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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:

A. ker bi morala biti načela krožnega gospodarstva osrednji element vsake evropske in 
nacionalne industrijske politike, pa tudi nacionalnih načrtov držav članic za okrevanje 
in odpornost v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost;

B. ker Komisija v sporočilu z naslovom Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo 
(COM(2020)0098) priznava pionirsko vlogo podjetij socialnega gospodarstva pri 
ustvarjanju delovnih mest, povezanih s krožnim gospodarstvom;

C. ker se je med pandemijo covida-19 krožno gospodarstvo izkazalo za bistveno, zlasti v 
sektorjih, kot so živilska in farmacevtska embalaža ter zbiranje in obdelava odpadkov;

1. pozdravlja novi akcijski načrt Komisije za krožno gospodarstvo, ki bo prispeval k 
doseganju podnebne nevtralnosti najpozneje do leta 2050 in ki ločuje gospodarsko rast 
od rabe virov; poudarja, da resnično krožno gospodarstvo temelji na agendi ničelne 
stopnje onesnaževanja in na hierarhiji ravnanja z odpadki; poudarja, da bi morali v 
novem okviru politike za trajnostne proizvode dati prednost preprečevanju nastajanja 
odpadkov, „zasnovi brez odpadkov“, zmanjšanju rabe virov in energije ter koristi za 
potrošnike, s čimer bi Unija še dodatno ločila gospodarsko rast od okoljskega vpliva; 
poudarja, da je skoraj polovica prihrankov energije, ki bodo doseženi do leta 2020, 
posledica uporabe Direktive 2009/125/ES (direktiva o okoljsko primerni zasnovi); 
poudarja, da se za številne proizvode, ki so zelo pomembni z vidika porabe energije, še 
vedno ne uporabljajo pravila o okoljsko primerni zasnovi; ugotavlja tudi, da so številni 
drugi proizvodi, za katere se ta pravila uporabljajo, zastareli in bi jih bilo treba 
posodobiti; pozdravlja namero Komisije, da bo pregledala direktivo o okoljsko primerni 
zasnovi; meni, da je lahko širša politika okoljsko primerne zasnove eden od ključnih 
elementov evropskih ukrepov na področju krožnega gospodarstva in ima lahko 
pomembno vlogo pri okolju prijaznem okrevanju; poudarja sicer, da bi bilo treba pri 
tem razširiti njeno področje uporabe, hkrati pa uvesti ukrepe, s katerimi bi še povečali 
energetsko učinkovitost proizvodov in storitev, povezanih z energijo; vztraja, da je treba 
razširiti področje uporabe, tako da ne bo zajemalo le proizvodov, ampak tudi strukture, 
kot so podatkovni centri in storitve, kot so storitve v oblaku, igre na srečo ali pretakanje 
vsebin; poziva Komisijo, naj preuči uvedbo ciljev za ponovno uporabo;

2. poudarja, da lahko raziskave na področju varnih in krožnih materialov, kemikalij, 
postopkov, tehnologij in proizvodov ter inovativnih poslovnih modelov, pa tudi na 
področju njihove razširitve na industrijski ravni in uporabe v družbi, evropskim 
podjetjem zagotovijo konkurenčno prednost na svetovni ravni, zmanjšajo njihovo 
odvisnost od redkih naravnih virov in ustvarijo nove tokove prihodkov, obenem pa 
lahko koristijo ljudem in okolju; meni, da bi bili evropski industrijski ekosistemi 
odpornejši, konkurenčnejši in bolj dobičkonosni ter bi okrepili strateško avtonomijo 
EU, če bi bile številne vrednostne verige močnejše, bolj diverzificirane in bolj 
trajnostne; opozarja na velik potencial za dopolnjevanje resnično ambiciozne evropske 
industrijske strategije z vzpostavitvijo resničnega krožnega gospodarstva, zlasti za 
modernizacijo in krepitev močne evropske industrijske baze; poudarja, da bi lahko 
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emisije toplogrednih plinov v industrijskem sektorju znatno zmanjšali s povečanjem 
učinkovitosti materialov, razvojem recikliranja in uporabo recikliranih proizvodov ter 
proizvodnjo trajnega blaga z visoko dodano vrednostjo; v zvezi s tem poudarja, da je 
treba raziskavam na področju preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe, 
popravil, nadgradnje in ponovne izdelave proizvodov, vrednostih verig ter krožnih 
poslovnih modelov in infrastrukture proizvodov, dati večjo prednost in jim nameniti več 
finančnih sredstev;

