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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât principiile economiei circulare ar trebui să reprezinte elementul central al 
oricărei politici industriale europene și naționale, precum și al planurilor naționale de 
redresare și de reziliență ale statelor membre din cadrul mecanismului de redresare și 
reziliență;

B. întrucât comunicarea Comisiei intitulată „Un nou Plan de acțiune privind economia 
circulară” (COM(2020)0098) recunoaște rolul de pionierat al întreprinderilor din 
economia socială în crearea de locuri de muncă legate de economia circulară;

C. întrucât economia circulară s-a dovedit a fi esențială în timpul pandemiei de COVID-19, 
în special în sectoare precum cel al ambalajelor alimentare și farmaceutice și cel al 
colectării și tratării deșeurilor,

1. salută noul Plan de acțiune al Comisiei privind economia circulară, care va contribui la 
realizarea neutralității climatice până cel târziu în 2050 și care decuplează creșterea 
economică de utilizarea resurselor; subliniază că o economie cu adevărat circulară se 
bazează pe agenda privind reducerea la zero a poluării și pe ierarhia deșeurilor; 
subliniază că în noul cadru de politică privind produsele sustenabile ar trebui să se 
acorde prioritate prevenirii deșeurilor, „proiectării fără deșeuri”, reducerii consumului 
de resurse și de energie, precum și beneficiilor pentru consumatori, iar acest cadru ar 
trebui să ajute Uniunea să disocieze și mai mult creșterea economică de impactul asupra 
mediului; subliniază că aproape jumătate din economiile provenite din eficiența 
energetică ce vor fi obținute până în 2020 se datorează aplicării Directivei 2009/125/CE 
(„Directiva privind proiectarea ecologică”); subliniază că o serie de produse foarte 
relevante din perspectiva consumului lor de energie nu au făcut încă obiectul unor 
norme de proiectare ecologică; ia act și de faptul că normele de proiectare ecologică 
care se aplică unei serii de alte produse sunt depășite și ar trebui actualizate; salută, 
așadar, intenția Comisiei de a revizui Directiva privind proiectarea ecologică; consideră 
că o politică mai amplă privind proiectarea ecologică poate fi unul dintre elementele 
centrale ale acțiunii europene în domeniul economiei circulare și poate juca un rol 
important în redresarea ecologică; subliniază, cu toate acestea, că extinderea domeniului 
său de aplicare ar trebui să fie însoțită de măsuri menite să asigure o creștere 
suplimentară a câștigurilor de eficiență energetică prin produse și servicii care au 
legătură cu energia; insistă ca extinderea domeniului de aplicare să vizeze nu numai 
produse, ci și structuri, cum ar fi centrele sau serviciile de date precum cele utilizate 
pentru servicii de cloud, jocuri sau streaming; solicită Comisiei să analizeze 
posibilitatea introducerii unor obiective privind reutilizarea;

2. subliniază că cercetarea în domeniul materialelor, substanțelor chimice, proceselor, 
tehnologiilor și produselor sigure și circulare și al modelelor de afaceri inovatoare, 
precum și în ceea ce privește extinderea lor industrială și adoptarea lor în societate, 
poate oferi întreprinderilor europene un avantaj competitiv la nivel mondial, reducând 
dependența acestora de resursele naturale limitate și generând noi fluxuri de venituri, în 
beneficiul oamenilor și al mediului; consideră că consolidarea, diversificarea și 
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îmbunătățirea sustenabilității a cât mai multor lanțuri valorice ar face ca ecosistemele 
industriale europene să fie mai rezistente, mai competitive și mai profitabile și ar crește 
autonomia strategică a UE; subliniază potențialul semnificativ de complementaritate 
dintre o strategie industrială europeană cu adevărat ambițioasă, în special în ceea ce 
privește modernizarea și consolidarea unei baze industriale europene puternice, și 
crearea unei economii circulare veritabile; subliniază că în sectorul industrial s-ar putea 
realiza reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de seră dacă s-ar îmbunătăți 
eficiența materialelor, s-ar dezvolta reciclarea și utilizarea produselor reciclate și dacă s-
ar fabrica bunuri durabile cu valoare adăugată ridicată; în acest context, subliniază că 
este important să crească semnificativ gradul de prioritate și finanțarea cercetării în 
domeniul prevenirii generării de deșeuri, reutilizării, reparării, modernizării și 
refabricării produselor și lanțurilor valorice, precum și în domeniul modelelor de afaceri 
circulare și al infrastructurilor pentru produse;

