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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da bi moral novi načrt EU za oživitev gospodarstva zagotoviti, da se bodo 
sredstva za okrevanje uporabljala skladno s podnebnimi in okoljskimi cilji Unije; poziva 
Komisijo, naj določi smernice EU, kako naj države članice zasnujejo nacionalne 
naložbene načrte, da bodo skladni z evropskim zelenim dogovorom, Pariškim 
sporazumom in cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj; poziva jo tudi, naj oblikuje 
smernice EU za pogojevanje okolju prijaznejše proizvodnje glede na milijarde državne 
pomoči, ki so bila velikim podjetjem odobrena med krizo zaradi covida-19; poudarja, da 
bi morali novi načrt za oživitev in smernice EU omogočiti, da bo lahko obvarovala in 
preobrazila svoje gospodarstvo (da se bo torej rešila iz krize in pospešila prehod v 
podnebno nevtralnost in krožno gospodarstvo) ter da pri tem nihče ne bo zapostavljen;

2. poziva Komisijo, naj nadaljuje pobude evropskega zelenega dogovora in ukrepe, 
opredeljene v akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo, zato da bi se še naprej bojevali 
proti podnebnim spremembam, izgubljanju biotske raznovrstnosti in degradaciji okolja; 
poudarja, da je treba nasprotovati vsem predlogom za kasnejšo uvedbo strožjih 
standardov ali za odlog pri izpolnjevanju že potrjenih obveznosti; meni, da bi bilo treba 
tovrstne predloge kritično preučiti in pri tem ne upoštevati zgolj poslovnih interesov 
podjetij, ki jih to zadeva, temveč tudi širše družbene interese, namreč cilj polne 
zaposlitve in družbenega napredka;

3. poudarja, da je pomembno skrajšati dobavne verige in zmanjšati odvisnost od tretjih 
držav v ključnih sektorjih, torej v proizvodnji zdravil, energije in hrane, predvsem z 
zelenim in socialnim javnim naročanjem ter z omejitvami za proizvode, ki se 
proizvajajo po nižjih delovnih in okoljskih standardih;

4. poudarja, da bi morali biti prihodnji zakonodajni predlogi za bolj trajnosten enotni trg 
za podjetja in potrošnike popolnoma usklajeni s ciljem, da je treba globalno segrevanje 
omejiti na manj kot 1,5°C, in obenem ne bi smeli prispevati k izgubljanju biotske 
raznovrstnosti;

5. želi spomniti, da je Unija druga največja gospodarska velesila na svetu in obenem 
največja svetovna trgovinska velesila; poudarja, da je enotni trg močno orodje, ki ga je 
treba izkoristiti za ustvarjanje trajnostnih in krožnih proizvodov ali tehnologij, ki bodo 
postali naš prihodnji standard, saj bomo tako državljanom omogočili nakup cenovno 
ugodnih, varnejših in bolj zdravih proizvodov, ki bodo tudi bolj spoštljivi do našega 
planeta;

6. poudarja, da bosta prehod na podnebno nevtralnost najpozneje do leta 2050 ter prehod 
na resnično krožno gospodarstvo in trajnostni enotni trg odprla nove poslovne 
priložnosti in delovna mesta, tako da lahko močno prispevata k trajnostnemu 
gospodarskemu okrevanju;

7. poudarja, da je pri prehodu na krožno gospodarstvo in podnebno nevtralnost najpozneje 
do leta 2050 odločilnega pomena, da Komisija in države članice ustrezno ocenijo 
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potrebe pri zaposlovanju, izobraževanju in usposabljanju, da spodbujajo razvoj 
gospodarstva in si kar najbolj prizadevajo za pošten in pravičen prehod;

8. poziva Komisijo in države članice, naj sodelujejo z vsemi deli družbe in vsemi akterji, 
torej državljani/potrošniki, potrošniškimi in nevladnimi organizacijami, podjetji, 
sindikati in predstavniki delavcev, ter naj tudi njim omogočijo delovanje, ki bo 
podpiralo doseganje trajnostnega enotnega trga;

