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Predlog spremembe 1
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– Aa. 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;

Or. en

Predlog spremembe 2
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– Ab. ker 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 upravnimi in 
pravnimi postopki;

Or. en

Predlog spremembe 3
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
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Uvodna izjava -A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– Ac. ker Komisija v sporočilu priznava 
pionirsko vlogo podjetij socialnega 
gospodarstva pri ustvarjanju delovnih 
mest, povezanih s krožnim 
gospodarstvom;

Or. en

Predlog spremembe 4
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– Ad. 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;

Or. en

Predlog spremembe 5
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
-1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1a. je seznanjen, da bi lahko uporaba 
načel krožnega gospodarstva po vsej EU 
povečala BDP EU za dodatnih 0,5 % do 
leta 2030 in ustvarila okoli 700.000 novih 
delovnih mest1a; poudarja, da lahko 
prednosti krožnega gospodarstva, kot so 
večja učinkovitost, nižji stroški 
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materialov, večja dobičkonosnost zaradi 
modelov z zaprto zanko ter večja 
odpornost na pomanjkanje virov in 
nihanje njihovih cen, bistveno povečajo 
konkurenčnost malih in srednjih podjetij;
_________________
1aAkcijski načrt za krožno gospodarstvo 
(COM(2020)0098).

Or. en

Predlog spremembe 6
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1a. opozarja, da je vzpostavitev 
krožnega gospodarstva bistvena za 
uresničitev naših podnebnih ciljev, saj je 
treba pri prizadevanju za manjše 
povpraševanje in večjo energijsko 
učinkovitost čim manj povečati 
proizvodnjo električne energije in čim 
manj vlagati v sektorje oskrbe z energijo, 
kot je ugotovila Komisija v sporočilu „Čist 
planet za vse“ (COM(2018)0773);

Or. en

Predlog spremembe 7
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja namero Komisije, da bo 
pregledala Uredbo št. 2009/125/ES; 

črtano
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poudarja, da razširitev njenega področja 
uporabe ne bi smela povzročiti 
razvrednotenja rezultatov, ki so bili 
doseženi na področju energetske 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 8
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja namero Komisije, da bo 
pregledala Uredbo št. 2009/125/ES; 
poudarja, da razširitev njenega področja 
uporabe ne bi smela povzročiti 
razvrednotenja rezultatov, ki so bili 
doseženi na področju energetske 
učinkovitosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 9
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja namero Komisije, da bo 
pregledala Uredbo št. 2009/125/ES; 
poudarja, da razširitev njenega področja 
uporabe ne bi smela povzročiti 
razvrednotenja rezultatov, ki so bili 
doseženi na področju energetske 
učinkovitosti;

1. poudarja, da je skoraj polovica 
prihrankov energije, ki bodo doseženi do 
leta 2020, posledica uporabe Direktive 
2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi; 
poudarja, da za številne izdelke, ki so zelo 
pomembni z vidika njihove porabe 
energije (npr. postaje in podsistemi 
mobilnega omrežja, ali omrežna oprema), 
še ne veljajo pravila o okoljsko primerni 
zasnovi; ugotavlja tudi, da so pravila o 
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okoljsko primerni zasnovi, ki veljajo za 
številne druge izdelke, zastarela in bi jih 
bilo treba posodobiti (npr. pravila za 
naprave za dekodiranje in grelnike ter 
pravila o porabi v stanju pripravljenosti); 
pozdravlja namero Komisije, da bo 
pregledala Direktivo 2009/125/ES; 
poudarja, da bi bilo treba pri tem ne le 
razširiti njeno področje uporabe, temveč 
tudi uvesti ukrepe, s katerimi bi še 
povečali energetsko učinkovitost pri 
izdelkih in storitvah, povezanih z energijo; 
vztraja, da je treba razširiti področje 
uporabe, tako da ne bo zajemalo le 
izdelkov, ampak tudi strukture, kot so 
podatkovni centri ali storitve, kot so 
storitve v oblaku, igre na srečo ali 
pretakanje;

Or. en

Predlog spremembe 10
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja namero Komisije, da bo 
pregledala Uredbo št. 2009/125/ES; 
poudarja, da razširitev njenega področja 
uporabe ne bi smela povzročiti 
razvrednotenja rezultatov, ki so bili 
doseženi na področju energetske 
učinkovitosti;

1. pozdravlja namero Komisije, da bo 
pregledala Uredbo št. 2009/125/ES; 
poudarja, da lahko direktiva odigra 
pomembno vlogo pri zelenem okrevanju 
in je lahko ključni element vseh načrtov 
za okrevanje po pandemiji covida-19; 
poudarja, da razširitev njenega področja 
uporabe ne bi smela povzročiti 
razvrednotenja rezultatov, ki so bili 
doseženi na področju energetske 
učinkovitosti in učinkovite rabe 
materialov, zato da bi zmanjšali odvisnost 
od uvoza in s tem povečali odpornost 
evropskega gospodarstva na svetovne 
krize;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja namero Komisije, da bo 
pregledala Uredbo št. 2009/125/ES; 
poudarja, da razširitev njenega področja 
uporabe ne bi smela povzročiti 
razvrednotenja rezultatov, ki so bili 
doseženi na področju energetske 
učinkovitosti;

1. pozdravlja namero Komisije, da bo 
pregledala Uredbo št. 2009/125/ES; meni, 
da je lahko širša politika okoljsko 
primerne zasnove eden od ključnih 
elementov evropskih ukrepov na področju 
krožnega gospodarstva; poudarja pa, da 
razširitev njenega področja uporabe ne bi 
smela povzročiti razvrednotenja rezultatov, 
ki so bili doseženi na področju energetske 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 12
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja namero Komisije, da bo 
pregledala Uredbo št. 2009/125/ES; 
poudarja, da razširitev njenega področja 
uporabe ne bi smela povzročiti 
razvrednotenja rezultatov, ki so bili 
doseženi na področju energetske 
učinkovitosti;

1. pozdravlja namero Komisije, da bo 
pregledala Uredbo št. 2009/125/ES; 
poudarja, da bi morali z razširitvijo 
njenega področja uporabe zajeti več 
izdelkov in struktur, pri čemer bi moral 
biti končni cilj zmanjšana poraba energije 
in večja energetska učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 13
Pernille Weiss
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo in države članice, 
naj sprejmejo odločen pristop 
življenjskega cikla, skladen s krožnim 
gospodarstvom, da bi v gradbenem 
sektorju EU čim bolj povečali ponovno 
uporabo, recikliranje in rekuperacijo 
gradbenih materialov, in poudarja, da bi 
bilo treba ta pristop uporabiti tudi v 
prihodnjih pobudah za javna naročila;

Or. en

Predlog spremembe 14
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. podpira politične ukrepe, s 
katerimi bodo trajnostni izdelki postali 
pravilo, vključno z zakonodajno 
razširitvijo in prilagoditvijo področja 
uporabe okoljsko primerne zasnove, da 
bodo izdelki trajnejši, popravljivi, 
ponovno uporabni, nestrupeni in jih bo 
mogoče reciklirati, ter z oblikovanjem 
trdnega delovnega programa za okoljsko 
primerno zasnovo in označevanje z 
energijskimi nalepkami za obdobje 2020–
2024, ki bo osredotočen na izdelke, 
povezane z energijo, in ki bo predstavljen 
še v letu 2020, zavzema pa se tudi za 
sprejetje ukrepov za vsako posamezno 
skupino izdelkov – med drugim za 
pametne telefone in drugo informacijsko 
opremo – takoj, ko bodo pripravljeni; 
poziva Komisijo, naj uvede digitalni potni 
list, v katerem bodo navedeni podatki o 
vsebovanih materialih in kemičnih 
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snoveh, krožnosti ter ogljičnem in 
okoljskem odtisu izdelkov in materialov, 
med drugim tudi sekundarnih surovin, 
danih na trg EU; poudarja, da je treba 
spodbujati lokalno potrošnjo in 
proizvodnjo, ki temeljita na načelih 
zavrnitve, zmanjšanja, ponovne uporabe, 
popravila in recikliranja, hkrati pa 
razširiti odgovornost proizvajalca, da bi 
odpravili škodljive prakse in poslovne 
strategije za načrtovano zastarelost, ko so 
izdelki zasnovani tako, da je njihova 
življenjska doba kratka in jih je treba 
zamenjati, poleg tega pa je treba določiti 
zavezujoč krovni cilj glede odtisa 
materialov, da bi porabo virov na ravni 
EU prilagodili zmogljivostim planeta ter 
da bi postalo za javne organe in zasebne 
organizacije obvezno trajnostno in etično 
kupovanje;

Or. en

Predlog spremembe 15
Pernille Weiss

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja Komisijo, da stavbe v EU 
povzročijo 40 % porabe energije in 36 % 
emisij toplogrednih plinov, ki so povezane 
predvsem z njihovo gradnjo, uporabo, 
obnovo in rušenjem; poudarja, da mora 
biti povečanje energetske učinkovitosti v 
stavbnem fondu EU ključen element pri 
sprejemanju prihodnjih ukrepov; v zvezi s 
tem pozdravlja pobudo za val prenove, ki 
jo je začela Komisija, in poudarja, da je 
prenova stavb v kombinaciji z odločnim 
pristopom, zasnovanim na podlagi 
življenjskega cikla v skladu z načeli 
krožnega gospodarstva, tudi priložnost za 
preverjanje varnosti ter zagotovitev 
trajnosti stavb poleg njihove učinkovite 
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rabe virov, toplotnega udobja in boljše 
kakovosti zraka;

Or. en

Predlog spremembe 16
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da so tako imenovane 
strategije zelene rasti nezadostne za boj 
proti podnebnim spremembam, 
izgubljanju biotske raznovrstnosti, 
vseprisotnemu onesnaževanju in vse 
večjemu pomanjkanju nekaterih naravnih 
virov; želi spomniti, da je že od leta 1972 
in objave Meadowsovega poročila jasno, 
da lahko prizadevanje za eksponentno 
gospodarsko rast – tudi v okviru 
gospodarstva, ki teži h krožnosti – vodi 
zgolj v preseganje zemeljskih biofizikalnih 
omejitev, zaradi česar bi lahko razpadel 
sedanji način proizvodnje, potrošnje in 
izmenjave;

Or. en

Predlog spremembe 17
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da je skupna količina 
odpadkov, ki je bila v Evropi ustvarjena z 
gospodarskimi dejavnostmi in v 
gospodinjstvih, znašala 2678 milijonov 
ton in da njihovo največjo kategorijo (34,8 
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%1a) predstavljajo mineralni odpadki, na 
primer iz gradbenega sektorja in sektorja 
rušenja objektov; poudarja, da se na 
makro ravni predela in ponovno uporabi 
le približno 10 % materialov, ki se 
uporabljajo v evropskem gospodarstvu, in 
da se je količina odpadkov med letoma 
2010 in 2016 povečala za 3 %1b;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Waste_statistics#Tot
al_waste_generation
1b Evropska agencija za okolje (2019), 
„Paving the way for a circular economy: 
insights on status and potentials” 
(Utiranje poti krožnemu gospodarstvu: 
ugotovitve o stanju in možnostih), 
poročilo Evropske agencije za okolje št. 
11/2019.

Or. en

Predlog spremembe 18
Pernille Weiss

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj kot podporni 
ukrep k svoji pobudi za val prenove 
oblikuje „podnebni kalkulator EU“, ki bo 
zagotavljal natančno in zlahka razumljivo 
označevanje industrijskih materialov, 
izdelkov in storitev; opozarja, da bi morali 
evropski centri za potrošnike zagotoviti 
enake konkurenčne pogoje za ključne 
akterje, ki bi bili vključeni v tak celostni 
pristop, in poudarja, da bi to lahko 
pozitivno vplivalo na ravnanje državljanov 
EU, industrijskih panog ter malih in 
srednjih podjetij; poudarja, da mora ta 
koncept temeljiti na načelih krožnega 
gospodarstva in gospodarstva 
življenjskega cikla, da bi spodbudili 
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povpraševanje po blagu, ki je podnebju 
prijazno in izdelano v Evropi, in okrepili 
konkurenčnost EU; predlaga Komisiji, 
naj pri ocenjevanju emisij toplogrednih 
plinov uporablja že znane znanstvene 
metode, na primer po zgledu okoljskega 
odtisa izdelkov;

Or. en

Predlog spremembe 19
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da je treba proizvodnjo 
in porabo, s tem pa tudi količino 
odpadkov, zmanjšati, če želimo, da bosta 
ostala v okviru omejitev našega planeta; 
zato meni, da je potrebna korenita in hitra 
bifurkacija v načinu proizvodnje, 
potrošnje in menjave; meni, da bi bilo 
lahko temelj zanjo, če bi vzpostavili 
gospodarstvo z resnično krožno 
industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 20
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da se je v istem obdobju 
povečal delež recikliranih odpadkov (50–
54 %) in delež odpadkov, sežganih za 
energijsko predelavo, (12–18 %), 
odlaganje na odlagališčih pa se je 
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zmanjšalo z 29 % na 24 %1a;
_________________
1a Evropska agencija za okolje (2019), 
„Paving the way for a circular economy: 
insights on status and potentials” 
(Utiranje poti krožnemu gospodarstvu: 
ugotovitve o stanju in možnostih), 
poročilo Evropske agencije za okolje št. 
11/2019.

