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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że zasady gospodarki o obiegu zamkniętym powinny być głównym 
elementem każdej europejskiej i krajowej polityki przemysłowej, a także krajowych 
planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;

B. mając na uwadze, że w komunikacie Komisji pt. „Nowy plan działania UE dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym” (COM(2020)0098) uznano pionierską rolę 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej w tworzeniu miejsc pracy związanych z 
gospodarką o obiegu zamkniętym;

C. mając na uwadze, że gospodarka o obiegu zamkniętym okazała się kluczowa podczas 
pandemii COVID-19, w szczególności w sektorach takich jak opakowania żywności i 
produktów farmaceutycznych, zbiórka i przetwarzanie odpadów;

1. z zadowoleniem przyjmuje nowy plan działania Komisji dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym, który przyspieszy osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r. i który oddziela wzrost gospodarczy od eksploatacji zasobów; podkreśla, że 
gospodarka o prawdziwie zamkniętym obiegu nie zanieczyszcza i stosuje hierarchię 
postępowania z odpadami; podkreśla, że priorytetowe traktowanie zapobiegania 
powstawaniu odpadów, eliminacji odpadów na etapie projektowania, ograniczenia 
zużycia zasobów i energii, a także korzyści dla konsumentów powinno przyświecać 
nowym ramom polityki dotyczącej zrównoważonych produktów i pomagać Unii w 
dalszym oddzielaniu wzrostu gospodarczego od wpływu na środowisko; podkreśla, że 
prawie połowa oszczędności w zakresie efektywności energetycznej, które zostaną 
osiągnięte do 2020 r., jest wynikiem stosowania dyrektywy w sprawie ekoprojektu 
2009/125/WE; podkreśla, że szereg produktów – które są bardzo istotne z punktu 
widzenia zużycia energii – nie zostało jeszcze objętych przepisami dotyczącymi 
ekoprojektu; zauważa ponadto, że szereg innych produktów objętych przepisami 
dotyczącymi ekoprojektu jest przestarzałych i należy zaktualizować związane z nimi 
przepisy; z zadowoleniem zatem przyjmuje plany Komisji dotyczące przeglądu 
dyrektywy w sprawie ekoprojektu; uważa, że szersza polityka w zakresie ekoprojektu 
może być jednym z głównych elementów europejskich działań w dziedzinie gospodarki 
o obiegu zamkniętym i może odegrać ważną rolę w ożywieniu gospodarczym; 
podkreśla jednak, że rozszerzenie jej zakresu powinno być połączone ze środkami 
mającymi na celu osiągnięcie dalszych korzyści w zakresie efektywności energetycznej 
dzięki produktom i usługom związanym z energią; nalega, aby rozszerzenie zakresu tej 
dyrektywy obejmowało nie tylko produkty, ale także struktury, takie jak centra danych 
lub usługi, na przykład usługi, gry lub transmisje strumieniowe w chmurze; zwraca się 
do Komisji o zbadanie możliwości wprowadzenia celów dotyczących ponownego 
wykorzystywania;

2. podkreśla, że badania nad bezpiecznymi materiałami, chemikaliami, procesami, 
technologiami i produktami o obiegu zamkniętym oraz innowacyjnymi modelami 
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biznesowymi, a także nad ich ekspansją przemysłową i upowszechnieniem, mogą 
zapewnić europejskim przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną na całym świecie, 
zmniejszając ich zależność od ograniczonych zasobów naturalnych i generując nowe 
źródła dochodów, z korzyścią dla ludzi i środowiska; uważa, że wzmocnienie, 
dywersyfikacja i większa trwałość jak największej liczby łańcuchów wartości uodporni 
europejskie ekosystemy przemysłowe, zwiększy ich konkurencyjność i rentowność, a 
także strategiczną autonomię UE; podkreśla ogromny potencjał komplementarności 
pomiędzy prawdziwie ambitną europejską strategią przemysłową, w szczególności 
w zakresie modernizacji i wzmocnienia silnej europejskiej bazy przemysłowej, 
a stworzeniem prawdziwej gospodarki o obiegu zamkniętym; podkreśla, że znaczną 
redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorze przemysłowym można osiągnąć przez 
zwiększenie efektywnego wykorzystywania materiałów, rozwój recyklingu i 
wykorzystywanie produktów pochodzących z recyklingu oraz produkcję trwałych dóbr 
o wysokiej wartości dodanej; w związku z tym podkreśla znaczenie zdecydowanie 
bardziej priorytetowego traktowania i zwiększonego finansowania badań dotyczących 
zapobiegania powstawaniu odpadów, ponownego użycia, możliwości naprawy, 
rozbudowy i regeneracji produktów i łańcuchów wartości, a także modeli biznesowych 
o obiegu zamkniętym i infrastruktury produktowej;

