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju 

nr 12.5 (znaczne zmniejszenie 

wytwarzania odpadów poprzez 

zapobieganie, ograniczanie, recykling i 

ponowne wykorzystanie), państwa 

członkowskie powinny stopniowo 

wycofywać wsparcie publiczne dla 

odzysku energii z odpadów oraz wszelkich 

innych form spalania odpadów; zachęca 

państwa członkowskie do priorytetowego 

traktowania sposobów gospodarowania 

odpadami, które charakteryzują się 

większym potencjałem w kontekście 

gospodarki o obiegu zamkniętym, na co 

zwróciła wyraźnie uwagę Komisja w 

swoim komunikacie z dnia 26 stycznia 

2017 r. zatytułowanym „Znaczenie 

przetwarzania odpadów w energię w 

gospodarce o obiegu zamkniętym” 

(COM(2017)0034); 

Or. en 

 

 


