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POBUDE

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

A. ker imajo sektorji prometa, turizma in logistike ter njihove dobavne verige veliko 
možnosti, da z optimizacijo logističnih in vrednostnih verig in tudi z razvojem digitalnih 
rešitev in rešitev na področju umetne inteligence izboljšajo učinkovito rabo virov; ker se 
vse večji delež blaga in blaga, ki se uporablja v turizmu, prevaža v pakirani embalaži za 
enkratno uporabo;

B. ker ima krožno gospodarstvo pomembno vlogo pri doseganju podnebnih ciljev, kar 
velja tudi za mobilnost; ker se v gospodarstvu zaprtega kroga najvišja vrednost surovin 
in proizvodov ohranja v celotni verigi; ker je bilo v nedavni študiji1 kljub temu 
ugotovljeno, da sedanji sistemi mobilnosti dajejo prednost prevozu blaga pred 
prevozom potnikov in da dejansko še naprej delujejo linearno, ker trenutno ni prave 
politike na področju krožne mobilnosti;

C. ker bi morali načrti za okrevanje in odpornost podpirati prehod na krožno gospodarstvo, 
vključno s prevozom;

D. ker se bo z vključitvijo načel krožnega gospodarstva in okoljsko primerne zasnove v 
turistične proizvode in storitve izboljšala kakovost turistične izkušnje, zmanjšal njen 
vpliv na okolje ter spodbujal dostop do trajnostnih in okoljsko primerno zasnovanih 
proizvodov ali storitev za stranke;

E. ker je za ustrezno spremljanje in ocenjevanje politik, ki se izvajajo, izredno pomembno 
zbiranje kvalitativnih podatkov;

F. ker si je Komisija v beli knjigi o prometu iz leta 2011 zastavila cilj, da bo emisije 
toplogrednih plinov iz prometa do leta 2050 zmanjšala za vsaj 60 % v primerjavi z 
ravnmi iz leta 1990 in do leta 2030 za 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2008; ker so 
bile emisije iz prometa (kar vključuje mednarodni letalski promet, ne pa tudi 
mednarodnega ladijskega prometa) leta 2017 za 28 % večje kot leta 1990; ker bi morala 
Komisija po ustreznih ocenah učinka in posvetovanjih z vsemi ustreznimi deležniki 
sprejeti potrebne pobude za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v zakonodaji EU o 
prometnem sektorju kot celoti, saj je ta sektor ključnega pomena za doseganje ciljev EU 
na področju razogljičenja; ker je več kot polovica emisij toplogrednih plinov povezana s 
pridobivanjem in uporabo surovin in ker nam zmanjšanje uporabe primarnih surovin in 
blaga ter povečano recikliranje omogočata, da zavarujemo svojo blaginjo in ohranimo 
svoje gospodarstvo;

1. pozdravlja akcijski načrt Komisije za krožno gospodarstvo; poudarja, da bi bilo s 
pristopom krožnega gospodarstva, s katerim bi spodbudili zlasti optimizacijo in 
standardizacijo, s čimer bi omogočili večjo zasedenost vozil ter temeljno preoblikovanje 
logističnih postopkov za učinkovito in trajnostno upravljanje, možno zmanjšati ogljični 

1 https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-
mobility-and-transport 

https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-mobility-and-transport
https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-circular-economy-indicators-for-person-mobility-and-transport
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odtis in porabo virov pri mobilnosti in prevozu; poudarja, da krožno gospodarstvo 
ponuja sektorju mobilnosti velike priložnosti, kot so pobude sodelovalnega 
gospodarstva, nizkoemisijska in brezemisijska vozila ter ponovna uporaba sestavnih 
delov; poudarja, da je multimodalni prevoz pomemben za krožno gospodarstvo, pri 
čemer ima prednost tisti način prevoza, ki porabi manj virov;

2. poziva Komisijo, naj se pri pobudah krožnega gospodarstva bolj osredotoči na prometni 
sektor in okrepi prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz prometa; 
poudarja, da je treba prekiniti povezavo med rastjo BDP ter povečevanjem emisij iz 
prometa in porabe virov, kot je predvidela Komisija v svoji beli knjigi iz leta 2001 o 
evropski prometni politiki, s prehodom s cestnega na železniški, vodni in javni potniški 
promet, poleg njih pa je potrebna še kombinacija krožnih možnosti, kot so souporaba in 
deljena uporaba vozil ter krajše potovalne razdalje; s posebnim zanimanjem pričakuje 
napovedano celovito evropsko strategijo za trajnostno in pametno mobilnost;

