
 

Obehové hospodárstvo: Dajme veciam nový život!
 
Každý Európan spotrebuje každoročne 14 ton materiálu a vyprodukuje 5 ton odpadu.
Tieto alarmujúce čísla však môžeme zmeniť. Pokazené veci sa dajú opraviť a znovu
použiť a materiály sa dnes dajú recyklovať, čím sa dá značne znížiť množstvo odpadu. V
pondelok podvečer sa bude týmito otázkami zaoberať i parlamentné plénum. Na
programe je debata o správe, ktorou Parlament vyzýva Komisiu, aby predložila
ambiciózne plány na prechod k obehovému hospodárstvu.
 
Na rozdiel od stále veľmi rozšíreného modelu, kde sa veci vyrábajú, spotrebúvajú a zahadzujú,
v obehovom hospodárstve majú dlhší život. Alebo sa dokonca i reinkarnujú. A to najmä vďaka
lepšiemu dizajnu, ktorý ich umožňuje opraviť alebo recyklovať ich časti. Pre obehové
hospodárstvo je príznačná i dlhšia životnosť vecí a efektívnejšie nakladanie s odpadom. A v
neposlednom rade sú tu i nové biznis modely založené na požičiavaní alebo spoločnom
vlastníctve, kde sa zo spotrebiteľov stávajú "len" užívatelia.
 
Prečítajte si aj ďalšie správy z Európskeho parlamentu.
 
Parlament bude v pondelok rokovať a v stredu hlasovať o správe, v ktorej požaduje zlepšenie
využívania zdrojov o 30% do roku 2030 v porovnaní s rokom 2014. Podľa odhadov Komisie by
to mohlo priniesť takmer 1%-né zvýšenie HDP a 2 milióny nových udržateľných pracovných
miest
 
"Ak chceme zmeniť dnešný trend, potrebujeme skutočnú zmenu myslenia a systematický
prístup, ktorý vyžaduje celoplošné regulačné i ekonomické zmeny a takisto i zmeny vo
vzdelávaní a sociálnej oblasti," vysvetľuje spravodajkyňa Sirpa Pietikäinen (EĹS, Fínsko).
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Ďalšie informácie
Priebeh schvaľovania
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Priamy prenos plenárnej debaty, v pondelok po 18:00
Analýza od parlamentného think-tanku
Web stránky EK o obehovom hospodárstve
Oznámenie Komisie o obehovom hospodárstve
Komisia žiada verejnosť o nápady, ako prejsť na obehové hospodárstvo (28. mája 2015)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0215+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/40599/SIRPA_PIETIKAINEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2208(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282015%29564365
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0398R%2801%29&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5049_sk.htm


Obehové hospodárstvo nepozná veci na jedno použitie.
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