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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία 2009/125/ΕΚ· 
τονίζει ότι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 
αποδυνάμωση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης·

2. Υπογραμμίζει ότι η έρευνα σε υλικά, διεργασίες, τεχνολογίες και προϊόντα, καθώς και 
στη βιομηχανική επέκτασή τους, μπορεί να παράσχει στις ευρωπαϊκές εταιρείες 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο· πιστεύει ότι η βράχυνση ορισμένων 
αξιακών αλυσίδων θα καταστήσει τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα πιο 
ανθεκτικά, ανταγωνιστικά και κερδοφόρα, καθώς και θα προαγάγει τη στρατηγική 
αυτονομία της ΕΕ·

3. Τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες στον τομέα της 
χημικής ανακύκλωσης, η οποία, σε συνδυασμό με την οργανική και τη μηχανική 
ανακύκλωση, θα συμπληρώσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο πλαίσιο·

4. Καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να καταστήσει περισσότερες 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατάλληλες για την κυκλική οικονομία, 
στηρίζοντάς τις με κατάλληλα προγράμματα παροχής κινήτρων και με χρηματοδοτικά 
εργαλεία, ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια, καθώς και μειώνοντας τον 
διοικητικό και νομικό τους φόρτο·

5. Είναι της γνώμης ότι η μετάβαση προς μια ψηφιακή οικονομία σε όλους τους τομείς 
μπορεί να μειώσει το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, ενισχύοντας παράλληλα την 
πράσινη μετάβαση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται μέτρα για την αντιμετώπιση 
του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου κόστους των μεταβάσεων και για να έχουν 
αυτές δίκαιο χαρακτήρα·

6. Πιστεύει ότι ο θετικός ρόλος που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις της κοινωνικής 
οικονομίας, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος για μοντέλα κυκλικής οικονομίας, θα 
πρέπει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες εταιρείες, και ότι οι εν λόγω βέλτιστες 
πρακτικές θα πρέπει να καταστούν πιο ορατές·

7. Ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει μια ψηφιακή μετάβαση που θα βασίζεται στη 
μεγιστοποίηση της αξίας των δεδομένων και στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων που θα 
καθιστούν δυνατή τη βιώσιμη χρήση των πόρων και θα διατηρούν την αξία των 
προϊόντων και των υλικών όσο το δυνατόν περισσότερο.