Raziskave

3. poudarja pomen boljšega dostopa do sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte na 
področju krožnega gospodarstva; zato poziva Komisijo, naj dejavnosti programa 
Obzorje Evropa usmeri v podporo raziskavam in inovacijam za:

– postopke in tehnologije na področju recikliranja;

– učinkovito rabo virov pri industrijskih procesih;

– inovativne in trajnostne materiale, proizvode, postopke, tehnologije in storitve ter 
njihovo širitev na industrijski ravni;

– biogospodarstvo z inovacijami na biološki osnovi, kar zajema razvoj materialov in 
proizvodov na biološki osnovi;

– satelite za opazovanje Zemlje, saj imajo lahko pomembno vlogo pri spremljanju razvoja 
krožnega gospodarstva z ocenjevanjem pritiska na neobdelane materiale in stopnje 
emisij;

4. poudarja, da bi morala biti vloga, ki jo imajo skupnosti znanja in inovacij v okviru 
Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, in sicer da združujejo univerze, 
raziskovalne organizacije in podjetja, zlasti mala in srednja podjetja, pri razvijanju 
inovativnih rešitev za krožno gospodarstvo in pobud v zvezi z njim, eno ključnih orodij 
za uresničitev ciljev evropskega zelenega dogovora;

5. podpira pobudo Komisije glede zagotovitve, da bodo skupnosti znanja in inovacij EIT 
bolj odprte za mala in srednja podjetja in bodo povečale njihove možnosti sodelovanja v 
lokalnih inovacijskih ekosistemih v korist digitalnega in zelenega prehoda;

6. poudarja, da so potrebna nadaljnja raziskovalna prizadevanja na področju podnebju in 
okolju prijaznega in energetsko učinkovitega kemičnega recikliranja, ki bodo skupaj z 
organskim in mehanskim recikliranjem oblikovala tehnološko nevtralen okvir; poudarja, 
da bi se morala takšna prizadevanja osredotočati na recikliranje z dodajanjem vrednosti 
ter na izboljšanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
odstranjevanje nevarnih snovi in na ustrezno obdelavo ostankov iz tehnologij 
kemičnega recikliranja; meni, da se postopki pridobivanja energije iz odpadkov ne 
smejo obravnavati kot kemično recikliranje;

7. ugotavlja, da je v skoraj četrtini malih in srednjih podjetij v Evropi že mogoč prehod na 
bolj trajnosten poslovni model, po drugi strani pa tretjina teh podjetij poroča, da se pri 
prizadevanjih za učinkovitejšo rabo virov pri poslovanju srečujejo z zapletenimi 
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upravnimi in pravnimi postopki; poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva, da bi več malih 
in srednjih podjetij postalo primernih za krožno gospodarstvo, in sicer z zagotavljanjem 
podpore prek ustreznih shem spodbud in finančnih orodij, z izgradnjo zmogljivosti, tudi 
v smislu upravljavskih spretnosti, z izmenjavo primerov dobre prakse in s tehnično 
pomočjo ter z zmanjšanjem njihovega upravnega in pravnega bremena; poudarja, da 
bodo med drugim novi krožni poslovni modeli in pravica do popravila, kot jih 
predvideva Komisija v svojem sporočilu o novem akcijskem načrtu za krožno 
gospodarstvo, koristili potrošnikom, preprečevali proizvodnjo proizvodov iz novih 
materialov in spodbudili mala in srednja podjetja k vstopu na trg popravil; 

8. poziva Komisijo, naj razvije in spodbuja nabor orodij malih in srednjih podjetij za 
trajnostne politike podjetij, vključno z družbeno in okoljsko odgovornostjo podjetij, 
trajnostnim računovodstvom in poročanjem ter orodji za izvajanje modelov proizvodnje 
in potrošnje z malo odpadki ter krožne proizvodnje in potrošnje, trajnostnih dobavnih 
verig in energetskih pregledov;

9. meni, da bi morala pozitivna vloga podjetij socialnega gospodarstva, ki utirajo pot 
modelom krožnega gospodarstva, služiti kot navdih drugim podjetjem in da bi morali 
biti primeri dobre prakse bolj prepoznavni in ustrezno podprti s ciljno usmerjenimi 
spodbudami;

