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POBUDE 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 

hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. opozarja, da je Evropa neto uvoznica naravnih virov in da so v prvem desetletju 

21. stoletja cene virov narasle za 147 %1, zaradi česar je evropsko gospodarstvo še 

posebej ranljivo; meni, da je za reševanje globalnih izzivov in odvisnosti EU od virov 

bistveno, da je osnovno vodilo evropske industrijske prenove učinkovita raba energije in 

virov, s čimer bi EU v prihodnje lahko ohranila svojo konkurenčnost na podlagi 

inovativnih sektorjev, spodbudila proizvodne zmogljivosti in ustvarjala nova, trajnostna 

in dostojno plačana delovna mesta, med drugim tudi visokokvalificirana; 

2. poudarja, da je za napredek krožnega gospodarstva potrebna sprememba paradigme, da 

se viri ne bodo zapravljali; meni, da je za to spremembo treba dati ustrezne signale 

proizvajalcem in potrošnikom, na primer z dinamičnim fiskalnim in regulativnim 

okvirom, hitrejšim prehodom na gospodarstvo, ki bo temeljilo na obnovljivih virih 

energije, in blaženjem morebitnega povratnega učinka; meni, da je potrebna 

kombinacija pristopov, pri kateri se bo upoštevalo načelo subsidiarnosti na različnih 

političnih ravneh, vključno z naslednjimi: 

– internalizacija eksternalij ter spodbujanje načela kaskadne rabe virov; 

– uporaba recikliranih odpadkov kot pomembnega in zanesljivega vira materialov, na 

podlagi vzpostavitve ciklov nestrupenih materialov; 

– usmeritev v tokove ključnih surovin, zmanjševanje proizvodnje z intenzivno rabo 

virov in nagrajevanje pionirjev, 

– oblikovanje poslovnih modelov, ki bodo spodbujali sklenitev kroga materialov in 

proizvodov; 

– oblikovanje proizvodov na način, da bodo dolgo trajali, da jih bo mogoče zlahka 

popraviti in da bo njihove sestavne dele mogoče zlahka uporabiti znova ali 

reciklirati; 

– organizacija logistike na način, da se bodo proizvodi, ki se več ne uporabljajo, 

zlahka in učinkovito vračali na začetku verige; 

– prizadevanje za pametno pravno ureditev, ohranitev dokazano dobre prakse, 

poenostavitev in/ali harmonizacija zakonodaje EU, kjer je to potrebno, in 

zagotavljanje boljšega izvajanja; 

3. poudarja, da bi lahko učinkovitejša raba virov na podlagi zahtev po boljši zasnovi in na 

                                                 
1 Po navedbah inštituta McKinsey Global Institute so se cene energije povečale za 190 %, cene hrane in 

materialov pa za 135 %. Glej Resource revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water needs 

(Revolucija virov: zadovoljevanje svetovnih potreb po energiji, materialih, hrani in vodi), november 2011, str. 30 

(http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution) .  

http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution
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podlagi zakonodaje o odpadkih, ki bi zagotovila gibanje navzgor v hierarhiji ravnanja z 

odpadki (kar bi spodbudilo preprečevanje nastajanja odpadkov ter njihovo ponovno 

uporabo, pripravo za ponovno uporabo in recikliranje), prinesla znatne neto prihranke 

za podjetja, javne organe in potrošnike v EU; ti bi po ocenah znašali 600 milijard EUR 

ali 8 % letnega prometa, medtem ko bi se skupne letne emisije toplogrednih plinov 

zmanjšale za 2 – 4 %; poudarja, da bi povečanje produktivnosti virov za 30 % do leta 

2030 lahko povečalo BDP za skoraj 1 % in ustvarilo 2 milijona dodatnih delovnih 

mest1; opozarja, da je učinkovita raba virov prednostna naloga sedmega okoljskega 

akcijskega programa, v katerem je poudarjena potreba po spodbujanju proizvodnje in 

povpraševanja potrošnikov po okoljsko trajnostnih proizvodih in storitvah s politikami, 

ki spodbujajo njihovo dostopnost, cenovno ugodnost, funkcionalnost in privlačnost; 

poudarja, da si je treba zaradi pomanjkanja virov prizadevati, da bi popolnoma prekinili 

povezavo med rabo virov in povečanjem BDP, da bi ju zadržali v biofizičnih mejah 

planeta; 