9. poudarja, da bi morali spodbujati tako trajnostno proizvodnjo kot tudi potrošnjo; glede 
tega meni, da bi morali učinkovito rabo virov izboljšati s krožno zasnovanimi 
vrednostnimi verigami ter zmanjšanim porabljanjem virov, povečano uporabo 
sekundarnih surovin, zmanjšanim ustvarjanjem odpadkov in polno uporabo ukrepov iz 
Direktive 2008/98/ES, tudi z zmanjšanjem vsebnosti nevarnih snovi; poudarja, da bi 
bilo treba ustvariti novo gospodarstvo, v katerem bodo nastopale tudi krožne storitve;

10. poziva države članice, naj več vlagajo v sistemsko načrtovanje, da bi se zasnovali 
proizvodni postopki, kjer se lahko odpadki iz enega postopka in proizvodnega toka 
učinkovito uporabijo kot surovina v drugem proizvodnem postopku;

11. meni, da je na enotnem trgu dovolj potenciala za večjo trajnost v modelih, kjer se 
proizvodi uporabljajo kot storitev, in te bi bilo treba bolj razviti;

12. poudarja, da ker je EU vpeta v močno globalizirano gospodarstvo, ne more postati 
izoliran trajnostni trg, če zunaj svojih meja povzroča ali podpira netrajnostne prakse; 
poziva, naj Komisija uvede preobrazbene ukrepe za večjo trajnost proizvodov, virov in 
storitev, ki se izvažajo iz EU, in tako zanje zagotovi enake standarde trajnosti in 
krožnost;

13. poziva vsa podjetja in organizacije, naj se vpišejo v sistem EU za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS) in izboljšajo svojo okoljsko uspešnost; z zanimanjem pričakuje bližnji 
pregled direktive o nefinančnem poročanju, s katerim naj bi znatno izboljšali 
razpoložljivost informacij o okoljski uspešnosti podjetij;

14. poziva, da bi direktivo o okoljsko primerni zasnovi razširili tako, da bi bili vsi proizvodi 
in embalaža, ki se da na trg EU, razgradljivi, ponovno uporabljivi ter čim bolj 
reciklabilni, obenem pa se tudi vrednost materiala ne bi smela poslabšati; meni, da je to 
treba opreti na večjo odgovornost proizvajalca;

15. poudarja, da bi bilo treba na podlagi potrebne skrbnosti postaviti strožje zahteve za 
zagotovitev, da na trg Unije ne bodo prihajali proizvodi, ki povzročajo uničevanje 
okolja ali kršitve človekovih pravic;

16. se zaveda, da se mora sedanji pristop „od začetka do konca (izdelka)“ v naših 
gospodarskih panogah spremeniti v odnos „od začetka do začetka“ in da je treba na 
vseh stopnjah dobavne verige okrepiti trajnost, saj bomo s tem zagotovili okoljsko in 
socialno trajnost končnih proizvodov, vseh delov proizvodnega procesa in tudi 
pridobivanja surovin;

17. meni, da je bistveno zagotoviti, da bo trajnostna izbira za vse potrošnike v EU čim prej 
postala privzeta, a tudi privlačna, cenovno primerna in dostopna možnost; toplo 
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pozdravlja, da namerava Komisija zasnovati okvir politike za trajnostne proizvode, ki 
bo poleg drugih ukrepov okrepil in razširil okoljsko primerno zasnovo, zato da bi z 
ustreznimi zahtevami izboljšali trajnost proizvodov, še preden se dajo na trg; poziva 
Komisijo, naj opredeli minimalne zahteve glede uspešnosti in cilje – na primer z 
zahtevano najkrajšo možno dobo za dobavo rezervnih delov po kategorijah proizvodov 
in razumne najdaljše dobavne roke – glede zasnove, proizvodnje in trženja proizvodov, 
ki so trajnostni in varni, primerni za večkratno uporabo, tehnično trajni, se jih da zlahka 
popraviti, ne vsebujejo nevarnih snovi ter po tem, ko vstopijo med odpadke in se 
pripravijo na ponovno uporabo ali reciklirajo, spet lahko postanejo primerni za dajanje 
na trg ali v uporabo, zato da se olajša dobro izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki; 
Komisijo tudi poziva, naj podpre in razvija ekonomska orodja, ki bodo trajnostni izbiri 
dajala ekonomsko prednost;

