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OBRAZLOŽITEV – POVZETEK DEJSTEV IN UGOTOVITEV 

Krožno gospodarstvo je nov koncept v evropski politiki, ki predvideva strukturno reformo 

našega gospodarstva od modela „vzemi, naredi, odvrzi“ v ciklični model, ki bo bolj usklajen z 

živimi sistemi. Evropska komisija je zato decembra 2015 z namenom spodbuditi premik in 

novo zasnovo prihodnosti objavila akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Gre za širok okvir 

javne politike EU, katerega namen je na novo opredeliti pristop naše družbe do proizvodnje in 

potrošnje blaga in storitev. Kohezijska politika kot ena od osrednjih evropskih politik šteje za 

enega od glavnih virov naložb. Poleg tega ta politika ob spoštovanju načel sorazmernosti in 

subsidiarnosti omogoča najboljša orodja za uvajanje krožnega gospodarstva. Upravljanje na 

več ravneh, ki je hrbtenica kohezijske politike, deluje po istem načelu. Ti dve javnopolitični 

področji torej temeljita na isti logiki in bi se morali pri uresničevanju političnih ciljev 

dopolnjevati. Da bi omenjeni potencial v celoti izkoristili, moramo prepoznati in okrepiti 

obstoječa orodja politike na obeh področjih. 

Vloga kohezijske politike pri spodbujanju krožnega gospodarstva 

Med pripravami na programsko obdobje 2014–2020 krožno gospodarstvo ni bilo priznano kot 

politično prednostno področje Evropske unije. Zato so sprejetju akcijskega načrta za krožno 

gospodarstvo sledila prizadevanja, da bi priznali ustrezen in razpoložljiv naložbeni potencial v 

okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki bi se lahko dodatno usmeril v 

izvajanje krožnega gospodarstva.  

Izboljšano ravnanje z odpadki in poudarek na preprečevanju, ponovni uporabi in recikliranju 

odpadkov (ki so prednostne možnosti ravnanja z odpadki v Evropski uniji) imajo naložbeni 

potencial v višini 5,5 milijarde EUR. Poleg tega je na razpolago 2,3 milijarde EUR za okolju 

prijazne proizvodne procese in učinkovito rabo virov v malih in srednjih podjetjih. 

Kohezijska politika lahko podpre ponovno uporabo vode s 15 milijardami EUR, dodeljenimi 

za naložbe v vodnem sektorju v obdobju 2014–2020. Na voljo so tudi pomembne možnosti za 

financiranje raziskav in inovacij, krožno gospodarstvo pa je tudi prednostna naloga pri 

strategijah za pametno specializacijo, ki usmerjajo te naložbe.  

Krožno gospodarstvo kot gonilo trajnostnega in regionalnega razvoja 

Vsa mesta in občine v Evropski uniji bodo motor za ukrepe krožnega gospodarstva. Lokalni 

in regionalni organi so najbližje državljanom in lokalnim izzivom, zato imajo boljši vpogled v 

lokalne izzive in priložnosti. Izredno pomembno je torej, da se jim zagotovi ustrezna 

funkcionalna in finančna avtonomija, zlasti ko gre za njihovo pravico do priprave in izvajanja 

lastnih razvojnih strategij v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in integriranih 

teritorialnih naložb, ki bodo lokalnim deležnikom pomagale pri kombiniranju virov 

financiranja in načrtovanju lokalnih pobud, usmerjenih v krožno gospodarstvo. 

Sistemsko razmišljanje je eno od temeljnih načel krožnega gospodarstva, saj je gospodarski 

prehod z linearnega modela na krožnega možen le s sodelovanjem in povezovanjem 

poslovnih in proizvodnih modelov. Poročilo poudarja tudi vlogo malih in srednjih podjetij, ki 

bolje poznajo lokalne trge in lahko prek sodelovanja s skupnostmi ozaveščajo o pozitivnih 

praksah ter lokalno ustvarjajo vrednost in trajnostna delovna mesta. Mala in srednja podjetja z 

inovacijami in razvojem na trg in v družbo uvajajo nove rešitve in krožne poslovne modele. 

