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3.7.2017 A8-0239/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0239/2017 

Seb Dance 

Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť 

2017/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. víta nedávne iniciatívy na podporu 

efektívneho využívania zdrojov, okrem 

iného prostredníctvom podpory 

predchádzania vzniku odpadu, opätovného 

využívania a recyklácie, obmedzenia 

energetického zhodnocovania na 

nerecyklovateľné materiály, ako aj 

postupného zrušenia ukladania 

recyklovateľného alebo obnoviteľného 

odpadu, ktorý sa predkladá v akčnom 

pláne pre obehové hospodárstvo, a návrh 

nových, ambicióznych cieľov EÚ v oblasti 

odpadov, ktorý bude, okrem iného, 

prispievať k CTUR č. 12 a znižovaniu 

objemu morského odpadu; uznáva, že 

dosiahnutie CTUR a cieľov v oblasti 

zmeny klímy nákladovo efektívnym 

spôsobom si bude vyžadovať zvýšenie 

efektívnosti využívania zdrojov a, do roku 

2050, zníženie ročných celkových emisií 

skleníkových plynov o 19 % a emisií 

skleníkových plynov z krajín G7, až o 

25 %; poukazuje na to, že 12 zo 17 CTUR 

závisí od udržateľného využívania 

prírodných zdrojov; zdôrazňuje význam 

udržateľnej spotreby a výroby zvyšovaním 

efektívnosti, znižovaním znečistenia, 

dopytu po zdrojoch a menšou tvorbou 

odpadu; zdôrazňuje, že treba oddeliť rast, 

využívanie zdrojov a vplyvy na životné 

prostredie; vyzýva Komisiu, aby 

vypracúvala pravidelné správy o 

18. víta nedávne iniciatívy na podporu 

efektívneho využívania zdrojov 

prostredníctvom podpory predchádzania 

vzniku odpadu, jeho opätovného 

využívania a recyklácie, ako bolo 

predložené v akčnom pláne pre obehové 

hospodárstvo a v návrhu nových, 

ambicióznych cieľov EÚ v oblasti 

odpadov, ktoré budú, okrem iného, 

prispievať k cieľu trvalo udržateľného 

rozvoja č. 12 a k znižovaniu objemu 

morského odpadu; uznáva, že 

skládkovanie a spaľovanie odpadu 

nezapadajú do koncepcie obehového 

hospodárstva; uznáva, že dosiahnutie 

cieľov trvalo udržateľného rozvoja 

(CTUR) a cieľov v oblasti zmeny klímy 

nákladovo efektívnym spôsobom si bude 

vyžadovať zvýšenie efektívnosti 

využívania zdrojov a, do roku 2050, 

zníženie ročných celkových emisií 

skleníkových plynov o 19 % a emisií 

skleníkových plynov z krajín G7 až o 

25 %; poukazuje na to, že 12 zo 17 CTUR 

závisí od udržateľného využívania 

prírodných zdrojov; zdôrazňuje význam 

udržateľnej spotreby a výroby zvyšovaním 

efektívnosti, znižovaním znečistenia, 

dopytu po zdrojoch a menšou tvorbou 

odpadu; zdôrazňuje, že treba oddeliť rast, 

využívanie zdrojov a vplyvy na životné 

prostredie; vyzýva Komisiu, aby 
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obehovom hospodárstve, v ktorých uvedie 

stav a trendy a umožní, aby sa platné 

politiky upravili na základe objektívnych, 

spoľahlivých a porovnateľných informácií; 

vyzýva ďalej Komisiu, aby zaistila, že 

obehové hospodárstvo prinesie výrazný 

pokles v používaní prvotných materiálov, 

zníženie množstva materiálov vyradených 

ako odpad, výrobky, ktoré dlhšie vydržia, 

a využívanie vedľajších produktov 

z výroby a nadbytočných materiálov, ktoré 

sa predtým považovali za toky odpadu; 

vyzýva Komisiu, aby navrhla ambicióznu a 

komplexnú stratégiu týkajúcu sa plastov a 

zároveň plnila cieľ na rok 2020 týkajúci sa 

nakladania s chemikáliami 

environmentálne vhodným spôsobom 

a zohľadňovala cieľ v oblasti cyklov 

netoxických materiálov uvedený v 7. EAP; 

domnieva sa, že pre CTUR č. 2 je na 

európskej úrovni kľúčová koordinovaná 

činnosť proti plytvaniu potravinami; 

zdôrazňuje cieľ EÚ znížiť potravinový 

odpad o 50 % do roku 2030; 

vypracúvala pravidelné správy o 

obehovom hospodárstve, v ktorých uvedie 

stav a trendy a umožní, aby sa platné 

politiky upravili na základe objektívnych, 

spoľahlivých a porovnateľných informácií; 

vyzýva ďalej Komisiu, aby zaistila, že 

obehové hospodárstvo prinesie výrazný 

pokles v používaní prvotných materiálov, 

zníženie množstva materiálov vyradených 

ako odpad, výrobky, ktoré dlhšie vydržia 

a využívanie vedľajších produktov 

z výroby a nadbytočných materiálov, ktoré 

sa predtým považovali za toky odpadu; 

vyzýva Komisiu, aby navrhla ambicióznu a 

komplexnú stratégiu týkajúcu sa plastov a 

zároveň plnila cieľ na rok 2020 týkajúci sa 

nakladania s chemikáliami 

environmentálne vhodným spôsobom 

a zohľadňovala cieľ v oblasti cyklov 

netoxických materiálov uvedený v 7. EAP; 

domnieva sa, že pre CTUR č. 2 je na 

európskej úrovni kľúčová koordinovaná 

činnosť proti plytvaniu potravinami; 

zdôrazňuje cieľ EÚ znížiť potravinový 

odpad o 50 % do roku 2030; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0239/2017 

Seb Dance 

Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť 

2017/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  18a. zdôrazňuje, že s cieľom napomôcť 

dosiahnuť cieľ udržateľného rozvoja č. 

12.5 (výrazne znížiť produkciu odpadov 

pomocou prevencie, redukcie, recyklácie a 

opätovného používania) by mali členské 

štáty postupne zrušiť štátnu podporu 

postupov získavania energie z odpadov, 

ako aj akékoľvek ďalšie formy 

spaľovania odpadov; nabáda členské 

štáty, aby uprednostňovali spôsoby 

nakladania s odpadmi, ktoré majú väčší 

potenciál pre obehové hospodárstvo, ako 

vyslovene uvádza Komisia vo svojom 

oznámení z 26. januára 2017 s názvom 

Úloha energetického zhodnocovania 

odpadu v obehovom hospodárstve 

(COM(2017)0034); 

Or. en 

 

 


