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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att se över direktiv 2009/125/EG. 
Parlamentet betonar att en utvidgning av direktivets tillämpningsområde inte får leda till 
en urvattning av de resultat som uppnåtts på energieffektivitetsområdet.

2. Europaparlamentet understryker att forskning om material, processer, tekniker och 
produkter samt om en industriell uppskalning av dem kan ge europeiska företag en 
global konkurrensfördel. Parlamentet anser att genom att man kortar ned ett antal 
värdekedjor skulle de europeiska industriella ekosystemen bli mer motståndskraftiga, 
konkurrenskraftiga och lönsamma samt EU:s strategiska oberoende främjas.

3. Europaparlamentet betonar vikten av att öka forskningsinsatserna på området kemisk 
återvinning, som i kombination med organisk och mekanisk återvinning kommer att 
fullborda en teknikneutral ram.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina ansträngningar för att göra fler 
små och medelstora företag rustade för den cirkulära ekonomin, genom att stödja dem 
med lämpliga incitamentssystem och finansieringsverktyg, kapacitetsuppbyggnad och 
tekniskt bistånd samt genom att minska deras administrativa och rättsliga bördor.

5. Europaparlamentet anser att omställningen till en digital ekonomi inom alla sektorer kan 
minska deras miljöavtryck och samtidigt främja den gröna omställningen. Dock behövs 
det åtgärder för att hantera kostnaderna för dessa omställningar på kort och medellång 
sikt och göra dem rättvisa.

6. Europaparlamentet anser att den positiva roll som den sociala ekonomins företag spelar, 
vilka banar väg för cirkulära ekonomiska modeller, bör tjäna som inspiration för andra 
företag och att sådan bästa praxis bör göras mer synlig.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja en digital omställning som 
bygger på att man maximerar värdet av data och använder digitalt baserade lösningar 
för att möjliggöra en hållbar resursanvändning och bevara värdet av produkter och 
material så länge som möjligt.