3. poudarja, da je treba v prometnih proizvodih in storitvah spodbujati okoljsko primerno 
zasnovo ter izboljšati okoljsko učinkovitost prevoznih storitev; poudarja, da je treba 
oblikovati evropsko strategijo za spodbujanje tehnologij za spremljanje, ki so vgrajene v 
blagu in vozilih, da bi izboljšali razpoložljive informacije ter jih uporabili pri zasnovi, 
napovedovanju življenjske dobe, podaljševanju življenjskega cikla, izboljševanju 
učinkovitosti recikliranja ter načrtovanju ciklov uporabe;

4. poziva Unijo, naj v različnih načinih prevoza poveča delež obnovljivih virov energije, 
ki je leta 2017 znašal 7,2 % energije, kar je precej manj od 10-odstotnega ciljnega 
deleža, ki ga za leto 2020 določa Direktiva 2009/28/ES, v skladu z Direktivo (EU) 
2018/2001 pa naj bi bil do leta 2030 najmanj 14-odstoten; poudarja pomen 
vseevropskih ciljev CO2 za potniški in tovorni promet, da bi še naprej spodbujali 
uporabo obnovljivih virov energije; poziva Komisijo, naj sprejme dodatne ukrepe za 
prehod na mešanico električne energije z manjšim ogljičnim odtisom v EU, ob 
upoštevanju, da so lahko emisije v celotnem življenjskem ciklu iz električnih vozil z 
baterijo, ki se v hipotetičnem scenariju polnijo izključno z električno energijo, 
proizvedeno iz vetrne energije in iz drugih obnovljivih virov, znatno nižje kot pri 
enakovrednem motornem vozilu z notranjim zgorevanjem; poziva Unijo, naj sprejme 
ukrepe za izboljšanje zasnove vozil, kar bi zmanjšalo povpraševanje po surovinah, 
porabo goriva in emisije CO2; poziva Komisijo, naj podpre ustvarjanje potencialnih 
novih zaposlitvenih možnosti;

5. poziva Komisijo, naj prouči učinke alternativnih goriv na biološki osnovi, zlasti na rabo 
zemljišč, da se prepreči proizvodnja alternativnih goriv v škodo poljščin;

6. poziva Komisijo in države članice, naj internalizirajo zunanje stroške prevoza, 
ozaveščajo uporabnike prometa, spodbujajo čistejše prevozne rešitve tako, da 
vzpostavijo sisteme certificiranja za toplogredne pline ter potrošnikom omogočijo, da 
izberejo podnebju prijazne prevozne načine; poziva Unijo, naj sprejme ukrepe, da bodo 
proizvodne verige manj prevozno intenzivne; poudarja pomen inovacij in fiskalnih 
politik in izpostavlja evropsko oznako, ki potrošnikom pomaga razlikovati med 
različnimi storitvami in izbrati najbolj trajnostne; dejavno spodbuja proizvajalce, naj 
identiteto svojih blagovnih znamk in svoj tržni vpliv uporabijo za spodbujanje 
trajnostne in krožne potrošnje in prevoza; poziva Komisijo, naj oblikuje kazalnike, ki 
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bodo omogočili analizo in zagotovitev razvoja krožnega gospodarstva v prevozu;

7. poziva Komisijo, naj predstavi možne načine za pogodbene prevoznike in upravljavce 
računalniških sistemov rezervacij, da zagotovijo informacije o emisijah ekvivalenta CO2 
in primerjalne podatke o najboljši alternativni železniški, ladijski ali avtobusni 
povezavi; poziva Unijo, naj zmanjša emisije toplogrednih plinov iz ladijskega prometa s 
spodbujanjem čistih in trajnostnih tehnologij, kot je uporaba jadralne tehnologije, in 
ukrepi, kot sta zmanjšanje potovalne hitrost in njena optimizacija; poziva Komisijo in 
države članice, naj podprejo prevoze, ki so najučinkovitejši z vidika virov, ter naj 
določijo ustrezne spodbude in modele oblikovanja cen, vključno z davčnimi 
spodbudami in stopnjo DDV za vozovnice;