Pri tem se opirajo na kohezijsko politiko, zlasti na strategijo pametne specializacije in 

sinergije med programom Obzorje 2020, evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi, 



 

PE619.126v02-00 4/11 PR\1147890SL.docx 

SL 

naložbami, ki jih omogočata Evropska investicijska banka in Evropska banka za obnovo in 

razvoj itd. Ta prizadevanja moramo podpreti in obe politični področji tako oblikovati, da 

bosta težili k cilju spremeniti današnje inovacije v jutrišnjo resničnost. Žal še vedno ni dovolj 

povpraševanja po krožnih proizvodih in storitvah, pogosto zato ker so dražji od linearnih, 

katerih negativni zunanji učinki pa se pri tem ne upoštevajo. Zelena javna naročila v povezavi 

s krožnim javnim naročanjem so izjemen instrument, s katerim lahko javni organi spodbujajo 

trge krožnega gospodarstva. 

Bistven je tudi makroregionalni pristop, in sicer za doseganje regionalnega sodelovanja in 

usklajevanja ter kot priložnost za oblikovanje regionalnih trgov, zlasti za sekundarne 

surovine. Zato se moramo usmeriti v razvoj skupnih zmogljivosti, na primer na področju 

regeneracije odpadnih olj in drugih zmogljivosti recikliranja. Programi čezmejnega in 

nadnacionalnega sodelovanja so odločilni za spodbujanje medregionalnega sodelovanja na 

področju krožnega gospodarstva ter industrijske simbioze, za ozaveščanje in izmenjavo 

znanja in najboljših praks. 

Vsa ta prizadevanja so namenjena temu, da bi naše regije in lokalne skupnosti postale 

odpornejše in konkurenčnejše na globalnih trgih.  Krožno gospodarstvo ustvarja lokalna 

delovna mesta in poslovne modele, ki se nahajajo v jedru Evropske unije, v njenih regijah in 

lokalnih skupnostih. Eden od glavnih predpogojev za popolnoma delujoč model krožnega 

gospodarstva je, da se poveča trajnostna in lokalna proizvodnja energije, hkrati pa se 

izboljšata učinkovita raba virov in tok predelanih materialov. Obnovljivi viri energije so eden 

bistvenih podpornih stebrov krožnega gospodarstva ter tako predstavljajo eno od 

najpomembnejših posrednih naložb v krožno gospodarstvo, ki ima precejšen potencial za rast 

lokalnih zelenih delovnih mest. 

Biogospodarstvo je kot uveljavljeno področje evropske javne politike sestavljeno iz ključnih 

političnih ukrepov, ki lahko bistveno prispevajo k izvajanju krožnega gospodarstva. S 

prehodom na biološke surovine in biološke metode predelave bi prihranili do 2,5 milijarde ton 

ekvivalenta CO2 na leto do leta 2030, pri čemer bi se hkrati zmanjšala odvisnost od fosilnih 

goriv, ki je med ključnimi dolgoročnimi izzivi Evropske unije. Za učinkovitejšo rabo virov in 

ohranjanje dragocenih surovin v krožni zanki so pomembni materiali na biološki osnovi, 

biološko razgradljivi, taki, ki so primerni za kompostiranje ali trajni. Prihodnji inovacijski 

potencial je v učinkovitejšem upravljanju bioloških surovin ter postopni odpravi strupenih 

snovi iz vseh materialov. 

Eden od prvih zakonodajnih korakov k izvrševanju svežnja o krožnem gospodarstvu je bil 

sveženj o odpadkih. Opredelil je številne določbe, nujne za ustrezno ravnanje z odpadki, ki je 

za lokalne skupnosti in regije eden največjih izzivov. Doseganje ciljev, določenih v svežnju o 

odpadkih, je treba brezpogojno finančno podpreti v okviru kohezijske politike. Če 

upoštevamo delež recikliranja, določen na evropski ravni, in predviden časovni okvir zanj, je 

treba naložbe osredotočiti na višje ravni hierarhije ravnanja z odpadki, da bomo lahko dosegli 

cilje in se izognili dolgoročni vezanosti na določeno tehnologijo. Države članice bi morale 

uporabiti nacionalne strategije krožnega gospodarstva in nacionalne načrte za ravnanje z 

odpadki kot dolgoročna politična orodja, s katerimi lahko zagotovijo jasne smernice za vse 

deležnike in dajo znak Evropski komisiji, da so na pravi poti za dosego krožnega 

gospodarstva. 