Digitalni prehod

10. priznava, da lahko digitalizacija igra pomembno vlogo pri krepitvi uporabe načel 
krožnega gospodarstva; poziva Komisijo in države članice, naj karseda povečajo in v 
celoti izkoristijo sinergije med digitalizacijo in krožnim gospodarstvom v sektorjih, kjer 
lahko digitalno gospodarstvo ponudi rešitve za zmanjšanje okoljskega odtisa, obenem 
pa pospeši zeleni prehod, v tem kontekstu pa tudi poziva Komisijo, naj vzpostavi 
metodologijo za spremljanje in količinsko opredelitev vse večjega okoljskega vpliva 
digitalnih tehnologij in podatkovnih centrov ter naj predlaga ukrepe za zagotovitev 
okoljske trajnosti digitalnih rešitev, pri čemer naj v njihovo središče postavi energetsko 
učinkovitost, prav tako pa naj obravnava kratko- in srednjeročne stroške dvojne 
ekološke in digitalne preobrazbe ter zagotovi, da bodo ukrepi pravični in bolj 
vključujoči; poudarja pomen interneta stvari, napovedanega vzdrževanja, ostoritvenja in 
sistemov proizvod-storitev, da bi pospešili nove modele krožnega poslovanja; meni, da 
bo zgodnji razvoj digitalnih orodij v kontekstu krožnega gospodarstva pomagal EU, da 
postane vodilna v svetu pri uporabi digitalno omogočenih rešitev; poudarja, da lahko 
umetna inteligenca omogoča in pospešuje prehod na krožno gospodarstvo, saj prispeva 
k sprostitvi priložnosti krožnega gospodarstva z izboljšanjem zasnove, delovanja 
poslovnih modelov in proizvodov ter z optimizacijo proizvodov; 

11. poziva Komisijo, naj podpre okoljsko trajnosten digitalni prehod, ki bo temeljil na 
zagotavljanju čim večje vrednosti podatkov in hkrati zagotavljal varstvo osebnih 
podatkov, in na uporabi digitalno podprtih rešitev, da se omogoči trajnostna raba virov 
in čim dlje ohrani vrednost, trajnost, možnost ponovne uporabe ter popravljivost 
proizvodov in materialov;

12. pozdravlja cilj Komisije, da bo do leta 2030 vzpostavila zelo energetsko učinkovite, 
trajnostne in podnebno nevtralne podatkovne centre ter skupen evropski podatkovni 
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prostor za pametne krožne aplikacije;  zato jo poziva, naj nemudoma predloži ustrezne 
regulativne in druge potrebne ukrepe ter uvede instrumente upravljanja in tržne 
instrumente v podporo vzpostavitvi standardizirane dokumentacije in preglednosti glede 
krožnosti ter okoljskega in podnebnega odtisa podatkovnih centrov in komunikacijskih 
omrežij; vztraja, da bi morali ti novi ukrepi in instrumenti spodbujati energetsko 
učinkovitost in učinkovito rabo virov ter uporabo energije iz obnovljivih virov; 
priporoča tudi, naj bodo ti ukrepi in instrumenti namenjeni tudi blaženju učinka 
podatkovnih centrov na električno omrežje in na odtis toplogrednih plinov, ki ga 
povzroča zasičenost omrežja;

13. poziva k uvedbi digitalnih potnih listov proizvodov, ki bi jih pospremili z ustreznimi 
platformami za zbiranje in shranjevanje podatkov v okviru evropskega podatkovnega 
prostora; poudarja, da bi morali ti potni listi in platforme vsebovati podatke v 
interoperabilnih formatih, ki jih bo mogoče ponovno uporabiti, ter da bi morale biti te 
informacije jasne, zanesljive in zlahka dostopne vsem udeležencem na trgu; poziva 
Komisijo, naj uvede potne liste za digitalne proizvode, kjer bodo navedeni materiali in 
kemijska vsebina, učinkovitost na področju krožnosti, kot je življenjska doba proizvoda, 
popravljivost in razpoložljivost rezervnih delov ter ogljični, okoljski in družbeni odtis 
proizvodov in materialov, vključno s sekundarnimi surovinami, danimi na trg EU;

Sekundarne in kritične surovine

14. poudarja, da je razpoložljivost kritičnih in sekundarnih surovin strateško vprašanje za 
evropsko industrijo ter orodje za zagotavljanje strateške avtonomije in konkurenčnosti 
Unije ter za ohranjanje delovnih mest v proizvodnem sektorju; zato odločno podpira 
prizadevanja Komisije za vzpostavitev ustrezno delujočega trga EU za sekundarne 
surovine; poudarja, da je doseganje čistih in varnih ciklov materialov osnovni pogoj za 
vzpostavitev verodostojnega trga sekundarnih surovin v EU; meni, da bo podatkovna 
zbirka za informacije o snoveh, ki vzbujajo zaskrbljenost, v izdelkih kot takih ali v 
kompleksnih predmetih, ki jo je vzpostavila Evropska agencija za kemikalije (ECHA), 
spodbudila inovacije v industriji;

