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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη αποτελεί καθαρό εισαγωγέα φυσικών πόρων και ότι οι τιμές 

των πόρων αυξήθηκαν κατά 147% την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα1, καθιστώντας 

ιδιαίτερα ευάλωτη την οικονομία της Ευρώπης· πιστεύει ότι, προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις και την εξάρτηση της ΕΕ από φυσικούς πόρους, 

είναι σημαντικό η ενέργεια και η αποδοτικότητα των πόρων να αποτελέσουν τη βάση της 

ευρωπαϊκής βιομηχανικής ανανέωσης, έτσι ώστε η ΕΕ να διατηρήσει την 

ανταγωνιστικότητά της στο μέλλον, στηριζόμενη σε καινοτόμους κλάδους, να τονώσει 

την παραγωγική ικανότητα και να δημιουργήσει νέες, βιώσιμες και αξιοπρεπώς 

αμειβόμενες θέσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων και θέσεις υψηλής ειδίκευσης· 

2. επισημαίνει ότι, προκειμένου να προωθεί η κυκλική οικονομία, απαιτείται μια αλλαγή 

τρόπου σκέψης, ώστε να μην σπαταλούνται πόροι· πιστεύει ότι για μια τέτοια αλλαγή 

πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα σήματα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές, όπως 

μέσα από ένα δυναμικό φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να επιταχυνθεί η 

μετάβαση προς μια οικονομία βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να 

περιοριστούν οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις· πιστεύει ότι απαιτείται ένας 

συνδυασμός προσεγγίσεων που θα σέβονται την επικουρικότητα σε διάφορα επίπεδα 

πολιτικής, μεταξύ των οποίων: 

– εσωτερίκευση των εξωτερικών παραγόντων και προώθηση της αρχής της κλιμακωτής 

χρήσης των πόρων, 

– χρήση ανακυκλώσιμων αποβλήτων ως σημαντική, αξιόπιστη πηγή πρώτης ύλης, μέσω 

της ανάπτυξης κύκλων για μη τοξικές ύλες, 

– εστίαση σε κύκλους βασικών υλικών, αντιμετώπιση προϊόντων υψηλής έντασης 

πόρων και ανταμοιβή των πρωτοπόρων, 

– συγκρότηση επιχειρηματικών μοντέλων που θα δίνουν κίνητρα για τη διαμόρφωση 

κλειστών κυκλωμάτων υλικών και προϊόντων, 

– σχεδιασμό προϊόντων έτσι ώστε να έχουν μεγάλη διάρκεια, να μπορούν να 

επισκευαστούν εύκολα και να είναι εύκολη η επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση 

των συστατικών τους μερών, 

– οργάνωση της υλικοτεχνικής υποστήριξης έτσι ώστε τα προϊόντα που δεν 

χρησιμοποιούνται πλέον να επιστρέφονται εύκολα και αποδοτικά στην αρχή της 

                                                 
1 Σύμφωνα με το McKinsey Global Institute, οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί κατά 190%, των τροφίμων 

κατά 135% και των υλικών κατά 135%· Βλ. «Resource Revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, 

and water needs», (Ανακύκληση πόρων: ικανοποίηση των παγκόσμιων αναγκών σε ενέργεια, υλικά, τρόφιμα και 

νερό), Νοέμβριος 2011, σ. 30 

(http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution) .  

http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution
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αλυσίδας, 

– στόχευση στη βελτίωση της νομοθεσίας, εφαρμόζοντας αποδεδειγμένες ορθές 

πρακτικές, απλουστεύοντας και/ή εναρμονίζοντας τη νομοθεσία της ΕΕ όπου κρίνεται 

απαραίτητο και εξασφάλιση καλύτερης εφαρμογής της· 

3. τονίζει ότι η βελτίωση της χρήσης των πόρων μέσω της βελτίωσης των απαιτήσεων 

σχεδιασμού και η θέσπιση νομοθεσίας περί αποβλήτων που θα διασφαλίζει την ανοδική 

