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Milles ringmajanduse tööstuse platvorm seisneb?
Platvorm on veebitööriist, mida haldab
BusinessEurope. See toob pidevalt uusi
näiteid innovatiivsetest viisidest, mikro,
mille abil tööstus, mikro, väikesed ja
keskmise suurusega ning muud ettevõtjad
tugevdavad Euroopa ringmajandust.

Samal ajal toob see esile regulatiivseid
ja muid väljakutseid, millega need
ettevõtted endiselt silmitsi seisavad,
et tõsta oma praeguste algatuste
taset või käivitada uusi. Platvorm on
ainulaadne ettevõtete poolt juhitav
teadmiste ja asjatundlikkuse keskus.

Ringmajandus
Tööstuse platvorm

Mida ringmajandus endast kujutab?
Ringmajandus seisneb jäätmete
tekitamise vähendamises ning toodete,
materjalide ja ressursside majandusliku
väärtuse säilitamises nii kauaks kui
võimalik. Sellel võib olla mitu vormi:
alates puutumata ressursside ja energia
kasutamise vähendamisest kuni toodete
ümberkujundamiseni, et neid paremini
ümber töödelda, või koostöö ettevõtete
vahel tööstussümbioosi kaudu, kus ühe
ettevõtte jäätmed on teise ettevõtte
sisendmaterjal.

Miks peaks teie ettevõte osalema?
Näitamaks, mida teie ettevõte on juba
ringmajanduse valdkonnas teinud.
Näidates, kui suures ulatuses on
ettevõtlus juba kaasatud sellesse
muutusesse, aitate täita EL-i poliitikal
selle eesmärki.

Loomaks teie võrgustikku. Platvorm on
teie jaoks unikaalne moodus võtmaks
ühendust teiste ringmajanduse
ettevõtetega, või teistel ettevõtetel
võtta ühendust teiega, et saada osa
teie oskusteabest või näha, mis toimub
mujal.
Saamaks ligipääsu EL-i / Brüsseli
aruteludele ringmajanduse teemal.
Tuginedes teilt ja teistelt ettevõtetelt
saadud teabele, kavatseb BusinessEurope
korraldada võimalikult palju üritusi ja
konsultatsioone ning edendada platvormi
ja selles osalevat kogukonda.

”

Emma Marcegaglia
BusinessEurope‘i president

Tõstmaks teadlikkust takistuste kohta.
Levinud suundumuste analüüsimine
takistuste osas, millega teie ja
teised ettevõtted ringmajanduse
omaksvõtmisel silmitsi seisavad,
aitab tõmmata poliitikakujundajate
tähelepanu.
Tegemaks teid kuuldavaks järgmiste
EL-i poliitiliste algatuste teemal.
Kogudes teie kohapealset praktilist
kogemust, on BusinessEurope
tugevamal positsioonil, et
kõneleda ettevõtete eest Euroopa
institutsioonides.

Euroopa ettevõtlus võtab ringmajandusliku
lähenemise täielikult omaks. Põhjuseks
on see, et see on ärialaselt mõistlik ning
kuna tuleviku tarbimis- ja tootmismustrid
on nii suuremahulised, et neid ei saa
korraldada viisil, kuidas me neid mustreid
praegu korraldame. Paljud ettevõtted üle
kogu Euroopa on juba ringmajandusse
sisenenud või kavatsevad seda teha.

“

Ringmajandus
muudab olukorda

Olete huvitatud oma projekti esitamisest?
Palun esitage oma ringmajanduse projekt(id)
või väljakutsed aadressil

www.circulary.eu

Vajate täiendavat teavet?
Võtke ühendust:
circulary@businesseurope.eu
@BEcirculary