Cercetarea

3. subliniază importanța îmbunătățirii accesului la fonduri pentru proiectele de cercetare și 
inovare privind economia circulară; prin urmare, invită Comisia să orienteze activitățile 
din cadrul programului Orizont Europa către sprijinirea cercetării și inovării pentru:

– procesele și tehnologiile de reciclare;  

– utilizarea eficientă a resurselor în procesele industriale;

– materiale, produse, procese, tehnologii și servicii inovatoare și durabile, precum și 
extinderea lor industrială;

– bioeconomia, prin bioinovare care include dezvoltarea de biomateriale și bioproduse;

– sateliții de observare a Pământului, deoarece pot juca un rol important în monitorizarea 
dezvoltării unei economii circulare, prin evaluarea presiunii asupra materiilor prime 
virgine și a nivelurilor de emisii;

4. subliniază rolul pe care îl joacă comunitățile de cunoaștere și inovare din cadrul 
Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), prin reunirea unor universități, 
organizații de cercetare și întreprinderi, în special IMM-uri, în dezvoltarea unor soluții 
și inițiative inovatoare privind economia circulară, care ar trebui să fie unul dintre 
instrumentele-cheie pentru atingerea obiectivelor Pactului verde european;

5. sprijină inițiativa Comisiei de a se asigura că comunitățile de cunoaștere și inovare ale 
Institutului European de Inovare și Tehnologie vor fi mai deschise față de IMM-uri și că 
le vor oferi acestora oportunități mai ample de participare la ecosistemul local de 
inovare, în beneficiul tranziției digitale și a celei verzi;

6. subliniază importanța continuării eforturilor de cercetare în domeniul reciclării chimice 
care respectă clima și mediul și este eficientă energetic și care, împreună cu reciclarea 
organică și mecanică, vor forma un cadru neutru din punct de vedere tehnologic; 
subliniază că aceste eforturi ar trebui să se concentreze pe ameliorarea produselor prin 
reciclare (upcycling) și să vizeze îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră și eliminarea substanțelor periculoase, precum și asigurarea 
unor materiale reciclate necontaminate și tratarea corespunzătoare a reziduurilor 
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provenite din tehnologiile de reciclare chimică; consideră că procesele de valorificare 
energetică a deșeurilor nu trebuie considerate reciclare chimică;

7. constată că aproape un sfert din IMM-urile din Europa facilitează deja tranziția către 
modele de afaceri mai sustenabile, dar, pe de altă parte, o treime dintre acestea au 
declarat că se confruntă cu proceduri administrative și juridice complexe atunci când 
încearcă să eficientizeze resursele în activitatea lor comercială; invită Comisia să își 
intensifice eforturile pentru a ajuta mai multe IMM-uri și microîntreprinderi să se 
adapteze la economia circulară, sprijinindu-le prin sisteme de stimulente și instrumente 
de finanțare adecvate, prin consolidarea capacităților, inclusiv în ceea ce privește 
competențele manageriale, schimbul de bune practici și asistență tehnică, precum și prin 
reducerea sarcinilor administrative și juridice ale acestora; subliniază că, printre altele, 
noile modele de afaceri ale economiei circulare, precum și „dreptul la reparare”, astfel 
cum se menționează în comunicarea Comisiei intitulată „Un nou Plan de acțiune privind 
economia circulară”, vor fi benefice pentru consumatori, vor împiedica producția de noi 
produse materiale și vor stimula IMM-urile să intre pe piața reparațiilor; 

