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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, 
ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva Komisiu, aby do svojho plánu hospodárskej obnovy a do schém finančnej 
podpory zahrnula usmernenia EÚ pre členské štáty ku koncipovaniu ich investičných 
plánov tak, aby boli v zhode s európskou zelenou dohodou a Parížskou dohodou; 
zdôrazňuje, že takéto usmernenia by EÚ umožnili zachrániť a transformovať svoje 
hospodárstvo (t. j. vyviesť EÚ z krízy a urýchliť transformáciu na klimatickú 
neutralitu);

2. poukazuje na to, že by sa mala podporovať udržateľná výroba aj spotreba; v tejto 
súvislosti sa domnieva, že efektívne využívanie zdrojov by sa malo zlepšiť zvýšením 
obehovosti v hodnotových reťazcoch, znížením spotreby zdrojov a obmedzením tvorby 
odpadov; zdôrazňuje, že by sa malo rozvinúť nové hospodárstvo so službami pre 
obehovosť;

3. domnieva sa, že je veľmi dôležité zabezpečiť, aby to, čo je udržateľné, bolo čo najskôr 
atraktívnou, dostupnou a udržateľnou voľbou pre všetkých spotrebiteľov v EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby podporila vývoj, výrobu a odbyt výrobkov vhodných na viacnásobné 
použitie, trvanlivých z technického hľadiska a ľahko opraviteľných, ktoré po tom, ako 
sa stanú odpadom, budú pripravené na opätovné použitie alebo recykláciu, vhodné na 
sprístupnenie alebo uvedenie na trh s cieľom umožniť správne uplatňovanie hierarchie 
odpadového hospodárstva; vyzýva Komisiu, aby podporovala a rozvíjala hospodárske 
nástroje, ktoré budú hospodársky zvýhodňovať „udržateľnú voľbu“;

4. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali mať možnosť plne sa zapojiť do ekologickej 
transformácie; vyzýva Komisiu, aby vypracovala legislatívne návrhy nástrojov 
potrebných na dosiahnutie tohto cieľa, ako aj kvalitnejšie informácie o výrobkoch v 
podobe označovania, vyhlásení o ekologickosti, rozšírených právnych záruk a 
vymedzení, ako aj opatrení proti plánovanému zastarávaniu a environmentálne 
klamlivej reklame (greenwashing); vyzýva Komisiu, aby zaručila právo na opravu 
tovaru v EÚ; zdôrazňuje, že takéto nástroje musia byť založené na spoľahlivých 
environmentálnych kritériách, ktoré na základe životného cyklu výrobkov umožnia 
spotrebiteľom presne odhadnúť vplyv výrobkov na životné prostredie, ich 
environmentálnu stopu, ich životnosť a ich kvalitu;

5. zdôrazňuje úlohu zeleného verejného obstarávania (ZVO) v urýchlení prechodu na 
udržateľnejšie a obehové hospodárstvo a význam podpory pre uplatňovanie ZVO počas 
hospodárskeho oživenia EÚ; pripomína prísľuby Komisie navrhnúť ďalšie právne 
predpisy v oblasti ZVO.


