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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

A. vzhledem k tomu, že odvětví dopravy, cestovního ruchu a logistiky a jejich 
dodavatelské řetězce mají velký potenciál pro účinnější využívání zdrojů 
prostřednictvím optimalizace logistických a hodnotových řetězců, mimo jiné na základě 
vyvíjení digitálních řešení a řešení v oblasti umělé inteligence; vzhledem k tomu, že 
stále větší množství přepravovaného zboží a zboží používaného v cestovním ruchu je 
baleno do materiálů na jedno použití;

B. vzhledem k tomu, že oběhové hospodářství hraje důležitou úlohu při plnění cílů v 
oblasti klimatu, což se vztahuje i na mobilitu; vzhledem k tomu, že uzavřené oběhové 
hospodářství znamená, že je v celém řetězci zachovávána maximální hodnota surovin a 
produktů; vzhledem k tomu, že nedávná studie1 však dospěla k závěru, že stávající 
nabídka v oblasti mobility se uplatňuje spíše na přepravu materiálu než osob a ve 
skutečnosti nadále funguje na lineárním základě, neboť v současnosti neexistuje 
skutečná politika cirkulační mobility;

C. vzhledem k tomu, že plány na podporu oživení a odolnosti by měly podporovat přechod 
k oběhovému hospodářství, a to i v oblasti dopravy;

D. vzhledem k tomu, že zahrnutí zásad oběhového hospodářství a ekodesignu do 
turistických výrobků a služeb zlepší kvalitu turistických zážitků, sníží jejich 
environmentální dopad a podpoří přístup spotřebitelů k udržitelným a ekodesignovým 
výrobkům a službám;

E. vzhledem k tomu, že shromažďování kvalitativních údajů je velmi důležité pro řádné 
monitorování a hodnocení prováděných politik;

F. vzhledem k tomu, že Komise v bílé knize o dopravě z roku 2011 stanovila cíl snížit 
emise skleníkových plynů z dopravy o nejméně 60 % do roku 2050 ve srovnání s úrovní 
v roce 1990 a o 20 % do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 2008; vzhledem k tomu, 
že úrovně emisí z dopravy (včetně mezinárodní letecké dopravy, avšak bez mezinárodní 
lodní dopravy) byly v roce 2017 o 28 % vyšší než v roce 1990; vzhledem k tomu, že 
Komise by po provedení souvisejících posouzení dopadů a konzultací se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami měla zahájit nutné iniciativy usilující o snížení 
emisí skleníkových plynů v rámci právních předpisů pro celé odvětví dopravy EU, 
neboť toto odvětví je klíčové pro splnění unijních cílů v oblasti dekarbonizace; 
vzhledem k tomu, že více než polovina emisí skleníkových plynů souvisí s těžbou a 
využíváním surovin, a vzhledem k tomu, že používání menšího množství primárních 
surovin a komodit a větší míra recyklace nabízejí příležitost k zachování naší prosperity 
a udržení našeho hospodářství;

1 https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-
mobility-and-transport 

https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-mobility-and-transport
https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-mobility-and-transport
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1. vítá akční plán Komise pro oběhové hospodářství; zdůrazňuje, že by se uhlíková a 
surovinová stopa zboží, již způsobuje mobilita a doprava, mohla snížit pomocí přístupu 
založeného na oběhovém hospodářství, který by zejména podporoval optimalizaci a 
standardizaci s cílem zvýšit naplněnost vozidel, jakož i přepracování efektivně a 
udržitelně řízených logistických procesů; zdůrazňuje, že oběhové hospodářství nabízí 
velké příležitosti pro odvětví mobility, jako jsou iniciativy kolaborativní ekonomiky, 
vozidla s nulovými nebo nízkými emisemi a opětovné používání součástek; zdůrazňuje, 
že pro oběhové hospodářství je důležitá multimodální doprava s důrazem na co 
nejmenší využívání zdrojů;

2. vyzývá Komisi, aby se ve svých iniciativách v oblasti oběhového hospodářství více 
zaměřovala na odvětví dopravy a posílila snahy o snižování emisí skleníkových plynů z 
dopravy; zdůrazňuje, že je třeba oddělit růst HDP od nárůstu emisí z dopravy a spotřeby 
zdrojů, jak je uvedeno v bílé knize Komise o evropské dopravní politice z roku 2001, a 
to prostřednictvím přechodu od silniční dopravy k železniční, vodní a veřejné osobní 
dopravě, který bude doplněn kombinací oběhových alternativ, jako je sdílení vozidel, 
spolujízda a zkrácení cestovní vzdálenosti; těší se zejména na ohlášenou komplexní 
evropskou strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu;