Les in biogospodarstvo

15. ponavlja, da lahko gozdarski sektor pomembno prispeva k razvoju krožnega 
biogospodarstva; spodbuja Komisijo, naj preuči različne mehanizme, vključno s tržnimi 
mehanizmi, da bi spodbudila rabo obnovljivih surovin, vključno z lesom in lesnimi 
proizvodi, ter s tem zagotovila koristi za podnebje in spodbudila najbolj učinkovito rabo 
lesa in spoštovanje načela kaskadne uporabe; poudarja, da je treba spodbujati naložbe v 
razvoj trajnostnega in lokalnega krožnega biogospodarstva; zato poudarja, da je treba 
industrijske in biogospodarske strategije EU uskladiti z akcijskim načrtom za krožno 
gospodarstvo; 

Stavbe

16. poudarja, da mineralni odpadki, vključno z zemeljskimi izkopi, v sektorju gradbeništva 
in rušenja predstavljajo največjo kategorijo vseh odpadkov, ki jih v Evropi ustvarijo vse 
gospodarske dejavnosti in gospodinjstva; poudarja, da je treba ustrezno ravnati z 
gradbenimi odpadki in odpadki od rušenja objektov ter zmanjšati njihove količine; 
ugotavlja, da je treba izboljšati preglednost in sledljivost odpadkov iz gradbeništva in 
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rušenja objektov, da bi izboljšali identifikacijo odpadkov, okrepili zaupanje v kakovost 
in varnost ponovno uporabljenih ali recikliranih materialov, zagotovili ustrezno in varno 
ravnanje z vsemi gradbenimi odpadki in nadomestitev nevarnih snovi v tokovih 
odpadkov, da bi zaščitili zdravje stanovalcev in delavcev ter tudi okolje; v zvezi s tem 
opozarja na pomen protokola EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki od 
rušenja;

17. poudarja tudi, da je gradbeništvo ključno področje dopolnjevanja med krožnim 
gospodarstvom in zmanjšanjem emisij; poudarja, da je treba na splošno preiti na 
trajnosten in bolj krožen gospodarski model, kar zadeva pridobivanje in proizvodnjo 
gradbenih proizvodov in materialov ter njihovo uporabo pri gradnji; 

18. poudarja, da je gradbeni sektor med najmanj avtomatiziranimi in digitaliziranimi ter da 
bi se z uporabo v prihodnost usmerjenih inovativnih tehnologij na gradbiščih povečala 
stopnja digitalizacije sektorja ter obenem izboljšala učinkovitost rabe virov; poziva 
Komisijo, naj pri reviziji Uredbe (EU) št. 305/20111 preuči vključitev meril 
učinkovitosti in možnosti ponovne uporabe;

Zelena javna naročila

19. poudarja pomen ukrepanja za okrepitev notranjega trga EU z vzpostavitvijo meril za 
zelena javna naročila, ki ne bodo povzročila prevelikih upravnih bremen za podjetja in 
javne uprave, da bi uporabnikom omogočili izbiro trajnostnih in podnebju prijaznih 
materialov; poziva države članice, naj čim bolj povečajo in spodbujajo ponovno 
uporabo, recikliranje in rekuperacijo materialov, tudi pri svojih strategijah javnega 
naročanja ter projektih prenove in gradnje, ki se financirajo z javnimi sredstvi, in naj 
pregledajo zelena javna naročila in racionalizirajo energijsko učinkovitost ter okoljska 
in socialna merila za prenovo stavb;

Baterije

20. je prepričan, da bi lahko z boljšimi sistemi za recikliranje baterij zagotovili znaten delež 
surovin, potrebnih za krožno proizvodnjo baterij v EU; podpira načrte Komisije za 
zakonodajne predloge, s katerimi bi zagotovili varno, krožno in trajnostno vrednostno 
verigo baterij za vse baterije, čeprav bi se morala pravila razlikovati glede na vrsto in/ali 
rabo baterij in vključevati okoljsko primerno zasnovo za baterije, da bi izboljšali 
njihovo zamenljivost in možnost recikliranja v zasnovi, ter vključevati družbeno in 
okoljsko odgovorno pridobivanje virov; poudarja, da je treba v Evropi ustvariti močan 
in trajnosten grozd za baterije in shranjevanje;

21. je zaskrbljen, da lahko dejstvo, da so rabljene baterije v direktivi o baterijah razvrščene 
med odpadke, ne glede na možnost ponovne uporabe, predstavlja oviro za takšno 
ponovno uporabo; se zaveda, da se ponovno uporabljene baterije ne vračajo v 
recikliranje in da pri spremembi namembnosti za drugačno uporabo od izvorno 
zasnovane ni nadzora nad upoštevanjem varnostnih standardov; poziva Komisijo, naj na 
predelovalce, ki baterije ponovno dajejo na trg, razširi odgovornost proizvajalca glede 
jamstev za učinkovitost in varnost; poziva Komisijo, naj v okviru revizije direktive o 