κίνηση της ιεραρχίας των αποβλήτων, ενθαρρύνοντας έτσι την πρόληψη, την 

επαναχρησιμοποίηση, την προετοιμασία της επαναχρησιμοποίησης και την ανακύκλωση 

των αποβλήτων, θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική καθαρή εξοικονόμηση πόρων για 

τις επιχειρήσεις της ΕΕ, τις δημόσιες αρχές και τους καταναλωτές, που εκτιμάται σε 600 

δισεκατομμύρια ευρώ, ή 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και μείωση των 

συνολικών ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 2-4%· τονίζει ότι η αύξηση 

της παραγωγικότητας των πόρων κατά 30% έως το 2030 θα μπορούσε να αυξήσει το 

ΑΕΠ κατά σχεδόν 1% και να δημιουργήσει 2 εκατομμύρια πρόσθετες βιώσιμες θέσεις 

εργασίας1· υπενθυμίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων αποτελεί στόχο προτεραιότητας 

του 7ου προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης, στο οποίο επισημαίνεται η ανάγκη 

τόνωσης της παραγωγής και της ζήτησης περιβαλλοντικά βιώσιμων προϊόντων και 

υπηρεσιών από τους καταναλωτές μέσω πολιτικών που προάγουν τη διαθεσιμότητα, την 

προσιτή τιμή, τη λειτουργικότητα και την ελκυστικότητά τους· τονίζει ότι η σπανιότητα 

των φυσικών πόρων επιβάλλει την επιδίωξη της απόλυτης αποσύνδεσης, ώστε η χρήση 

των πόρων και η αύξηση του ΑΕγχΠ να μην ξεπερνούν τα βιοφυσικά όρια του πλανήτη· 

4. υπογραμμίζει τη σημασία των στόχων της ΕΕ για τη διαμόρφωση ισότιμου πεδίου 

ανταγωνισμού· 

5. επισημαίνει την ανάλυση της Επιτροπής, η οποία δείχνει ότι η υιοθέτηση νέων στόχων για 

τα απόβλητα θα μπορούσε να δημιουργήσει 180.000 θέσεις εργασίας, να καταστήσει την 

Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και να μειώσει τη ζήτηση για δαπανηρούς και σπάνιους 

πόρους2· λυπάται για την απόσυρση της νομοθετικής πρότασης σχετικά με τα απόβλητα3, 

αλλά βλέπει στην ανακοίνωση του Αντιπροέδρου Timmerman, στη σύνοδο του 

Κοινοβουλίου τον Δεκέμβριο του 2014, την ευκαιρία για μια νέα και πιο φιλόδοξη δέσμη 

για την κυκλική οικονομία (ΔΚΟ), που θα πρέπει να παρουσιαστεί περί τα τέλη του 2015· 

ζητεί να υποβληθεί, ως μέρος της δέσμης για την κυκλική οικονομία, πριν από το τέλος 

του 2015, μια νομοθετική πρόταση, βασισμένη σε σχετική εκτίμηση αντικτύπου, που θα 

αντιμετωπίζει όχι μόνο τις οικιακές αλλά και τις βιομηχανικές και τις εμπορικές ροές 

αποβλήτων και θα ορίζει ποσοτικούς στόχους· ζητεί η νέα ΔΚΟ να αντιμετωπίζει 

                                                 
1  Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα 

μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014)0398). 
2 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2014 που περιλαμβάνει εκτελεστική σύνοψη της εκτίμησης 

αντικτύπου η οποία συνοδεύει την πρόταση οδηγίας που τροποποιεί τις οδηγίες για τα απόβλητα 

(COM(2014)0397) (SWD(2014)0208). 
3 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 

2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, 1991/31/ΕΚ για 

την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και 

2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(COM(2014) 0397). 
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συγκεκριμένες ροές αποβλήτων, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων, των 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και των υπολειμμάτων 

κατασκευών· 

6. ζητεί η ΔΚΟ να περιλαμβάνει διατάξεις που θα θεσπίζουν, σύμφωνα με τις συστάσεις της 

πλατφόρμας για την αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων4, τη δέσμη της ΕΕ για το 

κλίμα και την ενέργεια και το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής που θα αυξάνει σημαντικά την ανεξαρτησία της 

