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Τροπολογία  1 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και 

συγκεκριμένα το άρθρο 3 αυτής, καθώς και 

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 

συγκεκριμένα τα άρθρα 4, 11, 174 έως 

178, 191 και 349 αυτής, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και 

συγκεκριμένα το άρθρο 3 αυτής, καθώς και 

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 

συγκεκριμένα τα άρθρα 4, 11, 174 έως 

178, 191 και 349 αυτής, 

Or. hr 

 

Τροπολογία  2 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 

2018, με τίτλο «Το πλαίσιο 

παρακολούθησης για την κυκλική 

οικονομία» (COM(2018)0029), 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Ruža Tomašić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές 

και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή της μετάβασης σε μια 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές 

και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή της μετάβασης σε μια 
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κυκλική οικονομία και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η συνεισφορά τους είναι 

ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της 

αλλαγής αυτής· 

κυκλική οικονομία και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ένα ευρωπαϊκό μοντέλο 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης το οποίο θα 

βασίζεται στην ενεργό και 

εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των 

διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και 

των ενδιαφερόμενων μερών είναι ζωτικής 

σημασίας για την επίτευξη της αλλαγής 

αυτής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές 

και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή της μετάβασης σε μια 

κυκλική οικονομία και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η συνεισφορά τους είναι 

ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της 

αλλαγής αυτής· 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές 

και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή της μετάβασης σε μια 

κυκλική οικονομία και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η συνεισφορά τους, σε 

συνδυασμό με την κατάλληλη ενημέρωση 

και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, 
είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη 

της αλλαγής αυτής· 

Or. it 

 

Τροπολογία  5 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές 

και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή της μετάβασης σε μια 

κυκλική οικονομία και λαμβάνοντας 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές 

και περιφερειακές αρχές, βασικοί 

παράγοντες για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, 
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υπόψη ότι η συνεισφορά τους είναι 

ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της 

αλλαγής αυτής· 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 

μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά 

τους είναι ζωτικής σημασίας για την 

επίτευξη της αλλαγής αυτής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές 

και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή της μετάβασης σε μια 

κυκλική οικονομία και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η συνεισφορά τους είναι 

ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της 

αλλαγής αυτής· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές 

και περιφερειακές αρχές γνωρίζουν 

καλύτερα τα προβλήματα σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο και βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή της μετάβασης σε μια 

κυκλική οικονομία, και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η συνεισφορά τους είναι 

ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της 

αλλαγής αυτής· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  7 

Ruža Tomašić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις 

αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% της 

επιφάνειας της γης, ωστόσο στεγάζουν 

περισσότερο από το ήμισυ του 

παγκόσμιου πληθυσμού, καταναλώνουν 

περισσότερο από το 75% των 

παγκόσμιων πόρων και ευθύνονται για το 

60-80% των εκπομπών αερίων του 
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θερμοκηπίου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 

το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα 

έχει μετακομίσει στις πόλεις έως το 2050· 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Raffaele Fitto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Β 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο 

κυκλική οικονομία συνιστά πρόκληση για 

όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά 

προσφέρει και βασικές ευκαιρίες στις 

περιφέρειες αυτές· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο 

κυκλική οικονομία προσφέρει μια 

σημαντική ευκαιρία στην ΕΕ, τα κράτη 

μέλη και τους πολίτες της όσον αφορά 

τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής 

οικονομίας και τη στροφή της προς μια 

περισσότερο βιώσιμη κατεύθυνση· 

ειδικότερα, συνιστά πρόκληση και 

ευκαιρία για όλες τις ευρωπαϊκές 

περιφέρειες και τους τοπικούς φορείς που 

αποτελούν το κυβερνητικό επίπεδο που 

βρίσκεται πλησιέστερα στις τοπικές 

κοινότητες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  9 

Ruža Tomašić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο 

κυκλική οικονομία συνιστά πρόκληση για 

όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο 

κυκλική οικονομία συνιστά πρόκληση για 

όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά 

προσφέρει και βασικές ευκαιρίες και 
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προσφέρει και βασικές ευκαιρίες στις 

περιφέρειες αυτές· 
μπορεί να αντιμετωπίσει τις εν λόγω 

προκλήσεις μέσω της οικοδόμησης ενός 

μοντέλου που συνδυάζει την ακμάζουσα 

οικονομική ανάπτυξη με τους στόχους 

βιωσιμότητας και μπορεί να βοηθήσει τις 
περιφέρειες να δημιουργήσουν νέα 

βιομηχανία, να μετασχηματίσουν τους 

υφιστάμενους τομείς και να υλοποιήσουν 

νέες, πολύτιμες αλυσίδες παραγωγής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο 