Or. en

Predlog spremembe 21
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. zato meni, da mora biti novo 
evropsko krožno gospodarstvo namenjeno 
izgradnji gospodarskega sistema, 
skladnega z devetimi globalnimi 
omejitvami, ki so jih prepoznali 
Rockström idr., in občutnemu zmanjšanju 
okoljskega odtisa Unije, zato da končna 
poraba in s tem povezano nastajanje 
odpadkov v Uniji, zlasti v evropski 
industriji, ne bo presegala bioloških 
zmogljivosti ekosistemov za oskrbo z 
biološkimi materiali in asimilacijo 
odpadkov, nastalih z uporabo sedanjih 
metod ravnanja z njimi in tehnologij 
pridobivanja virov;

Or. en

Predlog spremembe 22
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da so splošni učinki 
povečane dejavnosti krožnega 
gospodarstva na BDP EU pozitivni in bi 
se lahko do leta 2030 povečali za 0,3–0,5 
%, pri tem pa bi nastalo 650.000–700.000 
delovnih mest1a;
_________________
1a Evropska komisija (2019), „Impacts of 
circular economy policies on the labour 
market“ (Vplivi politik krožnega 
gospodarstva na trg dela).

Or. en

Predlog spremembe 23
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. pozdravlja novi akcijski načrt 
Komisije za krožno gospodarstvo, ki je 
sestavni del evropskega zelenega 
dogovora in s katerim naj bi podprli 
znatno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov do leta 2030, prispevali k 
doseganju podnebne nevtralnosti do leta 
2050 in gospodarsko rast ločili od rabe 
virov; poudarja, da načrtovani pregled 
Direktive 2009/125/ES in razširitev 
njenega področja uporabe ne bi smela 
privesti do razvrednotenja rezultatov, 
doseženih na področju energetske 
učinkovitosti, in poziva Komisijo, naj 
preuči možnost, da bi uvedli cilje glede 
možnosti ponovne uporabe;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poudarja, da je velika 
pomanjkljivost akcijskega načrta Komisije 
za krožno gospodarstvo ta, da v njem nista 
upoštevana koncepta zmanjšanja in 
preudarnosti; poudarja, da v resničnem 
krožnem gospodarstvu ni pomembna le 
okoljsko primerna zasnova, temveč se v 
njem postavlja tudi vprašanje, kaj je 
upravičena potreba;

Or. en

Predlog spremembe 25
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. ugotavlja, da evropski zeleni 
dogovor kot nova strategija EU za rast 
zahteva naložbe, s katerimi bo mogoče v 
celoti podpreti čisto in krožno 
gospodarstvo; poudarja, da ima trajnostno 
aktivno gospodarjenje z gozdovi ključno 
vlogo pri doseganju podnebne 
nevtralnosti do leta 2050 in v krožnem 
biogospodarstvu Unije; v zvezi s tem 
opozarja na sinergije med akcijskim 
načrtom za krožno gospodarstvo in 
akcijskim načrtom za biogospodarstvo; 
poziva Komisijo, naj spodbuja projekte na 
področju krožne biomase, da bi se 
okrepila regionalna gospodarstva;

Or. en
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Predlog spremembe 26
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. meni, da vzpostavitev resničnega 
krožnega gospodarstva vključuje prehod s 
proizvodnje in prodaje novih predmetov 
na zagotavljanje kakovostnih storitev in s 
tem na funkcionalno gospodarstvo, v 
katerem lahko družba zadovoljuje 
upravičene potrebe;

Or. en

Predlog spremembe 27
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1f. meni, da ugotavljanje upravičenih 
kolektivnih in individualnih potreb ne 
more temeljiti na samovoljnih 
mehanizmih trga, temveč mora biti 
rezultat kolektivnega demokratičnega 
odločanja; poudarja, da bi morala biti 
vloga držav članic določiti tak potek 
bifurkacije, s katerim bi pri 
zadovoljevanju potreb upoštevali omejitve 
planeta; meni, da je za to, da bi naslednje 
generacije pri zadovoljevanju potreb 
spoštovale omejitve planeta, potrebno 
načrtovanje rabe virov v daljšem 
časovnem obdobju; zato meni, da je 
demokratično, ekološko in socialno 
načrtovanje bistven vidik resničnega 
krožnega industrijskega gospodarstva;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1f. opozarja, da bi lahko s pristopom 
krožnega gospodarstva, s katerim bi 
odpravili odpadke in podaljšali čas 
uporabe sredstev, izdelkov 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;

Or. en

Predlog spremembe 29
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1g. meni, da resnično krožno 
gospodarstvo pomeni prehod z miselnosti, 
ki izhaja iz menjalne vrednosti, k 
miselnosti, ki temelji na uporabni 
vrednosti; v zvezi s tem poziva Komisijo in 
države članice, naj posplošijo prikaz, kjer 
naj bo poleg prodajne cene označena tudi 
cena uporabe, torej tržna vrednost, 
povezana z uporabo storitev, ki jih 
zagotavlja blago, ne pa z lastništvom 
blaga;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Sara Skyttedal, Tom 
Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1g. poziva Komisijo, naj preuči, kako 
bi lahko njena strategija za krožno 
gospodarstvo v povezavi z novo 
industrijsko strategijo za Evropo 
prispevala k (1) preprečevanju in odpravi 
nastajanja odpadkov v vrednostnih 
verigah in pri zasnovi izdelkov ter k (2) 
podaljšanju uporabe izdelkov in 
materialov s povečanjem njihove 
uporabnosti in možnosti recikliranja ter 
podaljšanjem njihove življenjske dobe;

Or. en

Predlog spremembe 31
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1h. opozarja, da Komisija v akcijskem 
načrtu za krožno gospodarstvo 
preprečevanje nastajanja odpadkov 
zamenjuje z recikliranjem; poudarja, da 
resnično krožno gospodarstvo temelji na 
hierarhiji ravnanja z odpadki, pri čemer 
ima preprečevanje nastajanja odpadkov 
prednost pred recikliranjem; poudarja, da 
so dejavnosti krožnega gospodarstva 
pogosto v nasprotju s preprečevanjem 
nastajanja odpadkov, saj pri slednjem ni 
dobička; zato meni, da je vzpostavitev 
resnično krožnega gospodarstva, ki lahko 
zmanjša naš okoljski odtis, nezdružljiva z 
nadaljnjim delovanjem kapitalističnega 
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gospodarstva, ki temelji zgolj na načelu 
donosnosti;

Or. en

Predlog spremembe 32
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1h. poziva Komisijo, naj preuči 
možnost, da bi uvedli cilje za zmanjšanje 
količine odpadkov v tokovih industrijskih 
in komercialnih odpadkov, ter kako bi 
lahko zmanjšali količino teh odpadkov, ki 
se odlagajo na odlagališčih, zlasti s 
krožnostjo materialov;

Or. en

Predlog spremembe 33
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1i. zato poudarja, da je treba 
preoblikovati pojem donosnosti, da bi 
podjetja lahko zmanjšala svoj okoljski 
odtis in tako prispevala k vzpostavitvi 
resničnega krožnega gospodarstva; meni, 
da bi dobički podjetij morali odražati 
dobičke, ki so dejansko na voljo po obnovi 
vsega finančnega, naravnega in 
človeškega kapitala, ki so ga okrnile 
dejavnosti podjetja; poudarja, da glede na 
pomanjkanje virov in nepovratno 
uničevanje nekaterih njihovih delov 
noben kapital ne bi smel šteti za 
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zamenljivega z drugim; poziva k splošni 
razširitvi tradicionalnih finančnih 
računovodskih standardov na naravni in 
človeški kapital, da bi upoštevali letno 
slabšanje na področju slednjega in ga 
upoštevali v finančnih računih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 34
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1i. poudarja, da je treba na splošno 
preiti na trajnosten in bolj krožen 
gospodarski model, kar zadeva 
pridobivanje in proizvodnjo gradbenih 
izdelkov in materialov ter njihovo uporabo 
pri gradnji; poziva Komisijo, naj preuči 
možnost, da bi pri reviziji Uredbe (EU) št. 
305/2011 vanjo vključili še merili 
učinkovitosti in ponovne uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 35
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1j. opozarja na velik potencial za 
dopolnjevanje resnično ambiciozne 
evropske industrijske strategije z 
vzpostavitvijo resničnega krožnega 
gospodarstva, zlasti za ohranitev in 
krepitev močne tradicionalne industrijske 
baze; poudarja, da bi lahko emisije 
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toplogrednih plinov v industrijskem 
sektorju znatno zmanjšali s povečanjem 
učinkovitosti materialov, razvojem 
recikliranja in uporabo recikliranih 
izdelkov ter proizvodnjo trajnega blaga z 
visoko dodano vrednostjo;

Or. en

Predlog spremembe 36
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 k (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1k. poziva Komisijo in države članice, 
naj z demokratičnim, okoljevarstvenim in 
socialnim načrtovanjem ter v okviru 
novega krožnega gospodarstva spodbujajo 
vzpostavitev industrijske in teritorialne 
ekologije na ravni Unije in tako celostno 
obravnavajo vse sestavine industrijskih 
sistemov, pri tem pa upoštevajo odnos med 
tem sestavinami in biosfero; meni, da bi 
moral ta pristop, zasnovan na industrijski 
in teritorialni ekologiji, sistematično 
slediti štirim načelom: sistematično 
izkoriščanje odpadkov, zmanjšanje izgub 
zaradi disipacije in izpustov, 
dematerializacija izdelkov in razogljičenje 
energije; poziva Komisijo in države 
članice, naj spodbujajo razvoj ekoloških 
industrijskih parkov na celotnem ozemlju 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 37
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 l (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1l. obžaluje, da se v akcijskem načrtu 
Komisije za krožno gospodarstvo premalo 
pozornosti namenja njegovemu 
teritorialnemu vidiku; poudarja, da imajo 
ozemlja, na katerih se nahajajo različni 
sektorji krožnega gospodarstva, posebne 
značilnosti, bodisi z vidika materialnih ali 
energetskih virov bodisi z vidika 
zaposlenosti; meni, da mora biti 
trajnostna utrditev teh sektorjev na 
posameznih ozemljih bistven element 
novega krožnega gospodarstva, da bi 
spodbudili razvoj proizvodnih dejavnosti 
in hkrati omejili njihov okoljski odtis; zato 
opozarja, kako pomembni sta politika 
prostorskega načrtovanja in politika za 
razvoj infrastrukture; poudarja, da je 
treba za trajnostno utrditev krožnih 
industrijskih sektorjev na posameznih 
ozemljih po vsej Uniji vzpostaviti 
visokokakovostne javne storitve na 
področju izobraževanja, raziskav, 
zdravstva in prometa;

Or. en

Predlog spremembe 38
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 m (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1m. opozarja, da so procesi krožnega 
gospodarstva trenutno na obrobju našega 
načina proizvodnje; poudarja, da mora 
biti resnično krožno gospodarstvo podprto 
z industrializiranimi postopki, če naj bo 
učinkovito in v Uniji zagotavlja cenovno 
dostopne in visokokakovostne sekundarne 
surovine ter ustvarja varna 
visokokakovostna delovna mesta;

Or. en
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Predlog spremembe 39
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 n (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1n. poziva k uvedbi in določitvi 
standardov za industrializirane procese 
industrializiranega krožnega 
gospodarstva; meni, da bi morala biti 
uporaba teh standardov dostopna pod 
poštenimi, razumnimi in 
nediskriminatornimi pogoji, da bi se 
vrednost, ustvarjena na podlagi teh 
standardov, lahko porazdelila med vse 
industrijske sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 40
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 o (novo):

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1o. zahteva uvedbo zavezujočih pravil 
o okoljsko primerni zasnovi, vključno z 
določbami o zasnovi posameznih izdelkov 
in industrijski organizaciji, da bi povečali 
možnosti za popravilo, vzdrževanje, 
nadgradnjo in recikliranje; poudarja, da 
bi morali biti vsi obrabljeni deli in moduli 
prepoznavni, ločljivi in enostavni za 
zamenjavo po dostopni ceni; poudarja, da 
popravilo izdelka ne bi smelo preseči 10–
15 % prvotne cene, saj bi bila to spodbuda 
za popravilo pred nakupom novega 
izdelka;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 p (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1p. poziva Komisijo, naj uvede uredbo, 
v kateri bo za vsako kategorijo 
industrijskih izdelkov, ki se prodajajo v 
Uniji, določeno najkrajše obdobje podpore 
za izdelek; meni, da bi moral proizvajalec 
v tem obdobju neposredno ali pod svojo 
odgovornostjo hraniti:
(a) število rezervnih delov, ki bi 
zadostovalo za vsaj toliko let uporabe 
izdelka, kot je obvezno obdobje podpore 
zanj, ali specifikacije in navodila za 
izdelavo novih rezervnih delov, vključno s 
specifikacijo preskusa za zagotavljanje 
kakovosti;
(b) potni list izdelka z vsemi potrebnimi 
informacijami za varno preskušanje, 
vzdrževanje, popravilo, nadgradnjo, 
razstavljanje in recikliranje izdelka in 
njegovih sestavnih delov ali modulov, 
vključno z moduli programske opreme;
meni, da bi morale biti informacije o 
rezervnih delih in potni list izdelka po 
koncu tega obdobja v standardni obliki 
prosto dostopni vsem;

Or. en

Predlog spremembe 42
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 q (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1q. je zaskrbljen, ker so trenutno cene 
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blaga iz neobdelanih materialov v 
nekaterih primerih enake cenam izdelkov 
iz recikliranih materialov ali celo nižje; 
poziva, naj se dovoli prilagoditev, zlasti 
znižanje, stopenj DDV, s čimer bi 
spodbudili dejavnosti krožnega 
gospodarstva, namenjene končnim 
potrošnikom, še posebej storitve popravil;

Or. en

Predlog spremembe 43
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 r (novo):

