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Predlog spremembe  1 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0239/2017 

Seb Dance 

Ukrepanje EU za trajnost 

2017/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. pozdravlja nedavne pobude za 

spodbujanje učinkovitosti virov, med 

drugim s spodbujanjem preprečevanja, 

ponovne uporabe in recikliranja odpadkov, 

omejevanjem energijske predelave na 

materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, ter 

postopnim ukinjanjem odlaganja 

odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati ali 

ponovno uporabiti, kot je predlagano v 

akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo 

in predlogu za nove ambiciozne cilje EU 

glede odpadkov, kar bo med drugim 

prispevalo k cilju trajnostnega razvoja št. 

12 in zmanjšanju morskih odpadkov; 

priznava, da bo za uresničitev ciljev 

trajnostnega razvoja in podnebnih ciljev na 

stroškovno učinkovit način potrebna 

učinkovitejša raba virov, z uresničitvijo teh 

ciljev pa se bodo do leta 2050 zmanjšale 

skupne letne emisije toplogrednih plinov za 

19 % in emisije toplogrednih plinov le 

držav skupine G7 do 25 %; opozarja, da je 

12 od 17 ciljev trajnostnega razvoja 

odvisnih od trajnostne uporabe naravnih 

virov; poudarja pomen trajnostne porabe in 

proizvodnje, ki bi ju dosegli s povečanjem 

učinkovitosti in zmanjšanjem 

onesnaževanja, povpraševanja po virih ter 

odpadkov; poudarja, da je treba prekinitvi 

povezave med rastjo, porabo virov in vplivi 

na okolje; poziva Komisijo, naj redno 

pripravlja poročila o krožnem 

18. pozdravlja nedavne pobude za 

spodbujanje učinkovitosti virov s 

spodbujanjem preprečevanja, ponovne 

uporabe in recikliranja odpadkov, kot je 

predlagano v akcijskem načrtu za krožno 

gospodarstvo in predlogu za nove 

ambiciozne cilje EU glede odpadkov, kar 

bo med drugim prispevalo k cilju 

trajnostnega razvoja št. 12 in zmanjšanju 

morskih odpadkov; priznava, da odlaganje 

in sežiganje odpadkov ne sodita v koncept 

krožnega gospodarstva; priznava, da bo za 

uresničitev ciljev trajnostnega razvoja in 

podnebnih ciljev na stroškovno učinkovit 

način potrebna učinkovitejša raba virov, z 

uresničitvijo teh ciljev pa se bodo do leta 

2050 zmanjšale skupne letne emisije 

toplogrednih plinov za 19 % in emisije 

toplogrednih plinov le držav skupine G7 do 

25 %; opozarja, da je 12 od 17 ciljev 

trajnostnega razvoja odvisnih od trajnostne 

uporabe naravnih virov; poudarja pomen 

trajnostne porabe in proizvodnje, ki bi ju 

dosegli s povečanjem učinkovitosti in 

zmanjšanjem onesnaževanja, 

povpraševanja po virih ter odpadkov; 

poudarja, da je treba prekinitvi povezave 

med rastjo, porabo virov in vplivi na 

okolje; poziva Komisijo, naj redno 

pripravlja poročila o krožnem 

gospodarstvu, v katerih bo podrobno 

opisano njegovo stanje in trendi ter bodo 
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gospodarstvu, v katerih bo podrobno 

opisano njegovo stanje in trendi ter bodo 

zagotavljala objektivne, zanesljive in 

primerljive informacije, na podlagi katerih 

se bodo lahko spreminjale veljavne 

politike; poleg tega poziva Komisijo, naj 

zagotovi, da bo s krožnim gospodarstvom 

doseženo pomembno zmanjšanje porabe 

izvornih materialov, zmanjšanje količine 

odpadnih materialov, trajnejši izdelki in 

uporaba stranskih proizvodov, ki nastajajo 

pri proizvodnji, ter odvečnih materialov, ki 

so jih nekdaj šteli za tokove odpadkov; 

poziva Komisijo, naj pripravi ambiciozno 

in obsežno strategijo za plastiko, hkrati pa 

tudi upošteva cilj za leto 2020 o okoljsko 

varnem ravnanju s kemikalijami ter cilje 

glede nestrupenih materialnih ciklov, kot 

so določeni v sedmem okoljskem 

akcijskem programu; meni, da je usklajeno 

ukrepanje proti zavrženi hrani na evropski 

ravni ključnega pomena za uresničevanje 

cilja trajnostnega razvoja št. 2; poudarja 

cilj EU, da do leta 2030 za 50 % zmanjša 

količino zavržene hrane; 

zagotavljala objektivne, zanesljive in 

primerljive informacije, na podlagi katerih 

se bodo lahko spreminjale veljavne 

politike; poleg tega poziva Komisijo, naj 

zagotovi, da bo s krožnim gospodarstvom 

doseženo pomembno zmanjšanje porabe 

izvornih materialov, zmanjšanje količine 

odpadnih materialov, trajnejši izdelki in 

uporaba stranskih proizvodov, ki nastajajo 

pri proizvodnji, ter odvečnih materialov, ki 

so jih nekdaj šteli za tokove odpadkov; 

poziva Komisijo, naj pripravi ambiciozno 

in obsežno strategijo za plastiko, hkrati pa 

tudi upošteva cilj za leto 2020 o okoljsko 

varnem ravnanju s kemikalijami ter cilje 

glede nestrupenih materialnih ciklov, kot 

so določeni v sedmem okoljskem 

akcijskem programu; meni, da je usklajeno 

ukrepanje proti zavrženi hrani na evropski 

ravni ključnega pomena za uresničevanje 

cilja trajnostnega razvoja št. 2; poudarja 

cilj EU, da do leta 2030 za 50 % zmanjša 

količino zavržene hrane; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  18a. poudarja, da bi morale države 

članice za dosego cilja trajnostnega 

razvoja št. 12.5 (občutno zmanjšati 

količino odpadkov s preventivnimi ukrepi, 

zmanjševanjem porabe, recikliranjem in 

ponovno uporabo), postopno ukiniti javno 

podporo za pridobivanje energije iz 

odpadkov in vse druge oblike sežiganja 

odpadkov; spodbuja države članice, naj 

dajo prednost možnostim ravnanja z 

odpadki z višjim potencialom za krožno 

gospodarstvo, kot je izrecno navedeno v 

sporočilu Komisije z dne 26. januarja 

2017 z naslovom Vloga pridobivanja 

energije iz odpadkov v krožnem 

gospodarstvu (COM(2017)0034); 

Or. en 

 

 