18. poudarja, da je treba za daljšo življenjsko dobo proizvodov sprejeti ukrepe, s katerimi se 
prepove načrtovano zastaranje; poziva Komisijo, naj preuči poročila o proizvodih, kot 
so pametni telefoni, ki so namerno zasnovani tako, da imajo zelo kratko uporabno dobo, 
in naj predlaga ukrepe za prepoved tega pojava;

19. poudarja, da bi morala biti prva prednostna naloga v skladu s hierarhijo ravnanja z 
odpadki preprečevanje, kot je opredeljeno tudi v okvirni direktivi o odpadkih;

20. poudarja, da bi morali imeti potrošniki možnost polno sodelovati v ekološkem prehodu; 
poziva Komisijo, naj oblikuje zakonodajne predloge o orodjih, potrebnih za dosego tega 
cilja, na primer o izboljšanih informacijah in obveznem označevanju proizvodov glede 
trajnosti in popravljivosti proizvoda (pričakovani življenjski dobi, razpoložljivosti 
rezervnih delov itd.), pri čemer se trajnost in popravljivost v skladu z direktivama 
2011/83/EU in 2005/29/EU glavni značilnosti proizvoda, izboljšanih metodologijah za 
preverjanje zelenega oglaševanje, preden se proizvod da na trg, podaljšanih pravnih 
jamstvih, usklajenih s pričakovano življenjsko dobo posamezne kategorije proizvodov 
in opredelitvijo, prepovedjo prakse, s katero se namerno krajša življenjska doba 
izdelkov, na primer, da se že pri zasnovi onemogoči popravilo ali da začne naprava po 
posodobitvi programske opreme počasneje delovati (načrtovano zastaranje), in lažno 
zeleno oglaševanje, tako da se jih doda na seznam v Prilogi I Direktive 2005/29;

21. poziva Komisijo, naj z več namenskimi ukrepi poskrbi, da bodo imeli ljudje v EU 
pravico do popravila blaga po ugodni ceni, na primer z obveznostjo, da je treba ob 
nakupu zagotoviti informacije o razpoložljivosti in ceni rezervnih delov ter potrebnem 
času za popravilo, tem da se vsem akterjem popravila, tudi potrošnikom, ponudi 
nediskriminatoren dostop do informacij o popravilih in vzdrževanju, spodbujanjem 
standardizacije, da bi spodbodli interoperabilnost rezervnih delov, dajanjem prednosti 
popravilu pred nadomestitvijo z namenskimi spodbudami in podpiranjem storitev 
popravila s finančnimi spodbudami; poudarja, da se morajo ta orodja opirati na smotrna 
okoljevarstvena merila, tako da bodo lahko potrošniki natančno ocenili okoljski vpliv 
proizvodov na podlagi njihovega življenjskega cikla, ekološkega odtisa, življenjske 
dobe in kakovosti; poudarja pa, da je spodbujanje trajnostne potrošnje zgolj ena plat 
kovanca in da se mora prehod v krožnost začeti že na stopnji proizvodnje in okoljsko 
primerne zasnove;

22. želi opozoriti, da je pomembno, da notranji trg ravnanja z odpadki dobro deluje, in 
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poudarja, da je treba še izboljšati tržne pogoje za recikliranje; v na namen poziva 
Komisijo in države članice, naj te izboljšave omogočijo, na primer z zakonodajnimi 
predlogi za večjo regulativno harmonizacijo;