κυκλική οικονομία συνιστά πρόκληση για 

όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά 

προσφέρει και βασικές ευκαιρίες στις 

περιφέρειες αυτές· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο 

κυκλική οικονομία συνιστά πρόκληση για 

όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά 

προσφέρει και βασικές ευκαιρίες στις 

περιφέρειες αυτές καθώς θα επιτρέψει τη 

βελτίωση της εμπορικής ισορροπίας, του 

ανταγωνισμού στη βιομηχανία και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  11 

Michela Giuffrida 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Β 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο 

κυκλική οικονομία συνιστά πρόκληση για 

όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο 

κυκλική οικονομία συνιστά πρόκληση για 

όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά 
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προσφέρει και βασικές ευκαιρίες στις 

περιφέρειες αυτές· 

προσφέρει και βασικές ευκαιρίες στις 

περιφέρειες αυτές, καθώς και ότι 

συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου 

επιχειρηματικού μοντέλου για τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας και για 

τα ίδια μοντέλα κατανάλωσης· 

Or. it 

 

Τροπολογία  12 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο 

κυκλική οικονομία συνιστά πρόκληση για 

όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά 

προσφέρει και βασικές ευκαιρίες στις 

περιφέρειες αυτές· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο 

κυκλική οικονομία συνιστά πρόκληση για 

όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά 

προσφέρει και βασικές ευκαιρίες και 

δυνατότητες ανάπτυξης και μεγέθυνσης 
στις περιφέρειες αυτές, ιδίως όσον αφορά 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Ruža Tomašić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ 

περίπου το 60% των αποβλήτων δεν 

ανακυκλώνεται και ότι θα μπορούσαν να 

προκύψουν μεγάλα οφέλη ως προς το 

κόστος αλλά και επιχειρηματικές 

ευκαιρίες εάν μελετηθούν και συσταθούν 

νέες επιχειρήσεις κυκλικής οικονομίας 
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προς όφελος των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων της ΕΕ: 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Michela Giuffrida 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη 

των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού 

συνεπάγεται μια στροφή προς μια πιο 

κυκλική οικονομία· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη 

των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού 

συνεπάγεται μια στροφή προς μια πιο 

κυκλική οικονομία και συνεισφέρει 

σημαντικά στην ανάπτυξη ενός 

οικονομικού μοντέλου που έχει ως στόχο 

όχι μόνο το κέρδος αλλά και την 

προστασία του περιβάλλοντος· 

Or. it 

 

Τροπολογία  15 

Μαρία Σπυράκη 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη 

των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού 

συνεπάγεται μια στροφή προς μια πιο 

κυκλική οικονομία· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη 

των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού 

απαιτεί μια στροφή προς μια πιο κυκλική 

οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Petras Auštrevičius 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 

συνοχής προσφέρει όχι μόνο επενδυτικές 

ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις 

τοπικές ανάγκες μέσω των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 

(ΕΔΕΤ), αλλά και ένα ολοκληρωμένο 

πλαίσιο πολιτικής για να βοηθήσει τις 

ευρωπαϊκές περιφέρειες να 

αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις 

για την ανάπτυξή τους, μεταξύ άλλων 

μέσω της παροχής στήριξης για την 

αποδοτική χρήση των πόρων και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και μέσω της 

εδαφικής συνεργασίας και της ανάπτυξης 

ικανοτήτων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 

συνοχής προσφέρει όχι μόνο επενδυτικές 

ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις 

τοπικές ανάγκες μέσω των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 

(ΕΔΕΤ), αλλά και ένα ολοκληρωμένο 

πλαίσιο πολιτικής για να βοηθήσει τις 

ευρωπαϊκές περιφέρειες αφενός να 

αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις 

για την ανάπτυξή τους, μεταξύ άλλων 

μέσω της παροχής στήριξης για την 

αποδοτική χρήση των πόρων και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και μέσω της 

εδαφικής συνεργασίας και της ανάπτυξης 

ικανοτήτων, και αφετέρου να 

προσελκύσουν και να ενισχύσουν τις 

ιδιωτικές επενδύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 

συνοχής προσφέρει όχι μόνο επενδυτικές 

ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις 

τοπικές ανάγκες μέσω των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 

(ΕΔΕΤ), αλλά και ένα ολοκληρωμένο 

πλαίσιο πολιτικής για να βοηθήσει τις 

ευρωπαϊκές περιφέρειες να 

αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις 

για την ανάπτυξή τους, μεταξύ άλλων 

μέσω της παροχής στήριξης για την 

αποδοτική χρήση των πόρων και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και μέσω της 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 

συνοχής προσφέρει όχι μόνο επενδυτικές 

ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις 

περιφερειακές και τοπικές ανάγκες μέσω 

των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), αλλά και 

ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για 

να μειώσει τις αναπτυξιακές διαφορές 

μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και 

να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις 

πολλαπλές προκλήσεις για την ανάπτυξή 

τους, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 

στήριξης για την αποδοτική χρήση των 
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εδαφικής συνεργασίας και της ανάπτυξης 