8. želi spomniti, da je prometni sektor v EU glede svojih potreb po energiji še vedno 
močno odvisen od nafte in posledično od uvoza; zato vztraja, da bi morala Unija poleg 
vključitve alternativnih goriv v prihodnjo celovito evropsko strategijo za trajnostno in 
pametno mobilnost izboljšati ustrezno zakonodajo o trajnostnih in obnovljivih 
alternativnih pogonskih gorivih na podlagi ocene življenjskega cikla in optimizirati 
sinergije na evropski, nacionalni in regionalni ravni; poziva Komisijo, naj spodbuja 
harmonizacijo politik fiskalnih spodbud za porabo tovrstnih goriv in nakup vozil, ki 
uporabljajo ta goriva; poziva Komisijo, naj zagotovi, da se za vse načine prevoza 
proučijo vsa alternativna goriva z vidika možnosti za razvoj in učinka na okolje, 
vključno z vodikom, trajnostnimi pogonskimi biogorivi in odpadnim oljem za cvrtje;

9. spodbuja Komisijo, naj nadalje ukrepa na podlagi Direktive 2014/94/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna 
goriva, tako da določi ambicioznejše cilje in revidira ustrezno zakonodajo, da bi 
zagotovila razpoložljivost infrastrukture za polnjenje in vzdrževanje električnih vozil po 
vsej Evropi, in da to direktivo razširi na vse načine prevoza ter zagotovi zadostno 
financiranje EU in človeške vire za njeno učinkovito zagotavljanje in izvajanje; 
opozarja, da bi bilo treba v tej zakonodaji upoštevati posebne potrebe otokov, najbolj 
oddaljenih regij, obrobnih regij ter gorskih in redko poseljenih območij;

10. poziva države članice in Komisijo, naj dajo v okviru načrtov za okrevanje in odpornost 
ter v različnih evropskih finančnih instrumentih prednost pobudam, povezanim s 
krožnim gospodarstvom, in uporabi obnovljivih virov energije v prevozu, zlasti s hitrim 
zagotavljanjem ustrezne infrastrukture in njeno uporabo;

11. poziva k vzpostavitvi skladne evropske mreže terminalov za kombinirani prevoz in 
intermodalnih logističnih vozlišč za nadaljnje spodbujanje krožnega gospodarstva;

12. ugotavlja, da je treba povečati stopnje in koeficiente zasedenosti; poudarja, da lahko 
storitve skupne mobilnosti koristno vplivajo na krožno gospodarstvo in zmanjšajo vpliv 
prometa na okolje; poudarja, da bi bilo število vozil lahko manjše, a bi se intenzivneje 
uporabljala, kar bi zmanjšalo porabo sredstev v proizvodnji, če so te storitve del širše 
krožne in multimodalne strategije; zato poziva k spodbujanju inteligentnih prometnih 
sistemov, ki prispevajo k spodbujanju intermodalnosti, tudi na zadnjem delu poti, in 
zagotavljanju, da imajo uporabniki na voljo celovite informacije za odločanje o nakupu 
in nabavi, pri čemer bi morala biti posebna pozornost namenjena podatkom o poreklu 
proizvodov in storitev, operativnih stroških in njihovi povezavi z emisijami 
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toplogrednih plinov, ki bi morali biti podrobno navedeni za posamezno možnost;

13. meni, da lahko skupna mobilnost privede do uporabe manjših električnih vozil s krajšim 
dosegom in manjšimi potrebami po energiji, zaradi česar bo mogoče uporabljati lažje 
baterije, pri proizvodnji katerih nastane manj emisij toplogrednih plinov; hkrati poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbujajo najbolj trajnostne storitve in pobude za 
skupno mobilnost z dolgoročno strategijo, na primer z znižanjem davka na motorna 
vozila; poudarja, da skupna uporaba vozil prinaša prednosti, hkrati pa zadovoljuje 
potrebe uporabnikov; poziva k vzpostavitvi spletnih platform za digitalizacijo in 
združevanje povpraševanja po prevozu; poudarja, da je treba v terminologiji EU 
razlikovati med nepoklicno skupno mobilnostjo in storitvami komercialnega prevoza, 
da bi tako zmanjšali ovire za skupno mobilnost;