Ευρώπης ως προς τους πόρους, μέσω συγκεκριμένων στόχων πολιτικής και της 

καλύτερης ενσωμάτωσης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εργαλείων πολιτικής, 

όπως με την πλήρη εφαρμογή και επέκταση της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 

και της οδηγίας για την οικολογική σήμανση σε διάφορους τύπους προϊόντων και στη 

διάσταση της αποδοτικότητας των πόρων· επιμένει ότι τα εργαλεία και τα μέτρα πρέπει 

να εξασφαλίζουν πραγματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, ως καίριους παράγοντες, αλλά και 

για τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας και τις τοπικές αρχές, και την ενεργό 

συμμετοχή τους στην κυκλική οικονομία· τονίζει ότι το πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες πολιτικές για μια διατηρήσιμη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας, να 

αποφύγει τις υπερβολικές διοικητικές απαιτήσεις και να παραμείνει προσιτό για τα 

νοικοκυριά· 

7. ζητεί η ΔΚΟ να προβλέπει ειδικά μέτρα υποστήριξης για τις ΜΜΕ, όπως μέτρα για την 

αύξηση της ευαισθητοποίησης, τεχνική συνδρομή και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σε 

ενημέρωση και σε δεξιότητες· υποστηρίζει την εφαρμογή του πράσινου σχεδίου δράσης 

για τις ΜΜΕ και επικροτεί τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού κέντρου αριστείας για την 

αποδοτική χρήση των πόρων, με σκοπό την παροχή συμβουλών και βοήθειας σε ΜΜΕ 

που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στον τομέα της αποδοτικής χρήσης των 

πόρων· 

8. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και 

ιδιωτικών εταιρειών που ασχολούνται με τα απόβλητα, ακόμα και όταν υπάρχει ένα 

δημοτικό ή δημόσιο μονοπώλιο για την οργάνωση της συλλογής αποβλήτων· 

9. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη 

διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών (ΔΕΠ) και να αυξήσουν τη διαφάνεια κατά την 

εφαρμογή των προγραμμάτων ΔΕΠ· θεωρεί ότι οι σαφείς ορισμοί, μία κοινή μέθοδος 

υπολογισμού βασιζόμενη σε στοιχεία που υποστηρίζονται από αποδείξεις και η θέσπιση 

ελάχιστων απαιτήσεων για τα προγράμματα ΔΕΠ είναι καίριας σημασίας εν προκειμένω· 

τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθούν οι απαιτήσεις σχεδιασμού των συσκευασιών, 

προκειμένου να ελαττωθεί η χρήση υλικών και να αυξηθεί η ανακύκλωση· 

10. ζητεί η ΔΚΟ να περιλαμβάνει διατάξεις που θα βελτιώσουν και θα ενισχύσουν την 

εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και να εισαγάγει μια βιώσιμη πολιτική 

διαχείρισης υλικών σε επίπεδο ΕΕ, όπου θα εμπλέκονται όλοι οι σημαντικοί 

ενδιαφερόμενοι φορείς, και υιοθετώντας μια προσέγγιση κύκλου ζωής με στόχο την 

                                                 
4 Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αποδοτικότητα των πόρων (EREP) Μανιφέστο και Προτάσεις πολιτικής, 

Μάρτιος 2014: 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_

31-03-2014.pdf 
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οικολογικά αποδοτική, μακροχρόνια και περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση των υλικών, 

κατά τις φάσεις της εξόρυξης, του σχεδιασμού, της παραγωγής, της κατανάλωσης, της 

συντήρησης, της διαχείρισης των αποβλήτων και της επαναχρησιμοποίησης, καθώς και 

την αποδοτική αντικατάσταση των επικίνδυνων ουσιών και υλικών· θεωρεί, όσον αφορά 

τα νοικοκυριά, ότι τα προαναφερθέντα μέτρα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

υπερβούν τα όρια του οικονομικά προσιτού· 

11. τονίζει ότι τα προϊόντα οικολογικής προέλευσης και οι σχετικές υπηρεσίες πρέπει να 