3. zdůrazňuje, že je třeba prosazovat při přepravě produktů ekodesign a zlepšit 
environmentální výkonnost přepravních služeb; zdůrazňuje, že je nutné vytvořit 
evropskou strategii na podporu monitorovacích technologií, které by byly součástí zboží 
a vozidel, s cílem zlepšit dostupné informace, které by se uplatnily při designu, 
předvídání životnosti, prodlužování cyklu, účinnosti recyklace a plánování cyklů 
použití;

4. vyzývá Unii, aby zvýšila podíl energie z obnovitelných zdrojů v jednotlivých druzích 
dopravy, který v roce 2017 činil 7,2 % z veškeré energie, což je výrazně méně než 10% 
cíl stanovený pro rok 2020 ve směrnici 2009/28/ES, aby bylo možné dosáhnout do roku 
2030 nejméně 14% podílu, jenž byl stanoven ve směrnici (EU) 2018/2001; vyzdvihuje 
význam celounijních cílových hodnot CO2 pro osobní a nákladní dopravu s cílem dále 
podporovat využívání energie z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, aby přijala 
dodatečná opatření pro přechod EU na skladbu zdrojů elektřiny s nižším podílem 
uhlíku, neboť emise vyprodukované během životního cyklu bateriových elektrických 
vozidel (BEV), která by byla hypoteticky poháněna elektřinou vyrobenou čistě z větrné 
energie a dalších obnovitelných zdrojů, by mohly být výrazně nižší než emise vozidel s 
rovnocenným motorem s vnitřním spalováním (ICEV); vyzývá Unii, aby přijala 
opatření pro zlepšení designu vozidel, což by vedlo k nižší poptávce po surovinách, 
spotřebě paliva a emisím CO2; vyzývá Komisi, aby podporovala vytváření potenciálních 
nových pracovních příležitostí;

5. vyzývá Komisi, aby posoudila dopady alternativních paliv z biologických materiálů, 
zejména na využívání půdy, aby se zabránilo produkci alternativních paliv na úkor 
pěstování potravinářských plodin;

6. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby internalizovaly externí náklady na 
dopravu, zvyšovaly povědomí mezi uživateli dopravy, prosazovaly ekologičtější 
způsoby dopravy zavedením systémů certifikace pro skleníkové plyny a umožňovaly 
spotřebitelům vybírat si způsoby dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí; 
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naléhavě vyzývá Unii, aby přijala opatření, která by snížila dopravní náročnost 
výrobních řetězců; zdůrazňuje význam inovací a daňových politik a vyzdvihuje 
evropské označování jako klíčový nástroj, který spotřebitelům pomáhá rozlišovat a 
vybírat si nejudržitelnější služby; aktivně vybízí producenty, aby používali identitu své 
značky a tržní vliv na podporu spotřeby a dopravy v souladu s požadavky udržitelnosti a 
oběhového hospodářství; vyzývá Komisi, aby vypracovala ukazatele, které umožní 
analyzovat a zajistit rozvoj oběhového hospodářství v dopravě;

7. vyzývá Komisi, aby představila možné způsoby, jak mohou smluvní subjekty v dopravě 
a provozovatelé počítačových rezervačních systémů nejlépe poskytovat informace o 
ekvivalentu emisí CO2 v porovnání s údaji o nejlepším alternativním vlakovém, lodním 
nebo autobusovém spojení; vyzývá Unii, aby snížila emise skleníkových plynů z lodní 
dopravy podporou čistých a udržitelných technologií, jako je technologie plachtění, a 
opatření, jako je pomalá plavba a optimalizace rychlosti; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby podporovaly způsoby dopravy, které nejúčinněji využívají zdroje, a 
definovaly adekvátní pobídky a modely stanovování cen, mimo jiné pomocí daňových 
pobídek, a DPH u jízdenek;