8. invită Comisia să elaboreze și să promoveze un set de instrumente adresat IMM-urilor 
pentru politici sustenabile la nivel de întreprindere, care să includă responsabilitatea 
socială și de mediu a întreprinderilor, contabilitatea și raportarea sustenabile, precum și 
instrumente pentru implementarea unor modele de producție și de consum cu deșeuri 
reduse și circulare, a lanțurilor de aprovizionare sustenabile și a auditurilor energetice;

9. consideră că rolul pozitiv jucat de întreprinderile din sectorul economiei sociale, care 
pregătesc terenul pentru modelele de economie circulară, ar trebui să constituie o sursă 
de inspirație pentru alte întreprinderi și că astfel de bune practici ar trebui să devină mai 
vizibile și să fie sprijinite în mod adecvat prin stimulente specifice;

Tranziția digitală

10. recunoaște că digitalizarea are un rol important în îmbunătățirea aplicării principiilor 
economiei circulare; îndeamnă Comisia și statele membre să maximizeze și să 
exploateze pe deplin sinergiile dintre digitalizare și economia circulară în sectoarele în 
care o economie digitală poate oferi soluții pentru reducerea amprentei lor de mediu, 
stimulând totodată tranziția către o economie verde și, în acest context, invită Comisia 
să stabilească o metodologie de monitorizare și cuantificare a impactului din ce în ce 
mai mare asupra mediului al tehnologiilor digitale și al centrelor de date și să propună 
măsuri pentru a asigura sustenabilitatea ecologică a soluțiilor digitale, punând eficiența 
energetică și economia circulară în centrul lor, precum și pentru a face față costurilor pe 
termen scurt și mediu ale tranzițiilor digitale și ecologice, care se vor desfășura în 
paralel, pentru ca acestea să fie mai echitabile și mai incluzive; subliniază că elemente 
precum internetul obiectelor, întreținerea predictivă, servicializarea și sistemele de 
servicii pentru produse sunt importante pentru accelerarea elaborării unor noi modele de 
afaceri circulare; consideră că dezvoltarea timpurie a instrumentelor digitale în 
contextul economiei circulare va ajuta UE să devină lider mondial în utilizarea soluțiilor 
digitalizate; subliniază că inteligența artificială poate fi un factor care să faciliteze și să 
accelereze tranziția către o economie circulară, contribuind la deblocarea oportunităților 
pe care le oferă economia circulară, prin îmbunătățirea proiectării, prin utilizarea 
modelelor de afaceri și a produselor și prin optimizarea infrastructurii; 
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11. solicită Comisiei să sprijine o tranziție digitală sustenabilă din punct de vedere ecologic, 
care se bazează pe maximizarea valorii datelor, asigurând totodată protecția datelor 
personale, și pe implementarea soluțiilor digitalizate pentru a permite utilizarea 
sustenabilă a resurselor și pentru a menține cât mai mult timp posibil valoarea, 
durabilitatea și capacitatea de reutilizare și de reparare a produselor și materialelor;

12. salută obiectivul Comisiei privind înființarea unor centre de date foarte eficiente 
energetic, sustenabile și neutre climatic până în 2030 și de creare a unui spațiu european 
comun al datelor pentru aplicațiile circulare inteligente; îndeamnă, prin urmare, Comisia 
să prezinte fără întârziere măsuri de reglementare și alte măsuri necesare 
corespunzătoare și să pună în aplicare instrumente de guvernanță și de piață, pentru a 
sprijini crearea de documente standardizate și pentru a asigura transparența în ceea ce 
privește circularitatea, amprenta de mediu și amprenta climatică a centrelor de date și a 
rețelelor de comunicații; insistă asupra faptului că aceste noi măsuri și instrumente ar 
trebui să promoveze eficiența energetică și a resurselor, precum și utilizarea energiilor 
regenerabile; recomandă ca aceste măsuri și instrumente să vizeze, de asemenea, 
reducerea impactului centrelor de date asupra rețelei de energie electrică și a amprentei 
de emisii de gaze cu efect de seră cauzate de congestia rețelei;