4. poudarja, da so cilji EU pomembni za ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev; 

5. opozarja na analizo Komisije, ki kaže, da bi sprejetje novih ciljev glede odpadkov 

ustvarilo 180 000 delovnih mest, s čimer bi EU postala bolj konkurenčna, 

povpraševanje po dragih in redkih virih pa bi se zmanjšalo2; obžaluje umik 

zakonodajnega predloga o odpadkih3, hkrati pa meni, da je napoved podpredsednika 

Komisije Fransa Timmermansa na plenarnem zasedanju decembra 2014 priložnost za 

nov in ambicioznejši sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo, ki naj bi bil predložen do 

konca leta 2015; poziva k pripravi zakonodajnega predloga, ki bo temeljil na oceni 

učinka in ki ne bo upošteval le tokov gospodinjskih odpadkov, temveč tudi njihove 

industrijske in trgovinske tokove, temelji pa naj tudi na kvantitativnih ciljih, ki bi jih 

bilo treba predložiti do konca leta 2015 kot del novega svežnja ukrepov za krožno 

gospodarstvo; poziva, naj novi sveženj obravnava posebne tokove odpadkov, vključno z 

organskimi odpadki, odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) ter gradbenimi 

odpadki; 

6. poziva, naj se v sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo vključijo določbe, ki bodo v 

skladu s priporočili evropske platforme za učinkovito rabo virov4, svežnjem ukrepov 

EU za podnebne spremembe in obnovljivo energijo ter sedmim okoljskim akcijskim 

programom vzpostavile celovit politični okvir, ki bo znatno povečal neodvisnost Evrope 

pri uporabi virov prek konkretnih političnih ciljev ter boljšega povezovanja in 

poenostavitve obstoječih političnih orodij, kot sta polno izvajanje in krepitev direktiv o 

okoljsko primerni zasnovi in ekološkem označevanju pri različnih vrstah proizvodov in 

                                                 
1 Sporočilo Komisije z dne 2. julija 2014 z naslovom Na poti h krožnemu gospodarstvu: Program za Evropo brez 

odpadkov (COM(2014)0398). 
2 Delovni dokument služb Komisije z dne 2. julija 2014, ki vsebuje povzetek ocene učinka, priložen k predlogu 

direktive o spremembi direktiv o odpadkih (COM(2014)0397) (SWD(2014)0208). 
3 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/98/ES o odpadkih, 94/62/ES o 

embalaži in odpadni embalaži, 1991/31/ES o odlaganju na odlagališčih, 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 

2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni 

električni in elektronski opremi (COM(2014)0397). 
4 Manifest in politična priporočila Evropske platforme za učinkovito rabo virov, marec 2014: 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_

31-03-2014.pdf. 
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na področju učinkovite rabe virov; vztraja, da morajo orodja in ukrepi zagotavljati prave 

priložnosti za dejavno udeležbo v krožnem gospodarstvu malim in srednjim podjetjem 

kot ključnim akterjem, pa tudi podjetjem socialnega gospodarstva in lokalnim organom; 

poudarja, da bi bilo treba v ta okvir vključiti konkretne politike za ustvarjanjem 

trajnostnih delovnih mest na lokalni ravni ter se v njem izogniti nesorazmernim 

upravnim zahtevam, poleg tega pa bi moral biti tudi cenovno dostopen za 

gospodinjstva; 

7. poziva, naj sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo vključuje tudi določbe, ki bodo 

zagotavljale posebne podporne ukrepe za mala in srednja podjetja, kot so ukrepi za 

spodbujanje ozaveščanja, tehnična pomoč ter dostop do financiranja, informacij in 

znanja; podpira izvajanje zelenega akcijskega načrta Komisije za mala in srednja 

podjetja ter pozdravlja ustanovitev Evropskega centra odličnosti za učinkovitost virov, 

ki naj bi malim in srednjim podjetjem svetoval in jim pomagal izboljšati učinkovito 

rabo virov; 