ικανοτήτων· 

πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς 

και μέσω της εδαφικής συνεργασίας και 

της ανάπτυξης ικανοτήτων· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  18 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 

συνοχής προσφέρει όχι μόνο επενδυτικές 

ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις 

τοπικές ανάγκες μέσω των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 

(ΕΔΕΤ), αλλά και ένα ολοκληρωμένο 

πλαίσιο πολιτικής για να βοηθήσει τις 

ευρωπαϊκές περιφέρειες να 

αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις 

για την ανάπτυξή τους, μεταξύ άλλων 

μέσω της παροχής στήριξης για την 

αποδοτική χρήση των πόρων και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και μέσω της 

εδαφικής συνεργασίας και της ανάπτυξης 

ικανοτήτων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 

συνοχής προσφέρει όχι μόνο επενδυτικές 

ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις 

τοπικές και περιφερειακές ανάγκες μέσω 

των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), αλλά και 

ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για 

να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να 

αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις 

για την ανάπτυξή τους, μεταξύ άλλων 

μέσω της παροχής στήριξης για την 

αποδοτική χρήση των πόρων και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και μέσω της 

εδαφικής συνεργασίας και της ανάπτυξης 

ικανοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον 

προγραμματισμό των διαρθρωτικών 

ταμείων για την περίοδο 2014-2020 

διατίθενται συνολικά 5,5 δισεκατομμύρια 
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EUR για τη διαχείριση των αποβλήτων, 

καθώς και ότι σημαντική στήριξη στην 

υλοποίηση της μετάβασης σε μια κυκλική 

οικονομία παρέχουν και άλλα 

προγράμματα όπως τα LIFE, COSME 

και «Ορίζων 2020»· λαμβάνοντας επίσης 

υπόψη ότι μια συνέργεια μεταξύ των 

προαναφερθέντων μέσων φαίνεται 

απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων 

που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης της 

Επιτροπής για την κυκλική οικονομία· 

Or. it 

 

Τροπολογία  20 

Michela Giuffrida 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική 

συνοχής δεν αναφέρει ως στόχο τη 

μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη 

ανάπτυξη συνιστά οριζόντια αρχή για τη 

χρήση των ΕΔΕΤ, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 8, καθώς και στο κοινό στρατηγικό 

πλαίσιο (παράρτημα Ι), του κανονισμού 

περί κοινών διατάξεων· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική 

συνοχής δεν αναφέρει ως στόχο τη 

μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη 

ανάπτυξη συνιστά οριζόντια αρχή για τη 

χρήση των ΕΔΕΤ, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 8, καθώς και στο κοινό στρατηγικό 

πλαίσιο (παράρτημα Ι), του κανονισμού 

περί κοινών διατάξεων το οποίο θα 

ενισχύσει τη σχέση μεταξύ των 

υφιστάμενων μέσων για τη στήριξη των 

έργων που επικεντρώνονται στην κυκλική 

οικονομία· 

Or. it 

 

Τροπολογία  21 

Victor Boştinaru 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική 

συνοχής δεν αναφέρει ως στόχο τη 

μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη 

ανάπτυξη συνιστά οριζόντια αρχή για τη 

χρήση των ΕΔΕΤ, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 8, καθώς και στο κοινό στρατηγικό 

πλαίσιο (παράρτημα Ι), του κανονισμού 

περί κοινών διατάξεων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική 

συνοχής δεν αναφέρει ως στόχο τη 

μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη 

ανάπτυξη συνιστά οριζόντια αρχή για τη 

χρήση των ΕΔΕΤ, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 8 του κανονισμού περί κοινών 

διατάξεων, καθώς και στο κοινό 

στρατηγικό πλαίσιο (παράρτημα Ι)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Franc Bogovič 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 

του κανονισμού περί κοινών διατάξεων 

καθιστά υποχρεωτική τη συμμόρφωση των 

πράξεων που χρηματοδοτούνται από τα 

ΕΔΕΤ με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο 

και το σχετικό με την εφαρμογή του εθνικό 

δίκαιο, περιλαμβανομένης της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 

του κανονισμού περί κοινών διατάξεων 

καθιστά υποχρεωτική τη συμμόρφωση των 

πράξεων που χρηματοδοτούνται από τα 

ΕΔΕΤ με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο 

και το σχετικό με την εφαρμογή του εθνικό 

δίκαιο, περιλαμβανομένης κυρίως της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από 

τους στόχους της κυκλικής οικονομίας 
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είναι η μείωση των αποβλήτων που 

διατίθενται σε χώρους υγειονομικής 

ταφής, και ότι η εξασφάλιση και 

εξυγίανση των νόμιμων και παράνομων 

χώρων υγειονομικής ταφής που 

βρίσκονται στην επικράτεια των κρατών 

μελών πρέπει να θεωρείται ύψιστη 

προτεραιότητα· 

Or. it 

 