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1r. opozarja, da bi učinkovito krožno 
gospodarstvo lahko dopolnili z uvedbo 
mehanizma za prilagoditev na mejah, na 
podlagi katerega bi se oblikovala najnižja 
cena za primarne surovine, to pa bi 
spodbudilo uporabo recikliranih 
materialov v težkoindustrijskih panogah, 
kot je jeklarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 44
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 s (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1s. poudarja, da je za vzpostavitev 
krožnega gospodarstva, ki lahko prispeva 
k hitremu in takojšnjemu razogljičenju 
evropskih industrij, potreben trden 
regulativni in zakonodajni okvir, s 
katerim bi občutno omejili ali celo 
prepovedali zlasti izvoz ali odlaganje 
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odpadkov, ki jih je mogoče predelati, ali 
preoblikovali standarde za sestavine 
materialov, ki se uporabljajo v 
industrijskih panogah na koncu 
proizvodne verige, kot sta gradbeništvo in 
avtomobilska industrija; zahteva, da se 
izdelajo načrti do leta 2050, ki bodo 
vsebovali jasne cilje za večjo krožnost 
ogljično intenzivnih industrij in 
materialov, kot so plastika, jeklo in 
cement; poudarja, da bi bilo treba s 
krožnostjo v težkih industrijskih panogah 
preprečiti ne le odlaganje starih 
materialov, temveč tudi proizvodnjo novih 
materialov, povezanih z visokimi 
emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 45
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 t (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1t. meni, da vzpostavitev krožnega 
gospodarstva prinaša veliko možnosti za 
prihodnost evropske jeklarske industrije; 
opozarja, da ima jeklarstvo velik potencial 
za učinkovitejšo rabo materialov; poziva k 
večji javni podpori za razvoj novih 
razredov jekla, s katerimi bi lahko enake 
količine blaga proizvedli z manj jekla, ne 
da bi se pri tem znižale zahteve glede 
varnosti ali učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 46
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 u (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1u. vztraja, da je treba precej 
podaljšati življenjsko dobo gospodinjskih 
aparatov, proizvodov avtomobilske 
industrije ter mehanične in električne 
opreme, ki so narejeni iz jekla; poudarja, 
da bi s podaljšanjem njihove življenjske 
dobe bistveno zmanjšali proizvodnjo jekla 
in torej emisije toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 47
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 v (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1v. poudarja, da je treba povečati 
delež jekla, proizvedenega v sekundarnem 
sektorju; opozarja, da ima EU precejšnje 
zaloge odpadnih kovin, ki se lahko 
uporabijo v krožnem gospodarstvu; 
poudarja, da je treba zavarovati te zaloge, 
zlasti tako, da se izrazito omeji ali celo 
prepove izvoz odpadnih kovin; poudarja, 
da bi lahko z boljšo rabo zalog odpadnih 
kovin zmanjšali delež železove rude in 
koksa, ki ju je treba uvoziti za proizvodnjo 
primarnega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 48
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 w (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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1w. poudarja, da je treba sisteme za 
zbiranje in končno uporabo izdelkov 
zastaviti širše in povečati njihovo 
zmogljivost, če želimo doseči krožnost v 
jeklarskem sektorju; poudarja, da bi 
lahko z bolj izoblikovanimi polizdelki 
zmanjšali nastanek novega odpada; 
poudarja, da je treba zmanjšati izgube pri 
ponovnem taljenju, kar pomeni, da je 
treba omejiti primesi pred taljenjem, da se 
čim bolj zmanjšajo nečistoče;

Or. en

Predlog spremembe 49
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 x (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1x. opozarja, da cementno industrijo 
potrebujemo za uresničitev ekološkega 
prehoda, obenem pa je ta industrija ena 
od največjih industrijskih virov emisij 
toplogrednih plinov; poudarja, da bi 
lahko z uveljavitvijo resnično krožnega 
gospodarstva prispevali k razogličenju te 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 50
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 y (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1y. poziva, naj cementna industrija v 
mešanici za potrebno toploto za 
proizvodnjo pepela z rešetk v večji meri 
uporabi odpadke, ki jih proizvedejo v 
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drugih industrijskih panogah, kot so 
ostanki pri žaganju, klavniški odpadki, 
pnevmatike, olja, topila, gospodinjski 
odpadki, plastika, tekstil in papir; 
poudarja, da se morata jeklarska in 
cementna industrija v veliki meri 
dopolnjevati in da je treba klinker 
nadomestiti z odpadki in stranskimi 
produkti, ki nastanejo pri proizvodnji 
jekla, kot je žlindra; poudarja, da je treba 
pri načrtovanju proizvodnje zagotoviti 
nemoteno dobavo teh odpadkov in 
preprečiti, da bi industrije tekmovale za 
dostop do teh virov, ter ohraniti 
interakcije med tokovi odpadkov in 
industrijsko proizvodnjo;

Or. en

Predlog spremembe 51
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 z (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1z. poudarja, da se lahko emisije 
toplogrednih plinov precej zmanjšajo z 
učinkovitejšo rabo cementa kot materiala, 
zlasti z optimiziranjem rabe betona; 
opozarja, da je to mogoče doseči z 
okoljsko primernejšo zasnovo, in sicer z 
lažjimi stavbnimi konstrukcijami, uporabo 
alternativnih materialov, kot je les, za 
nestrukturne elemente in uporabo lesno-
betonskega kompozita v infrastrukturi; 
poleg tega poudarja, da je treba upoštevati 
vprašanja rušenja in modularnosti za 
ponovno uporabo materialov v gradbenem 
sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 52
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Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1aa. poudarja, da bi lahko s 
povečanjem uporabe odpadkov iz biomase 
ali drugih industrijskih panog zmanjšali 
emisije toplogrednih plinov iz težke 
kemične industrije; poziva k splošnemu 
recikliranju in ponovni uporabi nekaterih 
proizvodov ali stranskih produktov težke 
kemične industrije, da se zmanjšajo 
izpusti in pritisk na vire; poziva k 
nadomestitvi ogljikovodikov z biomaso pri 
proizvodnji petrokemičnih proizvodov in k 
dajanju prednosti industriji težkih 
kemikalij pri oskrbi z odpadki iz biomase; 
poudarja, da je tovrstna uporaba tokov 
odpadkov iz kmetijskega in gozdarskega 
sektorja bolj racionalna in okoljsko 
trajnostna kot njihova uporaba za 
proizvodnjo električne energije in 
biogoriv;

Or. en

Predlog spremembe 53
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1ab. opozarja, da se tri četrtine plastike 
v EU uporabi v štirih glavnih vrednostnih 
verigah: embalaža (40 %), stavbe in 
gradbeni objekti (20 %), avtomobili (9 %) 
in elektronika (6 %); poudarja, da se v 
Uniji dejansko učinkovito reciklira zelo 
majhen odstotek plastike; poziva k 
drastičnim zavezujočim ukrepom za 
zmanjšanje uporabe plastike; opozarja, da 
je veliko plastičnih izdelkov zasnovanih 
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tako, da jih je težko ali nemogoče 
reciklirati; poziva Komisijo, naj uvede 
zavezujoče standarde, kar zadeva zasnovo 
izdelkov, da se prepreči kontaminacija in 
olajša razgradnja izrabljenih izdelkov; 
poudarja, da morajo Unija in države 
članice podpreti oblikovanje pomembne 
industrije sekundarnih materialov za 
recikliranje plastike;

Or. en

Predlog spremembe 54
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1ac. 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 že zdaj zelo veliko zbiranja 
aluminija iz stavb in avtomobilov, medtem 
ko je precej manj pogosto za potrošniške 
izdelke; poziva, naj se povsod v Uniji 
uvede in splošno razširi dodatni sistem 
kavcij, podoben tistemu, ki se uporablja za 
pločevinke pijač; poziva k uvedbi 
zavezujočih standardov za izdelke, kar 
zadeva njihovo zasnovo, da se zagotovi 
enostavno ločevanje komponent iz 
aluminija pri njihovi razgradnji;

Or. en

Predlog spremembe 55
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1ad. poudarja, da je gradbeništvo 
ključno področje dopolnjevanja med 
krožnim gospodarstvom in zmanjšanjem 
emisij; poziva k uvedbi zavezujočih zahtev 
glede okoljsko primerne zasnove, da se 
izboljšata učinkovitost in ponovna 
uporabnost gradbenih materialov; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da se bodo 
uporabljali usklajeni gradbeni standardi 
in metode, in naj spodbuja uporabo 
recikliranega betona; poziva jo tudi, naj 
revidira uredbo o gradbenih proizvodih, 
da bo mogoče za posamezne gradbene 
proizvode določiti vseunijske okoljske 
standarde; poudarja, da je treba pri 
rušenju stavb ločiti železne in jeklene 
proizvode;

Or. en

Predlog spremembe 56
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1ae. poudarja, da še vedno premalo 
izkoriščamo prednosti, ki jih prinaša 
zamenjava izdelkov za enkratno uporabo, 
zlasti plastičnih, z dolgotrajnimi 
trajnostnimi izdelki, na primer iz 
recikliranega lesa; poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo 
najučinkovitejšo rabo lesa v skladu s 
kaskadnim načelom in naj s 
spodbujanjem okoljsko primerne zasnove, 
povečanjem ciljev za recikliranje in 
spodbujanjem uporabe sekundarnih 
lesnih surovin za izdelke pred njihovim 
morebitnim sežigom, ko se izrabijo, 
zagotovijo vračanje biološko pridobljenih 
materialov, vključno z vsemi lesnimi 
odpadki, v vrednostno verigo
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Or. en

Predlog spremembe 57
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1af. je zaskrbljen zaradi okoljskega in 
družbenega vpliva električne in 
elektronske industrije, ki se razvija v 
enega največjih industrijskih sektorjev; 
poziva Komisijo, naj pri pripravi pobude 
za krožno elektroniko upošteva celotni 
življenjski cikel izdelkov, vključno z 
uporabo materialov, emisijami 
toplogrednih plinov pri proizvodnji, 
uporabo kemikalij, odpadki ter 
pridobivanjem in proizvodnjo surovin;

Or. en

Predlog spremembe 58
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1ag. poziva države članice, naj čim bolj 
povečajo in spodbujajo ponovno uporabo, 
recikliranje in rekuperacijo materialov, 
tudi pri svojih strategijah javnega 
naročanja in projektih prenove in 
gradnje, ki se financirajo z javnimi 
sredstvi, in naj na primer pregledajo 
zelena javna naročila in racionalizirajo 
energijsko učinkovitost ter okoljska in 
socialna merila za prenovo stavb;

Or. en



AM\1216821SL.docx 35/97 PE658.981v02-00

SL

Predlog spremembe 59
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1ah. poudarja, da je treba ustrezno 
ravnati z gradbenimi odpadki in odpadki, 
ki nastanejo pri rušenju, ter zmanjšati 
njihovo količino; ugotavlja, da bi bilo 
treba za ustrezno in varno ravnanje z 
vsemi gradbenimi odpadki ter za reciklažo 
in ponovno uporabo gradbenih 
materialov, varno ravnanje, 
odstranjevanje in nadomeščanje nevarnih 
snovi v tokovih odpadkov uvesti sisteme 
zbiranja in vračanja ter obrate za 
ločevanje, s katerimi bi zaščitili zdravje 
stanovalcev in delavcev ter okolja; poziva 
Komisijo, naj v okviru akcijskega načrta 
za krožno gospodarstvo in strategije za 
trajnostno grajeno okolje predlaga 
konkretne ukrepe v zvezi s temi vprašanji;

Or. en

Predlog spremembe 60
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1ai. poziva Komisijo, naj podpira 
programe raziskav in razvoja učinkovitih 
gradbenih materialov, in ob upoštevanju 
socialnih razmer poziva, naj se na 
podeželskih in oddaljenih območjih 
uveljavi poceni sistem ogrevanja, ki 
temelji na energiji iz obnovljivih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 61
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1aj. poziva Komisijo, naj preuči 
možnost uvedbe digitalnega potnega lista 
za izdelke, ki naj bi zagotavljal pregledne 
informacije o okoljskih in socialnih 
učinkih izdelkov, vključno z 
informacijami o njihovi življenjski dobi 
ter razpoložljivosti storitev popravila in 
rezervnih delov;

Or. en

Predlog spremembe 62
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da lahko raziskave na 
področju materialov, postopkov, tehnologij 
in proizvodov ter njihova razširitev na 
industrijski ravni evropskim podjetjem 
zagotovijo svetovno konkurenčno 
prednost; meni, da bi s skrajšanjem 
številnih vrednostnih verig evropski 
industrijski ekosistemi postali odpornejši, 
bolj konkurenčni in dobičkonosni ter bi 
spodbujali strateško avtonomijo EU;

2. poudarja, da lahko raziskave na 
področju materialov, postopkov, 
tehnologij, proizvodov in inovativnih 
poslovnih modelov krožnega gospodarstva 
ter njihova razširitev na industrijski ravni 
in sprejetje v družbi evropskim podjetjem 
zagotovijo svetovno konkurenčno 
prednost; meni, da bi bili evropski 
industrijski ekosistemi odpornejši, 
konkurenčnejši in bolj dobičkonosni, če bi 
bile vrednostne verige krajše, bolj 
diverzificirane in bolj trajnostne; 
poudarja tudi, da so raziskave na 
področju preprečevanja, ponovne 
uporabe, ponovne izdelave in popravil 
manj številčne, prikrajšane in slabše 
financirane v primerjavi z raziskavami na 
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področju recikliranja; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba raziskavam na 
področju preprečevanja, 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;

Or. en

Predlog spremembe 63
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da lahko raziskave na 
področju materialov, postopkov, tehnologij 
in proizvodov ter njihova razširitev na 
industrijski ravni evropskim podjetjem 
zagotovijo svetovno konkurenčno 
prednost; meni, da bi s skrajšanjem 
številnih vrednostnih verig evropski 
industrijski ekosistemi postali odpornejši, 
bolj konkurenčni in dobičkonosni ter bi 
spodbujali strateško avtonomijo EU;

2. poudarja, da lahko raziskave na 
področju materialov, postopkov, tehnologij 
in proizvodov ter njihova razširitev na 
industrijski ravni evropskim podjetjem 
zagotovijo svetovno konkurenčno 
prednost; meni, da bi s skrajšanjem 
številnih vrednostnih verig evropski 
industrijski ekosistemi postali odpornejši, 
bolj konkurenčni in dobičkonosni ter bi 
spodbujali strateško avtonomijo EU; s 
čimer bi se razvila sinergija med sektorji 
za učinkovito krožno industrijo EU, kar 
bo podprlo industrijsko obnovo in 
pravično preobrazbo za uresničevanje 
ciljev podnebne nevtralnosti.

