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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje plany Komisji dotyczące przeglądu dyrektywy 
2009/125/WE; podkreśla, że rozszerzenie jej zakresu nie powinno prowadzić do 
umniejszania sukcesów osiągniętych w dziedzinie efektywności energetycznej;

2. podkreśla, że badania nad materiałami, procesami, technologiami i produktami, a także 
nad ich szerszym stosowaniem na skalę przemysłową mogą dać europejskim 
przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną na całym świecie; uważa, że skrócenie 
niektórych łańcuchów wartości uodporni europejskie ekosystemy przemysłowe, 
zwiększy ich konkurencyjność i rentowność, a także wzmocni strategiczną autonomię 
UE;

3. podkreśla, że należy nasilić badania nad recyklingiem chemicznym, który, w połączeniu 
z recyklingiem organicznym i mechanicznym, pozwoli  osiągnąć neutralność 
technologiczną;

4. wzywa Komisję do dołożenia wysiłków, aby większa liczba małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) uzyskała gotowość do funkcjonowania w obrębie gospodarki o 
obiegu zamkniętym, co można osiągnąć poprzez wspieranie ich za pomocą 
odpowiednich systemów zachęt i narzędzi finansowania, budowanie potencjału i 
udzielanie pomocy technicznej, a także dzięki zmniejszeniu obciążeń administracyjnych 
i prawnych;

5. jest zdania, że przejście na gospodarkę cyfrową we wszystkich sektorach może 
zmniejszyć ich ślad środowiskowy, a jednocześnie dać nowy impuls transformacji 
ekologicznej; zwraca uwagę, że potrzebne są jednak środki, które pozwolą sprostać 
krótko- i średnioterminowym kosztom transformacji i uczynić je sprawiedliwymi;

6. uważa, że pozytywna rola, jaką odgrywają przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, 
które torują drogę do modeli gospodarki o obiegu zamkniętym, powinna być inspiracją 
dla innych przedsiębiorstw, oraz uważa, że takie najlepsze praktyki należy eksponować;

7. wzywa Komisję do wspierania transformacji cyfrowej, która opiera się na 
maksymalizacji wartości danych i wdrażaniu rozwiązań opartych na technologiach 
cyfrowych, aby umożliwić zrównoważone wykorzystanie zasobów i maksymalnie 
wydłużyć przydatność produktów i materiałów.