Τροπολογία  24 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα 

απαγόρευσε τις εισαγωγές άχρηστων 

πλαστικών και αδιαχώριστων 

απορριμμάτων χαρτιού από την 1η 

Ιανουαρίου 2018, και ότι η απαγόρευση 

αυτή θα δημιουργήσει προκλήσεις 

ανακύκλωσης για την Ένωση οι οποίες 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος -1 (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 -1. επικροτεί τις προσπάθειες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή 

στήριξης στην κυκλική οικονομία μέσω 

της πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως μέσω 

δραστηριοτήτων προβολής οι οποίες θα 
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βοηθήσουν τα κράτη μέλη και τις 

περιφέρειες της ΕΕ στην απορρόφηση 

των κονδυλίων που προβλέπεται από την 

πολιτική συνοχής ότι διατίθενται για την 

κυκλική οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος -1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 -1α. επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΤΕπ 

παρείχε 2,4 δισ. ευρώ σε 

συγχρηματοδότηση έργων κυκλικής 

οικονομίας τα τελευταία πέντε έτη· 

υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες δανεισμού 

είναι πολύ μεγαλύτερες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 

έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την 

εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την 

κυκλική οικονομία, κατά την περίοδο 

2014-2020, η ενωσιακή στήριξη για την 

καινοτομία, τις ΜΜΕ, την οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και την προστασία του 

περιβάλλοντος ανέρχεται σε 150 

δισεκατομμύρια ευρώ και πολλοί από τους 

1. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 

έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την 

εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την 

κυκλική οικονομία, κατά την περίοδο 

2014-2020, η ενωσιακή στήριξη για την 

καινοτομία, τις ΜΜΕ, την οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και την προστασία του 

περιβάλλοντος ανέρχεται σε 150 

δισεκατομμύρια ευρώ και πολλοί από τους 

τομείς αυτούς συμβάλλουν στην 
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τομείς αυτούς συμβάλλουν στην 

υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας· 

υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας· 

τονίζει ότι η κυκλική οικονομία, πέρα από 

τη διαχείριση των αποβλήτων και 

προστασία του περιβάλλοντος, αφορά και 

τη ριζική μετατροπή της λειτουργίας τα 

οικονομίας, ώστε να γίνει στόχος της 

πολιτικής συνοχής και μετά το 2020· 

Or. el 

 

Τροπολογία  28 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. εκφράζει την ελπίδα ότι στον 

επόμενο προγραμματισμό για την περίοδο 

2021-2027 θα τεθεί ειδικός θεματικός 

στόχος για την κυκλική οικονομία, 

καθιστώντας έτσι πιο σαφή την 

επιτακτική ανάγκη για ριζική αλλαγή 

όσον αφορά τόσο τη δραστική μείωση 

των αποβλήτων αλλά και τον ίδιο τον 

τρόπο αντιμετώπισης των προϊόντων, την 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή 

τους για την επίτευξη των στόχων 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής που κατοχυρώνονται στις 

Συνθήκες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  29 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 1α. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων 

σχετικά με τις συμφωνίες εταιρικής 

σχέσης και τα επιχειρησιακά 

προγράμματα του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την 

τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, το 

ΕΚΤ χρησιμοποιήθηκε για τη στήριξη 

δράσεων με στόχο την εισαγωγή 

περισσότερο πράσινων μοντέλων 

οργάνωσης της εργασίας, και δράσεων 

στον πράσινο τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  30 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός 

ότι, όπως υπογραμμίζεται σε μελέτη που 

εκπονήθηκε για λογαριασμό της 

Επιτροπής, το υφιστάμενο πλαίσιο 

πολιτικής δεν αφήνει περιθώρια για να 

αξιοποιηθεί πλήρως η συμβολή της 

πολιτικής συνοχής στην κυκλική 

οικονομία· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, 

ότι ο ορισμός των υφιστάμενων 

κατηγοριών «τομέων παρέμβασης» που 

χρησιμοποιούνται για τις χρηματοδοτικές 

ενισχύσεις δεν καλύπτει την κυκλική 

οικονομία αυτή καθαυτή· 

2. αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός 

ότι, όπως υπογραμμίζεται σε μελέτη που 

εκπονήθηκε για λογαριασμό της 

Επιτροπής, το υφιστάμενο πλαίσιο 

πολιτικής δεν αφήνει περιθώρια για να 

αξιοποιηθεί πλήρως η συμβολή της 

πολιτικής συνοχής στην κυκλική 

οικονομία· σημειώνει εν συνεχεία με 

δυσαρέσκεια το γεγονός ότι η κυκλική 

οικονομία απουσιάζει από το τρέχον 

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο όπου 

μέσω της Πολιτικής Συνοχής οφείλει να 

ενισχυθεί. Σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, 

ότι ο ορισμός των υφιστάμενων 

κατηγοριών «τομέων παρέμβασης» που 

χρησιμοποιούνται για τις χρηματοδοτικές 

ενισχύσεις δεν καλύπτει την κυκλική 

οικονομία αυτή καθαυτή· 

Or. el 
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Τροπολογία  31 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός 