Živilski odpadki na svetovni ravni veljajo kot velik gospodarski in etični problem, ki ga je 
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treba reševati na vseh stopnjah vrednostne verige živil. Evropska unija trenutno zavrže 

približno 173 kilogramov hrane na osebo letno, kar je 20 % letne proizvodnje hrane v Evropi. 

Lokalni ukrepi so se izkazali kot zelo učinkoviti v boju proti temu neizmernemu izzivu, saj se 

po Evropi izvaja nekaj uspešnih projektov. Zato bi bilo treba povečati možnosti financiranja, 

ki se ukvarjajo s tem pomembnim političnim področjem. 

Smetenje se je izkazalo tudi kot eden najbolj žgočih globalnih izzivov, ki običajno najhuje 

prizadene lokalne skupnosti in njihovo kakovost življenja. Nekatere ocene kažejo, da čiščenja 

vsakega evropskega davkoplačevalca stanejo približno 25 EUR na leto, v nekaterih državah 

članicah pa ti stroški lahko dosežejo tudi 54 EUR letno. Reševanje problema smetenja je treba 

bolje spodbujati in financirati iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, saj ima to 

okoljske in družbene koristi. Neukrepanje najbolj prizadene najrevnejše sloje družbe. Poleg 

tega je treba problem morskih odpadkov začeti reševati s preprečevanjem odpadkov na 

kopnem. 

Krožno gospodarstvo v okviru kohezijske politike po letu 2020  

Kohezijska politika in krožno gospodarstvo ne pokrivata zgolj infrastrukturne politike, ampak 

tudi socialno kohezijo in solidarnost. Ponujata odgovore na izzive, kako reševati 

najpomembnejša vprašanja v zvezi s podnebjem, s katerimi se soočajo lokalne in regionalne 

skupnosti. Zato to poročilo obravnava uvedbo nove določbe o predhodni pogojenosti za 

dosego krožnega gospodarstva v okviru kohezijske politike, s katero bi novi operativni 

programi bolje odražali načela krožnega gospodarstva. V poročilu se zahteva uvedba ustrezne 

metodologije za natančno spremljanje prispevka kohezijske politike k uresničevanju krožnega 

gospodarstva in poziva k občutnemu povečanju porabe v kohezijski politiki po letu 2020 za 

krožno gospodarstvo in podnebna vprašanja. 
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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o kohezijski politiki in krožnem gospodarstvu 

(2017/2211(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti njenega člena 3, in Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti njenih členov 4, 11, 174 do 178, 191 in 349, 

– ob upoštevanju Pariškega sporazuma, sklepa 1/CP.21 ter 21. konference pogodbenic 

UNFCCC (COP 21) in 11. konference pogodbenic kot srečanja pogodbenic Kjotskega 

protokola (CMP 11), ki sta potekali od 30. novembra do 11. decembra 2015 v Parizu v 

Franciji, 

– ob upoštevanju členov 7(2) in 11(2) Pariškega sporazuma, ki priznavata lokalno, 

podnacionalno in regionalno razsežnost podnebnih sprememb in podnebnih ukrepov, 

– ob upoštevanju ciljev trajnostnega razvoja OZN, zlasti cilja 7: „Vsem zagotoviti dostop 

do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije“ in cilja 

11: „Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja“, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 

decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 

razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o 

Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 

skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta 

(ES) št. 1083/20061 (v nadaljnjem besedilu: uredba o skupnih določbah), 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah 

glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) 

