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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil 
tyto návrhy:

1. vyzývá Komisi, aby do svého pracovního plánu a systémů finanční podpory pro 
hospodářskou obnovu začlenila obecné pokyny EU pro členské státy ohledně toho, jak 
mají vypracovat své investiční plány, aby byly v souladu se Zelenou dohodou pro 
Evropu a s Pařížskou dohodou; zdůrazňuje, že takové pokyny by EU umožnily 
zachránit a transformovat své hospodářství, tj. že by díky nim EU překonala tuto krizi a 
zrychlila přechod na klimatickou neutralitu;

2. upozorňuje na skutečnost, že je třeba podporovat jak udržitelnou výrobu, tak i spotřebu; 
v tomto ohledu má za to, že je třeba zdokonalit účinnost využívání zdrojů díky posílení 
oběhových rysů hodnotových řetězců, snížení spotřeby zdrojů a omezení vytváření 
odpadu; zdůrazňuje, že je třeba rozvinout novou ekonomiku, která bude zahrnovat 
oběhové služby;

3. považuje za klíčové, abychom co nejdříve zajistili, aby byla „udržitelná volba“ volbou 
standardní, která bude také přitažlivá, dostupná a udržitelná, a to pro všechny 
spotřebitele v EU; vyzývá Komisi, aby podporovala vývoj, výrobu a uvádění na trh 
takových výrobků, které jsou vhodné pro více použití, jsou trvanlivé po technické 
stránce, jsou snadno opravitelné a poté, co se stanou odpadem a jsou připraveny k 
opětovnému použití nebo recyklovány, jsou vhodné ke zpřístupnění na trhu nebo k 
umístění na trh, aby se usnadnilo náležité uplatňování hierarchie nakládání s odpady; 
vyzývá Komisi, aby podporovala a rozvíjela hospodářské nástroje, které hospodářsky 
zvýhodňují „udržitelnou volbu“;

4. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli mít možnost plně se podílet na ekologické 
transformaci; vyzývá Komisi, aby vypracovala legislativní návrhy ve věci nástrojů, 
které jsou pro dosažení tohoto cíle nezbytné, mj. zdokonalení informací o produktech 
prostřednictvím jejich označování, „zelené“ žaloby, rozšířené právní záruky a definice a 
opatření proti plánovanému zastarávání a tzv. greenwashingu (lakování nazeleno); 
vyzývá Komisi, aby zaručila právo obyvatel EU dosáhnout opravy svých výrobků; 
zdůrazňuje, že takovéto nástroje se musejí zakládat na promyšlených environmentálních 
kritériích, které spotřebitelům umožní správně vyhodnotit dopad produktů na životní 
prostředí v závislosti na jejich životním cyklu, ekologické stopě, životnosti a kvalitě;

5. zdůrazňuje význam „zelených“ veřejných zakázek pro urychlení přechodu na 
udržitelnější a oběhové hospodářství a také význam prosazování uplatňování tohoto 
postupu při hospodářské obnově EU; připomíná závazek Komise, že předloží nové 
právní předpisy ve věci „zelených“ veřejných zakázek.