ότι, όπως υπογραμμίζεται σε μελέτη που 

εκπονήθηκε για λογαριασμό της 

Επιτροπής, το υφιστάμενο πλαίσιο 

πολιτικής δεν αφήνει περιθώρια για να 

αξιοποιηθεί πλήρως η συμβολή της 

πολιτικής συνοχής στην κυκλική 

οικονομία· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, 

ότι ο ορισμός των υφιστάμενων 

κατηγοριών «τομέων παρέμβασης» που 

χρησιμοποιούνται για τις χρηματοδοτικές 

ενισχύσεις δεν καλύπτει την κυκλική 

οικονομία αυτή καθαυτή· 

2. επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός 

ότι, όπως υπογραμμίζεται σε μελέτη που 

εκπονήθηκε για λογαριασμό της 

Επιτροπής, το υφιστάμενο πλαίσιο 

πολιτικής δεν αφήνει περιθώρια για να 

αξιοποιηθεί πλήρως η συμβολή της 

πολιτικής συνοχής στην κυκλική 

οικονομία· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 

το γεγονός ότι ο ορισμός των υφιστάμενων 

κατηγοριών «τομέων παρέμβασης» που 

χρησιμοποιούνται για τις χρηματοδοτικές 

ενισχύσεις δεν καλύπτει την κυκλική 

οικονομία αυτή καθαυτή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. ζητεί έκτακτη παρέμβαση της 

Επιτροπής για την εξυγίανση των χώρων 

που χρησιμοποιούνται για την απόρριψη 

και την παράνομη ταφή επικίνδυνων 

αποβλήτων, ενέργειες που θέτουν σε 

κίνδυνο την υγεία και την οικονομική και 

κοινωνική ευημερία των σχετικών 

πληθυσμών (για παράδειγμα στη 

λεγόμενη «Terra dei Fuochi» που 

βρίσκεται στην περιφέρεια της 

Καμπανίας)· 

Or. it 
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Τροπολογία  33 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. υπογραμμίζει τον ρόλο που 

διαδραματίζουν το πρόγραμμα-πλαίσιο 

για την έρευνα και την καινοτομία 

«Ορίζων 2020» και το πρόγραμμα LIFE 

2014-2020 στη χρηματοδότηση 

καινοτόμων έργων και στην παροχή 

στήριξης σε έργα για τη μείωση των 

αποβλήτων, την ανακύκλωση, την 

επαναχρησιμοποίηση, τα οποία 

συνδέονται με την κυκλική οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  34 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. σημειώνει ότι πολλές περιφέρειες 

έχουν χρησιμοποιήσει τις στρατηγικές τους 

έξυπνης εξειδίκευσης, ούτως ώστε να 

θέσουν προτεραιότητες σχετικά με την 

κυκλική οικονομία και να κατευθύνουν τις 

επενδύσεις τους στην έρευνα και την 

καινοτομία μέσω της πολιτικής συνοχής 

για την επίτευξη αυτού του στόχου· 

3. σημειώνει ότι πολλές περιφέρειες 

έχουν χρησιμοποιήσει τις στρατηγικές τους 

έξυπνης εξειδίκευσης, ούτως ώστε να 

θέσουν προτεραιότητες σχετικά με την 

κυκλική οικονομία και να κατευθύνουν τις 

επενδύσεις τους στην έρευνα και την 

καινοτομία μέσω της πολιτικής συνοχής 

για την επίτευξη αυτού του στόχου· καλεί 

τις τοπικές αρχές να καταβάλουν 

προσπάθειες για την υλοποίηση 

στρατηγικών έξυπνης ειδίκευσης· 

Or. ro 
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Τροπολογία  35 

Michela Giuffrida 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. σημειώνει ότι πολλές περιφέρειες 

έχουν χρησιμοποιήσει τις στρατηγικές τους 

έξυπνης εξειδίκευσης, ούτως ώστε να 

θέσουν προτεραιότητες σχετικά με την 

κυκλική οικονομία και να κατευθύνουν τις 

επενδύσεις τους στην έρευνα και την 

καινοτομία μέσω της πολιτικής συνοχής 

για την επίτευξη αυτού του στόχου· 

3. σημειώνει ότι πολλές περιφέρειες 

έχουν χρησιμοποιήσει τις στρατηγικές τους 

έξυπνης εξειδίκευσης, ούτως ώστε να 

θέσουν προτεραιότητες σχετικά με την 

κυκλική οικονομία και να κατευθύνουν τις 

επενδύσεις τους στην έρευνα και την 

καινοτομία μέσω της πολιτικής συνοχής 

για την επίτευξη αυτού του στόχου, 

διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο για 

τη στήριξη των επενδύσεων και των 

υποδομών που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των ΜΜΕ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  36 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. σημειώνει ότι πολλές περιφέρειες 