13. solicită introducerea pașapoartelor digitale ale produselor, însoțite de platforme 
adecvate pentru colectarea și întreținerea datelor în contextul spațiului european al 
datelor; subliniază că aceste pașapoarte și platforme ar trebui să conțină date în format 
interoperabil și reutilizabil și că informațiile ar trebui să fie clare, de încredere și ușor 
accesibile tuturor actorilor de pe piață; solicită Comisiei să introducă pașapoarte digitale 
ale produselor, în care să se indice conținutul material și chimic, performanța în materie 
de circularitate, cum ar fi durata de viață a produsului, posibilitatea de reparare și 
disponibilitatea pieselor de schimb, amprenta de carbon și impactul de mediu și social al 
produselor și al materialelor, inclusiv al materiilor prime secundare, introduse pe piața 
UE;

Materiile prime secundare și critice

14. subliniază că disponibilitatea materiilor prime critice și secundare este o chestiune 
strategică pentru industriile europene și un instrument prin care Uniunea își poate 
asigura autonomia strategică și competitivitatea Uniunii și poate menține locurile de 
muncă în sectorul de producție; sprijină ferm, prin urmare, ambiția Comisiei de a crea o 
piață a UE pentru materiile prime secundare, care să funcționeze în mod corespunzător; 
subliniază că realizarea unor cicluri de materiale curate și sigure reprezintă o condiție 
prealabilă pentru crearea unei piețe credibile de materii prime secundare în UE; 
consideră că baza de date privind substanțele preocupante prezente în articole ca atare 
sau în obiecte complexe („baza de date SCIP”), creată de Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice (ECHA), va stimula inovarea în industrie;

Lemnul și bioeconomia

15. reamintește că sectorul forestier poate contribui semnificativ la dezvoltarea unor 
bioeconomii circulare în UE; încurajează Comisia să exploreze diferite mecanisme, 
inclusiv mecanisme bazate pe piață, pentru a stimula utilizarea materiilor prime 
regenerabile, inclusiv a lemnului și a produselor din lemn, oferind astfel beneficii pentru 
climă, promovând cea mai eficientă utilizare a lemnului și respectând principiul 
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utilizării în cascadă; subliniază necesitatea de a stimula investițiile în dezvoltarea unei 
bioeconomii circulare durabile și locale; subliniază, prin urmare, importanța alinierii 
strategiilor industriale și din domeniul bioeconomiei ale UE la planul de acțiune privind 
economia circulară; 

Clădirile

16. reamintește că deșeurile minerale, inclusiv solul excavat, provenite din sectorul 
construcțiilor și demolărilor reprezintă cea mai mare categorie de deșeuri totale generate 
în Europa de toate activitățile economice și gospodăriile; subliniază că este necesar ca 
deșeurile rezultate din activități de construcție și din demolări să fie gestionate în mod 
adecvat și reduse; constată că îmbunătățirea transparenței și a trasabilității deșeurilor 
rezultate din activități de construcție și din demolări este necesară pentru a îmbunătăți 
identificarea deșeurilor, pentru a consolida încrederea în calitatea și siguranța 
materialelor reutilizate sau reciclate, pentru a asigura manipularea adecvată și în condiții 
de siguranță a tuturor deșeurilor rezultate din activități de construcție și înlocuirea 
substanțelor periculoase din fluxurile de deșeuri, pentru a proteja sănătatea utilizatorilor 
și a lucrătorilor, precum și mediul; reamintește, în acest sens, importanța Protocolului 
UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări;