23. poziva Komisijo, naj tudi ustrezno obravnava problem neenake kakovosti proizvodov in 
ljudem v vseh državah članicah zagotovi dostop do enako kakovostnih živil in drugih 
proizvodov ter enake potrošniške pravice ne glede na državo članico prebivališča, na 
primer pravico do popravila;

24. poziva Komisijo, naj spodbuja primerljive in harmonizirane informacije o proizvodih za 
potrošnike in podjetja, vključno s prostovoljnim označevanjem, kar bi moralo temeljiti 
na neizpodbitnih podatkih in polnem posvetovanju z ustreznimi deležniki, obenem pa to 
ne bi smelo povzročiti pretiranega bremena za mala in srednja podjetja;

25. poziva k sprejetju zahtev glede okoljsko primerne zasnove za čim širšo paleto izdelkov; 
poudarja, da bi morale biti te zahtev obvezne; poziva, naj se tovrstne zahteve uporabijo 
tudi za neenergetske proizvode, ki imajo pomemben vpliv na okolje, na primer tekstilni 
izdelki in pohištvo;

26. poziva k uvedbi in uporabi obveznih sistemov kavcij, kakršni že veljajo za steklenice, ki 
bi omogočili ohranjanje kakovosti materiala na približno enaki ravni tudi pri naslednji 
uporabi;

27. predlaga, da bi razvili jasne smernice in standarde za ekološke trditve in zaveze, ki bi 
bile ustrezno izražene z okoljskimi znaki; z optimizmom pričakuje napovedani 
zakonodajni predlog o dokazovanju ekoloških trditev; meni, da če se potrošnikom s 
točnimi in zanesljivimi informacijami in okoljskim označevanjem zagotovi preglednost 
in dobro usmerjanje, bodo imeli več zaupanja v te proizvode in trge, kar bo posledično 
privedlo do trajnostne potrošnje;

28. poziva Komisijo, naj izboljša okvir za pošiljanje sortiranih odpadkov in recikliranih 
materialov znotraj EU in iz nje v skladu z okvirno direktivo o odpadkih, da bi na 
evropskih trgih recikliranja omogočili vzdržne ekonomske pogoje in zagotovili 
učinkovito varstvo okolja tudi v primeru pošiljk odpadkov, namenjenih iz EU;

29. poudarja, da je v prehod v bolj trajnostno in krožno gospodarstvo pomembno kot 
odgovornega akterja pritegniti tudi zasebni sektor; poudarja, da so trajnostne in krožne 
industrijske prakse odločilnega pomena, če želimo izpolniti cilje evropskega zelenega 
dogovora in Pariškega sporazuma;

30. poziva, naj se pregleda direktiva o znaku za okolje, da bi izboljšali obveščenost 
državljanov o popravljivosti, razpoložljivosti in cenovni dostopnosti rezervnih delov in 
o možnostih za lastno popravilo;

31. se zaveda, da ima zasebni sektor ravnanja z odpadki odločilno vlogo pri krepitvi 
krožnega gospodarstva, saj njegov tržni delež znaša 60 % pri komunalnih odpadkih in 
75 % pri industrijskih in gospodarskih odpadkih; poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo naložbe v zasebni sektor in tudi naložbe zasebnega sektorja, da bi bolj 
spodbudile trajnostno ravnanje z odpadki in podprle povpraševanje po recikliranih 
materialih in proizvodih iz njih;
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32. poziva Komisijo, naj spodbuja k intenzivnejši rabi recikliranih materialov, pri tem pa 
naj izhaja iz sedanjih in novih pobud industrije in deležnikov;

