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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens hensigt om at revidere direktiv 2009/125/EF; 
understreger, at en udvidelse af dets anvendelsesområde ikke bør føre til en udvanding 
af de resultater, der er opnået på energieffektivitetsområdet;

2. understreger, at forskning i materialer, processer, teknologier og produkter samt i deres 
industrielle opskalering kan give europæiske virksomheder en konkurrencemæssig 
fordel på verdensplan; mener, at en afkortning af en række værdikæder vil gøre Europas 
industrielle økosystemer mere modstandsdygtige, konkurrencedygtige og rentable og 
fremme EU's strategiske autonomi;

3. understreger betydningen af at fremme forskningsindsatsen inden for kemisk 
genanvendelse, som kombineret med organisk og mekanisk genanvendelse vil supplere 
en teknologineutral ramme;

4. opfordrer Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at gøre flere små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) parate til den cirkulære økonomi ved at støtte dem 
gennem passende tilskyndelsesordninger og finansieringsinstrumenter, 
kapacitetsopbygning og teknisk bistand og ved at reducere deres administrative og 
retlige byrder;

5. er af den opfattelse, at overgangen til en digital økonomi i alle sektorer kan reducere 
deres miljøaftryk, samtidig med at den grønne omstilling styrkes; påpeger, at der ikke 
desto mindre er behov for foranstaltninger til at håndtere de kort- og mellemsigtede 
omkostninger ved omstillingen og gøre dem retfærdige;

6. mener, at den positive rolle, som virksomheder i den sociale økonomi, spiller, hvilket 
baner vejen for cirkulære økonomiske modeller, bør tjene som inspiration for andre 
virksomheder, og at en sådan bedste praksis bør gøres mere synlig;

7. anmoder Kommissionen om at støtte en digital omstilling, der bygger på at maksimere 
værdien af data og anvende digitalt understøttede løsninger til at muliggøre en 
bæredygtig anvendelse af ressourcer og til at bevare værdien af produkter og materialer 
så længe som muligt.