καταλαμβάνουν ιδιαίτερη θέση στην κυκλική οικονομία· παροτρύνει την Επιτροπή να 

λάβει υπόψη τους στόχους της στρατηγικής για τη βιοοικονομία, του 20121· θεωρεί ότι τα 

βιώσιμα υλικά από ξύλο και με βάση το ξύλο μπορούν να χρησιμοποιούνται ως 

υποκατάστατα των μη ανανεώσιμων υλικών στην πρωτογενή παραγωγή, επεκτείνοντας 

κατ᾽ αυτόν τον τρόπο τη βιωσιμότητα της κυκλικής οικονομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας· 

12. υπενθυμίζει την ανάγκη διασφάλισης μέτρων υψηλού επιπέδου σχετικά με την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία, ανάλογα με τους ειδικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι 

εργαζόμενοι σε ορισμένους από αυτούς τους τομείς· 

13. επισημαίνει τις δυνατότητες που προσφέρει η αστική εξόρυξη για την ανάκτηση υλικών 

από απόβλητα και τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές πρώτων υλών· 

καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη νομοθεσία για τα απόβλητα, ιδίως όσον 

αφορά τα φορτία αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και να βελτιώσουν τις 

δραστηριότητες ελέγχου για την καταπολέμηση των παράνομων μεταφορών αποβλήτων· 

καλεί την Επιτροπή να καλύψει τα όποια νομοθετικά κενά στον κανονισμό για τη 

μεταφορά των αποβλήτων· τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η ζήτηση στην αγορά για 

ανακυκλώσιμα υλικά, δίνοντας κίνητρα στην αγορά δευτερογενών πρώτων υλών, και την 

ανάγκη δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αγοράς ανακυκλωμένων προϊόντων· 

14. τονίζει το δυναμικό που προσφέρει η αναβάθμιση της επαναχρησιμοποίησης, επισκευής 

και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, για τη δημιουργία ποιοτικών τοπικών 

θέσεων εργασίας, την εξοικονόμηση πόρων και την ανάπτυξη του ρόλου της κοινωνικής 

οικονομίας και των παραγόντων των ΜΜΕ, περιλαμβανομένων των κοινωνικών 

επιχειρήσεων· ζητεί η νέα ΔΚΟ να περιλαμβάνει διατάξεις που θα παρέχουν κίνητρα 

τόσο για την επαναχρησιμοποίηση όσο και για την προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση μέσω ποσοτικών στόχων που θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη 

ροή αποβλήτων μέσω εγκεκριμένων κέντρων επαναχρησιμοποίησης και θα υποστηρίζουν 

την ανάπτυξη και εδραίωση υποδομών και δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής· 

τονίζει την ανάγκη διασφάλισης καλύτερων προδιαγραφών σχεδιασμού προϊόντων, που 

θα καθιστούν τα καταναλωτικά προϊόντα μακροβιότερα, εύκολα στην 

αποσυναρμολόγηση, αναβαθμίσιμα, επισκευάσιμα και ανακυκλώσιμα· καλεί την 

Επιτροπή να εντείλει τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να συνεργαστούν 

ενεργά με εκπροσώπους των ΜΜΕ, τους καταναλωτές και τις οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών για τον σκοπό αυτόν· 

15. εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, σε επίπεδο ΕΕ, για την καταπολέμηση της 

προγραμματισμένης αχρήστευσης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, για παράδειγμα, τις 

                                                 
1  «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» (COM(2012)0060), 

(SWD(2012)0011), http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
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ελάχιστες νομικές εγγυήσεις για τα καταναλωτικά αγαθά και την ενσωμάτωση ρητρών 

επισκευής, στη νομοθεσία που επιβάλλει στον κατασκευαστή που υπόκειται στις σχετικές 

οδηγίες (απόβλητα, οικολογικός σχεδιασμός, ΑΗΗΕ, μπαταρίες, καταναλωτικά 

δικαιώματα) να καθιστά διαθέσιμες συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες (όπως διάρκεια 

