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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства намерението на Комисията да преразгледа Директива 2009/125/ЕО; 
подчертава, че разширяването на приложното поле на директивата не следва да 
води до отслабване на резултатите, постигнати в областта на енергийната 
ефективност;

2. подчертава, че научните изследвания в областта на материалите, процесите, 
технологиите и продуктите, както и в областта на промишленото им разрастване, 
могат да осигурят на европейските предприятия световно конкурентно 
предимство; счита, че съкращаването на редица вериги за създаване на стойност 
ще укрепи устойчивостта, конкурентоспособността и рентабилността на 
европейските промишлени екосистеми, а така също ще засили стратегическата 
автономност на ЕС;

3. подчертава колко е важно да се увеличат научноизследователските усилия в 
областта на химическото рециклиране, което, съчетано с органичното и 
механичното рециклиране, ще допринесе за неутрална по отношение на 
технологиите рамка;

4. призовава Комисията да увеличи усилията си за повишаване на пригодността на 
малките и средните предприятия (МСП) за кръговата икономика, като им оказва 
подкрепа чрез подходящи схеми за стимулиране и инструменти за финансиране, 
изграждане на капацитет и техническа помощ, както и чрез намаляване на 
административната и правната тежест за тях;

5. счита, че преходът към цифрова икономика във всички сектори може да намали 
техния отпечатък върху околната среда, като същевременно стимулира 
екологичния преход; изтъква, че все пак са необходими мерки за поемане на 
краткосрочните и средносрочните разходи, свързани с прехода, както и за това, те 
да бъдат справедливи;

6. счита, че положителната роля, която изпълняват предприятията от социалната 
икономика, които проправят пътя за моделите на кръговата икономика, следва да 
послужи като вдъхновение за други дружества, и че следва да се повиши 
видимостта на тези най-добри практики;

7. изисква от Комисията да подкрепи преминаване към цифрова технология, което 
се основава на максимално увеличаване на стойността на данните и внедряване на 
решения, основаващи се на цифровите технологии, с цел да се позволи 
устойчивото използване на ресурсите и стойността на продуктите и материалите 
да се запази възможно най-дълго.