Or. en

Predlog spremembe 64
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da lahko raziskave na 
področju materialov, postopkov, tehnologij 
in proizvodov ter njihova razširitev na 
industrijski ravni evropskim podjetjem 
zagotovijo svetovno konkurenčno 
prednost; meni, da bi s skrajšanjem 
številnih vrednostnih verig evropski 
industrijski ekosistemi postali odpornejši, 
bolj konkurenčni in dobičkonosni ter bi 
spodbujali strateško avtonomijo EU;

2. poudarja, da lahko raziskave na 
področju krožnih materialov, postopkov, 
tehnologij in poslovnih modelov ter 
njihova razširitev na industrijski ravni 
evropskim podjetjem zagotovijo svetovno 
konkurenčno prednost; meni, da bi bili 
evropski industrijski ekosistemi odpornejši, 
konkurenčnejši in bolj cvetoči ter bi 
spodbujali strateško avtonomijo EU, če bi 
bile številne vrednostne verige bolj 
diverzificirane, krajše in bolj trajnostne;

Or. en

Predlog spremembe 65
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da lahko raziskave na 
področju materialov, postopkov, tehnologij 
in proizvodov ter njihova razširitev na 
industrijski ravni evropskim podjetjem 
zagotovijo svetovno konkurenčno 
prednost; meni, da bi s skrajšanjem 
številnih vrednostnih verig evropski 
industrijski ekosistemi postali odpornejši, 
bolj konkurenčni in dobičkonosni ter bi 
spodbujali strateško avtonomijo EU;

2. poudarja, da lahko raziskave na 
področju zelene kemije, trajnostnih 
materialov, postopkov, tehnologij in 
proizvodov ter njihova razširitev na 
industrijski ravni evropskim podjetjem 
zagotovijo svetovno konkurenčno 
prednost; meni, da bi s skrajšanjem 
številnih vrednostnih verig evropski 
industrijski ekosistemi postali odpornejši, 
bolj konkurenčni in dobičkonosni ter bi 
spodbujali strateško avtonomijo EU;

Or. en

Predlog spremembe 66
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da lahko raziskave na 
področju materialov, postopkov, 
tehnologij in proizvodov ter njihova 
razširitev na industrijski ravni evropskim 
podjetjem zagotovijo svetovno 
konkurenčno prednost; meni, da bi s 
skrajšanjem številnih vrednostnih verig 
evropski industrijski ekosistemi postali 
odpornejši, bolj konkurenčni in 
dobičkonosni ter bi spodbujali strateško 
avtonomijo EU;

2. poudarja, da bi lahko evropska 
podjetja z uporabo strategij krožnega 
gospodarstva zmanjšala odvisnost od 
omejenih naravnih virov in se zaščitila 
pred nestanovitnostjo cen, zmanjšala 
proizvodne stroške in ustvarila nove 
tokove prihodkov; kar bi jim zagotovilo 
svetovno konkurenčno prednost, poleg 
tega bi povečalo strateško avtonomijo EU;

Or. en

Predlog spremembe 67
Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da lahko raziskave na 
področju materialov, postopkov, tehnologij 
in proizvodov ter njihova razširitev na 
industrijski ravni evropskim podjetjem 
zagotovijo svetovno konkurenčno 
prednost; meni, da bi s skrajšanjem 
številnih vrednostnih verig evropski 
industrijski ekosistemi postali odpornejši, 
bolj konkurenčni in dobičkonosni ter bi 
spodbujali strateško avtonomijo EU;

2. poudarja, da lahko raziskave na 
področju materialov, postopkov, tehnologij 
in proizvodov ter njihova razširitev na 
industrijski ravni evropskim podjetjem 
zagotovijo svetovno konkurenčno 
prednost; meni, da bi s skrajšanjem 
številnih vrednostnih verig evropski 
industrijski ekosistemi postali odpornejši, 
bolj konkurenčni in dobičkonosni ter bi 
spodbujali odprto strateško avtonomijo 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 68
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da lahko raziskave na 
področju materialov, postopkov, tehnologij 
in proizvodov ter njihova razširitev na 
industrijski ravni evropskim podjetjem 
zagotovijo svetovno konkurenčno 
prednost; meni, da bi s skrajšanjem 
številnih vrednostnih verig evropski 
industrijski ekosistemi postali odpornejši, 
bolj konkurenčni in dobičkonosni ter bi 
spodbujali strateško avtonomijo EU;

2. poudarja, da lahko raziskave na 
področju trajnostnih materialov, 
postopkov, tehnologij in proizvodov ter 
njihova razširitev na industrijski ravni 
koristijo evropskim podjetjem, ljudem in 
okolju; meni, da bi s skrajšanjem številnih 
vrednostnih verig evropski industrijski 
ekosistemi postali trajnostni, pravični in 
odporni;

Or. en

Predlog spremembe 69
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj dejavnosti 
programa Obzorje Evropa usmeri v 
podporo raziskav in inovacij za povečanje 
učinkovitosti industrijskih postopkov, 
razvoj inovativnih in trajnostnih 
proizvodov, postopkov, tehnologij in 
storitev ter netehnoloških rešitev za 
krožno gospodarstvo, zlasti na področjih 
krožnih panog in krožnih bioloških 
rešitev.

Or. en

Predlog spremembe 70
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da imajo materiali na 
osnovi lesa ključno vlogo pri 
nadomeščanju materialov na osnovi 
fosilnih virov in materialov z večjim 
okoljskim odtisom v industrijah, kot so 
goriva za prevoz, gradbeništvo, tekstilna 
industrija, kemična industrija in 
industrija embalaže, ter da je treba 
upoštevati vse podnebne in okoljske 
koristi nadomeščanja teh materialov;

Or. en

Predlog spremembe 71
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je razpoložljivost 
kritičnih surovin strateško vprašanje za 
evropsko industrijo ter da imajo ponovna 
uporaba dragocenih surovin, uporaba 
sekundarnih materialov, recikliranje in 
biogospodarstvo pomembno vlogo pri 
zagotavljanju oskrbe s surovinami v 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 72
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba v akcijski 
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načrt za krožno gospodarstvo nujno 
vključiti prizadevanja za razvoj 
tehnologije, ki omogoča odstranjevanje in 
ponovno uporabo materialov iz 
konstrukcij vetrnih in sončnih elektrarn;

Or. en

Predlog spremembe 73
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bi se morale prednostne 
naloge raziskav na področju krožnega 
gospodarstva v glavnem osredotočati na 
ogljično nevtralne in brezogljične 
tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 74
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da bi morali trajnostni 
nizkoogljični izdelki postati pravilo na 
trgu EU in da bi moral novi okvir politike 
za trajnostne izdelke temeljiti na 
zmanjševanju rabe virov, ohranjanju 
vrednosti v gospodarstvu, preprečevanju 
nastajanja odpadkov, „zasnovi izdelkov 
brez odpadkov“ in koristih za potrošnike; 
poudarja posebno vlogo malih in srednjih 
podjetij ter zagonskih podjetij pri prehodu 
na krožno gospodarstvo;
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Or. en

Predlog spremembe 75
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo in države članice, 
naj razvijejo politike v podporo 
raziskavam na področju materialov, 
postopkov, tehnologij in izdelkov ter 
njihove razširitve na industrijski ravni, da 
bi se skrajšale in diverzificirale številne 
vrednostne verige, s čimer bi postali 
evropski industrijski ekosistemi 
odpornejši, konkurenčnejši in bolj 
dobičkonosni;

Or. en

Predlog spremembe 76
Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja pomen trajnostne 
zasnove izdelkov za večjo krožnost; 
pozdravlja, da namerava Komisija 
predlagati zakonodajno pobudo za 
politiko trajnostnih izdelkov in razširiti 
direktivo o okoljsko primerni zasnovi;

Or. en

Predlog spremembe 77
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
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Susana Solís Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. meni, da bi morali cilji programa 
Obzorje Evropa vključevati:
– razvoj cenovno sprejemljivih prodornih 
inovacij in uvedbo kombinacije naprednih 
tehnologij in procesov ter inovativnih 
rešitev, da se iz vseh virov izvleče največja 
vrednost;
– omogočanje biogospodarstva z 
biološkimi inovacijami, ki zajemajo 
trajnostno pridobivanje, industrijsko 
predelavo in pretvorbo biomase s kopnega 
in iz morja v biološke materiale in izdelke;
– spodbujanje sistemskih ekološko 
inovativnih rešitev, novih poslovnih 
modelov, trgov in naložb, omogočitvene 
infrastrukture, družbenih inovacij, 
sprememb v vedenju potrošnikov in 
modelov upravljanja, ki v celotni 
vrednostni verigi spodbujajo sodelovanje 
med različnimi deležniki, da se zagotovi, 
da predvidene sistemske spremembe 
dosežejo boljše rezultate;

Or. en

Predlog spremembe 78
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da je uvedba zahtev 
glede kakovosti in kvot za recikliranje 
pomemben osnovni pogoj za oblikovanje 
stabilnega trga za reciklirano plastiko in 
da lahko imajo pri tem pomembno vlogo 
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zelena javna naročila;

Or. en

Predlog spremembe 79
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. priznava bistvene podnebne koristi 
gozdarskega sektorja v krožnem 
gospodarstvu s skladiščenjem ogljika v 
lesnih izdelkih in nadomeščanjem 
materialov; poudarja, da je treba 
spodbujati uporabo lesa kot trajnostnega 
gradbenega materiala, saj nam to 
omogoča prehod na trajnostno 
gospodarstvo; spodbuja Komisijo, naj 
preuči različne tržne mehanizme, s 
katerimi bi spodbudila nadomeščanje 
fosilnih goriv z obnovljivimi surovinami, 
ki prinašajo koristi za podnebje;

Or. en

Predlog spremembe 80
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. 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 
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krožno gospodarstvo in pobud v zvezi z 
njim, eno ključnih orodij za uresničitev 
ciljev evropskega zelenega dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 81
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba okrepiti 
raziskovalna prizadevanja na področju 
kemičnega recikliranja, ki bo skupaj z 
organskim in mehanskim recikliranjem 
zaokrožil tehnološko nevtralen okvir;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 82
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba okrepiti 
raziskovalna prizadevanja na področju 
kemičnega recikliranja, ki bo skupaj z 
organskim in mehanskim recikliranjem 
zaokrožil tehnološko nevtralen okvir;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 83
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba okrepiti 
raziskovalna prizadevanja na področju 
kemičnega recikliranja, ki bo skupaj z 
organskim in mehanskim recikliranjem 
zaokrožil tehnološko nevtralen okvir;

3. poudarja, da je treba okrepiti 
raziskovalna prizadevanja na področju 
kemičnega recikliranja, ki bo skupaj z 
organskim in mehanskim recikliranjem 
zaokrožil tehnološko nevtralen okvir; 
meni, da bi moral biti cilj teh prizadevanj 
izboljšati energijsko učinkovitost, 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter 
zagotoviti nekontaminirane končne 
izdelke in ustrezno obdelavo stranskih 
produktov pri kemičnem recikliranju; 
meni, da se nekateri postopki pridobivanja 
energije iz odpadkov ne bi smeli 
obravnavati kot kemično recikliranje;

Or. en

Predlog spremembe 84
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba okrepiti 
raziskovalna prizadevanja na področju 
kemičnega recikliranja, ki bo skupaj z 
organskim in mehanskim recikliranjem 
zaokrožil tehnološko nevtralen okvir;

3. poudarja, da je treba okrepiti 
raziskovalna prizadevanja na področju 
kemičnega recikliranja, ki bo skupaj z 
organskim in mehanskim recikliranjem 
zaokrožil tehnološko nevtralen okvir; 
poziva Komisijo, naj podpre prizadevanja 
sektorjev kemičnega recikliranja in 
njihove inovacije, harmonizirane politike 
in jasne rešitve za izkoriščanje plastičnih 
odpadkov, ki se trenutno sežigajo; 

Or. it

Predlog spremembe 85
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba okrepiti 
raziskovalna prizadevanja na področju 
kemičnega recikliranja, ki bo skupaj z 
organskim in mehanskim recikliranjem 
zaokrožil tehnološko nevtralen okvir;

3. poudarja, da je treba tudi okrepiti 
raziskovalna prizadevanja na področju 
kemičnega recikliranja zelo kakovostnih 
materialov, s posebnim poudarkom na 
recikliranju z dodajanjem vrednosti, ki 
bodo skupaj s prizadevanji za dajanje 
trpežne plastike, ki se lahko ponovno 
uporabi, na trg, dekontaminacijo ter 
organsko in mehansko recikliranje, 
zaokrožila bolj trajnosten okvir;

Or. en

Predlog spremembe 86
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba okrepiti 
raziskovalna prizadevanja na področju 
kemičnega recikliranja, ki bo skupaj z 
organskim in mehanskim recikliranjem 
zaokrožil tehnološko nevtralen okvir;

3. poudarja, da je treba okrepiti 
raziskovalna prizadevanja na področju 
podnebju prijaznega in energijsko 
učinkovitega kemičnega recikliranja z 
različnimi možnostmi uporabe, ki bo 
skupaj z organskim in mehanskim 
recikliranjem zaokrožil tehnološko 
nevtralen okvir;

Or. en

Predlog spremembe 87
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba okrepiti 
raziskovalna prizadevanja na področju 
kemičnega recikliranja, ki bo skupaj z 
organskim in mehanskim recikliranjem 
zaokrožil tehnološko nevtralen okvir;