ζωής, επεξεργασία στο τέλος του κύκλου ζωής, ανακυκλωσιμότητα, αποσυναρμολόγηση, 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις) σε φορείς επαναχρησιμοποίησης, προμηθευτές και 

καταναλωτές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνειδητή αγορά, αναβάθμιση και 

επισκευή, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση· 

16. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα για την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή 

και τη ζήτηση βιώσιμων προϊόντων μέσω μηχανισμών από την πλευρά της ζήτησης, όπως 

η πολιτική μηδενικού ΦΠΑ επί της επισκευής και πώλησης μεταχειρισμένων προϊόντων 

και η ενίσχυση των κριτηρίων για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για την αγορά 

περισσότερο αποδοτικών ως προς τους πόρους και περισσότερο ανακυκλώσιμων 

προϊόντων, που παράγουν λιγότερα απόβλητα· 

17. επικροτεί το γεγονός ότι, στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή πραγματεύεται διάφορες 

προκλήσεις σχετικά με τα απόβλητα, όπως η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, τα 

θαλάσσια απορρίμματα και τα απόβλητα τροφίμων· επισημαίνει την άμεση οικονομική 

επίπτωση για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές των αποβλήτων τροφίμων, λόγω του 

κόστους της διάθεσης των αποβλήτων και των οικονομικών απωλειών που προκαλούνται 

από την απόρριψη εμπορεύσιμων ή βρώσιμων τροφίμων (περισσότερα από 100 

εκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο στην ΕΕ)· 

υπενθυμίζει ότι κάθε ένα ευρώ που δαπανάται για την καταπολέμηση της σπατάλης των 

τροφίμων θα μπορούσε να αποτρέψει τη σπατάλη 250 κιλών τροφίμων, αξίας 500 ευρώ· 

επισημαίνει το δυναμικό για περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που προσφέρει η 

επανακυκλοφορία θρεπτικών συστατικών μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και το 

«κλείσιμο του βρόχου» μεταξύ των πόλεων και της γεωργικής βιομηχανίας· καλεί την 

Επιτροπή να αντιμετωπίσει, στο πλαίσιο της ΔΚΟ, το θέμα των αποβλήτων τροφίμων και 

της επανακυκλοφορίας θρεπτικών συστατικών· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 

χωριστά καθεστώτα συλλογής για τα τρόφιμα και τα οργανικά απόβλητα 

(περιλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της συλλογής από πόρτα σε πόρτα) και να θέσει ως 

προτεραιότητα την λιπασματοποίηση των οργανικών υλών· 

18. τονίζει τη σημασία που έχει να προωθήσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη 

διαμόρφωση προγραμμάτων βιομηχανικής συμβίωσης για την υποστήριξη της 

δημιουργίας βιομηχανικών συνεργειών για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 

και την παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ, ώστε να ανακαλύψουν τον 

τρόπο με τον οποίο η ενέργεια, τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα τους μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως πόροι για άλλους· σημειώνει παρόμοιες έννοιες, όπως η «από λίκνο σε 

λίκνο» και η βιομηχανική οικολογία· 

19. καλεί τις μητρικές εταιρείες παραγωγής και διανομής και τα κράτη μέλη στις αγορές των 

οποίων διατίθενται τα προϊόντα των εταιρειών αυτών, να δημιουργήσουν, με τους όρους 

της αγοράς, σημεία συλλογής και επιστροφής των χρησιμοποιημένων μηχανημάτων και 

εξοπλισμού, με σκοπό οι δευτερογενείς πρώτες ύλες που ανακτώνται με την ανακύκλωση 

να διατίθενται απευθείας για χρήση με βάση τους όρους της αγοράς· 
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20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα φορολογικό πλαίσιο που θα είναι σύμφωνο με την αρχή 

«ο ρυπαίνων πληρώνει», δίνοντας έτσι τα σωστά σήματα για επενδύσεις στην αποδοτική 

χρήση των πόρων, τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραγωγής και την κατασκευή 

