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Co je průmyslová platforma oběhového hospodářství?
Platforma je webový nástroj Konfederace
evropského podnikání, BusinessEurope.
Přináší nové příklady inovativních postupů,
kterými průmysl, mikro, malé a střední
podniky a byznys přispívají k oběhovému
hospodářství v Evropě.

Nástroj současně upozorňuje na
regulatorní a neregulatorní výzvy, kterým
podniky čelí, když zlepšují nebo zavádí
oběhové hospodářství. Platforma přináší
znalosti a zkušenosti přímo z firem.

Platforma pro
oběhové hospodářství

Co je oběhové hospodářství?
Oběhové hospodářství minimalizuje tvorbu
odpadů a udržuje ekonomickou hodnotu
výrobků, materiálů a zdrojů po co nejdelší
dobu. Může mít několik forem: od redukce
využití původních zdrojů a energií,
přes přepracování produktů pro lepší
recyklaci až po spolupráci mezi podniky
a průmyslovou symbiózu, kdy se odpad z
jednoho odvětví průmyslu stává surovinou
pro jiné.

Proč by se Vaše společnost měla zapojit?
Abyste vyjádřili svůj názor k
nadcházejícím iniciativám EU v dané
oblasti. Nashromážděním praktických
zkušeností bude BusinessEurope v
silnější pozici ve vztahu k evropským
institucím a bude schopné lépe hájit
zájmy a postoj byznysu.
Abyste vyjádřili své obavy z překážek.
Identifikace společných bariér, kterým
Vaše a řada dalších společností čelí při
přechodu na oběhové hospodářství,
pomůže vzbudit pozornost
zákonodárců.
Abyste ukázali, co Vaše společnost v
oblasti oběhového hospodářství dělá.
Ukázkou toho, do jaké míry je byznys
do tohoto transformačního procesu
zapojen, napomůžete účelnosti politik
EU.

Evropský byznys koncept oběhového
hospodářství plně podporuje. Dává
ekonomický a ekologický smysl a reaguje
na aktuální a budoucí výrobní i spotřební
požadavky. Mnoho evropských podniků
se proto již vydalo cestou oběhového
hospodářství, nebo to v budoucnu plánují.

Abyste rozvíjeli svou síť kontaktů.
Platforma nabízí jedinečnou příležitost
propojit mezi sebou podniky v oblasti
oběhového hospodářství. Buď Vás
mohou přímo kontaktovat jiné podniky
kvůli Vaší odbornosti, nebo se můžete
informovat, co v této oblasti dělají druzí.
Abyste se zapojili do debaty na úrovni
EU. Na základě Vašich zkušeností
plánuje BusinessEurope uspořádat
řadu akcí a platformu náležitě
propagovat.

“

Tvůrci politik a podniky by měly
příštích 5 let využít k vytvoření
skutečného evropského trhu
s druhotnými surovinami a
oběhovými výrobky

”

Markus J. Beyrer
Generální ředitel BusinessEurope
(říjen 2019)

Máte zájem se zapojit do platformy?
Prosím podělte se o svůj projekt z oblasti
oběhového hospodářství či problémy z praxe
na:

www.industry4sustainability.eu

Potřebujete více informací?
Neváhejte nás kontaktovat na:
industry4sust@businesseurope.eu

@Industry4sust