3. poudarja, da je treba nadaljevati 
raziskave na področju kemičnega 
recikliranja, vključno z okoljsko 
učinkovitostjo, ki dopolnjuje mehansko in 
organsko recikliranje;

Or. en

Predlog spremembe 88
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja premalo izkoriščene 
prednosti nadomestitve izdelkov za 
enkratno uporabo, zlasti plastičnih, s 
trajnostnimi lesnimi izdelki; poudarja, da 
je treba tudi povečati krožno uporabo 
lesnih izdelkov, s čimer bi bolje izkoristili 
trajnostne vire, zmanjšali količino 
odpadkov in podaljšali življenjski cikel 
ogljika ter tako vzpostavili trajnostno in 
lokalno krožno biogospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 89
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja vlogo izobraževanja in 
sprememb v vedenju proizvajalcev in 
potrošnikov v akcijskem načrtu za krožno 
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gospodarstvo; zlasti opozarja, kako 
pomembno je spodbujati potrošniške 
vzorce, ki so skladni s krožnim 
gospodarstvom ter podpirati nove 
inovativne poslovne modele;

Or. en

Predlog spremembe 90
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba spodbujati 
visokokakovostno recikliranje ter 
ohranjati čiste in trajnostne zaprte snovne 
zanke; poziva Komisijo, naj za nove in 
reciklirane materiale določi enake zahteve 
glede kemijske varnosti in zagotovi enake 
konkurenčne pogoje v EU;

Or. en

Predlog spremembe 91
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj predlaga 
ukrepe za zagotavljanje preglednosti in 
sledljivosti v trgovini s plastičnimi odpadki 
znotraj EU, tudi z digitalnimi sredstvi in 
certifikacijskim okvirom, da se zagotovi, 
da se bo s temi odpadki ravnalo v skladu z 
načeli krožnega gospodarstva;

Or. en
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Predlog spremembe 92
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj na evropski 
ravni harmonizira veljavne predpise v 
zvezi s stopnjo recikliranja in reciklirano 
vsebino; 

Or. it

Predlog spremembe 93
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. pozdravlja namero Komisije, da 
predlaga cilj glede zmanjšanja količine 
zavržene hrane; poudarja, da je treba čim 
bolj povečati vrednost biomase, tudi s 
povečanjem ločevanja organskih 
odpadkov in z izboljšanjem njegovega 
upravljanja; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo visoko raven 
ločevanja organskih odpadkov in 
spodbudijo vračanje hranil iz organskih 
odpadkov v prst, njihovo uporabo v 
pridobivanju energije iz obnovljivih virov, 
proizvodnji zelenih kemikalij in drugih 
proizvodov, kjer je to izvedljivo in koristno 
okolju;

Or. en

Predlog spremembe 94
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Sara Skyttedal, Tom 
Berendsen
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. v zvezi s tem poudarja pomembnost 
izboljšanja dostopa do financiranja za 
projekte raziskav in inovacij v zvezi s 
krožnim gospodarstvom, in sicer z 
okrepitvijo programa Obzorje Evropa, 
kohezijske politike, programa LIFE, 
sklada za inovacije in InvestEU;

Or. en

Predlog spremembe 95
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. ponavlja, da gozdarski sektor 
pomembno prispeva k razvoju krožnega 
biogospodarstva v EU; poudarja, da sta 
gozdarski sektor in biogospodarstvo 
ključna za uresničevanje ciljev 
evropskega zelenega dogovora in 
podnebne nevtralnosti do leta 2050; 
poudarja, da je bila vrednost trga 
biogospodarstva leta 2015 ocenjena na 
več kot 2,3 bilijona EUR ter da je 
zagotavljalo 20 milijonov delovnih mest, 
kar je bilo 8,2 % vseh zaposlenih v EU; 
ugotavlja, da bo vsak euro, vložen v 
raziskave in inovacije na področju 
biogospodarstva v okviru programa 
Obzorje 2020, ustvaril okrog 10 EUR 
dodane vrednosti;

Or. en
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Predlog spremembe 96
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva Evropsko komisijo, naj 
zagotovi, da se bodo učinki procesov in 
izložkov novih tehnologij recikliranja in 
predelave temeljito ocenili na ravni 
industrije, preden se bodo za te 
tehnologije uvedle spodbude, pri tem pa se 
bo zagotovila preglednost v zvezi s 
postopkom ocenjevanja in ugotovitvami;

Or. en

Predlog spremembe 97
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. poudarja, da morajo države 
članice v skladu s hierarhijo odpadkov 
opustiti odlaganje odpadkov na 
odlagališčih in sežiganje odpadkov; 
poziva Komisijo, naj opredeli skupen 
pristop za vso EU za upravljanje 
preostalih odpadkov, vključno s 
kodifikacijo predhodne obdelave in cilji 
biološke obdelave;

Or. en

Predlog spremembe 98
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. 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 
in tehnično pomočjo ter z zmanjšanjem 
njihovega upravnega in pravnega bremena;

4. poziva Komisijo, naj si bolj 
prizadeva, da bi več malih in srednjih 
podjetij (MSP) postalo primernih za 
krožno gospodarstvo, in sicer z 
zagotavljanjem podpore prek ustreznih 
shem spodbud in finančnih orodij, z 
izgradnjo zmogljivosti, izmenjavo 
najboljše prakse, povezovanjem različnih 
akterjev in potencialnih poslovnih 
partnerjev, tudi z vidika krožnega 
gospodarstva, in tehnično pomočjo ter z 
zmanjšanjem njihovega upravnega in 
pravnega bremena; poudarja, da krožni 
potencial MSP ni omejen na večjo 
učinkovitost z viri in krožne tokove virov, 
ampak vključuje tudi nove krožne 
poslovne modele, ki že od začetka 
preprečujejo proizvodnjo materialnih 
proizvodov;

Or. en

Predlog spremembe 99
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. 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 
in tehnično pomočjo ter z zmanjšanjem 
njihovega upravnega in pravnega bremena;

4. 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 
in tehnično pomočjo ter z zmanjšanjem 
njihovega upravnega in pravnega bremena; 
poudarja, da bo „pravica do popravila“, 
kot jo predvideva sporočilo Komisije z 
naslovom Novi akcijski načrt za krožno 
gospodarstvo, koristila potrošnikom in bo 
MSP spodbudila k vstopu v tržni segment 
popravil;
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Or. en

Predlog spremembe 100
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión, Robert Roos

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. 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 
in tehnično pomočjo ter z zmanjšanjem 
njihovega upravnega in pravnega bremena;

4. 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 
in tehnično pomočjo ter z zmanjšanjem 
njihovega upravnega in pravnega bremena; 
poudarja, da je potrebna namenska ocena 
učinka za MSP, pri čemer je treba uvesti 
uredbe in direktive v zvezi s krožnim 
gospodarstvom;

Or. en

Predlog spremembe 101
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. 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 
in tehnično pomočjo ter z zmanjšanjem 
njihovega upravnega in pravnega bremena;

4. poziva Komisijo, naj si bolj 
prizadeva, da bi več malih in srednjih 
podjetij (MSP) 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, in tehnično 
pomočjo ter z zmanjšanjem njihovega 
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upravnega in pravnega bremena;

Or. en

Predlog spremembe 102
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. 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 
in tehnično pomočjo ter z zmanjšanjem 
njihovega upravnega in pravnega bremena;

4. poziva Komisijo, naj si bolj 
prizadeva, da bi več malih in srednjih 
podjetij (MSP) ter mikropodjetij postalo 
primernih za krožno gospodarstvo, in sicer 
z zagotavljanjem podpore prek ustreznih 
shem spodbud in finančnih orodij, z 
izgradnjo zmogljivosti in tehnično 
pomočjo ter z zmanjšanjem njihovega 
upravnega in pravnega bremena;

Or. en

Predlog spremembe 103
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. 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 
in tehnično pomočjo ter z zmanjšanjem 
njihovega upravnega in pravnega 
bremena;

4. poziva Komisijo, naj si bolj 
prizadeva, da bi več malih in srednjih 
podjetij (MSP) postalo primernih za 
krožno gospodarstvo, in sicer z 
zagotavljanjem podpore prek ustreznih 
shem spodbud in finančnih orodij, z 
izgradnjo zmogljivosti in tehnično 
pomočjo ter z zmanjšanjem njihovega 
upravnega bremena;

Or. en
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Predlog spremembe 104
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. je seznanjen, da za številne 
baterijske tehnologije že obstajajo dobro 
delujoči tržni sistemi zbiranja in 
recikliranja, pa tudi procesi zaprtega 
kroga, v skladu z načeli krožnega 
gospodarstva; vendar poziva Komisijo, naj 
predlaga zahteve za ekološko zasnovo 
baterij, da bi povečali možnost njihovega 
recikliranja že v zasnovi, saj naj bi se 
evropski prometni sektor elektrificiral; je 
prepričan, da bi lahko z boljšimi sistemi 
za recikliranje baterij zagotovili znaten 
delež surovin, potrebnih za krožno 
proizvodnjo baterij v EU;

Or. en

Predlog spremembe 105
Pernille Weiss

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opominja Komisijo na stališče 
Evropskega parlamenta glede sprejetja 
Evropskih podnebnih pravil, ki 
nakazujejo na vzpostavitev „podnebnih 
partnerstev“ glede na sektor na ravni 
Unije, ki bodo združila ključne deležnike 
(npr. iz industrije, NVO, raziskovalne 
inštitute, MSP, sindikate in združenja 
delodajalcev) in bi morala olajšati 
izmenjavo najboljše prakse evropskih 
„akterjev, ki so prvi začeli razogličevanje“ 
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ter biti osrednji posvetovalni organ 
Komisije pri sprejemanju prihodnjih 
zakonodajnih predlogov, povezanih s 
podnebjem;

Or. en

Predlog spremembe 106
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da izvajanje akcijskega 
načrta za krožno gospodarstvo malim in 
srednjim podjetjem nudi največ 
priložnosti za zaposlovanje in 
konkurenčnost, kar v največji meri 
povečuje koristi za trajnostna, lokalna 
agroživilska, tekstilna in gradbena mala 
in srednja podjetja, a obenem tudi nudi 
velike poslovne in inovacijske priložnosti 
za ta podjetja v odziv na standarde 
okoljsko primerne zasnove ali povečano 
trajnost, ponovno uporabo in 
popravljivost proizvodov, vključno s 
pravico do popravila;

Or. en

Predlog spremembe 107
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
Susana Solís Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 108
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. podpira pobudo Evropske komisije 
glede zagotovitve, da bodo skupnosti 
znanja in inovacij EIT bolj odprte za MSP 
in bodo povečale njihove možnosti 
sodelovanja v lokalnem inovacijskem 
ekosistemu v korist digitalnega in 
zelenega prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 109
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. je zaskrbljen, da lahko dejstvo, da 
so rabljene baterije v direktivi o baterijah 
razvrščene med odpadke, ne glede na 
njihovo ponovno uporabo, predstavlja 
oviro za takšno ponovno uporabo; se 
zaveda, da se ponovno uporabljene 
baterije ne vračajo v recikliranje in da pri 
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spremembi namembnosti za drugačno 
uporabo od izvorno zasnovane ni nadzora 
nad upoštevanjem varnostnih standardov; 
poziva Komisijo, naj predelovalcem, ki 
baterije ponovno dajejo na trg, naloži 
odgovornost proizvajalca glede jamstev za 
učinkovitost in varnost; poziva Komisijo, 
naj pojasni sheme razširjene odgovornosti 
proizvajalca v zvezi s ponovno 
uporabljenimi baterijami;

Or. en

Predlog spremembe 110
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj razvije in 
spodbuja nabor orodij MSP 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;

Or. en

Predlog spremembe 111
Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj olajša naložbe 
v recikliranje kritičnih surovin, zlasti 
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redkih zemeljskih elementov, s 
podpiranjem predstavitev med 
organizacijami, ki opravljajo raziskave, in 
industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 112
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva Komisijo, naj pri reviziji 
direktive o baterijah predlaga ambiciozne 
cilje glede zbiranja in recikliranja litij-
ionskih baterij na podlagi deležev 
kritičnih kovin; poudarja pomembnost 
tržnih mehanizmov pri spodbujanju 
ponovne uporabe kritičnih surovin v zvezi 
s tem; 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 MSP med 
podjetji za zbiranje in recikliranje;

Or. en

Predlog spremembe 113
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poziva Komisijo in države članice, 
naj vzpostavijo vseevropski sistem kavcij 
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za baterije, da bi povečali krožnost in 
trajnost vrednostne verige baterij;

Or. en

Predlog spremembe 114
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da lahko prehod na digitalno 
gospodarstvo zmanjša okoljski odtis vseh 
sektorjev, obenem pa pospeši zeleni 
prehod; poudarja pa, da so vseeno potrebni 
ukrepi za obvladovanje kratko- in 
srednjeročnih stroškov prehoda ter za 
njegovo pravičnost;

5. je seznanjen, da bi lahko prehod na 
digitalno gospodarstvo zmanjšal okoljski 
odtis nekaterih sektorjev; vendar z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da ima digitalni 
sektor okoljski odtis, ki je daleč od tega, 
da bi bil zanemarljiv, saj je ta sektor 
odgovoren za najhitreje rastoči tok 
odpadkov na svetu1a, približno 3,8 % vseh 
emisij toplogrednih plinov2a in 0,2 % 
svetovne porabe vode3a; poudarja pa, da so 
potrebni ukrepi za zagotovitev okoljske 
trajnosti digitalnih rešitev z vidika 
energije, okolja in rabe virov, pa tudi za 
obvladovanje kratko- in srednjeročnih 
stroškov prehoda ter za njegovo pravičnost;

_________________
1a https://globalewaste.org/news/surge-
global-waste/ 
2a https://www.greenit.fr/environmental-
footprint-of-the-digital-world/
3a https://www.greenit.fr/environmental-
footprint-of-the-digital-world/ 