14. poudarja, da storitve skupne mobilnosti zmanjšujejo prometno obremenjenost in 
prispevajo k reševanju težav z gostoto mestnega prometa; poziva mesta, naj prevzamejo 
pobudo in ponovno premislijo o svojih prometnih sistemih in tokovih; poziva lokalne in 
regionalne organe, naj zato upoštevajo sodelovanje civilne družbe in glavnih deležnikov 
(prevoznikov, distributerjev, zaposlenih, raziskovalnih in preiskovalnih centrov, univerz 
ipd.); poudarja, da so v prometnem sektorju potrebne inovacije in razvoj novih 
tehnologij; poudarja, kako pomembno je, da se znanje, vrednost in delovna mesta, 
ustvarjena z inovacijami, ohranijo v EU; poziva k nadaljnjim raziskavam o uporabi 
vozil, pri čemer naj se uporabijo podatki iz nacionalnih raziskav na področju potovanj 
in rednih tehničnih pregledov, saj so zanesljivi podatki o letni kilometrini, namenu 
potovanja in kilometrini, prevoženi v življenjski dobi vozila, trenutno omejeni, kar ovira 
polno izkoriščanje možnosti za povečanje učinkovitosti in prihranek ogljika;

15. meni, da bi morala Evropska unija podpirati krožne pobude, inovativne tehnologije in 
krožne poslovne modele, ki nudijo trajnostne storitve, ki jih pogosto na lokalni ravni 
izvajajo mikro, mala in srednja podjetja ali zadruge, ki delujejo na področju mobilnosti, 
ter ki imajo velik potencial za inovacije in trajnostne storitve, gospodarne z viri; poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbujajo spoštovanje zahtev krožnega gospodarstva v 
predpisih, ponudbi in koncesijah za javni prevoz in njegovem voznem parku kot tudi v 
javnih naročilih za prometno infrastrukturo; poudarja pomen krožnih javnih naročil na 
splošno in njegovo potencialno zglednost na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; 
poudarja učinek, ki bi ga ta politika lahko imela na ozaveščenost uporabnikov na 
področju mobilnost;

16. ugotavlja, da je okoljske vplive, ki jih povzročata pridobivanje in predelava surovin za 
vozila, mogoče zmanjšati s kratkimi dobavnimi verigami in z učinkovito rabo 
materialov ter z bolj okoljsko primerno zasnovo, podaljšanjem življenjske dobe vozil, 
popravili, pripravo za ponovno uporabo, preusmeritvijo na manj kritične materiale, 
postopno opustitvijo škodljivih snovi v opremi vozil in boljšim recikliranjem; poudarja, 
da je faza zasnove ključna za možnost poznejše ponovne uporabe in recikliranje; poziva 
Komisijo in države članice, naj pozorno spremljajo celotni življenjski cikel vozil ter 
omejijo izvoz izrabljenih in rabljenih vozil v tretje države, da bi preprečili odtekanje 
ključnih surovin iz evropskega gospodarstva; želi opozoriti na hvalevredne projekte, 
katerih cilj je vrnitev odpadnih vozil iz tretjih držav v EU z namenom recikliranja;

17. poziva Komisijo, naj pri pregledu Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih oceni 
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možnost, da vključi ustrezne ukrepe za izboljšanje sistemov zbiranja odpadkov in 
vzpostavitev sistema za zagotavljanje kakovosti in zanesljivosti proizvodov iz krožnega 
gospodarstva ter zagotovi, da se informacije o uporabljenih materialih in potencialno 
problematičnih spojinah s tehničnimi sredstvi ohranijo v celotni vrednostni verigi;

18. poziva Komisijo, naj uvede odgovornost proizvajalca, potne liste izdelkov, daljša 
garancijska obdobja in pravico do popravila vozil, zlasti tistih, pri katerih se uporabljajo 
nove tehnologije; poudarja, da znaten delež (15–50 %) emisij toplogrednih plinov 
avtomobila nastane pri njegovi proizvodnji; spodbuja, naj se proučijo morebitne koristi 
učinkovite kombinacije skeniranja in 3D-tiskanja za postopke popravila; poziva 
Komisijo, naj prouči učinek širitve digitalnih tehnologij in aplikacij na življenjsko dobo 
vozil ter na posodobitve digitalne opreme in zastarelih programov po dostopni ceni;