Badania

3. podkreśla, ze należy poprawić dostęp do funduszy na projekty badawcze i w dziedzinie 
innowacji w gospodarce o obiegu zamkniętym; w związku z tym wzywa Komisję do 
ukierunkowania działań programu „Horyzont Europa” na wspieranie badań naukowych 
i innowacji na rzecz:

– procesów i technologii recyklingu; 

– zasobooszczędności procesów przemysłowych;

– innowacyjnych i zrównoważonych materiałów, produktów, procesów, technologii i 
usług, a także ich ekspansji przemysłowej;

– biogospodarki dzięki innowacjom opartym na biotechnologii obejmującym rozwój 
biomateriałów i bioproduktów;

– satelitów obserwacyjnych Ziemi, ponieważ mogą one odgrywać ważną rolę w 
monitorowaniu rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki ocenie eksploatacji 
pierwotnych surowców i poziomu emisji;

4. podkreśla rolę, jaką odgrywają wspólnoty wiedzy i innowacji w Europejskim Instytucie 
Innowacji i Technologii (EIT), łącząc uniwersytety, organizacje badawcze 
i przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przy opracowywaniu innowacyjnych 
rozwiązań i inicjatyw w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, które powinny 
być jednym z kluczowych narzędzi do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego 
Ładu;

5. popiera inicjatywę Komisji mającą na celu zagwarantowanie, że wspólnoty wiedzy 
i innowacji EIT będą bardziej otwarte na MŚP oraz będą zwiększały ich możliwości 
udziału w lokalnym ekosystemie innowacji z korzyścią dla cyfrowej i zielonej 
transformacji;
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6. podkreśla, że należy kontynuować badania nad nieszkodliwym dla klimatu i 
przyjaznym dla środowiska recyklingiem chemicznym, który, w połączeniu z 
recyklingiem organicznym i mechanicznym, pozwoli osiągnąć neutralność 
technologiczną; podkreśla, że takie wysiłki powinny koncentrować się na upcyklingu i 
zwiększeniu efektywności energetycznej, ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i 
usuwaniu substancji niebezpiecznych, a także na zapewnieniu niezanieczyszczonego 
recyklatu i właściwym przetwarzaniu pozostałości z technologii recyklingu 
chemicznego; uważa, że żaden proces przetwarzania odpadów w energię nie powinien 
być uznawany za recykling chemiczny;

7. stwierdza, że z jednej strony prawie jedna czwarta MŚP w Europie już wspomaga 
przejście na bardziej zrównoważone modele biznesowe, ale z drugiej strony jedna 
trzecia z nich zgłasza, że ich próby oszczędzania zasobów napotykają skomplikowane 
procedury administracyjne i prawne; wzywa Komisję do dołożenia wysiłków, aby 
większa liczba MŚP i mikroprzedsiębiorstw była gotowa funkcjonować w obrębie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, co można osiągnąć wspierając je za pomocą 
odpowiednich systemów zachęt i narzędzi finansowania, budowania potencjału, 
również w wymiarze umiejętności zarządczych, wymiany najlepszych praktyk i 
udzielania pomocy technicznej, a także dzięki zmniejszeniu obciążeń administracyjnych 
i prawnych; zwraca uwagę, że m.in. nowe modele biznesowe oparte na obiegu 
zamkniętym oraz prawo do naprawy, jak przewidziano w komunikacie Komisji 
zatytułowanym „Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”, 
będą korzystne dla konsumentów, uniemożliwią wytwarzanie nowych produktów i 
pobudzą MŚP do wejścia na rynek napraw; 