Or. en

Predlog spremembe 115
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
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Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da lahko prehod na digitalno 
gospodarstvo zmanjša okoljski odtis vseh 
sektorjev, obenem pa pospeši zeleni 
prehod; poudarja pa, da so vseeno potrebni 
ukrepi za obvladovanje kratko- in 
srednjeročnih stroškov prehoda ter za 
njegovo pravičnost;

5. meni, da lahko prehod na digitalno 
gospodarstvo ponudi rešitve za zmanjšanje 
okoljskega odtisa številnih sektorjev; 
vendar ugotavlja, da digitalne tehnologije 
same predstavljajo medsebojno prepletena 
tveganja za ljudi in okolje; meni, da mora 
digitalizacija Unije nujno podpirati in ne 
ovirati prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo; poudarja pa, da so vseeno 
potrebni ukrepi za obvladovanje kratko- in 
srednjeročnih stroškov prehoda ter za 
njegovo pravičnost;

Or. en

Predlog spremembe 116
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da lahko prehod na digitalno 
gospodarstvo zmanjša okoljski odtis vseh 
sektorjev, obenem pa pospeši zeleni 
prehod; poudarja pa, da so vseeno potrebni 
ukrepi za obvladovanje kratko- in 
srednjeročnih stroškov prehoda ter za 
njegovo pravičnost;

5. meni, da lahko prehod na digitalno 
gospodarstvo zmanjša okoljski odtis vseh 
sektorjev, obenem pa pospeši zeleni 
prehod; poudarja pomembnost uvedbe 
pobud za internet stvari, napovedano 
vzdrževanje, ostoritvenje in sisteme 
izdelek-storitev, da bi pospešili nove 
modele krožnega poslovanja; poudarja pa, 
da so vseeno potrebni ukrepi za 
obvladovanje kratko- in srednjeročnih 
stroškov prehoda ter za njegovo pravičnost;

Or. en

Predlog spremembe 117
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho



PE658.981v02-00 64/97 AM\1216821SL.docx

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da lahko prehod na digitalno 
gospodarstvo zmanjša okoljski odtis vseh 
sektorjev, obenem pa pospeši zeleni 
prehod; poudarja pa, da so vseeno potrebni 
ukrepi za obvladovanje kratko- in 
srednjeročnih stroškov prehoda ter za 
njegovo pravičnost;

5. meni, da lahko prehod na digitalno 
gospodarstvo zmanjša okoljski odtis vseh 
sektorjev, obenem pa pospeši zeleni 
prehod; poudarja pa, da so vseeno potrebni 
ukrepi za obvladovanje kratko- in 
srednjeročnih stroškov prehoda ter za 
njegovo pravičnost in bolj vključujočo 
naravo; poudarja pomembnost 
deležnikov, zlasti civilne družbe in 
predstavnikov skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 118
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da lahko prehod na digitalno 
gospodarstvo zmanjša okoljski odtis vseh 
sektorjev, obenem pa pospeši zeleni 
prehod; poudarja pa, da so vseeno potrebni 
ukrepi za obvladovanje kratko- in 
srednjeročnih stroškov prehoda ter za 
njegovo pravičnost;

5. meni, da lahko prehod na digitalno 
gospodarstvo zmanjša okoljski odtis vseh 
sektorjev, obenem pa pospeši zeleni 
prehod; poudarja pa, da so vseeno potrebni 
ukrepi za obvladovanje kratkoročnih in 
srednjeročnih stroškov prehoda, 
ohranjanje delovnih mest in zaposlitve ter 
zagotavljanje pravičnosti prehoda;

Or. it

Predlog spremembe 119
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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5. meni, da lahko prehod na digitalno 
gospodarstvo zmanjša okoljski odtis vseh 
sektorjev, obenem pa pospeši zeleni 
prehod; poudarja pa, da so vseeno potrebni 
ukrepi za obvladovanje kratko- in 
srednjeročnih stroškov prehoda ter za 
njegovo pravičnost;

5. meni, da lahko digitalizacija 
zmanjša okoljski odtis vseh sektorjev, 
obenem pa pospeši zeleni prehod; poudarja 
pa, da so vseeno potrebni ukrepi za 
obvladovanje kratko- in srednjeročnih 
stroškov prehoda ter za njegovo pravičnost;

Or. en

Predlog spremembe 120
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj oceni 
morebitni vpliv obsežnega razvoja 
digitalnih rešitev na okolje ter zahteve za 
energijsko učinkovitost in krožno 
gospodarstvo postavi v središče razvoja 
digitalnih tehnologij in podatkovnih 
središč; poziva jo, naj predlaga konkretne 
možnosti za digitalne rešitve, ki bi 
prispevale k ekološkemu prehodu, in 
določi metodologijo za spremljanje, 
količinsko opredelitev in zmanjšanje vse 
večjega vpliva digitalnih tehnologij na 
okolje;

Or. en

Predlog spremembe 121
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je gradbeništvo med 
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najmanj avtomatiziranimi in 
digitaliziranimi sektorji in panogami z 
najbolj intenzivno rabo virov v Evropski 
uniji; uporaba inovativnih in v prihodnost 
usmerjenih tehnologij na gradbiščih bi 
povečala stopnjo digitalizacije sektorja, ob 
tem pa povečala učinkovitost rabe virov; 
poleg tega bi uvedba digitalnih rešitev v 
gradbenem okolju omogočala boljšo 
energijsko učinkovitost stavb;

Or. en

Predlog spremembe 122
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. podpira uvedbo simbiotičnih 
ekonomskih odnosov, ki omogočajo 
sodelovanje med podjetji in drugimi 
institucijami, ki želijo izboljšati 
racionalizacijo virov in ravnanje z 
odpadki;

Or. en

Predlog spremembe 123
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. pozdravlja cilj Komisije glede 
uresničitve zelo energijsko učinkovitih, 
trajnostnih in podnebno nevtralnih 
podatkovnih centrov do leta 2030; zato jo 
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poziva, naj nemudoma predloži ustrezne 
regulativne in druge potrebne ukrepe ter 
uvede instrumente upravljanja in tržne 
instrumente v podporo standardizirani 
dokumentaciji in preglednosti glede 
krožnosti, okoljskega in podnebnega 
odtisa podatkovnih centrov in 
komunikacijskih omrežij; vztraja, da bi 
morali ti novi ukrepi in instrumenti 
spodbujati energetsko učinkovitost, 
učinkovitost z viri, najboljše razpoložljive 
tehnologije za hlajenje in za uporabo 
odpadne toplote pri daljinskem ogrevanju 
in drugih uporabah ter uporabo 
obnovljivih virov energije prek obveznih 
standardov na ravni sistemov in sestavnih 
delov; 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;

Or. en

Predlog spremembe 124
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni tudi, da lahko uporaba 
trajnostnih krožnih proizvodov biološkega 
porekla v sektorjih gradbeništva in prenov 
pripomore k uresničevanju okoljskih 
ciljev Unije z razvojem regulativnega 
okvira za priznavanje odstranjevanja 
ogljika, pa tudi s pripravo obvezujočih 
pravil zelenih javnih naročil, s čimer bi 
uporabnikom omogočili izbiranje 
trajnostnih in podnebju prijaznih 
materialov in sekundarnih surovin;

Or. en
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Predlog spremembe 125
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. želi spomniti, da bi moralo načelo 
„energijska učinkovitost na prvem mestu“ 
veljati vedno, kadar gre za ocenjevanje 
različnih rešitev in uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 126
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poudarja pomembnost 
spodbujanja javnih naročil materialov, ki 
jih je mogoče reciklirati, in uporabe 
sekundarnih surovin, tudi kot orodja za 
zagotovitev industrijske avtonomije Unije 
in za ohranitev delovnih mest v sektorju 
proizvodnje;

Or. en

Predlog spremembe 127
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. 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;

6. 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; poudarja, da so podjetja 
socialnega gospodarstva zgolj element, ne 
pa temelj prizadevanj za finančno vzdržno 
krožno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 128
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. 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;

6. 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 podprti s ciljno 
usmerjenimi spodbudami;

Or. en

Predlog spremembe 129
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala pozitivna vloga 
podjetij socialnega gospodarstva, ki utirajo 
pot modelom krožnega gospodarstva, 
služiti kot navdih drugim podjetjem in da 

6. meni, da bi morala pozitivna vloga 
podjetij socialnega gospodarstva, ki utirajo 
pot modelom krožnega gospodarstva, 
služiti kot navdih drugim podjetjem in da 
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bi morali biti primeri dobre prakse bolj 
prepoznavni;

bi morali biti primeri dobre prakse bolj 
prepoznavni in ustrezno podprti;

Or. en

Predlog spremembe 130
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je pri določanju 
akcijskega načrta za krožno gospodarstvo 
bistveno, da Evropska komisija uvede 
spodbude za proizvajalce in potrošnike, ki 
bodo med drugim vključevale davčne 
olajšave, pa tudi sisteme finančne 
podpore, ki bi krila stroške spremembe 
proizvodnih procesov in tehnološkega 
razvoja; poudarja pomembnost širokega 
dostopa do strokovnih centrov, v katerih 
se bodo lahko podjetniki naučili osnov in 
naprednejših oblik splošno poznane 
ekološke zasnove;

Or. en

Predlog spremembe 131
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj podpre 
digitalni prehod, ki bo temeljil na 
zagotavljanju čim večje vrednosti podatkov 
in uporabi digitalno podprtih rešitev, da se 
omogoči trajnostna raba virov in čim dlje 

7. poziva Komisijo, naj podpre 
trajnosten digitalni prehod, ki bo temeljil 
na zagotavljanju čim večje vrednosti 
podatkov, ob zagotavljanju varstva 
osebnih podatkov, in uporabi digitalno 
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ohrani vrednost proizvodov in materialov. podprtih rešitev, da se omogoči učinkovita, 
krožna in trajnostna raba virov ter 
uporaba krožnega pristopa, da se čim dlje 
ohrani vrednost proizvodov in materialov, 
zlasti tako, da se informacije o materialih, 
vsebnosti kemikalij, strupenosti, 
uspešnosti krožnosti in okoljskem odtisu 
dajo na voljo in naredijo dostopne;

Or. en

Predlog spremembe 132
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj podpre 
digitalni prehod, ki bo temeljil na 
zagotavljanju čim večje vrednosti podatkov 
in uporabi digitalno podprtih rešitev, da se 
omogoči trajnostna raba virov in čim dlje 
ohrani vrednost proizvodov in materialov.

7. poziva Komisijo, naj podpre 
digitalni prehod, ki bo temeljil na 
zagotavljanju čim večje vrednosti podatkov 
in uporabi digitalno podprtih rešitev, da se 
omogoči trajnostna raba virov in čim dlje 
ohrani vrednost proizvodov in materialov; 
spodbuja uvedbo digitalnih potnih listov 
izdelkov, ki bi jih pospremili z ustreznimi 
platformami za zbiranje in shranjevanje 
podatkov v okviru evropskega 
podatkovnega prostora.

Or. en

Predlog spremembe 133
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj podpre 
digitalni prehod, ki bo temeljil na 
zagotavljanju čim večje vrednosti podatkov 

7. poziva Komisijo, naj podpre 
digitalni prehod, ki bo temeljil na 
zagotavljanju čim večje vrednosti podatkov 
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in uporabi digitalno podprtih rešitev, da se 
omogoči trajnostna raba virov in čim dlje 
ohrani vrednost proizvodov in materialov.

in uporabi digitalno podprtih rešitev, da se 
vzpostavijo trajnostni in varni trgi 
sekundarnih surovin, omogoči trajnostna 
raba virov in čim dlje ohrani vrednost 
proizvodov in materialov.

Or. en

Predlog spremembe 134
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj podpre 
digitalni prehod, ki bo temeljil na 
zagotavljanju čim večje vrednosti podatkov 
in uporabi digitalno podprtih rešitev, da se 
omogoči trajnostna raba virov in čim dlje 
ohrani vrednost proizvodov in materialov.

7. poziva Komisijo, naj podpre 
okoljsko trajnosten digitalni prehod, ki bo 
temeljil na zagotavljanju čim večje 
vrednosti podatkov in uporabi digitalno 
podprtih rešitev, da se omogoči krožna, 
trajnostna zmanjšana in učinkovita raba 
virov in čim dlje ohrani vrednost 
proizvodov in materialov.

Or. en

Predlog spremembe 135
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj podpre 
digitalni prehod, ki bo temeljil na 
zagotavljanju čim večje vrednosti podatkov 
in uporabi digitalno podprtih rešitev, da se 
omogoči trajnostna raba virov in čim dlje 
ohrani vrednost proizvodov in materialov.