8. poudarja, da je treba zagotoviti pošteno konkurenco med zasebnimi in javnimi podjetji, 

ki se ukvarjajo z odpadki, tudi če sistem za zbiranje odpadkov organizira občinsko ali 

javno monopolno podjetje, ki se ukvarja z odpadki; 

9. poziva države članice in Komisijo, naj okrepijo regulativni okvir za razširjeno 

odgovornost proizvajalca ter povečajo preglednost pri izvajanju sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca; meni, da so pri tem ključne jasne opredelitve in skupna 

metoda izračuna, ki temelji na podatkih na podlagi dokazov, pa tudi minimalne zahteve 

za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca; poudarja, da je treba izboljšati zahteve 

glede zasnove embalaže, da bi zmanjšali rabo materialov in povečali recikliranje; 

10. poziva, naj sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo vključuje določbe za izboljšanje in 

krepitev izvajanja obstoječe zakonodaje ter uvede politiko za trajnostno upravljanje 

materialov na ravni EU, vključuje naj vse ustrezne deležnike in uporabi pristop na 

podlagi življenjskega cikla, katerega cilj je ekološko učinkovita, trajna in okoljsko 

odgovorna raba materialov – v fazi ekstrakcije, zasnove, proizvodnje, potrošnje, 

vzdrževanja, ravnanja z odpadki in ponovne uporabe – ter učinkovita nadomestitev 

nevarnih snovi in materialov; zagovarja stališče, da zgoraj omenjeni ukrepi nikoli ne 

smejo preseči meje cenovne dostopnosti za gospodinjstva; 

11. poudarja, da je treba v krožnem gospodarstvu proizvodom na biološki osnovi in 

povezanim storitvam dodeliti poseben položaj; odločno poziva Komisijo, naj upošteva 

cilje strategije za biogospodarstvo iz leta 20121; meni, da se lahko trajnostni les in 

materiali na osnovi lesa uporabljajo kot nadomestki za neobnovljive materiale v 

primarni proizvodnji, s čimer se poveča trajnost krožnega gospodarstva v celotni 

vrednostni verigi; 

12. želi spomniti, da je treba zagotoviti ukrepe za visoko raven zdravja in varnosti pri delu, 

pri čemer je treba upoštevati posebna tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci v 

nekaterih od teh sektorjev; 

                                                 
1 Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo (COM(2012)0060) , (SWD(2012) 0011), 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
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13. opozarja na potencial urbanega rudarstva pri predelavi odpadnega materiala in 

zmanjševanju odvisnosti EU od uvoza surovin; poziva države članice, naj v celoti 

izvajajo zakonodajo o odpadkih, zlasti kar zadeva pošiljke odpadkov in nevarne 

odpadke, ter okrepijo inšpekcije za preprečevanje nezakonitih pošiljk odpadkov; poziva 

Komisijo, naj odpravi morebitne pomanjkljivosti v uredbi o pošiljkah odpadkov; 

poudarja, da je treba olajšati tržno povpraševanje po recikliranih materialih in 

spodbujati trg sekundarnih surovin, pa tudi vzpostaviti evropski trg recikliranih 

proizvodov; 

14. opozarja na potencial večje ponovne uporabe, popravil in priprave za ponovno uporabo 

proizvodov, saj bi ti omogočili ustvarjanje kakovostnih in trajnostnih delovnih mest na 

lokalni ravni, varčevanje z viri ter krepitev vloge socialnega gospodarstva, podjetništva 

ter akterjev v malih in srednjih podjetjih, vključno s socialnimi podjetji; poziva, naj novi 

sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo vključuje določbe, ki bodo prek kvantitativnih 

ciljev spodbujale ponovno uporabo in priprave za ponovno uporabo, zagotovile dostop 

do toka odpadkov prek odobrenih centrov za ponovno uporabo in podpirale razvoj in 

krepitev ponovne uporabe ter infrastrukture in omrežij za popravila; poudarja, da je 

treba zagotoviti boljše standarde za zasnovo proizvodov, da bi bili potrošniški proizvodi 

trajnejši ter se zlahka razstavili, nadgradili, popravili in reciklirali; poziva Komisijo, naj 

evropske organizacije za standardizacijo pooblasti za dejavno sodelovanje s 

predstavniki malih in srednjih podjetij, potrošniki in organizacijami civilne družbe pri 

doseganju tega cilja; 