8. připomíná, že odvětví dopravy v EU stále silně závisí na ropě, a tedy na jejím dovozu k 
pokrytí svých energetických potřeb; trvá proto na tom, že by Unie měla kromě zahrnutí 
alternativních paliv do připravované komplexní evropské strategie pro udržitelnou a 
inteligentní mobilitu rovněž zlepšit příslušné právní předpisy v oblasti udržitelných a 
obnovitelných alternativních pohonných hmot, a to na základě posouzení životního 
cyklu a optimalizace součinnosti na evropské, vnitrostátní a regionální úrovni; vybízí 
Komisi, aby stanovila pobídky pro harmonizaci politik fiskální stimulace zaměřených 
na spotřebu těchto druhů paliv a nákup vozidel, která je používají; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že budou u všech druhů dopravy posouzena všechna alternativní paliva, včetně 
vodíku, udržitelných biopaliv a použitého kuchyňského oleje, s ohledem na možnosti 
vývoje a dopad na životní prostředí;

9. vybízí Komisi, aby navázala na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze 
dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva tím, že stanoví 
ambicióznější cíle a reviduje příslušné právní předpisy s cílem zaručit dostupnost 
infrastruktury pro dobíjení a údržbu elektrických vozidel v celé Evropě a že tuto 
směrnici rozšíří na všechny druhy dopravy a zaručí dostatečné finanční prostředky EU a 
lidské zdroje nutné pro účinné zavedení a provádění těchto právních předpisů; 
konstatuje, že by tyto právní předpisy měly zohledňovat zvláštní potřeby ostrovů, 
nejvzdálenějších a okrajových regionů a horských a vylidněných oblastí;

10. vybízí členské státy a Komisi, aby v plánech na podporu oživení a odolnosti a v rámci 
různých finančních nástrojů EU upřednostňovaly iniciativy, které jsou spojené s 
oběhovým hospodářstvím a používáním obnovitelné energie v dopravě, zejména 
rychlým zaváděním a využíváním vhodné infrastruktury;

11. vyzývá k vytvoření soudržné evropské sítě sestávající z kombinovaných dopravních 
terminálů a intermodálních logistických uzlů s cílem dále podpořit oběhové 
hospodářství;

12. konstatuje, že je nutné zvýšit obsazenost a vytíženost; zdůrazňuje, že služby sdílené 
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mobility mohou být prospěšné pro oběhové hospodářství a snížit dopady dopravy na 
životní prostředí; zdůrazňuje, že by se mohl snížit počet vozidel, která by však byla 
intenzivněji využívána, což by šetřilo zdroje ve výrobě, avšak za předpokladu, že by 
byla součástí širší oběhové a multimodální dopravní strategie; požaduje proto, aby byly 
podporovány inteligentní dopravní systémy pomáhající prosazovat intermodalitu, a to i 
v úseku „posledního kilometru“, a aby byly uživatelům poskytovány integrované 
informace k rozhodnutím o nákupu či o veřejných zakázkách, jež se zaměří zejména na 
údaje o původu produktů a služeb, jakož i na provozní náklady jednotlivých variant a 
jejich podíl na emisích skleníkových plynů;

13. domnívá se, že služby sdílené mobility mohou vést k používání menších elektrických 
vozidel s menším dojezdem a menší spotřebou energie, což umožní výrobu lehčích 
baterií s nižšími emisemi skleníkových plynů; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly nejudržitelnější služby a iniciativy sdílené mobility prostřednictvím 
dlouhodobé strategie, např. snížením daně za registraci vozidla; vyzdvihuje potenciální 
přínosy sdílení vozidel, jež může současně uspokojit stávající potřeby uživatelů; vyzývá 
k vytvoření on-line platforem pro digitalizaci a sdílení žádostí o přepravu; zdůrazňuje, 
že v terminologii EU je třeba rozlišovat mezi neprofesionální sdílenou mobilitou a 
komerčními dopravními službami, aby se zmírnily překážky pro sdílenou mobilitu;