7. poziva Komisijo, naj podpre 
digitalni prehod, ki bo temeljil na 
zagotavljanju čim večje vrednosti podatkov 
in uporabi digitalno podprtih rešitev, da se 
omogoči trajnostna raba virov in čim dlje 
ohrani vrednost, trajnost, možnost 
ponovne uporabe in popravljivost 
proizvodov in materialov.
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Or. en

Predlog spremembe 136
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da bi lahko umetna 
inteligenca omogočila in pospešila prehod 
na krožno gospodarstvo, tako da bi 
pripomogla k zagotovitvi priložnosti 
krožnega gospodarstva z izboljšanjem 
zasnove, upravljanjem poslovnih modelov 
in optimiziranjem infrastrukture, 
spodbuditvi razvoja popolnoma novih 
krožnih proizvodov in podjetij ter 
pomagala tradicionalnim akterjem pri 
njihovem prehodu na večjo krožnost;

Or. en

Predlog spremembe 137
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba spodbuditi 
razvoj vodilnih trgov in uvesti razširljive 
instrumente za povečanje povpraševanja 
za trajnostne industrijske materiale in 
proizvode, zlasti z visokimi zahtevami za 
naložbe v osnovna sredstva; poziva 
Komisijo, naj vzpostavi ambicioznejše in 
učinkovitejše normative, kvote in 
standarde v smislu zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov, recikliranja, 
varčevanja z viri in energijo, ničelnega 
onesnaževanja in zahtev krožnega 
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gospodarstva, ki podpirajo okvir politike 
za trajnostne proizvode; poudarja pregled 
standardov naročanja za osnovne 
materiale, kot na primer v stavbnem in 
gradbenem sektorju, in uvedbo pooblastil 
za nabavo trajnostnih proizvodov in 
materiala za velike potrošnike v zasebnem 
sektorju, kvot za podnebno nevtralne 
proizvode in materiale, vključno z 
brezogljičnim jeklom in nizkoogljičnim 
cementom, in obveznega označevanja 
trajnosti in popravljivosti proizvodov ter 
izboljšanih informacij za potrošnike; 

Or. en

Predlog spremembe 138
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. se zaveda, da lahko digitalizacija 
igra pomembno vlogo pri krepitvi uporabe 
načel krožnega gospodarstva; poziva 
Komisijo in države članice, naj čim bolj 
povečajo in v celoti izkoristijo sinergije 
med digitalizacijo in krožnim 
gospodarstvom, da bi med drugim 
zmanjšali energetsko intenzivno 
pridobivanje surovin ter povečali 
odpornost in trajnost gospodarstva EU; 
meni, da bo zgodnji razvoj digitalnih 
orodij v kontekstu krožnega gospodarstva 
pomagal EU, da postane vodilna v svetu 
pri uporabi digitalno omogočenih rešitev; 
istočasno bi morale Komisija in države 
članice uvesti digitalne preglede prehoda 
na krožno gospodarstvo in preglede 
trajnosti digitalnega prehoda, da bi 
preprečili negativne zunanje učinke.

Or. en
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Predlog spremembe 139
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je za prehod na bolj 
trajnostno zasnovo, uporabo in ponovno 
uporabo ali odstranitev izdelkov bistveno 
imeti na voljo podatke o izdelkih, 
materialih in industrijskih procesih; 
poudarja, da je za razpoložljivost podatkov 
pomembno imeti pregledne in sledljive 
vrednostne verige; meni, da je treba hitro 
ukrepati, da bi bili ti podatki na voljo ter 
da bi omogočili njihovo izmenjavo in 
ponovno uporabo; v zvezi s tem podpira 
namero Komisije, da vzpostavi skupni 
evropski podatkovni prostor za pametne 
krožne aplikacije;

Or. en

Predlog spremembe 140
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. podpira pobudo EU o trajnostnih 
proizvodih kot pomemben ukrep za 
izboljšanje primernosti za recikliranje, 
trajnosti in učinkovitosti izdelkov ter 
podpira, da bi v direktivo o okoljsko 
primerni zasnovi vključili več skupin 
izdelkov s poudarkom na tistih, ki niso 
povezani z energijo; poziva tudi, naj se za 
materiale in blago, uvožene iz tretjih 
držav, uporabljajo enake zahteve, kot 
veljajo za izdelke iz EU;
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Or. en

Predlog spremembe 141
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. podpira pobudo EU o trajnostnih 
proizvodih kot pomemben ukrep za 
izboljšanje primernosti za recikliranje, 
trajnosti in učinkovitosti izdelkov ter 
podpira, da bi v direktivo o okoljsko 
primerni zasnovi vključili več skupin 
izdelkov s poudarkom na tistih, ki niso 
povezani z energijo; poziva tudi, naj se za 
materiale in blago, uvožene iz tretjih 
držav, uporabljajo enake zahteve, kot 
veljajo za izdelke iz EU;

Or. en

Predlog spremembe 142
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. podpira pobudo EU o trajnostnih 
proizvodih kot pomemben ukrep za 
izboljšanje možnosti recikliranja, trajnosti 
in učinkovitosti izdelkov ter podpira, da bi 
v direktivo o okoljsko primerni zasnovi 
vključili več skupin izdelkov s poudarkom 
na tistih, ki niso povezani z energijo; 
poziva tudi, naj se za materiale in blago, 
uvožene iz tretjih držav, uporabljajo enake 
zahteve, kot veljajo za izdelke iz EU;

Or. en
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Predlog spremembe 143
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da je treba v programih za 
usposabljanje iz digitalizacije povezati 
digitalne in podnebne vidike, na primer z 
omogočanjem digitalnega sledenja in s 
tem tudi preglednosti vzdolž vrednostnih 
verig ali z vzpostavitvijo interneta stvari, 
ki bi pospeševal krožno gospodarstvo in 
pomagal ozaveščati o potencialnih 
prihrankih energije in virov, vključno s 
prihranki informacijskega sistema 
samega;

Or. en

Predlog spremembe 144
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj vlaga v 
povezljivost in digitalno infrastrukturo ter 
naj spodbuja k rešitvam, ki bodo 
pomagale zmanjšati ogljični odtis in rabo 
naravnih virov in materialov ter bodo 
zagotavljale trajnost proizvodnega 
življenjskega cikla in pomagale podaljšati 
življenjski cikel izdelkov;

Or. en
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Predlog spremembe 145
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj predlaga 
prepoved odlaganja odpadkov na 
odlagališčih, ki v nekaterih državah 
članicah že velja, in v zvezi s tem preuči 
možnost svetovne prepovedi nepotrebnih 
plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, 
ter naj spodbuja krožno gospodarstvo po 
vsem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 146
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. je prepričan, da so zanesljive in 
pregledne informacije nujne za krepitev 
zaupanja potrošnikov v legitimnost trditev 
o prijaznosti do okolja in za njihovo 
zaščito pred vsemi oblikami lažnega 
zelenega oglaševanja;

Or. en

Predlog spremembe 147
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. meni, da mora biti krožno 
gospodarstvo skupaj z agendo ničelne 
stopnje onesnaževanja v središču 
gospodarstva Unije in da moramo na prvo 
mesto postaviti preprečevanje odpadkov in 
zmanjšanje porabe energije in virov v 
celotnih sektorjih industrije, njihovih 
proizvodih, proizvodnih procesih, 
poslovnih modelih in vrednostnih verigah, 
da bi spodbudili dematerializacijo in 
razstrupljanje gospodarstva Unije in da bo 
Evropa manj odvisna od surovin ter bomo 
obenem spodbujali inovacije, ustvarjanje 
novih trgov in ogromni potencial za nova 
varna, pošteno plačana in trajnostna 
delovna mesta na lokalni ravni, zlasti v 
malih in srednjih podjetjih; poudarja, da 
je med podnebnimi ukrepi, pravičnim 
prehodom in krožnim gospodarstvom 
močna sinergija, zlasti v energetsko 
intenzivnih panogah in panogah z veliko 
porabo virov;

Or. en

Predlog spremembe 148
Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja, da je pomembno 
ukrepati in spodbuditi notranji trg EU z 
določitvijo obveznih meril za zelena javna 
naročila, da bi spodbudili naročanje 
materialov, ki jih je mogoče reciklirati, in 
uporabo sekundarnih surovin; poziva 
Komisijo, naj oceni ukrepe, kot so 
gospodarske spodbude in davčne olajšave, 
za nagrajevanje nizkoogljičnih izdelkov in 
materialov, ki bodo proizvedeni, na primer 
zelenega jekla;
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Or. en

Predlog spremembe 149
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva Komisijo, naj oceni okoljske 
lastnosti proizvodov ali storitev z uporabo 
zanesljive metodologije, ki bo temeljila na 
oceni življenjskega kroga in pristopu „od 
zibelke do zibelke“; poziva jo tudi, naj pri 
ocenjevanju stopnje recikliranja 
materialov in proizvodov upošteva 
različno metriko, kot sta recikliranje ob 
koncu življenjske dobe ali vsebnost 
recikliranih materialov, pri čemer naj 
upošteva naravo posameznih materialov 
in njihovo vrednostno verigo recikliranja;

Or. en

Predlog spremembe 150
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja, da je toplotna predelava 
okolju prijaznejša od odlaganja odpadkov 
na odlagališčih in da ima v evropskem 
krožnem gospodarstvu že uveljavljeno 
vlogo, saj se pri njej energija pridobiva iz 
sežiganja odpadkov, ki jih ni mogoče 
reciklirati; zato poziva, naj se ta metoda – 
v skladu z znanstvenimi merili in 
tehnološko nevtralnostjo – šteje kot 
podnebju in virom prijazna;
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Or. en

Predlog spremembe 151
Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. meni, da je predlog Komisije o 
razvoju digitalnih „potnih listov za 
izdelke“ korak v pravo smer glede 
uporabe podatkov; poudarja, da bi morali 
potni listi za izdelke 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, ne glede na njihovo velikost;

Or. en

Predlog spremembe 152
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja, da je doseganje čistih in 
varnih ciklov materialov osnovni pogoj za 
vzpostavitev verodostojnega trga 
sekundarnih surovin v EU; meni, da bo 
podatkovna zbirka SCIP, ki jo je postavila 
Evropska agencija za kemikalije, 
spodbudila inovacije v industriji; poziva 
Komisijo, naj razširi področje uporabe te 
podatkovne zbirke na vse problematične 
snovi;

Or. en
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Predlog spremembe 153
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva Komisijo, naj vlaga v razvoj 
ključnih kazalnikov uspešnosti, ki bi bili 
povezani s cilji trajnostnega razvoja, da bi 
za evropsko industrijo zasnovali bolj 
trajnosten poslovni model; zlasti pa 
Komisijo poziva, naj spodbuja in krepi 
partnerstva med različnimi industrijskimi 
sektorji ter med javnim in zasebnim 
sektorjem, pri čemer naj v celoti izvaja cilj 
trajnostnega razvoja št. 17;

Or. en

Predlog spremembe 154
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja, da je treba posamezna 
podjetja in sektorje pritegniti k 
dolgoročnemu izvajanju vzdrževalnih del, 
in sicer z usposabljanjem delovne sile, 
ohranjanjem njihovih spretnosti in znanja 
o starejših izdelkih ter z vzpostavitvijo in 
vzdrževanjem zalog združljivih rezervnih 
delov;

Or. en

Predlog spremembe 155
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Osnutek mnenja
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Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. odločno podpira želje Evropske 
komisije po vzpostavitvi dobro delujočega 
trga EU za sekundarne surovine; 
poudarja, da je treba podpirati uporabo in 
recikliranje teh materialov ne glede na 
njihov pravni status, torej ali gre za 
odpadke, prenehanje statusa odpadka ali 
stranske proizvode;

Or. en

Predlog spremembe 156
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poudarja, da bi prehod evropske 
industrije na krožni model lahko do leta 
2050 pomagal za 56 % zmanjšati emisije 
tistih panog, ki porabljajo veliko virov, in 
njihov vpliv na izgubljanje biotske 
raznovrstnosti; glede tega poudarja, da je 
treba strategijo EU za industrijo in 
biogospodarstvo uskladiti z akcijskim 
načrtom za krožno gospodarstvo, da bi 
zagotovili potrebne sistemske spremembe 
in zeleni prehod; poudarja, da mora biti v 
središču akcijskega načrta za krožno 
gospodarstvo uporaba trajnostnih 
surovin, kot so trajnostni obnovljivi 
materiali;

Or. en

Predlog spremembe 157
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poziva Komisijo, naj si prizadeva 
za okrepljeno povezovanje med krožnim 
gospodarstvom in industrijsko strategijo, 
da bi pomagala pospešeno doseči ničelno 
stopnjo emisij toplogrednih plinov v 
industriji in njen prehod na ničelno 
onesnaževanje in regenerativnost, zlasti 
tako, da razmisli o določitvi specifičnih 
najboljših razpoložljivih tehnologij za 
energetsko učinkovitost in učinkovito 
rabo virov ter opredeli minimalne zahteve 
glede učinkovitosti vmesnih materialov in 
proizvodov iz intenzivne industrije;

Or. en

Predlog spremembe 158
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poziva Komisijo, naj oceni okoljske 
lastnosti proizvodov ali storitev z uporabo 
zanesljive metodologije, ki bo temeljila na 
oceni življenjskega kroga in pristopu „od 
zibelke do zibelke“; poziva jo tudi, naj pri 
ocenjevanju stopnje recikliranja 
materialov in proizvodov upošteva 
različno metriko, kot sta recikliranje ob 
koncu življenjske dobe ali vsebnost 
recikliranih materialov, pri čemer naj 
upošteva naravo posameznih materialov 
in njihovo vrednostno verigo recikliranja;

Or. en

Predlog spremembe 159
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Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. podpira načrt za opredelitev 
preskusa krožnosti, ki bi moral upoštevati 
vse krožne lastnosti izdelkov, kot so 
trajnost, možnost ponovne uporabe, 
možnost recikliranja in vsebnost 
recikliranih materialov; glede slednjega 
cilja bi moral biti preskus krožnosti 
namensko zasnovan glede na vrsto 
izdelkov;

Or. en

Predlog spremembe 160
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poudarja, da bi bilo treba za vse 
delavce, za katere bo imelo krožno 
gospodarstvo negativne posledice, izvesti 
obsežen program usposabljanja in 
prekvalificiranja; priporoča, naj se vsi 
delavci, ki se ukvarjajo z razvrščanjem in 
recikliranjem odpadkov, usposobijo za 
avtomatizirano preskušanje industrijskih 
proizvodov in modulov;

Or. en

Predlog spremembe 161
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. meni, da bo prehod na krožno 
gospodarstvo pomagal ohraniti vrednost v 
EU; poziva Komisijo, naj predlaga 
nadaljnje omejitve in ukrepe za izvoz 
odpadkov v tretje države, da bi zmanjšali 
emisije v življenjskem ciklu proizvodov in 
materialne izgube;