πιο επισκευάσιμων και μακροβιότερων προϊόντων (παραδείγματος χάρη, μείωση της 

φορολόγησης δραστηριοτήτων επισκευαστικών υπηρεσιών και αύξηση της φορολόγησης 

των προϊόντων υψηλής έντασης πόρων και των μη ανακυκλώσιμων και μίας χρήσης 

προϊόντων)· ζητεί να σημειωθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα από τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου1· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 

καταργήσουν σταδιακά τις επιζήμιες για το περιβάλλον επιδοτήσεις και να καθιερώσουν 

κατάλληλα τέλη για μη αποδοτικές ως προς τους πόρους δραστηριότητες όπως η 

υγειονομική ταφή και η αποτέφρωση ανακτήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών· 

21. επισημαίνει ότι η αποδοτικότητα των πόρων μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ 

να εκμεταλλευτούν τις αγορές στις ταχέως αναπτυσσόμενες οικολογικές βιομηχανίες, 

όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν ευνοούνται οι επενδύσεις σε καινοτόμα επιχειρηματικά 

μοντέλα· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει μια κατάλληλη πολιτική βάση για την 

κυκλική οικονομία· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να 

διασφαλίσουν ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) υποστηρίζει 

στόχους στον τομέα της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της ενεργειακής απόδοσης, 

περιλαμβανομένης της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (και στο πεδίο 

της κοινωνικής κατοικίας) και της προώθησης περιβαλλοντικά βιώσιμων και καινοτόμων 

ΜΜΕ, νέων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών, και ενισχύει την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών όσον αφορά την αποδοτική χρήση των πόρων· ζητεί η χρηματοδότηση που 

χορηγείται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

τις ΜΜΕ (COSME), το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία να επικεντρωθεί περισσότερο στην ανάπτυξη βιώσιμων, καινοτόμων 

και αποδοτικών ως προς τους πόρους λύσεων, νέων επιχειρηματικών μοντέλων (όπως 

συστήματα μίσθωσης ή υπηρεσιών προϊόντων) και τη βελτίωση του σχεδιασμού των 

προϊόντων και την αποδοτική χρήση υλικών, με βελτίωση της απόδοσης των προϊόντων 

και των διαδικασιών· καλεί την Επιτροπή να σταματήσει να χρησιμοποιεί πόρους της ΕΕ 

για έργα υγειονομικής ταφής και, προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη πολύτιμων 

υλικών, ο εγκλωβισμός και καταστάσεις πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, να μην 

προάγει, ούτε να επενδύει σε ενεργειακά σπάταλες υποδομές· 

22. επισημαίνει ότι η ΕΕ διαθέτει μια ανοικτή οικονομία, που εισάγει και εξάγει σε μια 

παγκόσμια αγορά· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί, και σε διεθνές 

επίπεδο, το παγκόσμιο πρόβλημα της εξάντλησης των φυσικών πόρων· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά το έργο της διεθνούς επιτροπής 

φυσικών πόρων στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (UNEP), η οποία διερευνά καίρια ζητήματα παγκοσμίου εμβέλειας 

σχετικά με τους πόρους και αναπτύσσει πρακτικές λύσεις στους τομείς της χάραξης 

πολιτικής, της βιομηχανίας και της κοινωνίας· 

23. καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης των 

κατάλληλων επαγγελματικών προσόντων και τονίζει ότι η ΔΚΟ πρέπει να προβλέπει 

μέτρα και χρηματοδότηση για τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα 

                                                 
1 Ευρώπη με πράσινο προϋπολογισμό, 2015, Συστάσεις ανά χώρα προς υποστήριξη της διαδικασίας του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σελίδα 6 http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf. 

http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf
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απευθύνονται σε εργαζομένους και ανέργους· 

24. τονίζει ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να συμβάλει στη μείωση της 

ενεργειακής εξάρτησης και της ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ, από την οποία πλήττονται 

περίπου 125 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες· διαπιστώνει ότι η ενεργειακή απόδοση 

αξίζει να θεωρείται χωριστή πηγή ενέργειας, η ανάπτυξη της οποίας συμβάλλει 

σημαντικά στην εξέλιξη της βιομηχανίας της ΕΕ, στην απασχόληση και στη μείωση των 

λογαριασμών ενέργειας του πληθυσμού· 
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