15. meni, da so potrebni ukrepi na evropski ravni za boj proti načrtovanemu zastaranju; 

poziva Komisijo, naj preuči možnost razširitve npr. minimalnih pravnih jamstev za 

potrošniške proizvode in uvedbe klavzul o popravilih v ustrezni zakonodaji, ki bi od 

proizvajalcev, za katere veljajo ustrezne direktive (o odpadkih, okoljsko primerni 

zasnovi, odpadni električni in elektronski opremi, baterijah in pravicah potrošnikov) 

zahtevale, da izvajalcem na področju ponovne uporabe, dobaviteljem in potrošnikom 

zagotovijo prosto dostopne, ustrezne in zanesljive informacije (kot so rok uporabe, 

ravnanje po poteku uporabe, recikliranje, razgradnja in okoljski vplivi), da bi olajšali 

ozaveščen nakup, nadgradnjo in popravila, ponovno uporabo in recikliranje; 

16. poziva države članice, naj ponovno uporabo, popravila in povpraševanje po trajnih 

proizvodih spodbujajo z instrumenti na strani povpraševanja, kot je politika ničnega 

DDV za popravila in prodajo rabljenih proizvodov ter krepitev meril za zelena javna 

naročila za nakup z viri gospodarnejših, manj potratnih proizvodov, ki jih je mogoče 

reciklirati v večjem obsegu; 

17. pozdravlja, da Komisija v sporočilu obravnava več posebnih izzivov, povezanih z 

odpadki, kot so preprečevanje nastajanja odpadkov, odpadki v morju in živilski 

odpadki; opozarja na neposreden ekonomski učinek zavržene hrane na podjetja in 

potrošnike, do katerega pride zaradi stroškov ravnanja z odpadki in gospodarskih izgub, 

ki jih povzroča zavržena hrana, ki bi jo bilo mogoče prodati ali je še užitna (v EU se 

vsako leto zavrže več kot 100 milijonov ton hrane); želi spomniti, da bi z enim evrom, 

ki bi ga potrošili za preprečevanje nastajanja živilskih odpadkov, lahko preprečili, da bi 

se 250 kg hrane, vredne 500 EUR, zavrglo; opozarja na okoljske in gospodarske 

možnosti za kroženje hranil med mestnimi in podeželskimi območji, in na „sklenitev 
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kroga“ med mesti in kmetijsko panogo; poziva Komisijo, naj v okviru svežnja ukrepov 

za krožno gospodarstvo obravnava vprašanje živilskih odpadkov; jo poziva tudi, naj 

uvede sheme ločenega zbiranja za hrano in organske odpadke (po potrebi tudi sheme 

zbiranja od vrat do vrat) in da prednost kompostiranju organskih snovi; 

18. poudarja, da je pomembno, da Komisija in države članice spodbujajo ustanovitev 

programov za industrijsko simbiozo, ki bi podpirali industrijsko sinergijo za ponovno 

uporabo in recikliranje, in pomagali podjetjem, zlasti malim in srednjim, pri 

ugotavljanju, kako lahko energijo, odpadke in stranske proizvode drugi uporabijo kot 

vire; opozarja na podobne koncepte, kot sta pristop „od zibelke do zibelke“ in 

industrijska ekologija; 

19. poziva matična podjetja za proizvodnjo in distribucijo ter države članice, ki so svoje 

trge odprle za proizvode teh podjetij, naj pod tržnimi pogoji vzpostavijo sistem točk za 

zbiranje in vračanje rabljenih strojev in opreme, da bi lahko sekundarne surovine iz 

recikliranja ponovno uporabili neposredno pod tržnimi pogoji; 