17. subliniază, de asemenea, că sectorul construcțiilor este un domeniu-cheie de 
complementaritate între economia circulară și reducerea emisiilor; evidențiază că este 
necesară în general o tranziție către o economie sustenabilă și mai circulară în ceea ce 
privește aprovizionarea cu produse și materiale de construcții și fabricarea acestora, 
precum și în ceea ce privește utilizarea lor în lucrările de construcții; 

18. subliniază că sectorul construcțiilor se numără printre sectoarele cel mai puțin 
automatizate și digitalizate și că utilizarea pe șantierele de construcții a unor tehnologii 
inovatoare și orientate spre viitor ar crește gradul de digitalizare a sectorului, sporind 
totodată eficiența utilizării resurselor; solicită Comisiei să analizeze includerea 
criteriilor de eficiență și de reutilizare atunci când revizuiește Regulamentul (UE) 
nr. 305/20111;

Achizițiile publice ecologice 

19. subliniază că este important să se acționeze pentru stimularea pieței interne a UE prin 
stabilirea unor criterii pentru achizițiile publice ecologice, care să nu ducă la sarcini 
administrative excesive pentru întreprinderi și administrațiile publice, pentru a le 
permite utilizatorilor să aleagă materiale durabile și ecologice; solicită statelor membre 
să maximizeze și să promoveze reutilizarea, reciclarea și recuperarea materialelor, 
inclusiv în strategiile lor de achiziții publice și în proiectele de renovare și de construcție 
finanțate din fonduri publice, revizuind obiectivele în materie de achiziții publice 
ecologice și integrând eficiența energetică, criteriile de mediu și criteriile sociale în 
proiectele de renovare a clădirilor;

Bateriile

1 Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a 
unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a 
Directivei 89/106/CEE a Consiliului, JO L 88, 4.4.2011, p. 5.
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20. este convins că prin îmbunătățirea sistemelor de reciclare a bateriilor s-ar putea obține o 
parte semnificativă a materiilor prime necesare producției circulare de baterii în UE; 
sprijină planurile Comisiei de propuneri legislative pentru a asigura un lanț valoric al 
bateriilor sigur, circular și sustenabil pentru toate bateriile, deși normele ar trebui să facă 
diferența între tipul și/sau utilizarea bateriilor și să încorporeze proiectarea ecologică 
pentru baterii, pentru a crește posibilitățile de înlocuire și reciclare a acestora prin 
proiectare, și ar trebui să includă o aprovizionare responsabilă din punct de vedere 
social și ecologic; subliniază necesitatea de a crea un centru puternic și sustenabil pentru 
baterii și de stocare în Europa;

21. este preocupat de faptul că clasificarea bateriilor uzate ca deșeuri în Directiva privind 
bateriile, indiferent de reutilizare, poate constitui un obstacol în calea unei astfel de 
refolosiri; recunoaște că bateriile refolosite nu sunt returnate în vederea reciclării și că 
standardele de siguranță nu sunt monitorizate atunci când o baterie este transformată 
pentru utilizări cu alte caracteristici decât cele pentru care a fost proiectată inițial; 
solicită Comisiei să aplice responsabilitatea extinsă a producătorului, cu garanții de 
performanță și de siguranță, pentru producătorul care reintroduce bateria pe piață; invită 
Comisia să propună obiective ambițioase de colectare, reutilizare și reciclare a bateriilor 
și, după o evaluare atentă, o eliminare treptată a bateriilor primare, acolo unde există 
alternative, atunci când se revizuiește Directiva privind bateriile, și să instituie un sistem 
de depozitare la nivel european sau un sistem de revânzare pentru bateriile vechi, pentru 
a îmbunătăți circularitatea și sustenabilitatea lanțului valoric al bateriilor;