št. 1080/20062,  

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 

decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 

1081/20063, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 

decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno 

sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj4, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 

decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega 

združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in 

                                                 
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 320. 
2 UL L 347, 20.12.2013, str. 289. 
3 UL L 347, 20.12.2013, str. 470. 
4 UL L 347, 20.12.2013, str. 259. 
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izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj1, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 

decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 

1084/20062, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 

in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20023, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. januarja 2017 z naslovom Vloga 

pridobivanja energije iz odpadkov v krožnem gospodarstvu (COM(2017)0034), 

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 26. januarja 2017 o izvajanju akcijskega načrta 

za krožno gospodarstvo (COM(2017)0033), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. decembra 2015 z naslovom Vlaganje v 

delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov (COM(2015)0639), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. decembra 2015 z naslovom Zaprtje zanke – 

akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo (COM(2015)0614), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. julija 2014 z naslovom Na poti h krožnemu 

gospodarstvu: program za Evropo brez odpadkov (COM(2014)0398), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. julija 2014 z naslovom Zeleni akcijski načrt 

za MSP – Omogočiti MSP, da spremenijo okoljske izzive v poslovne priložnosti 

(COM(2014)0440), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020 – 

Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2010)2020), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. februarja 2012 z naslovom Inovacije za 

trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo (COM(2012)0060), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. julija 2012 naslovom „Pametna mesta in 

skupnosti – Evropska partnerstva za inovacije“ (C(2012)4701), 

– ob upoštevanju študije iz decembra 2017, ki jo je naročila Komisija, z naslovom 

Integration of environmental concerns in Cohesion Policy Funds (ERDF, ESF, CF) – 

Results, evolution and trends through three programming periods (2000-2006, 2007-

2013, 2014-2020) (Vključevanje okoljskih pomislekov v sklade kohezijske politike 

(ESRR, ESS, Kohezijski sklad) – rezultati, razvoj in usmeritve v treh programskih 

obdobjih (2000–2006, 2007–2013, 2014–2020), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 o naložbah v delovna mesta in 

                                                 
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 303. 
2 UL L 347, 20.12.2013, str. 281. 
3 UL 298, 26.10.2012, str. 1. 
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rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov: ocena 

poročila v skladu s členom 16(3) uredbe o skupnih določbah1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2016 o evropskem teritorialnem 

sodelovanju – najboljša praksa in inovativni ukrepi2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2016 o sinergijah za inovacije: evropski 

strukturni in investicijski skladi, program Obzorje 2020 ter drugi evropski inovacijski 

skladi in programi EU3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. julija 2015 o učinkoviti rabi virov: prehod na 

krožno gospodarstvo4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. maja 2015 o priložnostih za zeleno rast MSP5, 

– ob upoštevanju izjave o pametnih otokih z dne 28. marca 2017, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika ter člena 1(1)(e) in Priloge 3 sklepa konference 

predsednikov z dne 12. decembra 2002 o postopku pridobitve dovoljenja za pripravo 

samoiniciativnih poročil, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za okolje, javno 

zdravje in varnost hrane (A8-0000/2018), 

A. ker so lokalne in regionalne oblasti na čelu prehoda na krožno gospodarstvo in ker je 

njihov prispevek ključnega pomena za doseganje tega prehoda; 

B. ker je prehod na močnejše, bolj krožno gospodarstvo za vse regije izziv, obenem pa jim 

ponuja ključne priložnosti; 

C. ker je za doseganje ciljev pariškega sporazuma nujen prehod na bolj krožno 

gospodarstvo; 

D. ker kohezijska politika poleg naložbenih priložnosti iz evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov (skladi ESI) v odziv na lokalne potrebe ponuja tudi integrirani 

okvir politike, ki regijam pomaga pri spopadanju z več izzivi za njihov razvoj, vključno 

s podporo za učinkovito rabo virov in trajnostni razvoj, pa tudi za teritorialno 

sodelovanje in krepitev zmogljivosti; 

E. ker v veljavnem zakonodajnem okviru za kohezijsko politiko prehod na krožno 

gospodarstvo med cilji ni omenjen in ker je trajnostni razvoj horizontalno načelo za 

uporabo skladov ESI, kot je opredeljeno v členu 8 in v skupnem strateškem okviru 

(Priloga I) uredbe o skupnih določbah; 

F. ker so številni tematski cilji, določeni za uskladitev skladov ESI s strategijo Evropa 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0053. 
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0321. 
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0311. 
4 UL C 265, 11.8.2017, str. 65. 
5 UL C 353, 27.9.2016, str. 27. 
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2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, in z njimi povezane predhodne 

pogojenosti pomembni za cilje krožnega gospodarstva; 

