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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. víta zámer Komisie preskúmať smernicu 2009/125/ES; zdôrazňuje, že rozšírenie jej 
rozsahu pôsobnosti by nemalo viesť k oslabeniu výsledkov dosiahnutých v oblasti 
energetickej efektívnosti;

2. podčiarkuje, že výskum materiálov, procesov, technológií a výrobkov, ako aj ich 
priemyselného rozšírenia môže európskym spoločnostiam poskytnúť celosvetovo 
konkurenčnú výhodu; domnieva sa, že skrátením viacerých hodnotových reťazcov by sa 
európske priemyselné ekosystémy stali odolnejšími, konkurencieschopnejšími a 
ziskovejšími a zároveň by sa podporila strategická autonómia EÚ;

3. zdôrazňuje význam posilnenia výskumného úsilia v oblasti chemickej recyklácie, ktorá 
spolu s organickou a mechanickou recykláciou doplní technologicky neutrálny rámec;

4. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o to, aby bolo viac malých a stredných 
podnikov (MSP) pripravených na obehové hospodárstvo, a to ich podporou vhodnými 
stimulačnými systémami a finančnými nástrojmi, budovaním kapacít a technickou 
pomocou, ako aj znížením ich administratívneho a právneho zaťaženia;

5. zastáva názor, že prechod na digitálne hospodárstvo vo všetkých odvetviach môže 
znížiť ich environmentálnu stopu a zároveň podporiť ekologickú transformáciu; 
upozorňuje, že napriek tomu sú potrebné opatrenia na riešenie krátkodobých a 
strednodobých nákladov na transformáciu a na zabezpečenie ich spravodlivosti;

6. domnieva sa, že pozitívna úloha podnikov sociálneho hospodárstva, ktoré pripravujú 
pôdu pre modely obehového hospodárstva, by mala slúžiť ako inšpirácia pre iné 
podniky a že takéto osvedčené postupy by sa mali viac zviditeľniť;

7. žiada Komisiu, aby podporila digitálnu transformáciu, ktorá stavia na maximalizácii 
hodnoty údajov a zavádzaní digitálnych riešení s cieľom umožniť udržateľné 
využívanie zdrojov a zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie.