19. pozdravlja cilj Komisije, ki ga je izrazila v akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo, da 
bi hitro dosegli napredek pri trajnostnosti in krožnem potencialu baterij za električno 
mobilnost in da bo leta 2020 predlagala nov regulativni okvir za baterije, s katerim bo 
zagotovila krožno upravljanje snovnega toka in čim večjo ponovno uporabo; poziva 
Komisijo, naj v prometnih sistemih postopno odpravi baterije, ki jih ni mogoče ponovno 
napolniti, če obstaja druga možnost, in zagotovi, da bo delež recikliranih materialov v 
baterijah vse večji in življenjski cikel baterij daljši, s čimer je mogoče prihraniti do 50 
% emisij toplogrednih plinov; poudarja, da je lahko standardizirana zasnova baterij 
ključna za njihovo prihodnjo ponovno uporabo in recikliranje, tudi ob upoštevanju 
sistemov, ki temeljijo na trgu; poudarja potencial kaskadne ponovne uporabe baterij v 
alternativnih aplikacijah, npr. za shranjevanje in dobavo energije; poudarja, da je 
potrebnih več raziskav o tej uporabi; poziva Komisijo, naj upošteva ogljični odtis 
proizvodnje baterij; poudarja, da je bistven dejavnik, ki vpliva na porabo energije pri 
električnih vozilih z baterijo in priključnih hibridih, to, v kolikšni meri je mogoče 
regenerativno zaviranje uporabljati za povrnitev električne energije, kar je torej še eno 
ključno področje za raziskave; poziva Komisijo, naj pospeši razvoj evropskih 
standardov za polnjenje;

20. poudarja pomen vzorcev polnjenja električnih vozil z baterijo za povezovanje sektorjev 
in toplogredni učinek, saj lahko polnjenje v času, ko ponudba električne energije iz 
obnovljivih virov presega povpraševanje, prispeva k stabilizaciji omrežja, s čimer se 
zmanjšajo emisije toplogrednih plinov celotnega omrežja, medtem ko lahko polnjenje v 
času največje porabe energije v večernih urah dodatno poveča konično povpraševanje 
po električni energiji; poziva Komisijo, naj spodbuja tehnologije pametnega polnjenja, 
ki bi morale vključevati standarde EU in s katerimi se lahko nadzoruje čas polnjenja ter 
tako prispeva k stabilnosti omrežja, nizkim stroškom energije in uporabi energije iz 
obnovljivih virov; ugotavlja, da bi lahko uporabniki postali proizvajalci-odjemalci 
energije, tako da bi proti plačilu dovajali električno energijo iz baterije vozila v omrežje 
ali da bi za polnjenje vozila uporabljali električno energijo, ki jo sami proizvedejo s 
solarnimi paneli;

21. poziva Komisijo, naj omeji izvoz odpadkov v tretje države in pregleda Uredbo (ES) 
št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov, kot je napovedala v novem akcijskem načrtu za 
krožno gospodarstvo; poudarja, da izvoz odpadkov negativno vpliva na okolje in 
zdravje v namembnih državah, povzroča izgubo dragocenih materialov, zlasti surovin in 
spojin, negativno vpliva na ustvarjanje delovnih mest v EU ter zaradi dodatnega 
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prevoza povečuje emisije v življenjskem ciklu proizvodov; poziva, naj se obrati za 
recikliranje preselijo nazaj, da bi imeli popoln nadzor nad procesi krožnega 
gospodarstva, ter poudarja recikliranje in ponovno uporabo; zato poziva k razvoju 
zmogljivosti za boj proti nezakonitemu izvozu in goljufijam, zlasti proti izvozu 
odpadkov pod pretvezo rabljenih vozil; poziva Komisijo, naj zagotovi izvajanje 
direktive o sprejemnih zmogljivosti pristanišč;

22. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo uporaba prevozne embalaže in zabojnikov, ki jih 
je mogoče ponovno uporabiti, postala obvezna, čeprav se ta rešitev ne bi smela 
uporabljati za živila, kadar je v nasprotju s pravili o varnosti hrane; poziva Komisijo, 
naj izvede oceno učinka harmonizacije kavcijskih sistemov za standardno industrijsko 
embalažo; poziva države članice, naj uvedejo obveznost vračanja tudi za standardno 
industrijsko embalažo, da se povečata ponovna uporaba in recikliranje; poziva, naj ti 
ukrepi začnejo veljati v razumnem roku;