8. wzywa Komisję do opracowania i promowania zestawu narzędzi dla MŚP na potrzeby 
zrównoważonej polityki przedsiębiorstw, w tym społecznej i środowiskowej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, zrównoważonej rachunkowości 
i sprawozdawczości, a także narzędzi do wdrażania modeli produkcji i konsumpcji 
o obiegu zamkniętym generujących małe ilości odpadów, zrównoważonych łańcuchów 
dostaw i audytów energetycznych;

9. uważa, że pozytywna rola, jaką odgrywają przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, 
które torują drogę do modeli gospodarki o obiegu zamkniętym, powinna być inspiracją 
dla innych przedsiębiorstw, oraz uważa, że takie najlepsze praktyki należy zarówno 
eksponować, jak i odpowiednio wspierać ukierunkowanymi zachętami;

Transformacja cyfrowa

10. dostrzega, że cyfryzacja ma do odegrania ważną rolę w poprawie stosowania zasad 
gospodarki o obiegu zamkniętym; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zmaksymalizowania i pełnego wykorzystania synergii między cyfryzacją a gospodarką 
o obiegu zamkniętym w sektorach, w których gospodarka cyfrowa może zaoferować 
rozwiązania, które zmniejszają ślad środowiskowy, przy jednoczesnym pobudzaniu 
zielonej transformacji, w tym kontekście wzywa Komisję do opracowania metodyki 
monitorowania i pomiaru rosnącego wpływu technologii cyfrowych i centrów danych 
na środowisko, a także do zaproponowania środków gwarantujących zrównoważenie 
środowiskowe rozwiązań cyfrowych, do poświęcenia należytej uwagi efektywności 
energetycznej i gospodarce o obiegu zamkniętym w tych rozwiązaniach oraz do zajęcia 
się krótko- i średnioterminowymi kosztami zarówno transformacji cyfrowej, jak i 
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ekologicznej, oraz przeprowadzenia ich w sposób sprawiedliwy i bardziej inkluzywny; 
podkreśla znaczenie internetu rzeczy, przewidywania awarii, systemów serwisowania 
i produktowo-usługowych w celu przyspieszenia wdrażania nowych modeli 
biznesowych o obiegu zamkniętym; uważa, że wczesny rozwój narzędzi cyfrowych 
w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym pomoże UE stać się światowym liderem 
w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych; podkreśla, że sztuczna inteligencja może 
ułatwiać i przyspieszać przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, pomagając 
uwolnić możliwości gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki lepszym projektom, 
eksploatacji modeli biznesowych i produktów oraz optymalizacji infrastruktury; 

11. wzywa Komisję do wspierania przyjaznej środowisku transformacji cyfrowej, która 
opiera się na maksymalizacji wartości danych, przy jednoczesnej ochronie danych 
osobowych, i wdrażaniu rozwiązań opartych na technologiach cyfrowych, aby 
umożliwić zrównoważone wykorzystanie zasobów i maksymalnie wydłużyć 
przydatność, trwałość, możliwość ponownego wykorzystania i naprawy produktów i 
materiałów;

12. z zadowoleniem przyjmuje cel Komisji, jakim jest utworzenie do 2030 r. wysoce 
energooszczędnych, zrównoważonych i neutralnych dla klimatu centrów danych oraz 
ustanowienie wspólnej europejskiej przestrzeni danych na potrzeby inteligentnych 
aplikacji o obiegu zamkniętym; w związku z tym wzywa Komisję do niezwłocznego 
przedstawienia odpowiednich środków regulacyjnych i innych niezbędnych środków 
oraz do wdrożenia zarządzania i instrumentów rynkowych w celu wspierania 
znormalizowanej dokumentacji i przejrzystości w dziedzinie obiegu zamkniętego, śladu 
środowiskowego i klimatycznego centrów danych i sieci komunikacyjnych; nalega, aby 
te nowe środki i instrumenty wspierały efektywność energetyczną i zasobooszczędność 
oraz odnawialne źródła energii; zaleca, aby te środki i instrumenty miały również na 
celu złagodzenie wpływu centrów danych na sieć elektroenergetyczną oraz emisje 
gazów cieplarnianych spowodowane przeciążeniem sieci;