G. ker morajo biti ukrepi, ki prejemajo podporo iz skladov ESI, v skladu s členom 6 uredbe 

o skupnih določbah skladni z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, 

povezano z uporabo zakonodaje Unije, vključno z okoljsko zakonodajo; 

Vloga kohezijske politike pri spodbujanju krožnega gospodarstva 

1. ugotavlja, da podpora EU za inovacije, mala in srednja podjetja, nizkoogljično 

gospodarstvo in varstvo okolja za obdobje 2014–2020 po podatkih iz poročila Komisije 

o izvajanju akcijskega načrta za krožno gospodarstvo znaša 150 milijard EUR in da 

veliko teh področij prispeva k doseganju krožnega gospodarstva; 

2. obžaluje, da v sedanjem okviru politike ni mogoče zajeti polnega prispevka kohezijske 

politike h krožnemu gospodarstvu, kar je poudarjeno v študiji, ki jo je naročila 

Komisija; v zvezi s tem ugotavlja, da opredelitev sedanjih kategorij področja 

posredovanja, ki se uporabljajo za dodeljevanje finančnih sredstev, krožnega 

gospodarstva kot takega ne zajema; 

3. ugotavlja, da je več regij uporabilo svoje strategije za pametno specializacijo za 

določitev prednostnih nalog, povezanih s krožnim gospodarstvom, in svoje naložbe v 

raziskave in inovacije prek kohezijske politike usmerjajo k temu cilju; 

4. pozdravlja, da je bil ustanovljen Evropski center odličnosti za učinkovito rabo virov za 

mala in srednja podjetja; 

5. ponovno poudarja svoje stališče, da krožno gospodarstvo presega ravnanje z odpadki in 

vključuje področja, kot so zelena delovna mesta, energija iz obnovljivih virov, 

energetska učinkovitost, biogospodarstvo, gospodarjenje z vodo, živilski in morski 

odpadki, raziskave in razvoj ter inovacije, povezane s temi področji; vseeno priznava, 

da je infrastruktura za odpadke ključna za zmanjšanje linearnih vzorcev proizvodnje in 

potrošnje; 

6. opozarja na obstoj in pomen predhodne pogojenosti v okviru skladov ESI za 

spodbujanje gospodarsko in okoljsko vzdržnih naložb v sektor odpadkov; vendar 

obžaluje, da se je v precejšnjem številu primerov, sofinanciranih iz skladov ESI, 

zanemarila hierarhija ravnanja z odpadki in da se ni opravila ustrezna okoljska presoja 

dolgoročnih rezultatov; 

7. poudarja, da je hierarhija ravnanja z odpadki nujen pogoj za uresničitev krožnega 

gospodarstva; poleg tega opaža negativen trend naložb iz skladov ESI v nižje ravni 

hierarhije ravnanja z odpadki, zlasti v obrate za mehansko-biološko obdelavo odpadkov 

in sežigalnice, kar lahko privede do presežne zmogljivosti in dolgoročno vezanost na 

določeno tehnologijo in torej ogrozi doseganje ciljev EU na področju recikliranja; 

Krožno gospodarstvo kot gonilo trajnostnega in regionalnega razvoja 

8. poudarja, kako pomembno je načelo partnerstva in da imajo deležniki pomembno vlogo 

pri pripravi sporazumov o partnerstvu in načrtovanju operativnih programov; poziva, 
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naj partnerji dejansko sodelujejo v političnih procesih in naj se cilji v zvezi s krožnim 

gospodarstvom ustrezno vključijo v programske dokumente; 

9. ugotavlja, da so projekti v zvezi s krožnim gospodarstvom, ki so prejeli podporo v 

okviru kohezijske politike, bolj koristili razvitejšim regijam; zato spodbuja manj razvite 

regije, naj si bolj prizadevajo za to, da bi dosegle tehnološki preskok, in naj izvajajo več 

projektov, ki izpolnjujejo načela krožnega gospodarstva; 

