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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja namero Komisije, da bo pregledala Uredbo št. 2009/125/ES; poudarja, da 
razširitev njenega področja uporabe ne bi smela povzročiti razvrednotenja rezultatov, ki 
so bili doseženi na področju energetske učinkovitosti;

2. poudarja, da lahko raziskave na področju materialov, postopkov, tehnologij in 
proizvodov ter njihova razširitev na industrijski ravni evropskim podjetjem zagotovijo 
svetovno konkurenčno prednost; meni, da bi s skrajšanjem številnih vrednostnih verig 
evropski industrijski ekosistemi postali odpornejši, bolj konkurenčni in dobičkonosni ter 
bi spodbujali strateško avtonomijo EU;

3. poudarja, da je treba okrepiti raziskovalna prizadevanja na področju kemičnega 
recikliranja, ki bo skupaj z organskim in mehanskim recikliranjem zaokrožil tehnološko 
nevtralen okvir;

4. poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva, da bi več malih in srednjih podjetij postalo 
primernih za krožno gospodarstvo, in sicer z zagotavljanjem podpore prek ustreznih 
shem spodbud in finančnih orodij, z izgradnjo zmogljivosti in tehnično pomočjo ter z 
zmanjšanjem njihovega upravnega in pravnega bremena;

5. meni, da lahko prehod na digitalno gospodarstvo zmanjša okoljski odtis vseh sektorjev, 
obenem pa pospeši zeleni prehod; poudarja pa, da so vseeno potrebni ukrepi za 
obvladovanje kratko- in srednjeročnih stroškov prehoda ter za njegovo pravičnost;

6. meni, da bi morala pozitivna vloga podjetij socialnega gospodarstva, ki utirajo pot 
modelom krožnega gospodarstva, služiti kot navdih drugim podjetjem in da bi morali 
biti primeri dobre prakse bolj prepoznavni;

7. poziva Komisijo, naj podpre digitalni prehod, ki bo temeljil na zagotavljanju čim večje 
vrednosti podatkov in uporabi digitalno podprtih rešitev, da se omogoči trajnostna raba 
virov in čim dlje ohrani vrednost proizvodov in materialov.