13. wzywa do wprowadzenia cyfrowych paszportów produktów wraz z odpowiednimi 
platformami do gromadzenia i przechowywania danych w kontekście europejskiej 
przestrzeni danych; podkreśla, że takie paszporty i platformy produktów powinny 
zawierać dane w formatach interoperacyjnych i nadających się do ponownego 
wykorzystania oraz że informacje powinny być jasne, wiarygodne i łatwo dostępne dla 
wszystkich uczestników rynku; zwraca się do Komisji o wprowadzenie cyfrowych 
paszportów produktów ze wskazaniem zawartości materiałów i substancji chemicznych, 
wydajności obiegu zamkniętego, takich jak trwałość produktu, możliwość naprawy i 
dostępność części zamiennych oraz wpływ produktów i materiałów wprowadzanych na 
rynek UE, w tym surowców wtórnych, na emisyjność, środowisko naturalne i 
społeczeństwo;

Surowce wtórne i krytyczne

14. podkreśla, że dostępność surowców krytycznych i wtórnych jest kwestią strategiczną 
dla przemysłu europejskiego i narzędziem służącym zapewnieniu strategicznej 
autonomii i konkurencyjności Unii oraz utrzymaniu miejsc pracy w sektorze 
wytwórczym; zdecydowanie popiera zatem dążenie Komisji do ustanowienia dobrze 
funkcjonującego unijnego rynku surowców wtórnych; podkreśla, że zapewnienie 
czystych i bezpiecznych cykli materiałowych jest warunkiem wstępnym utworzenia 
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wiarygodnego rynku surowców wtórnych w UE; uważa, że utworzona przez Europejską 
Agencję Chemikaliów (ECHA) baza danych substancji wzbudzających obawy, 
występujących w wyrobach jako takich albo w obiektach (produktach) złożonych  
(„baza danych SCIP”) będzie stymulować innowacje w tym sektorze;

Drewno i biogospodarka

15. przypomina, że sektor leśno-drzewny może w znacznym stopniu przyspieszyć rozwój 
gospodarek opartych na biomasie; zachęca Komisję do zbadania różnych 
mechanizmów, w tym mechanizmów rynkowych, w celu zachęcania do 
wykorzystywania surowców odnawialnych, w tym drewna i produktów z drewna, z 
korzyścią dla klimatu i przy jednoczesnym promowaniu najbardziej wydajnego 
wykorzystania drewna i poszanowaniu zasady wykorzystania kaskadowego; podkreśla 
potrzebę zachęcania do inwestycji w rozwój zrównoważonej biogospodarki o obiegu 
zamkniętym na szczeblu lokalnym; podkreśla w związku z tym znaczenie dostosowania 
unijnych strategii przemysłowych i dotyczących biogospodarki do planu działania 
dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym; 

Budynki

16. uważa, że odpady mineralne, w tym wydobyta gleba, pochodzące z sektora 
budowlanego i rozbiórkowego stanowią największą kategorię wśród ogółu odpadów 
wytwarzanych w Europie we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej i 
gospodarstwach domowych; podkreśla konieczność odpowiedniego zarządzania 
odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi oraz potrzebę ograniczenia ilości takich 
odpadów; zauważa, że poprawa przejrzystości i identyfikowalności odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych jest konieczna, aby poprawić identyfikację odpadów, 
zbudować zaufanie do jakości i bezpieczeństwa materiałów ponownie 
wykorzystywanych lub poddanych recyklingowi, zapewnić odpowiednie i bezpieczne 
postępowanie ze wszystkimi odpadami budowlanymi i zastępowanie substancji 
niebezpiecznych w strumieniach odpadów w celu ochrony zdrowia mieszkańców i 
pracowników, a także środowiska; przypomina w związku z tym o znaczeniu unijnego 
protokołu w sprawie gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki;

