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Vážený pane předsedo, 

rádi bychom poděkovali Senátu za jeho stanovisko ke sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – 

Nový akční plán pro oběhové hospodářství – Čistší a konkurenceschopnější Evropa 

(COM(2020) 98 final). 

Bereme na vědomí vyjádřené názory a oceňujeme, že Senát sdílí naše ambice učinit z EU 

celosvětového lídra při přechodu na oběhové hospodářství tím, že hodláme podpořit 

účinnější využívání přírodních zdrojů a zároveň zachovat konkurenceschopnost EU. 

Oběhové hospodářství je rovněž klíčovým prvkem pro to, aby se z Evropy do roku 2050 

stal klimaticky neutrální kontinent a aby hospodářský růst přestal být závislý na spotřebě 

zdrojů, jak je stanoveno v Zelené dohodě pro Evropu.  

Ujišťujeme Vás, že zajistíme, aby opatření akčního plánu byla prováděna v souladu se 

zásadami zlepšování právní úpravy a v součinnosti s dalšími oblastmi politiky, zejména 

pokud jde o digitalizaci, průmyslovou politiku a změnu klimatu. Potenciálu oběhového 

hospodářství kromě toho také využijeme pro řešení výzev spojených s pandemií COVID-

19. Pro podrobnější informace si dovolujeme Senát odkázat na přílohu tohoto dopisu.  

Doufáme, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těšíme se 

na pokračování politického dialogu v budoucnu.  

S úctou 

Virginijus Sinkevičius       Maroš Šefčovič 

člen Komise        místopředseda 
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PŘÍLOHA 

Veškeré připomínky, které Senát ve svém stanovisku vyjádřil, jsme pečlivě posoudili a 

připojujeme následující objasnění.  

Dosažení cílů a závazků zahrnutých v akčním plánu:  

Akční plán pro oběhové hospodářství uvádí ve své příloze orientační harmonogram 

provádění iniciativ v něm zahrnutých. Představuje proto plán na příštích pět let, který, 

bude-li prováděn, upevní a posílí přechod Evropy k oběhovému hospodářství. Každá z 

iniciativ uvedených v akčním plánu bude navíc podléhat zásadám zlepšování právní 

úpravy a bude posuzována z hlediska zásad subsidiarity a proporcionality. Podrobnosti o 

obsahu a postupu ohledně každého opatření budou včas k dispozici.  

Pokud jde o cíl snížit do roku 2030 zbytkový komunální odpad na polovinu, iniciativy 

obsažené v akčním plánu, a zejména ty, které se týkají nakládání s odpady, mají snížit 

produkci odpadů, zvýšit míru recyklace v Evropě a současně podpořit členské státy při 

plnění cílů stanovených v právních předpisech EU, a snížit tak množství zbytkového 

odpadu.  

Harmonizace právních předpisů v jednotlivých oblastech je důležitá pro sledování a 

účinné provádění oběhového hospodářství 

Při přípravě iniciativ zahrnutých v akčním plánu zajistíme, aby byly zohledněny stávající 

regulační rámce. V případě potřeby rovněž zajistíme jednotné provádění akčního plánu. 

Pro doložení našeho úsilí bychom rádi upozornili na nedávnou revizi právních předpisů 

o odpadech
1
, která zahrnovala zjednodušené a zdokonalené definice a harmonizované 

metody výpočtu míry recyklace v celé EU.  

Vzdělávání a povědomí o oběhovém hospodářství 

Akční plán pro oběhové hospodářství uvádí, že k přechodu přispějí rovněž nástroje na 

podporu dovedností a tvorby pracovních míst. To platí zejména pro aktualizaci agendy 

dovedností, zahájení paktu pro dovednosti ve spolupráci s rozsáhlými partnerstvími 

složenými z několika zúčastněných stran a pro provádění akčního plánu pro sociální 

ekonomiku. V rámci Evropského sociálního fondu plus budou navíc podporovány další 

investice do systémů vzdělávání a odborné přípravy, celoživotního učení a sociální 

inovace. 

Budeme rovněž pokračovat v podpoře osvědčených akcí, které zlepšují povědomí a 

vzdělávání občanů o nových způsobech spotřeby a výroby, např. Evropský týden 

snižování množství odpadu.  

                                                 
1
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění 

směrnice 2008/98/ES o odpadech. 