10. poudarja potencial biogospodarstva za regionalni razvoj; poziva, naj se skladi ESI v 

večji meri uporabijo za uveljavitev obstoječih inovacij ob nadaljnjem spodbujanju 

inovacij na področju razvoja materialov na biološki osnovi, biološko razgradljivih 

materialov in materialov, primernih za kompostiranje, ki so proizvedeni iz bioloških 

surovin, s katerimi se trajnostno gospodari; 

11. poziva k boljšemu dostopu lokalnih oblasti do finančnih sredstev, da se omogočijo 

naložbe v zelena delovna mesta in energetski prehod na lokalni ravni, vključno z 

energetsko učinkovitostjo, decentralizirano distribucijo energije in krožnim 

gospodarstvom; 

12. poudarja, da devet od 32 operativnih programov, ki so bili pregledani v študiji o 

vključitvi okoljskih pomislekov v sklade kohezijske politike, obravnava krožno 

gospodarstvo, šest pa zelena delovna mesta; pozdravlja sedanja prizadevanja 

nacionalnih in regionalnih organov, vendar obenem poziva države članice, naj krožno 

gospodarstvo bolje vključijo v svoje operativne programe in partnerske sporazume; 

13. meni, da bi bilo treba prihodnje načrtovanje skladov ESI bolj vključiti v nacionalne 

energetske in podnebne načrte do leta 2030; 

14. poziva države članice, naj spodbujajo čezmejno sodelovanje, zlasti v okviru evropskega 

teritorialnega sodelovanja, za izvajanje projektov krožnega gospodarstva; 

15. poudarja, da bi z makroregionalnimi strategijami laže uresničili krožno gospodarstvo v 

državah članicah, pa tudi v tretjih državah na istem geografskem območju; meni, da bi 

lahko s temi strategijami podprli oblikovanje trga sekundarnih surovin v Uniji; 

16. ponavlja svoje stališče o pomenu ohranjanja in krepitve zmogljivosti lokalnih, 

regionalnih in nacionalnih organov, kar je tudi izredno pomembno za prehod na krožno 

gospodarstvo; želi spomniti na pomembno vlogo, ki jo lahko ima tehnična pomoč na 

tem področju; 

17. poudarja pomen zelenih javnih naročil kot gonila krožnega gospodarstva s potencialnim 

trgom, ki je po ocenah vreden 1,8 bilijona EUR letno in zagotavlja javna dela, blago in 

storitve1; 

18. poziva regionalne in lokalne organe, naj še naprej vlagajo v izobraževanje in 

ozaveščanje o koristih in prednostih vseh ukrepov s ciljem izvajanja krožnega 

gospodarstva prek projektov kohezijske politike, s čimer bi povečali udeležbo 

                                                 
1 Kupujte zeleno Priročnik o zelenih javnih naročilih, tretja izdaja, Evropska komisija, 2016. 
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državljanov in vplivali na vedenje potrošnikov; 

Krožno gospodarstvo v okviru kohezijske politike po letu 2020 

19. poziva Komisijo, naj v naslednjem programskem obdobju uveljavi ustrezno 

metodologijo spremljanja, ki bo omogočala natančno spremljanje prispevka kohezijske 

politike k doseganju krožnega gospodarstva; 

20. poziva Komisijo, naj v prihodnjem okviru kohezijske politike oblikuje novo določbo o 

predhodni pogojenosti, ki se bo nanašala na krožno gospodarstvo, na primer z 

oblikovanjem strategij krožnega gospodarstva; 

21. poudarja, da je treba povečati podporo kohezijske politike za trajnostni razvoj mest, in 

poziva, naj se v zvezi s tem vidnejša vloga nameni ciljem, povezanim s krožnim 

gospodarstvom; poziva k nadaljevanju inovativnih urbanističnih ukrepov na tem 

področju in poziva Komisijo, naj izkušnje, ki jih bo pridobila v obdobju 2014–2020, v 

čim večji meri izkoristi pri pripravi predlogov za prihodnost; 

22. poudarja medsebojno odvisnost krožnega gospodarstva in blažitev podnebnih 

sprememb ter zato poziva k znatnemu povečanju izdatkov za krožno gospodarstvo in 

podnebna vprašanja v kohezijski politiki po letu 2020; 

° 

° ° 

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

 