17. podkreśla, że budownictwo jest kluczowym obszarem komplementarności między 
gospodarką o obiegu zamkniętym a redukcją emisji; podkreśla ogólną potrzebę 
przejścia na zrównoważoną gospodarkę o obiegu w większym stopniu zamkniętym w 
obszarze pozyskiwania i produkcji wyrobów i materiałów budowlanych oraz ich 
zastosowania w robotach budowlanych; 

18. uważa, że budownictwo to najmniej zautomatyzowany i zdigitalizowany sektor, a 
stosowanie innowacyjnych i przyszłościowych technologii na placu budowy 
zwiększyłoby stopień ucyfrowienia sektora, pozwalając na oszczędniejsze 
gospodarowanie zasobami; wzywa Komisję do zbadania możliwości włączenia 
kryteriów efektywności i ponownego użycia podczas wprowadzania zmian do 
rozporządzenia (UE) nr 305/20111;

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5).
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Zielone zamówienia publiczne

19. podkreśla znaczenie pobudzenia rynku wewnętrznego UE dzięki ustanowieniu 
kryteriów dla zielonych zamówień publicznych, które nie spowodują nadmiernych 
obciążeń administracyjnych w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, aby 
umożliwić użytkownikom wybór zrównoważonych i przyjaznych dla klimatu 
materiałów; wzywa państwa członkowskie do maksymalizacji i promowania 
ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku materiałów, w tym w strategiach 
zamówień i projektach remontowo-budowlanych finansowanych ze środków 
publicznych, np. przez przegląd celów zielonych zamówień publicznych oraz 
optymalizację efektywności energetycznej, kryteriów środowiskowych i społecznych 
związanych z renowacją budynków;

Baterie

20. jest przekonany, że ulepszenie systemów recyklingu baterii mogłoby dostarczyć dużą 
ilość surowców wymaganych do produkcji baterii w UE w obiegu zamkniętym; popiera 
plany Komisji dotyczące wniosków ustawodawczych mających na celu utworzenie 
bezpiecznego, opartego na obiegu zamkniętym i zrównoważonego łańcucha wartości 
baterii dla wszystkich rodzajów baterii, choć przepisy powinny rozróżniać między 
rodzajem i/lub wykorzystaniem baterii oraz uwzględniać ekoprojekt baterii, aby już w 
fazie projektowania pomyślano o tym, jak można je łatwiej zastępować i recyklować, a 
przepisy powinny także uwzględniać społecznie i środowiskowo odpowiedzialne 
pozyskiwanie; podkreśla potrzebę utworzenia w Europie silnego i zrównoważonego 
klastra baterii i magazynowania;

21. wyraża zaniepokojenie, że zaklasyfikowanie zużytych baterii jako odpadów w 
dyrektywie w sprawie baterii, niezależnie od ich ponownego wykorzystania, może 
stanowić przeszkodę dla takiego ponownego wykorzystania; dostrzega, że ponownie 
wykorzystane baterie nie trafiają do recyklingu oraz że normy bezpieczeństwa nie są 
kontrolowane, gdy bateria jest ponownie wykorzystywana w innych celach niż te, do 
których ją pierwotnie zaprojektowano; wzywa Komisję do rozszerzenia 
odpowiedzialności producenckiej za wydajność i gwarancje bezpieczeństwa na 
producenta regenerowanego wyrobu, który ponownie wprowadza baterie do obrotu; 
wzywa Komisję do zaproponowania ambitnych celów w zakresie zbiórki, ponownego 
użycia i recyklingu baterii oraz, po dokładnej ocenie, do wycofania baterii pierwotnych 
podczas przeglądu dyrektywy w sprawie baterii, jeżeli istnieją rozwiązania 
alternatywne, oraz do utworzenia ogólnoeuropejskiego systemu kaucji lub sprzedaży 
zwrotnej zużytych baterii w celu upowszechnienia obiegu zamkniętego i równowagi w 
łańcuchu wartości baterii;