Or. en

Predlog spremembe 162
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. podpira načrte Komisije glede 
zakonodajnih predlogov, s katerimi bi 
zagotovili varne, krožne in trajnostne 
vrednostne verige za vse baterije, čeprav 
bi se pravila razlikovala glede na vrsto 
oziroma način uporabe, in pričakuje, da 
bo predlog zajemal ukrepe za prepoved 
baterij za enkratno uporabo, okoljsko 
primerno zasnovo, obveznost ponovne 
uporabe in recikliranja, vključno s 
socialno in okoljsko odgovornim 
pridobivanjem, ter za vzpostavitev sistema 
vračanja ali prodaje starih baterij, 
proizvedenih v Evropi; poudarja, da je 
treba v Evropi ustvariti močan in 
trajnosten grozd za baterije in 
shranjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 163
Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
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Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. poudarja, da imajo potrošniki 
odločilno vlogo pri prehodu na krožno 
gospodarstvo, in se zavzema, da bi se čim 
bolje opremili za trajnostno ravnanje; 
poudarja pomen ozaveščanja in 
izobraževanja potrošnikov pri krepitvi 
njihove vloge za ukrepanje; poudarja, da 
morajo biti informacije o recikliranju in 
popravilu izdelkov, ki se zagotovijo 
potrošnikom, standardizirane in 
razumljive; pozdravlja prizadevanja 
Komisije, da bi potrošnike zaščitila pred 
lažnim zelenim označevanjem;

Or. en

Predlog spremembe 164
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. odločno podpira želje Evropske 
komisije po vzpostavitvi dobro delujočega 
trga EU za sekundarne surovine; in sicer 
z opredelitvijo in izvajanjem ukrepov, ki 
bodo odvisni od značilnih potreb, 
povezanih z vsakim posameznim 
materialom; poudarja, da je treba 
podpirati uporabo in recikliranje teh 
materialov, ne glede na njihov pravni 
status, torej ali gre za odpadke, 
prenehanje statusa odpadka ali stranske 
proizvode, saj so njihove končne okoljske 
in tehnične lastnosti edini parametri, ki 
jih je treba upoštevati;

Or. en
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Predlog spremembe 165
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. poudarja, da se je treba o prehodu 
na resnično krožno gospodarstvo pogajati 
s sindikati, da bi zagotovili zaščito zdravja 
in varnosti delavcev; meni, da bi bilo 
treba izvoliti sindikalne predstavnike za 
varnost, ki bi preverjali, ali se spoštujejo 
zdravstveni in varnostni predpisi ter ali so 
delovni pogoji ustrezni;

Or. en

Predlog spremembe 166
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. poudarja, da je pomembno 
spodbuditi notranji trg EU z zelenimi 
javnimi naročili, da bi spodbudili 
naročanje materialov, ki jih je mogoče 
reciklirati, in uporabo sekundarnih 
surovin;

Or. en

Predlog spremembe 167
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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7e. meni, da bodo obnovljivi materiali 
iz trajnostnih virov imeli pomembno vlogo 
pri prehodu na podnebno nevtralno 
industrijo in gospodarstvo na splošno, in 
poudarja, da je treba spodbuditi naložbe v 
razvoj trajnostnega in krožnega 
biogospodarstva, v katerem bodo fosilno 
intenzivne materiale nadomestili 
obnovljivi materiali in materiali na 
biološki osnovi, ki bodo trajnostno 
pridobljeni in se bodo čim dlje uporabljali, 
na primer v stavbah, tekstilijah, kemičnih 
proizvodih, embalaži, ladjedelstvu in 
proizvodnji energije; poudarja, da bo to 
treba storiti v okviru ekoloških omejitev;

Or. en

Predlog spremembe 168
Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Osnutek mnenja
Odstavek 7 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7e. podpira načrt za opredelitev 
preskusa krožnosti, ki bi moral upoštevati 
vse krožne lastnosti izdelkov, kot so 
trajnost, možnost ponovne uporabe, 
možnost recikliranja in vsebnost 
recikliranih materialov; glede slednjega 
cilja bi moral biti preskus krožnosti 
namensko zasnovan glede na vrsto 
izdelkov; spodbuja Komisijo, naj po 
možnosti uvede izrecne cilje in ukrepe za 
reciklirane materiale in možnost 
recikliranja (krožnost), pri tem pa poskrbi 
za učinkovitost in varnost teh izdelkov;

Or. en

Predlog spremembe 169
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7e. poudarja, da morajo imeti 
sindikati ustrezno vlogo pri oblikovanju 
zavezništev med formalnimi in 
neformalnimi delavci; meni, da bi z 
zavezništvi zagotovili boljše in varnejše 
delovne razmere za vse delavce, ki delajo z 
odpadki, hkrati pa razširili krožno 
gospodarstvo; poziva k oblikovanju in 
splošni uvedbi struktur, ki bodo 
združevale javne organe, formalne 
delavce in neformalne izvajalce 
recikliranja odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 170
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 7 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7f. poudarja, da čeprav lahko procesi 
avtomatizacije ustvarijo varnejše delovno 
okolje za delavce, se je treba o 
spremembah dela pogajati s sindikati, zato 
da avtomatizacija ne bi kaznovala tako 
imenovanih nekvalificiranih delavcev; 
meni, da bi morali procese avtomatizacije 
uporabiti kot podlago za obsežno 
skrajšanje delovnega časa za vse delavce;

Or. en

Predlog spremembe 171
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 f (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7f. zelo podpira prizadevanja 
Evropske komisije za okrepitev 
mednarodnega sodelovanja na področju 
krožnega gospodarstva, kajti zanj je v 
veliki meri potreben mednarodni pristop, 
saj so tokovi materialov in izdelkov 
pogosto globalni, evropska podjetja pa so 
dejavna na svetovnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 172
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7f. poziva Komisijo, naj načela 
krožnega gospodarstva v celoti vključi v 
prihodnje strategije za val prenove in 
trajnostno grajeno okolje ter v 
posodobitev direktive o energetski 
učinkovitosti stavb in direktive o 
obnovljivih virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 173
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7g. poudarja, da je treba ustrezno 
ravnati z gradbenimi odpadki in odpadki 
od rušenja objektov ter zmanjšati njihove 
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količine; ugotavlja, da je treba izboljšati 
preglednost in sledljivost odpadkov iz 
gradbeništva in 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; meni, da je treba sedanji pristop, 
ki temelji na okoljski deklaraciji 
proizvodov, razširiti in uporabiti tudi kot 
podlago za oceno stavb, podobno kot se 
uporablja okvir Level(s); poziva Komisijo, 
naj v okviru akcijskega načrta za krožno 
gospodarstvo in strategije za trajnostno 
grajeno okolje predlaga konkretne ukrepe 
v zvezi s temi vprašanji;

Or. en

Predlog spremembe 174
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 7 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7g. poudarja, da je resnično krožno 
gospodarstvo lahko trajnostno le, če imata 
pri tem prednost zdravje in varnost 
njegovih delavcev; poudarja, da gre pri 
nekaterih dejavnosti recikliranja, 
popravila in ponovne uporabe za delovna 
mesta z visokim tveganjem; poudarja, da 
je lahko zaradi premalo varnih delovnih 
razmer za delavce vsa naša družba 
izpostavljena zdravstvenim in varnostnim 
tveganjem; graja, da akcijski načrt 
Komisije za krožno gospodarstvo nikakor 
ne upošteva tveganj za zdravje in varnost 
delavcev, ki delujejo v krožnem 
gospodarstvu; je zelo zaskrbljen, da bi 
lahko politike in prakse krožnega 
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gospodarstva razvijali brez ocen tveganja, 
v katerih bi upoštevali zdravje delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 175
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 7 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7h. opozarja, da se večina odpadkov 
ustvari v gradbeništvu, ki je leta 2016 
prispevalo več kot 36 % vseh odpadkov v 
EU; poudarja, da so delavci, ki delajo v 
gradbeništvu in pri rušenju objektov, 
izpostavljeni nevarnim materialom, kot so 
katran, radioaktivni odpadki, svinec in 
električne komponente, ki vsebujejo živo 
srebro; poudarja, da velike količine prahu 
v obratih za recikliranje odpadkov iz 
gradbeništva in rušenja objektov resno 
ogrožajo zdravje in varnost tamkajšnjih 
delavcev; zahteva, da prostovoljne 
politične zaveze iz protokola EU o 
ravnanju z gradbenimi odpadki in 
odpadki pri rušenju objektov postanejo 
zavezujoče, da bi zagotovili boljšo zaščito 
delavcev; poudarja, da je treba izvesti 
ustrezne ocene tveganja in se posvetovati z 
ustreznimi sindikati, da bo Unija svoje 
zmogljivosti za recikliranje odpadkov iz 
gradbeništva in rušenja objektov povečala 
tako, da bodo varovale delavce in okolje;

Or. en

Predlog spremembe 176
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 7 i (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7i. meni, da se z vrnitvijo storitev 
zbiranja odpadkov na občinsko raven 
bolje zagotovi, da sta zdravje in varnost 
delavcev dostojno obravnavana in 
spoštovana ter da so pošteno plačani; zato 
poziva k vrnitvi teh dejavnosti po vsej EU 
na občinsko raven in na splošno k 
okrepitvi javnih storitev ter javnega 
lastništva, upravljanja in demokratičnega 
nadzora nad dejavnostmi krožnega 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 177
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 7 j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7j. želi opozoriti, da je pričakovana 
življenjska doba sanitarnih in 
kanalizacijskih delavcev zaradi visoke 
izpostavljenosti nevarnim biološkim 
dejavnikom precej krajša od pričakovane 
življenjske dobe širšega prebivalstva; 
poudarja, da je pandemija covida-19 še 
povečala zdravstveno in varnostno 
ogroženost sanitarnih delavcev; zahteva, 
da se tem delavcem sistematično zagotovi 
ustrezna osebna varovalna oprema; 
zahteva, da se v posvetovanju z ustreznimi 
sindikati izvedejo ustrezne ocene tveganja, 
da bi zagotovili varovanje zdravja 
kanalizacijskih delavcev, zlasti glede na 
epidemijo covida-19; poziva države 
članice, naj priznajo napornost teh 
delovnih mest in za te delavce vzpostavijo 
ali ohranijo programe zgodnje upokojitve; 
poudarja, da morajo imeti delavci v teh 
sektorjih ob upokojitvi socialno in 
zdravstveno podporo, skladno z njihovimi 
posebnimi potrebami;
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Or. en

Predlog spremembe 178
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 7 k (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7k. poudarja, da je odpadna električna 
in elektronska oprema (OEEO) eden 
najhitreje naraščajočih tokov odpadkov v 
Uniji; opozarja, da se po ocenah v Uniji 
trenutno reciklira manj kot 40 % 
električnih in elektronskih odpadkov; 
poudarja, da so zdravstvena in varnostna 
tveganja pri odpadni električni in 
elektronski opremi precejšnja, saj vsebuje 
kompleksno mešanico materialov, med 
katerimi so tudi nevarne snovi; poudarja, 
da so zato delavci pri popravilu in 
recikliranju elektronskih izdelkov 
izpostavljeni strupenim in radioaktivnim 
materialom; zahteva, da se delavcem v 
tem sektorju zagotovi ustrezna osebna 
zaščitna oprema; zahteva, da se pravica 
do ustrezne osebne zaščitne opreme razširi 
tudi na neformalno krožno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 179
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 7 l (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7l. opozarja, da je izvoz odpadne 
električne in elektronske opreme v države, 
ki niso članice OECD ali EU, nezakonit; 
poudarja, da je bilo v skladu s študijo 
Univerze Združenih narodov do 90 % 
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svetovnih elektronskih odpadkov 
nezakonito prodanih ali odvrženih, saj je 
bilo na tisoče ton teh odpadkov lažno 
prijavljenih kot rabljeno blago; opozarja 
na ocene, da se vsako leto iz držav EU 
izvozi 352.474 metričnih ton e-odpadkov v 
države svetovnega Juga, kjer so socialni, 
zdravstveni in varnostni predpisi manj 
strogi od predpisov Uniji; obsoja to 
nezakonito in sramotno prakso; poziva k 
usklajeni opredelitvi odpadkov v Uniji in k 
poenotenju prizadevanj na področju 
tržnega nadzora, da bi preprečili tovrstni 
nezakoniti izvoz odpadkov; poziva 
Komisijo, naj uvede obvezno potrebno 
skrbnost za podjetja EU, ki izvažajo 
rabljene proizvode in odpadke, ter tako 
zagotovi, da se bodo v vsej vrednostni 
verigi spoštovali okoljski in socialni 
standardi, enakovredni tistim, ki vladajo v 
Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 180
Manuel Bompard, Marisa Matias

Osnutek mnenja
Odstavek 7 m (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7m. opozarja, da čeprav se sistemi 
pretvorbe odpadkov v energijo pogosto 
spodbujajo kot okolju prijazni, to ni 
dolgoročna trajnostna rešitev, saj pogosto 
odvrača od preprečevanja nastajanja 
odpadkov in recikliranja; poudarja, da se 
pri teh dejavnostih še vedno proizvajajo 
odpadki, zlasti pa nevarni ostanki, ki 
ogrožajo delavce in okolje; poudarja, da 
sežiganje nekaterih proizvodov, kot je 
plastika, povečuje tudi emisije CO2 in 
onesnaževanje zraka; poziva k občutno 
zmanjšanemu pretvarjanju odpadkov v 
energijo in k izključitvi te dejavnosti iz 
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okvira krožnega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 181
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 7 n (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7n. obsoja nastajanje zasebnih 
monopolov in nenehno krčenje javnih 
storitev na področju energije, vode in 
odpadkov, kot je nedavno pokazala 
ponudba družbe Veolia za prevzem družbe 
Suez; poziva, da se je treba vrniti k 
javnemu upravljanju zbiranja in obdelave 
odpadkov;

Or. en


