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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. meni, da je za reševanje globalnih izzivov in odvisnosti EU od virov bistveno, da je 
učinkovita raba energije in virov osnovno vodilo pri evropski industrijski prenovi, s 
čimer bi EU v prihodnje lahko ohranila svojo konkurenčnost, ponovno vzpostavila 
proizvodne zmogljivosti in ustvarjala visokokvalificirana delovna mesta; 

2. meni, da boljša zasnova, preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovna uporaba in 
recikliranje lahko podjetjem v EU zagotovijo občutne neto prihranke, ocenjene na 600 
milijard EUR ali 8 % letnega prometa, obenem pa zmanjšajo skupne letne emisije 
toplogrednih plinov za 2–4 %1; poudarja, da bi povečanje produktivnosti virov za 30 % 
do leta 2030 lahko povečalo BDP za skoraj 1% in ustvarilo 2 milijona dodatnih 
delovnih mest; 

3. opozarja na analizo Komisije, ki kaže, da bi sprejetje novih ciljev za odpadke ustvarilo 
180 000 delovnih mest, s čimer bi postala Evropa bolj konkurenčna, povpraševanje po 
dragih in redkih virih pa bi se zmanjšalo2; močno obžaluje umik zakonodajnega 
predloga o odpadkih3 in poziva k predložitvi ambicioznejšega zakonodajnega predloga 
do leta 2015, ki ne bi zajemal le občinskih, temveč tudi industrijske in komercialne 
tokove odpadkov, kot del bolj velikopoteznega svežnja ukrepov za krožno 
gospodarstvo, ki ga je napovedal podpredsednik Timmermanns na delnem plenarnem 
zasedanju Parlamenta decembra 20144; 

4. poziva, da se v okviru svežnja ukrepov za krožno gospodarstvo v skladu s priporočili 
Evropske platforme za učinkovito rabo virov5 določi celovit okvir politike, ki bo 
vključeval konkretne cilje politike in bolje povezoval ter racionaliziral obstoječa orodja 
politike; vztraja, da morajo orodja in ukrepi zagotavljati prave priložnosti za mala in 
srednja podjetja (MSP) ter njihovo dejavno udeležbo v krožnem gospodarstvu; 

5. poziva, da se v okviru svežnja ukrepov za krožno gospodarstvo uvede politika 
trajnostnega upravljanja surovin, ki bo uporabljala pristop na podlagi življenjskega 
cikla, njen cilj pa bo ekološko učinkovita in okoljsko odgovorna raba surovin, tudi v 
fazi pridobivanja, oblikovanja, proizvodnje, porabe in ravnanja z odpadki; 

                                               
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 Dobesedni zapis razprave z dne 16. decembra 2014 o delovnem programu Komisije za leto 2015.
5 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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6. poudarja potencial ponovne uporabe in popravila pri ustvarjanju kakovostnih delovnih 
mest, varčevanju z viri in razvoju socialne ekonomije in socialnih podjetij; poziva k 
dodatnim spodbudam in drugi podpori za ponovno uporabo ter k utrjevanju 
infrastrukture in mrež za ponovno uporabo in popravilo;

7. opozarja na neposreden ekonomski vpliv zavržene hrane na podjetja in potrošnike, do 
katerega pride zaradi stroškov ravnanja z odpadki in ekonomskih izgub, ki jih povzroča 
še užitna zavržena hrana, ki bi jo bilo mogoče prodati; želi spomniti, da bi z enim 
evrom, ki bi ga potrošili za preprečevanje nastajanja odpadne hrane, lahko preprečili, da 
bi 250 kg hrane, vredne 500 EUR, končalo na odpadu; poziva Komisijo, naj v okviru 
svežnja ukrepov za krožno gospodarstvo obravnava vprašanje zavržene hrane;

8. ugotavlja, da je treba v industriji vzpostaviti sinergije za recikliranje in podjetjem 
pomagati ugotoviti, kako bi lahko njihovo energijo, odpadke in stranske proizvode drugi 
uporabili kot vir; poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo pristope, kot je tisti, 
ki ga je Združeno kraljestvo uporabilo v nacionalnem programu za industrijsko 
simbiozo (National Industrial Symbiosis Programme);

9. poudarja vlogo reforme okoljskih davkov (preusmerjanje obdavčitve stran od dela ter v 
onesnaževanje in vire) pri dajanju pravilnih signalov za naložbe v učinkovito rabo virov 
ter poziva države članice k napredku na tem področju v okviru procesa evropskega
semestra;

10. poziva Komisijo in Evropsko investicijsko banko, naj zagotovita, da bo naložbeni načrt 
za Evropo podprt s sredstvi in da bo temeljil na ciljih energetske učinkovitosti, 
zagotavljal podporo zlasti ekološko inovativnim MSP ter okrepil svetovalne storitve 
glede učinkovite rabe virov; poziva, naj se sredstva za program EU za konkurenčnost 
podjetij in MSP (COSME) in Obzorje 2020 bolj usmerjeno namenjajo razvoju ekološko 
inovativnih rešitev in izboljševanju zasnove ter postopkov proizvodnje izdelkov.