22. podkreśla potrzebę dalszego wspierania badań i innowacji w dziedzinie procesów 
i technologii recyklingu w programie „Horyzont Europa”, aby zwiększyć potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym w odniesieniu do baterii; docenia rolę MŚP w 
sektorach zajmujących się zbiórką i recyklingiem;

Przemysł

23. wskazuje, że podejście oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym, które pozwoliłoby 
wyeliminować odpady i utrzymać dobra, produkty i komponenty w użyciu, 
a jednocześnie wydajnie i efektywnie wykorzystywać zasoby, mogłoby zmniejszyć 
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o 40 % globalne emisje CO2 z kluczowych materiałów przemysłowych, takich jak 
tworzywa sztuczne, stal i cement; nalega w związku z tym na wprowadzenie 
długoterminowych planów działania na rzecz ograniczenia ilości odpadów i ponownego 
wykorzystania surowców, zawierających jasne cele poprawy obiegu zamkniętego w 
sektorach wysokoemisyjnych i odnośnie do wysokoemisyjnych materiałów, takich jak 
tworzywa sztuczne, stal i cement; zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości 
wprowadzenia celów ograniczenia strumieni odpadów przemysłowych i handlowych 
oraz możliwości ograniczenia ilości odpadów przemysłowych i handlowych 
trafiających na składowiska, w szczególności poprzez zamknięty obieg materiałów;

24. uważa, że urzeczywistnienie gospodarki o obiegu zamkniętym ma ogromny potencjał 
dla przyszłości europejskiego przemysłu stalowego; podkreśla ogromny potencjał 
wzrostu efektywności materiałowej stali; nalega na potrzebę znacznego wydłużenia 
okresu trwałości produktów na bazie stali w sprzęcie gospodarstwa domowego, 
produktach przemysłu motoryzacyjnego oraz sprzęcie mechanicznym i elektrycznym; 
podkreśla, że wydłużenie okresu trwałości tych produktów mogłoby doprowadzić do 
ograniczenia produkcji stali, a tym samym emisji gazów cieplarnianych; zwraca uwagę, 
że UE dysponuje znacznymi rezerwami złomu, które można wykorzystać w gospodarce 
o obiegu zamkniętym; podkreśla, że lepsze wykorzystanie tych rezerw pozwoliłoby na 
zmniejszenie ilości rudy żelaza i koksu potrzebnych do produkcji w sektorze 
podstawowym;

25. podkreśla, że wdrożenie gospodarki o prawdziwie zamkniętym obiegu i lepszych 
ekoprojektów mogłoby przyspieszyć dekarbonizację przemysłu cementowego dzięki 
zwiększeniu efektywności materiałowej cementu, w szczególności przez optymalizację 
wykorzystania betonu i jego składu; 

26. przypomina, że zyski z obiegu zamkniętego są szczególnie duże w przypadku 
aluminium, ponieważ ponowne topienie aluminium wymaga jedynie 5 % energii 
potrzebnej do nowej produkcji, co znacznie ogranicza emisje CO2; podkreśla, że 
chociaż poziom zbiórki aluminium z budynków i samochodów jest już bardzo wysoki, 
w przypadku produktów konsumenckich wskaźniki są znacznie niższe; wzywa Komisję 
do zbadania możliwości uregulowania kwestii lepszego oddzielania komponentów 
aluminiowych podczas demontażu;

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz świadomość konsumencka

27. podkreśla, że przejście na gospodarkę o prawdziwie zamkniętym obiegu musi być 
negocjowane ze związkami zawodowymi, aby zagwarantować ochronę zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników; podkreśla, że niewystarczająco bezpieczne warunki 
pracy zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu całego społeczeństwa, w związku z czym 
uważa, że należy opracować strategie i praktyki w zakresie gospodarki o obiegu 
zamkniętym z uwzględnieniem oceny ryzyka dla zdrowia pracowników;

28. podkreśla kluczową rolę konsumentów w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, oraz podkreśla znaczenie podnoszenia świadomości i edukacji 
konsumentów; podkreśla, że dostarczane konsumentom informacje o produkcie 
dotyczące recyklingu i naprawy muszą być łatwo zrozumiałe.
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