έχουν χρησιμοποιήσει τις στρατηγικές τους 

έξυπνης εξειδίκευσης, ούτως ώστε να 

θέσουν προτεραιότητες σχετικά με την 

κυκλική οικονομία και να κατευθύνουν τις 

επενδύσεις τους στην έρευνα και την 

καινοτομία μέσω της πολιτικής συνοχής 

για την επίτευξη αυτού του στόχου· 

3. εκφράζει ικανοποίηση για το 

γεγονός ότι πολλές περιφέρειες έχουν 

χρησιμοποιήσει τις στρατηγικές τους 

έξυπνης εξειδίκευσης, ούτως ώστε να 

θέσουν προτεραιότητες σχετικά με την 

κυκλική οικονομία και να κατευθύνουν τις 

επενδύσεις τους στην έρευνα και την 

καινοτομία μέσω της πολιτικής συνοχής 

για την επίτευξη αυτού του στόχου· η 

αξιοποίηση αυτή αποδεδειγμένα αποτελεί 

ορθή πρακτική και θα πρέπει να καταστεί 

συνήθης τρόπος λειτουργίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  37 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο των 

περιφερειών, των δήμων και των 

κοινοτήτων στην προώθηση της 

οικειοποίησης της ενεργειακής 

μετάβασης και στην από κάτω προώθηση 

των στόχων στους τομείς του κλίματος 

και της ενέργειας· σημειώνει ότι οι 

περιφέρειες και οι αστικές περιοχές είναι 

οι πλέον κατάλληλες για τη δοκιμή και 

την εφαρμογή ολοκληρωμένων 

ενεργειακών λύσεων σε άμεση σύνδεση με 

τους πολίτες· επικροτεί, εν προκειμένω, 

την πρωτοβουλία για τις έξυπνες πόλεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Μαρία Σπυράκη 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. επικροτεί τη δημιουργία 

ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την 

Απόδοση των Πόρων για τις ΜΜΕ· 

4. επικροτεί τη δημιουργία 

ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την 

Απόδοση των Πόρων για τις ΜΜΕ, καθώς 

και της Πλατφόρμας Υποστήριξης 

Χρηματοδότησης της Κυκλικής 

Οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 
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Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η 

κυκλική οικονομία υπερβαίνει τη 

διαχείριση αποβλήτων και περιλαμβάνει 

τομείς όπως οι πράσινες θέσεις εργασίας, 

οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 

απόδοση των πόρων, η βιοοικονομία, η 

διαχείριση των υδάτων, η ενεργειακή 

απόδοση, η σπατάλη τροφίμων, τα 

θαλάσσια απορρίμματα, η έρευνα και 

ανάπτυξη και η καινοτομία στους συναφείς 

κλάδους· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι 

υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων 

συνιστούν καίριας σημασίας στοιχείο για 

τη μείωση των γραμμικών προτύπων 

παραγωγής και κατανάλωσης· 

5. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η 

κυκλική οικονομία υπερβαίνει τη 

διαχείριση αποβλήτων και περιλαμβάνει 

τομείς όπως οι πράσινες θέσεις εργασίας· 

οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· η 

απόδοση των πόρων· η βιοοικονομία, η 

οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για την 

περιφερειακή ανάπτυξη, δεδομένου ότι 

αυξάνει τη συνοχή μεταξύ των 

περιφερειών μέσω της δυνατότητάς της 

να δημιουργεί θέσεις εργασίας και 

ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές· η 

διαχείριση των υδάτων· η ενεργειακή 

απόδοση· η σπατάλη τροφίμων· η 

γεωργική πολιτική με τη βιομηχανία 

βιοπροϊόντων της, η οποία αποσκοπεί 

στην αντικατάσταση των ορυκτών 

καυσίμων από φυσικές ύλες· τα θαλάσσια 

απορρίμματα· η έρευνα και ανάπτυξη και η 

καινοτομία στους συναφείς κλάδους· 

αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι υποδομές 

διαχείρισης απορριμμάτων συνιστούν 

καίριας σημασίας στοιχείο για τη μείωση 

των γραμμικών προτύπων παραγωγής και 

κατανάλωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Marc Joulaud, Franc Bogovič 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η 

κυκλική οικονομία υπερβαίνει τη 

διαχείριση αποβλήτων και περιλαμβάνει 

5. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η 

κυκλική οικονομία υπερβαίνει τη 

διαχείριση αποβλήτων και περιλαμβάνει 
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τομείς όπως οι πράσινες θέσεις εργασίας, 

οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 

απόδοση των πόρων, η βιοοικονομία, η 

διαχείριση των υδάτων, η ενεργειακή 

απόδοση, η σπατάλη τροφίμων, τα 

θαλάσσια απορρίμματα, η έρευνα και 

ανάπτυξη και η καινοτομία στους συναφείς 

κλάδους· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι 

υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων 

συνιστούν καίριας σημασίας στοιχείο για 

τη μείωση των γραμμικών προτύπων 

παραγωγής και κατανάλωσης· 

τομείς όπως οι πράσινες θέσεις εργασίας, 

οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 

απόδοση των πόρων, η επιμήκυνση της 

διάρκειας ζωής των προϊόντων μέσω της 

αλλαγής χρήσης, της επισκευής και της 

επαναχρησιμοποίησης, η βιοοικονομία, η 

διαχείριση των υδάτων, η ενεργειακή 

απόδοση, η σπατάλη τροφίμων, τα 

θαλάσσια απορρίμματα, η έρευνα και 

ανάπτυξη και η καινοτομία στους συναφείς 

κλάδους· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι 

υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων 

συνιστούν καίριας σημασίας στοιχείο για 

τη μείωση των γραμμικών προτύπων 

παραγωγής και κατανάλωσης· 

Or. fr 

Τροπολογία  41 

Μαρία Σπυράκη 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η 

κυκλική οικονομία υπερβαίνει τη 

διαχείριση αποβλήτων και περιλαμβάνει 

τομείς όπως οι πράσινες θέσεις εργασίας, 

οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 

απόδοση των πόρων, η βιοοικονομία, η 

διαχείριση των υδάτων, η ενεργειακή 

απόδοση, η σπατάλη τροφίμων, τα 

θαλάσσια απορρίμματα, η έρευνα και 

ανάπτυξη και η καινοτομία στους συναφείς 

κλάδους· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι 

υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων 

συνιστούν καίριας σημασίας στοιχείο για 

τη μείωση των γραμμικών προτύπων 

παραγωγής και κατανάλωσης· 

5. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η 

κυκλική οικονομία υπερβαίνει τη 

διαχείριση αποβλήτων και περιλαμβάνει 

τομείς όπως οι πράσινες θέσεις εργασίας, 

οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 

απόδοση των πόρων, η βιοοικονομία, η 

διαχείριση των υδάτων, η ενεργειακή 

απόδοση, η σπατάλη τροφίμων, τα 

θαλάσσια απορρίμματα, η βελτίωση της 

ποιότητας του αέρα, η έρευνα και 

ανάπτυξη και η καινοτομία στους συναφείς 

κλάδους· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι 

υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων 

συνιστούν καίριας σημασίας στοιχείο για 

τη μείωση των γραμμικών προτύπων 

παραγωγής και κατανάλωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 
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Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα 

ανακυκλωμένα υλικά καλύπτουν κατά 

μέσο όρο μόλις περίπου το 10% της 

ζήτησης της ΕΕ σε υλικά· λαμβάνοντας 

υπόψη τις νέες εξελίξεις στις παγκόσμιες 

αγορές, ιδίως την πρόσφατη απαγόρευση 

των άχρηστων πλαστικών και των 

αδιαχώριστων απορριμμάτων χαρτιού 

στην Κίνα, αναγνωρίζει τη νέα 

δυνατότητα των περιφερειών και των 

τοπικών κοινοτήτων να επενδύσουν στις 

υποδομές ανακύκλωσης, να 

δημιουργήσουν νέες πράσινες θέσεις 

εργασίας και να αντιμετωπίσουν τις 

τρέχουσες προκλήσεις μπροστά στις 

οποίες βρίσκεται η ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. τονίζει την ύπαρξη και σημασία 

μιας εκ των προτέρων αιρεσιμότητας στο 

πλαίσιο των ΕΔΕΤ, η οποία αφορά την 

«προώθηση των οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

στον τομέα των αποβλήτων»· 

αποδοκιμάζει, ωστόσο, την αμέλεια της 

ιεραρχίας των αποβλήτων και την έλλειψη 

σωστής εκτίμησης του μακροπρόθεσμου 

αντίκτυπου στο περιβάλλον σε σημαντικό 

αριθμό περιπτώσεων που 

συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ· 

6. τονίζει την ύπαρξη και σημασία 

μιας εκ των προτέρων αιρεσιμότητας στο 

πλαίσιο των ΕΔΕΤ, η οποία αφορά την 

«προώθηση των οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

στον τομέα των αποβλήτων»· 

αποδοκιμάζει, ωστόσο, την αμέλεια της 

ιεραρχίας των αποβλήτων και την έλλειψη 

σωστής εκτίμησης του μακροπρόθεσμου 

αντίκτυπου στο περιβάλλον σε σημαντικό 

αριθμό περιπτώσεων που 

συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ· 
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ωστόσο, οφείλει να ενθαρρύνει τους νέους 

επιχειρηματίες να κατευθυνθούν προς την 

κυκλική οικονομία και όχι να δρα με 

τιμωρητικό τρόπο ή με αποκλείσεις προς 

τις περιφέρειες που έχουν χαμηλά επίπεδα 

σε εισόδημα και ανάπτυξη· 

Or. el 

 