23. poziva Komisijo, naj v svoje ambicije za krožno gospodarstvo vključi tudi sektor 
turizma, da bi dosegli napredek pri spodbujanju inovacij v tem sektorju pa tudi njegove 
trajnostnosti in odpornosti; opozarja na sporočilo Komisije iz leta 2010 o novem 
političnem okviru za turizem v Evropi, v katerem je bil predviden trajnostni turizem in v 
katerem so bila turistična podjetja pozvana, naj zmanjšajo porabo pitne vode, emisije 
toplogrednih plinov in okoljski odtis, uporabljajo čisto energijo in na splošno 
odgovorno uporabljajo naravne vire; poziva Komisijo, naj podpira države članice pri 
izvajanju evropske okoljske zakonodaje in ciljev novega akcijskega načrta za krožno 
gospodarstvo v njihovih nacionalnih turističnih strategijah in posameznih projektih; 
poudarja, da bi bilo treba turistična podjetja spodbujati, stimulirati in motivirati, naj 
sodelujejo v sistemu za podeljevanje znaka EU za okolje ter sistemu EU za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS); poudarja, da je pomembno z novimi turističnimi 
storitvami nadalje spodbujati uporabo načel okoljsko primerne zasnove, tako glede 
blaga, ki se uporablja za zagotavljanje teh storitev, kot tudi z vidika procesov in 
okoljskega vpliva oskrbe z njim;

24. poudarja, kako pomembno je razviti celovito krožno infrastrukturo, ki bi turistična 
podjetja, kot so hoteli, spodbujala k proizvodnji in nabavi energije iz obnovljivih virov; 
poziva Komisijo, naj pripravi strategijo za povečanje uporabe reciklirane vode; poudarja 
pomen trdne infrastrukture zlasti za mala in srednja podjetja, ki nimajo finančnih in 
organizacijskih sredstev, da bi lahko tako infrastrukturo razvila sama; spodbuja pobude, 
kot je evropska mreža kolesarskih poti, s katerimi se podpira turistična izkušnja, ki 
temelji na spodbujanju zdravih dejavnostih in stiku z okoljem; poziva Komisijo, naj 
spodbudi vzpostavitev majhnih lokalnih turističnih mrež, ki podpirajo biotsko 
raznovrstnost, so vključujoče in koristne za lokalno skupnost in povezane z 
regionalnimi centri za razvoj turizma, ki bi omogočile povezovanje zaposlenih v 
turizmu, lokalnih proizvajalcev, javnih organov, lokalnih trgovin in obrtnikov;

25. ugotavlja, da različne študije kažejo, da v gostinstvu in hotelirstvu nastajajo 
nesorazmerno velike količine odpadne hrane in se zaveda vloge, ki jo mora imeti 
turistični sektor v javnih politikah preprečevanja nastajanja odpadne hrane; spodbuja 
vključevanje strokovnjakov iz sektorja v izboljševanje zbiranja podatkov o tej 
problematiki ter v ozaveščanje, razširjanje in izvajanje ukrepov za preprečevanje 
nastajanja odpadne hrane; poudarja potencial sektorja, da prevzame vodilno vlogo pri 
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ustvarjanju mrež solidarnosti, ki tveganje nastajanja odpadne hrane spreminjajo v 
priložnost za solidarnost in spodbujanje krožnega gospodarstva. se zavzema za 
programe usposabljanja za kuharske mojstre, da bi se zmanjšala količina odpadne 
hrane; poziva, naj se več odpadne hrane uporabi za krmo ali proizvodnjo bioplina; meni, 
da imajo mala in srednja podjetja v gostinskem in živilskem sektorju velik potencial za 
inovacije in razvoj novih krožnih rešitev; poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami odpravi institucionalne ovire, ki preprečujejo krožno uporabo hrane, 
kot so predpisi, ki prepovedujejo razdeljevanje presežkov hrane iz turističnega sektorja;

26. poudarja, da je pomembno opredeliti in oblikovati inovativne projekte usposabljanja in 
izpopolnjevanja o krožnem gospodarstvu za delavce v vseh sektorjih, vključno s 
prometom, pri tem pa upoštevati potrebe posameznega sektorja ter potrebna znanja in 
spretnosti; poudarja pomen usklajevanja med Komisijo, državami članicami ter 
lokalnimi in regionalnimi organi, da bi dosegli napredek pri uresničevanju ciljev, 
določenih v novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo, in nadalje vlagali v 
kampanje izobraževanja in ozaveščanja o koristih in prednostih ukrepov krožnega 
gospodarstva v prometu; poziva k izmenjavi primerov dobre prakse in projektov na 
vseh ravneh;
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