14. zdůrazňuje, že služby sdílené mobility zmírňují dopravní zácpy a pomáhají řešit 
problémy s hustou městskou dopravou; naléhavě vyzývá města, aby se chopila 
iniciativy a přehodnotila své dopravní systémy a dopravní toky; vyzývá místní a 
regionální orgány, aby zohlednily zapojení občanské společnosti a hlavních 
zúčastněných stran (jako jsou provozovatelé dopravy, distributoři, zaměstnanci, 
výzkumná a průzkumná střediska, univerzity atd.) do úsilí o dosažení tohoto cíle; 
zdůrazňuje, že je třeba v odvětví dopravy zavádět inovace a vyvíjet nové technologie; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat znalosti, hodnotu a pracovní místa vytvořená 
inovacemi v rámci Unie; naléhavě vyzývá k dalšímu výzkumu v oblasti používání 
vozidel, a to s využitím údajů z vnitrostátních dopravních průzkumů a pravidelných 
technických prohlídek, neboť spolehlivé důkazy o počtu ujetých kilometrů za rok, účelu 
cesty a počtu ujetých kilometrů za celou dobu životnosti jsou v současné době omezené, 
což brání dosažení plného potenciálu v oblasti efektivity a úspor uhlíku;

15. je přesvědčen o tom, že Evropská unie by měla podporovat iniciativy oběhového 
hospodářství, inovativní technologie a oběhové obchodní modely poskytující udržitelné 
služby – často na místní úrovni, realizované mikropodniky nebo malými a středními 
podniky a družstvy zaměřenými na mobilitu –, které mají velký potenciál pro inovace a 
udržitelné služby šetřící zdroje; vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly 
dodržování požadavků oběhového hospodářství, pokud jde o regulaci a nabídku veřejné 
dopravy, koncese na veřejnou dopravu a jejich vozové parky, ale i postupy zadávání 
veřejných zakázek na dopravní infrastrukturu; zdůrazňuje význam zadávání zakázek v 
oběhovém hospodářství obecně a jeho potenciál jít příkladem na vnitrostátní, regionální 
a místní úrovni; zdůrazňuje účinky, které by tato politika mohla mít na povědomí 
uživatelů a na dopravní chování;

16. konstatuje, že environmentální dopady zapříčiněné těžbou a zpracováním surovin pro 
vozidla je možné snížit pomocí krátkých dodavatelských řetězců a materiálové 
účinnosti, ale i posílením ekodesignu, prodloužením životnosti vozidel, opravami, 
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přípravou na opětovné použití, přechodem na méně kritické materiály, postupným 
ukončením používání škodlivých látek ve výbavě vozidel a zlepšením recyklace; 
zdůrazňuje, že koncepční fáze má zásadní význam pro následný potenciál opětovného 
použití a recyklace; vyzývá Komisi a členské státy, aby pečlivě monitorovaly celý 
životní cyklus vozidel a omezily vývoz vozidel na konci životního cyklu a ojetých 
vozidel do třetích zemí, a zamezily tak odlivu kritických surovin z evropského 
hospodářství; vyzdvihuje chvályhodné projekty zaměřené na svoz vysloužilých vozidel 
ze třetích zemí zpět do EU k recyklaci;

17. vyzývá Komisi, aby v rámci přezkumu směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou 
životností posoudila možnost stanovit vhodná opatření ke zlepšení systémů sběru 
odpadu a vytvořit systém, který zaručí kvalitu a spolehlivost výrobků z oběhového 
hospodářství, a aby zajistila, že informace o použitých materiálech a potenciálně 
problematických sloučeninách zůstanou v rámci celého hodnotového řetězce 
zachovány, a to pomocí technologických prostředků;

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla odpovědnost výrobce, produktové pasy, delší 
záruční doby a právo na opravu vozidel, zejména těch, která používají nové 
technologie; zdůrazňuje, že značná část emisí skleníkových plynů z automobilu (15–50 
%) vzniká během jeho výroby; vybízí k prozkoumání potenciálních přínosů, které by 
mohla mít pro procesy oprav účinná kombinace skenování a trojrozměrného tisku; 
vyzývá Komisi, aby prozkoumala dopad, který má rozvoj digitálních technologií a 
aplikací na životnost vozidel, a aby aktualizovala digitální zařízení a zastaralý software 
za přiměřenou cenu;