22. subliniază că trebuie promovate în continuare cercetarea și inovarea pentru procesele și 
tehnologiile de reciclare în cadrul programului Orizont Europa, pentru a crește 
potențialul pentru economia circulară al bateriilor; recunoaște rolul IMM-urilor în 
sectoarele de colectare și reciclare;

Industria

23. arată că o abordare bazată pe economia circulară care ar elimina deșeurile și ar menține 
în uz activele, produsele și componentele, utilizând totodată resursele în mod productiv 
și eficient, ar putea reduce cu 40 % emisiile mondiale de CO2 generate de principalele 
materiale industriale, cum ar fi masele plastice, oțelul și cimentul; insistă, prin urmare, 
asupra introducerii unor foi de parcurs pe termen lung pentru reducerea deșeurilor și 
reutilizarea materiilor prime, cu obiective clare de îmbunătățire a circularității 
industriilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon și a materialelor precum plasticul, 
oțelul și cimentul; solicită Comisiei să analizeze introducerea unor obiective de reducere 
a deșeurilor pentru fluxurile de deșeuri industriale și comerciale și să evalueze modul în 
care ar putea fi reduse deșeurile industriale și comerciale care ajung la depozitele de 
deșeuri, în special prin circularitatea materialelor;

24. consideră că realizarea unei economii circulare prezintă un potențial semnificativ pentru 
viitorul industriei siderurgice europene; subliniază potențialul semnificativ de creștere a 
eficienței materiale a oțelului; insistă asupra necesității de a prelungi în mod 
semnificativ durata de viață a produselor pe bază de oțel din domeniul aparatelor de uz 
casnic, produselor din industria autovehiculelor și echipamentelor mecanice și electrice; 
subliniază că o prelungire a duratei de viață a acestor produse ar conduce la reducerea 
producției de oțel și, prin urmare, a emisiilor de gaze cu efect de seră; subliniază că UE 
dispune de o rezervă substanțială de deșeuri metalice care poate fi utilizată în economia 
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circulară; subliniază că o mai bună utilizare a acesteia ar permite o reducere a 
cantităților de minereu de fier și a importurilor de cocs necesare producției din sectorul 
primar;

25. subliniază că realizarea unei economii cu adevărat circulare și a unei mai bune 
proiectări ecologice ar putea contribui la decarbonizarea industriei cimentului prin 
creșterea eficienței materiale a cimentului, în special prin optimizarea utilizării 
betonului și a compoziției acestuia; 

26. reamintește că economiile de resurse rezultate din circularitate sunt deosebit de mari în 
cazul aluminiului, deoarece retopirea aluminiului necesită numai 5 % din energia 
necesară pentru a produce aluminiu nou, reducându-se astfel drastic emisiile de CO2; 
subliniază că, deși rata de colectare a aluminiului din construcții și din automobile este 
deja foarte ridicată, ratele sunt mult mai scăzute în cazul produselor de consum; invită 
Comisia să analizeze opțiunile de reglementare pentru a asigura o mai bună separare a 
componentelor din aluminiu la dezmembrare;

Sănătatea și siguranța lucrătorilor și sensibilizarea consumatorilor

27. subliniază că tranziția către o economie cu adevărat circulară trebuie negociată cu 
sindicatele pentru a garanta că se protejează sănătatea și a securitatea lucrătorilor; 
subliniază că condițiile de muncă insuficient de sigure pentru lucrători pot expune 
întreaga noastră societate la riscuri pentru sănătate și siguranță și, prin urmare, consideră 
că politicile și practicile privind economia circulară trebuie elaborate cu evaluări ale 
riscurilor care să țină seama de sănătatea lucrătorilor;

28. subliniază rolul esențial pe care îl joacă consumatorii în tranziția către economia 
circulară și subliniază importanța sensibilizării și a educării consumatorilor; subliniază 
că informațiile care sunt puse la dispoziția consumatorilor cu privire la reciclarea și 
repararea produselor trebuie să fie ușor de înțeles.
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