33. meni, da direktiva o okoljsko primerni zasnovi omogoča znaten potencial za 
učinkovitejšo rabo virov, ki še vedno ni dovolj izkoriščen; poziva Komisijo, naj da 
prednost izvajanju in pregledu ukrepov za tiste proizvode, ki imajo največji potencial za 
prihranek primarne energije in krožno gospodarstvo; poziva, naj se v fazi pripravljalnih 
študij za razširitev ukrepov okoljsko primerne zasnove tudi na druge kategorije 
proizvodov sistematično opravijo poglobljene analize potenciala, ki ga imajo z vidika 
krožnega gospodarstva;

34. poudarja, da ima pri pospeševanju prehoda na trajnostno in krožno gospodarstvo veliko 
vlogo zeleno javno naročanje in da je med gospodarskim okrevanjem EU pomembno 
izvajati zelena javna naročila; želi spomniti, da se je Komisija zavezala, da bo 
predlagala dodatno zakonodajo o tem, in jo poziva, naj pripravi ambiciozen predlog, s 
katerimi bi se zeleno javno naročanje v skladu s cilji evropskega zelenega dogovora 
močno povečalo, tako da bi bila v vsem javnem naročanju prva možnost okolju prijazna 
z zahtevo, da jo je treba bodisi spoštovati bodisi obrazložiti drugačno izbiro, tako da bi 
se lahko temu izognili samo z ustreznimi utemeljitvami;

35. opozarja, da je treba za resnično trajnosten enotni trg diverzificirati globalne vrednostne 
verige, in sicer z novimi pravili za elektronsko poslovanje, sklenitvijo sporazuma o 
ekološkem blagu, s katerim bi lahko spodbodli uporabo okolju prijaznega blaga, in z 
reformo pravic intelektualne lastnine na mednarodni ravni, da bi povečali 
konkurenčnost in izboljšali varstvo teh pravic ter ustrezneje nagrajevali ustvarjalno delo 
in inovacije;

36. poudarja, da bi morali imeti vsi potrošniki pravico do varnih proizvodov, ki niso 
škodljivi za okolje ali zdravje ljudi; poziva k hitri in učinkoviti odpravi in prepovedi 
nevarnih snovi, ki se uporabljajo na enotnem trgu; poudarja, da je to še posebej 
pomembno za snovi, ki imajo značilnosti hormonskih motilcev; poudarja, da je treba 
razvoj trajnostnega enotnega trga opreti na vzpostavitev krožnega gospodarstva in 
okolja brez strupov, kjer se ne bodo uporabljale ali reciklirale nevarne snovi;

37. meni, da je pomembno ozaveščati javnost o pravicah potrošnikov in o tem, kako 
pomembna je trajnostna potrošnja proizvodov in storitev; poziva Komisijo in države 
članice, naj to omogočijo na platformi za izmenjavo dobre prakse, kjer bodo lahko 
sodelovali državljani, predstavniki javnega in zasebnega sektorja, lokalne oblasti, 
akademski krogi, nevladne in civilnodružbene in potrošniške organizacije, kar bo 
zagotovilo, da bodo imeli vsi državljani dostop do lahko razumljivih in izčrpnih 
informacij.
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KELLEHER, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Nicolae 
ŞTEFĂNUȚĂ, Linea SØGAARD-LIDELL, Véronique TRILLET-LENOIR

VERTS/ALE Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly 
METZ, Ville NIINISTÖ, Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

GUE/NGL Malin BJÖRK, Anja HAZEKAMP, Petros KOKALIS (Petros KOKKALIS), Silvia 
MODIG, Mick WALLACE

NI Eleonora EVI, Atanasios KONSTANDINU (Athanasios KONSTANTINOU)

6 -

ID Simona BALDASSARRE, Marco DREOSTO, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, 
Silvia SARDONE

ECR Rob ROOKEN

28 0

PPE Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie 
COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Adam JARUBAS, Ewa 
KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas 
MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, 
Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Edina TÓTH, Pernille WEISS

ID Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

ECR Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, 
Alexandr VONDRA, Veronika VRECIONOVÁ, Anna ZALEWSKA
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