1 Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev 
za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS, UL L 88, 4.4.2011, str. 5.
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baterijah predlaga ambiciozne cilje glede zbiranja, ponovne uporabe in recikliranja 
baterij ter po skrbni oceni postopno opuščanje primarnih baterij, kjer so na voljo 
alternative, in naj vzpostavi vseevropski sistem kavcij ali povratne prodaje starih baterij, 
da bi okrepili krožnost in trajnost vrednostne verige baterij;

22. poudarja, da je treba v okviru programa Obzorje Evropa dodatno spodbuditi raziskave 
in inovacije na področju postopkov in tehnologij recikliranja, da bi povečali potencial 
krožnega gospodarstva v zvezi z baterijami; se zaveda vloge malih in srednjih podjetij v 
sektorju zbiranja in recikliranja;

Industrija

23. opozarja, da bi lahko s pristopom krožnega gospodarstva, s katerim bi odpravili 
odpadke in podaljšali čas uporabe sredstev, proizvodov in sestavnih delov ter hkrati 
zagotovili produktivno in učinkovito rabo virov, za 40 % zmanjšali svetovne emisije 
CO2 iz rabe ključnih industrijskih materialov, kot so plastika, jeklo in cement; zato 
vztraja pri uvedbi dolgoročnih načrtov za zmanjšanje odpadkov in za ponovno uporabo 
surovin z jasnimi cilji za izboljšanje krožnosti ogljično intenzivnih industrij in 
materialov, kot so plastika, jeklo in cement; poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi 
uvedli cilje za zmanjšanje količine odpadkov v tokovih industrijskih in komercialnih 
odpadkov, ter oceni, kako bi lahko zmanjšali količino teh odpadkov, ki se odlagajo na 
odlagališčih, zlasti s kroženjem materialov;

24. meni, da vzpostavitev krožnega gospodarstva prinaša veliko možnosti za prihodnost 
evropske jeklarske industrije; opozarja, da ima jeklarstvo velik potencial za 
učinkovitejšo rabo materialov; vztraja, da je treba precej podaljšati življenjsko dobo 
gospodinjskih aparatov, proizvodov avtomobilske industrije ter mehanične in električne 
opreme iz jekla; poudarja, da bi s podaljšanjem njihove življenjske dobe lahko 
zmanjšali proizvodnjo jekla in s tem emisije toplogrednih plinov; opozarja, da ima EU 
precejšnje zaloge odpadnih kovin, ki se lahko uporabijo v krožnem gospodarstvu; 
poudarja, da bi lahko z njihovo boljšo rabo zmanjšali količine železove rude in koksa, ki 
ju je treba uvoziti za proizvodnjo primarnega sektorja;

25. poudarja, da bi izvajanje resnično krožnega gospodarstva in boljše okoljsko primerne 
zasnove lahko prispevalo k razogljičenju cementne industrije, predvsem z optimizacijo 
uporabe betona in njegove sestave; 

26. ponavlja, da je krožnost posebej dober vir za aluminij, saj ponovno taljenje aluminija 
zahteva le 5 % energije, ki je bila potrebna pri prvotni proizvodnji, s čimer se močno 
zmanjšajo emisije CO2; poudarja, da je zbiranje aluminija iz stavb in avtomobilov že 
zdaj obsežno, medtem ko je precej manj pogosto za potrošniško blago; poziva 
Komisijo, naj preuči regulativne možnosti za zagotovitev boljšega ločevanja 
aluminijastih delov pri razstavljanju;

Zdravje in varnost delavcev ter ozaveščenost potrošnikov

27. poudarja, da se je treba o prehodu na resnično krožno gospodarstvo pogajati s sindikati, 
da bi zagotovili zaščito zdravja in varnosti delavcev; poudarja, da lahko premalo varni 
delovni pogoji za delavce našo družbo izpostavijo zdravstvenim in varnostnim 
tveganjem, in zato meni, da je treba politike in prakse krožnega gospodarstva razvijati z 
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oceno tveganja, ki upošteva zdravje delavcev;

28. poudarja ključno vlogo, ki jo imajo potrošniki pri prehodu na krožno gospodarstvo, ter 
pomen ozaveščanja in izobraževanja potrošnikov; poudarja, da morajo biti informacije o 
recikliranju in popravilu proizvodov razumljive za potrošnike.
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