20. poudarja, da je potreben fiskalni okvir, ki bo skladen z načelom odgovornosti 

povzročitelja in ki bo dal pravi signal za naložbe v učinkovito rabo virov, posodobitev 

proizvodnih procesov in izdelovanje bolj popravljivih in trajnejših proizvodov (npr. 

nižja obdavčitev storitev popravil in višja obdavčitev proizvodov, izdelanih z intenzivno 

rabo virov, ki jih ni mogoče reciklirati ali so za enkratno uporabo); poziva države 

članice, naj dosežejo napredek na tem področju tudi v okviru evropskega semestra1; 

poziva EU in države članice, naj postopoma odpravijo okolju škodljive subvencije in 

uvedejo ustrezne pristojbine za dejavnosti, ki so negospodarne z viri, kot sta sežiganje 

materialov, ki jih je mogoče reciklirati in predelati, ali njihovo odlaganje na 

odlagališčih; 

21. opozarja, da bi podjetja v EU z učinkovito rabo virov lahko izkoriščala trge hitro 

rastočih ekoloških panog, vendar ugotavlja, da naložbe v inovativne poslovne modele 

pogosto niso ustrezno omogočene; poziva Komisijo, naj vzpostavi ustrezno politično 

podlago za krožno gospodarstvo; poziva Komisijo in Evropsko investicijsko banko, naj 

zagotovita, da bo Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) podpiral cilje učinkovite 

rabe virov in energije – vključno z izboljšano energijsko učinkovitostjo stavb (tudi 

socialnih stanovanj) in razvojem okoljsko vzdržnih in inovativnih malih in srednjih 

podjetij, zagonskih podjetij in podjetništva – in okrepil svetovalne storitve na področju 

učinkovite rabe virov; poziva, naj se sredstva iz programa EU za konkurenčnost podjetij 

ter mala in srednja podjetja (COSME), programa Obzorje 2020 ter evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov bolj usmerijo v razvoj trajnostnih, inovativnih in z viri 

gospodarnih rešitev ter v nove poslovne modele (kot je zakup ali sistem kombiniranih 

proizvodov in storitev), pa tudi v izboljšanje zasnove proizvodov in učinkovitosti 

materialov pri uporabi proizvodov in procesov; poziva Komisijo, naj ustavi uporabo 

sredstev EU za odlaganje na odlagališča in naj ne spodbuja naložb v infrastrukturo za 

energijsko predelavo, da bi preprečili tratenje dragocenih materialov, učinek vezave in 

presežne zmogljivosti; 

                                                 
1 Green Budget Europe, 2015, Country-Specific Recommendations in Support of the European Semester Process 

(Priporočila za posamezne države v podporo evropskemu semestru), str. 6, http://www.foes.de/pdf/2015-02-

25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf. 

http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf
http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf


 

PE549.322v02-00 8/9 AD\1062519SL.doc 

SL 

22. poudarja, da je EU odprto gospodarstvo, ki je udeleženo v uvoz in izvoz na svetovnem 

trgu; opozarja, da se je treba spoprijeti z globalnim izzivom izčrpavanja virov tudi na 

mednarodni ravni; poziva Komisijo in države članice, naj dejavno podprejo delo 

mednarodnega foruma za vire, ki deluje v okviru okoljskega programa Združenih 

narodov (UNEP) in raziskuje vprašanja glede ključnih virov na svetovni ravni in razvoj 

praktičnih rešitev za oblikovalce politike, industrijo in družbo; 

23. poziva Komisijo, naj nameni večjo pozornost potrebi po razvoju ustreznih strokovnih 

znanj in spretnosti, ter poudarja, da mora sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo 

vključevati ukrepe in financiranje za programe izobraževanja in usposabljanja za 

delavce in brezposelne; 

24. poudarja, da lahko povečanje energijske učinkovitosti prispeva k zmanjšanju energetske 

odvisnosti EU in energetske revščine, ki prizadene okoli 125 milijonov evropskih 

državljanov; ugotavlja, da je smiselno energijsko učinkovitost obravnavati kot ločen vir 

energije, katerega rast znatno prispeva k razvoju industrije EU, ustvarjanju delovnih 

mest in zmanjšanju računov gospodinjstev za električno energijo. 
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