19. vítá ambice, které Komise vyjádřila v akčním plánu pro oběhové hospodářství, a sice 
dosáhnout rychlého pokroku v oblasti udržitelnosti a oběhového potenciálu baterií pro 
elektrovozidla a v roce 2020 předložit návrh na regulační rámec pro baterie, který zajistí 
materiálový cyklus a maximální opětovné použití; vyzývá Komisi, aby postupně 
ukončila používání baterií neschopných opětovného nabití v dopravních systémech, 
pokud existuje alternativa, a vymezila zvyšující se podíl recyklovaného obsahu v 
bateriích a jejich delší životnost, díky čemuž by bylo možné při výrobě dosáhnout 
úspory emisí skleníkových plynů až ve výši 50 %; zdůrazňuje, že klíčem k tomu, aby se 
v budoucnu umožnilo opětovné použití a recyklace baterií, včetně tržních systémů, 
může být standardizace jejich designu; zdůrazňuje potenciál kaskádovitého opětovného 
používání baterií v alternativních způsobech použití, např. při skladování a dodávkách 
energie; zdůrazňuje, že je zapotřebí dalšího výzkumu v oblasti těchto způsobů použití; 
vyzývá Komisi, aby zohlednila uhlíkovou stopu výroby baterií; zdůrazňuje, že klíčovým 
faktorem ovlivňujícím spotřebu energie bateriových elektrických vozidel a plug-in 
hybridních elektrických vozidel je rozsah, v němž lze rekuperační brzdění použít ke 
zpětnému získání energie, což z něj činí další zásadní oblast výzkumu; vyzývá Komisi, 
aby urychlila vypracování evropských norem pro dobíjení;

20. zdůrazňuje význam vzorců chování při dobíjení bateriových elektrických vozidel pro 
sektorovou integraci a výsledky v oblasti emisí skleníkových plynů, neboť dobíjení v 
době, kdy nabídka elektřiny z obnovitelných zdrojů převyšuje poptávku, může přispět 
ke stabilizaci sítě, čímž se sníží emise skleníkových plynů ze skladby sítě jako celku, 
zatímco nabíjení během špiček jiné spotřeby energie ve večerních hodinách může 
naopak zvýšit poptávku po elektřině v době špičky; vyzývá Komisi, aby podporovala 
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technologie inteligentního nabíjení, které by mělo zahrnovat normy EU umožňující řídit 
načasování dobíjení, a tím přispívat ke stabilitě sítě, nízkým nákladům na energii a 
využívání energie z obnovitelných zdrojů; bere na vědomí, že uživatelé se mohou 
potenciálně stát samovýrobci energie tím, že budou energii z baterií ve svých vozidlech 
dodávat do sítě výměnou za finanční odměnu, nebo tím, že budou pro dobíjení svých 
vozidel používat elektřinu z vlastních solárních panelů;

21. vyzývá Komisi, aby omezila vývoz odpadu do třetích zemí a aby provedla přezkum 
nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, jak bylo avizováno v novém akčním 
plánu pro oběhové hospodářství; zdůrazňuje, že vývoz odpadu má negativní dopady na 
životní prostředí a zdraví v cílových zemích, vede ke ztrátě cenných materiálů, zejména 
surovin a sloučenin, má negativní dopad na vytváření pracovních míst v EU a v 
důsledku této dodatečné přepravy zvyšuje emise vyprodukované během životního cyklu 
výrobků; žádá přemístění recyklačních provozoven, aby se zajistila plná kontrola nad 
cykly oběhového hospodářství s důrazem na recyklaci a opětovné použití; žádá proto, 
aby byly vytvořeny kapacity pro boj proti nezákonnému vývozu a podvodům, konkrétně 
proti vývozu odpadu vydávaného za ojetá vozidla; vyzývá Komisi, aby zajistila 
provádění směrnice o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu;

22. naléhavě vyzývá Komisi, aby stanovila povinnost používat při přepravě opakovaně 
použitelné obaly a kontejnery, ačkoli toto řešení by se nemělo používat v případě 
potravin, pokud je to v rozporu s pravidly v oblasti bezpečnosti potravin; žádá Komisi, 
aby provedla posouzení dopadů harmonizace systémů zálohování standardních 
průmyslových obalů; naléhavě vyzývá členské státy, aby zavedly povinnost zpětně 
odebírat standardní průmyslové obaly, a to i za účelem opětovného použití a recyklace; 
žádá, aby tato opatření vstoupila v přiměřené časové lhůtě v platnost;

