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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută intenția Comisiei de a revizui Directiva 2009/125/CE; subliniază că extinderea 
domeniului său de aplicare nu ar trebui să ducă la o diluare a rezultatelor obținute în 
domeniul eficienței energetice;

2. subliniază că cercetarea în domeniul materialelor, proceselor, tehnologiilor și 
produselor, precum și în ceea ce privește extinderea lor industrială, poate oferi 
întreprinderilor europene un avantaj competitiv la nivel mondial; consideră că scurtarea 
unor lanțuri valorice ar face ca ecosistemele industriale europene să fie mai rezistente, 
mai competitive și mai profitabile și ar promova autonomia strategică a UE;

3. subliniază importanța stimulării eforturilor de cercetare în domeniul reciclării chimice 
care, împreună cu reciclarea organică și mecanică, va completa un cadru neutru din 
punct de vedere tehnologic;

4. invită Comisia să își intensifice eforturile pentru ca un număr mai mare de întreprinderi 
mici și mijlocii (IMM-uri) să se adapteze la economia circulară, sprijinindu-le prin 
sisteme de stimulente și instrumente de finanțare adecvate, prin consolidarea 
capacităților și prin asistență tehnică, precum și prin reducerea sarcinilor administrative 
și juridice ale acestora;

5. consideră că tranziția către o economie digitală în toate sectoarele poate reduce 
amprenta lor de mediu, stimulând în același timp tranziția verde; subliniază că sunt 
totuși necesare măsuri pentru a face față costurilor pe termen scurt și mediu ale 
tranzițiilor și pentru ca acestea să fie echitabile;

6. consideră că rolul pozitiv jucat de întreprinderile din sectorul economiei sociale, care 
pregătesc terenul pentru modelele de economie circulară, ar trebui să constituie o sursă 
de inspirație pentru alte întreprinderi și că astfel de bune practici ar trebui să devină mai 
vizibile;

7. solicită Comisiei să sprijine o tranziție digitală care se bazează pe maximizarea valorii 
datelor și pe implementarea soluțiilor digitalizate pentru a permite utilizarea sustenabilă 
a resurselor și pentru a menține valoarea produselor și a materialelor cât mai mult timp 
posibil.


