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Betänkande A8-0239/2017 

Seb Dance 

EU:s åtgärder för hållbarhet 

2017/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet välkomnar de 

senaste initiativen för att främja 

resurseffektivitet, bland annat genom att 

främja förebyggande av avfall, 

återanvändning och återvinning, 

begränsning av energiåtervinning till 

material som inte är återvinningsbara och 

utfasning av deponeringen på 

avfallsupplag av återanvändningsbart 

eller återvinningsbart avfall, såsom anges 

i handlingsplanen för den cirkulära 

ekonomin och förslaget till nya, ambitiösa 

EU:s mål om avfall, som bland annat 

kommer att bidra till mål nr 12 för hållbar 

utveckling och minskningen av marint 

avfall. Parlamentet erkänner att arbetet 

med att nå målen för hållbar utveckling och 

för att uppfylla målen för 

klimatförändringar på ett kostnadseffektivt 

sätt kommer att kräva ökad 

resurseffektivitet och kommer ensamt att 

minska de årliga utsläppen av växthusgaser 

med 19 % och växthusgasutsläppen i G7-

länderna med upp till 25 % senast 2050. 

Parlamentet påpekar att 12 av de 17 målen 

för hållbar utveckling är beroende av ett 

hållbart utnyttjande av naturresurserna. 

Parlamentet understryker vikten av hållbar 

konsumtion och produktion genom att öka 

effektiviteten och minska föroreningar, 

resursbehov och avfall. Parlamentet 

betonar behovet av att bryta kopplingen 

18. Europaparlamentet välkomnar de 

senaste initiativen för att främja 

resurseffektivitet genom att främja 

förebyggande av avfall, återanvändning 

och återvinning såsom anges i 

handlingsplanen för den cirkulära 

ekonomin och förslaget till nya, ambitiösa 

EU:s mål om avfall, som bland annat 

kommer att bidra till mål nr 12 för hållbar 

utveckling och minskningen av marint 

avfall. Parlamentet konstaterar att 

deponering och avfallsförbränning inte 

passar in i konceptet cirkulär ekonomi. 

Parlamentet erkänner att arbetet med att nå 

målen för hållbar utveckling och för att 

uppfylla målen för klimatförändringar på 

ett kostnadseffektivt sätt kommer att kräva 

ökad resurseffektivitet och kommer ensamt 

att minska de årliga utsläppen av 

växthusgaser med 19 % och 

växthusgasutsläppen i G7-länderna med 

upp till 25 % senast 2050. Parlamentet 

påpekar att 12 av de 17 målen för hållbar 

utveckling är beroende av ett hållbart 

utnyttjande av naturresurserna. Parlamentet 

understryker vikten av hållbar konsumtion 

och produktion genom att öka 

effektiviteten och minska föroreningar, 

resursbehov och avfall. Parlamentet 

betonar behovet av att bryta kopplingen 

mellan tillväxt, resursanvändning och 

miljöpåverkan. Parlamentet uppmanar 
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mellan tillväxt, resursanvändning och 

miljöpåverkan. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta regelbundna 

rapporter om den cirkulära ekonomin med 

detaljerad information om situationen och 

tendenser, och göra det möjligt att ändra 

existerande politik utifrån objektiva, 

tillförlitliga och jämförbara uppgifter. 

Parlamentet uppmanar dessutom 

kommissionen att se till att den cirkulära 

ekonomin resulterar i en betydande 

minskning av användningen av nya råvaror 

och en minskning av avfallsmaterial samt i 

produkter med längre livslängd och i 

användningen av biprodukter från 

tillverkning och överblivna material, som 

tidigare har ansetts vara avfallsflöden. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

lägga fram en ambitiös och övergripande 

plaststrategi och samtidigt uppfylla 2020-

målet om en miljövänlig hantering av 

kemikalier, och dessutom ta hänsyn till 

målet om kretsloppet för giftfria material, i 

enlighet med det sjunde 

miljöhandlingsprogrammet. Parlamentet 

anser att samordnade åtgärder på europeisk 

nivå mot livsmedelsavfall är avgörande för 

mål nr 2 i målen för hållbar utveckling och 

betonar att EU:s mål är att minska 

livsmedelsavfallet med 50 % senast 2030. 

kommissionen att utarbeta regelbundna 

rapporter om den cirkulära ekonomin med 

detaljerad information om situationen och 

tendenser, och göra det möjligt att ändra 

existerande politik utifrån objektiva, 

tillförlitliga och jämförbara uppgifter. 

Parlamentet uppmanar dessutom 

kommissionen att se till att den cirkulära 

ekonomin resulterar i en betydande 

minskning av användningen av nya råvaror 

och en minskning av avfallsmaterial samt i 

produkter med längre livslängd och i 

användningen av biprodukter från 

tillverkning och överblivna material, som 

tidigare har ansetts vara avfallsflöden. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

lägga fram en ambitiös och övergripande 

plaststrategi och samtidigt uppfylla 2020-

målet om en miljövänlig hantering av 

kemikalier, och dessutom ta hänsyn till 

målet om kretsloppet för giftfria material, i 

enlighet med det sjunde 

miljöhandlingsprogrammet. Parlamentet 

anser att samordnade åtgärder på europeisk 

nivå mot livsmedelsavfall är avgörande för 

mål nr 2 i målen för hållbar utveckling och 

betonar att EU:s mål är att minska 

livsmedelsavfallet med 50 % senast 2030. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/2 

Ändringsförslag  2 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0239/2017 

Seb Dance 

EU:s åtgärder för hållbarhet 

2017/2009(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 18a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 18a. Europaparlamentet betonar att för 

att bidra till uppnåendet av mål 12.5 

(väsentligt minska mängden avfall genom 

åtgärder för att förebygga, minska, 

återanvända och återvinna avfall) bör 

medlemsstaterna fasa ut offentligt stöd till 

metoder som omvandlar avfall till energi 

såväl som till alla andra former av 

avfallsförbränning. Parlamentet 

uppmuntrar medlemsstaterna att 

prioritera avfallshanteringsalternativ som 

har en större potential för den cirkulära 

ekonomin, enligt kommissionens 

uttryckliga indikation i meddelandet av 

den 26 januari 2017 Avfallsenergins roll i 

den cirkulära ekonomin 

(COM(2017)0034). 

Or. en 

 

 