23. vyzývá Komisi, aby do svých ambicí v oblasti oběhového hospodářství zahrnula 
odvětví cestovního ruchu s cílem dosáhnout pokroku při podpoře inovací, udržitelnosti 
a odolnosti tohoto odvětví; připomíná sdělení Komise z roku 2010 o novém politickém 
rámci pro cestovní ruch v Evropě, v němž byl navržen plán pro udržitelný cestovní ruch 
a firmy podnikající v tomto odvětví byly vyzvány ke snížení spotřeby pitné vody, emisí 
skleníkových plynů, k omezení environmentální stopy, k využívání čisté energie a k 
odpovědnému využívání přírodních zdrojů obecně; naléhavě vybízí Komisi, aby 
podporovala členské státy při provádění evropských právních předpisů v oblasti 
životního prostředí a provádění cílů nového akčního plánu pro oběhové hospodářství v 
jejich vnitrostátních strategiích i jednotlivých projektech zaměřených na cestovní ruch; 
zdůrazňuje, že by subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu měly být vybízeny, 
podněcovány a pobídkami motivovány k účasti v systému ekoznačky EU a v systému 
pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS); zdůrazňuje, že je třeba dále 
stimulovat a podporovat uplatňování principů ekodesignu prostřednictvím nových 
služeb cestovního ruchu, a to jak z hlediska produktů využívaných k jejich poskytování, 
tak z hlediska postupů při jejich zprostředkování a jejich dopadu na životní prostředí;

24. vyzdvihuje význam rozvíjení komplexní oběhové infrastruktury, která podnítí subjekty 
podnikající v oblasti cestovního ruchu, jako jsou hotely, k výrobě a poskytování energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi, aby vypracovala strategii za účelem většího 
využívání recyklované vody; vyzdvihuje význam odolné infrastruktury, zejména pro 
malé a střední podniky, které samy nemají k vytvoření takové infrastruktury finanční a 
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organizační prostředky; podporuje iniciativy, jako je síť evropských cyklistických tras, 
které umožňují turistické zážitky propagací zdraví prospěšných aktivit a kontaktu s 
přírodou; vyzývá Komisi, aby podporovala vytváření sítí cestovního ruchu malého 
rozsahu zaměřených na biologickou rozmanitost, které jsou inkluzivní, přínosné pro 
místní společenství a napojené na územní střediska pro rozvoj cestovního ruchu, která 
umožňují vznik vazeb mezi podnikateli v oblasti cestovního ruchu, místními výrobci, 
veřejnými orgány, místními podniky a řemeslníky;

25. konstatuje, že různé studie poukazují na neúměrně vysokou míru plýtvání potravinami v 
odvětví pohostinství a na úlohu, kterou musí odvětví cestovního ruchu hrát ve veřejných 
politikách boje proti plýtvání potravinami; vybízí k tomu, aby se podnikatelé v tomto 
odvětví podíleli na lepším sběru údajů o tomto jevu, na zvyšování povědomí o něm a na 
šíření a provádění opatření k jeho předcházení; vyzdvihuje potenciál tohoto odvětví hrát 
vedoucí úlohu při utváření sítí solidarity, které přemění riziko plýtvání s potravinami v 
příležitost prokázat solidaritu a podpořit oběhové hospodářství; vyzývá k zavedení 
vzdělávacích programů pro kuchaře s cílem snížit plýtvání potravinami; žádá, aby se 
potravinový odpad ve větší míře opětovně využíval jako krmivo pro zvířata či k výrobě 
bioplynu; je přesvědčen, že malé a střední podniky v odvětví gastronomie mají velký 
potenciál v oblasti inovací a hledání nových řešení v rámci oběhového hospodářství; 
vyzývá Komisi, aby spolupracovala s členskými státy na odstranění institucionálních 
překážek, které znemožňují využívat potraviny oběhovým způsobem, jako jsou předpisy 
zakazující distribuci nadbytku potravin z odvětví cestovního ruchu;

26. zdůrazňuje, že je třeba vymezit a vypracovat inovativní vzdělávací projekty a projekty 
zvyšování kvalifikace v souvislosti s oběhovým hospodářstvím pro pracovníky ve všech 
odvětvích, včetně dopravy, a že je při tom třeba zohlednit potřeby tohoto odvětví a 
požadované dovednosti; zdůrazňuje, že je důležité, aby Komise, členské státy a místní a 
regionální orgány lépe vzájemně koordinovaly svou činnost s cílem dosáhnout pokroku 
při plnění cílů nového akčního plánu pro oběhové hospodářství a aby více investovaly 
do vzdělávacích a osvětových kampaní, které informují o přínosech a výhodách 
opatření oběhového hospodářství v odvětví dopravy; vyzývá k výměně osvědčených 
postupů a projektů na všech úrovních.
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