Τροπολογία  44 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. τονίζει την ύπαρξη και σημασία 

μιας εκ των προτέρων αιρεσιμότητας στο 

πλαίσιο των ΕΔΕΤ, η οποία αφορά την 

«προώθηση των οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

στον τομέα των αποβλήτων»· 

αποδοκιμάζει, ωστόσο, την αμέλεια της 

ιεραρχίας των αποβλήτων και την έλλειψη 

σωστής εκτίμησης του μακροπρόθεσμου 

αντίκτυπου στο περιβάλλον σε σημαντικό 

αριθμό περιπτώσεων που 

συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ· 

6. τονίζει την ύπαρξη και σημασία 

των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων στο 

πλαίσιο των ΕΔΕΤ, οι οποίες αφορούν τον 

θεματικό στόχο της διατήρησης και 

προστασίας του περιβάλλοντος και της 

προώθησης της αποτελεσματικής χρήσης 

των πόρων· επισημαίνει, ιδίως, την 

αιρεσιμότητα που αφορά την προώθηση 

των οικονομικά και περιβαλλοντικά 

βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των 

αποβλήτων, ωστόσο εφιστά την προσοχή 

στην ανάγκη για καλύτερη εξέταση της 

ιεραρχίας των αποβλήτων και παροχή 

σωστής εκτίμησης του μακροπρόθεσμου 

αντίκτυπου που έχουν στο περιβάλλον οι 

επενδύσεις στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Ruža Tomašić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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6. τονίζει την ύπαρξη και σημασία 

μιας εκ των προτέρων αιρεσιμότητας στο 

πλαίσιο των ΕΔΕΤ, η οποία αφορά την 

«προώθηση των οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

στον τομέα των αποβλήτων»· 

αποδοκιμάζει, ωστόσο, την αμέλεια της 

ιεραρχίας των αποβλήτων και την έλλειψη 

σωστής εκτίμησης του μακροπρόθεσμου 

αντίκτυπου στο περιβάλλον σε σημαντικό 

αριθμό περιπτώσεων που 

συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ· 

6. τονίζει την ύπαρξη και σημασία 

μιας εκ των προτέρων αιρεσιμότητας στο 

πλαίσιο των ΕΔΕΤ κατά την περίοδο 

προγραμματισμού μετά το 2020, η οποία 

αφορά την «προώθηση των οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

στον τομέα των αποβλήτων»· 

αποδοκιμάζει, ωστόσο, την αμέλεια της 

ιεραρχίας των αποβλήτων και την έλλειψη 

σωστής εκτίμησης του μακροπρόθεσμου 

αντίκτυπου στο περιβάλλον σε σημαντικό 

αριθμό περιπτώσεων που 

συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. τονίζει την ύπαρξη και σημασία 

μιας εκ των προτέρων αιρεσιμότητας στο 

πλαίσιο των ΕΔΕΤ, η οποία αφορά την 

«προώθηση των οικονομικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

στον τομέα των αποβλήτων»· 

αποδοκιμάζει, ωστόσο, την αμέλεια της 

ιεραρχίας των αποβλήτων και την έλλειψη 

σωστής εκτίμησης του μακροπρόθεσμου 

αντίκτυπου στο περιβάλλον σε σημαντικό 

αριθμό περιπτώσεων που 

συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Raffaele Fitto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. προσδοκά συντονισμό και 

μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ 

περιφερειών, ΜΜΕ και άλλων 

δημόσιων/ιδιωτικών φορέων προκειμένου 

να δημιουργηθούν νέες θεματικές 

πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης, ιδίως 

μεταξύ των τομέων γεωργικών ειδών 

διατροφής, ενέργειας και βιομηχανίας· 

Or. it 

 

Τροπολογία  48 

Ruža Tomašić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 

της ιεραρχίας των αποβλήτων ως 

προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας 

κυκλικής οικονομίας· επιπλέον, 

αναγνωρίζει μια αρνητική τάση επένδυσης 

των ΕΔΕΤ στα χαμηλότερα επίπεδα της 

ιεραρχίας των αποβλήτων, και ιδιαίτερα σε 

εγκαταστάσεις μηχανικής-βιολογικής 

επεξεργασίας (ΜΒΕ) και στην 

αποτέφρωση, γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει σε πλεονάζουσες ικανότητες και 

στον μακροπρόθεσμο τεχνολογικό 

εγκλωβισμό, με αποτέλεσμα να τίθεται σε 

κίνδυνο η επίτευξη των ενωσιακών στόχων 

ανακύκλωσης· 

7. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 

της ιεραρχίας των αποβλήτων ως 

προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας 

κυκλικής οικονομίας· επιπλέον, 

αναγνωρίζει μια αρνητική τάση επένδυσης 

των ΕΔΕΤ στα χαμηλότερα επίπεδα της 

ιεραρχίας των αποβλήτων, και ιδιαίτερα σε 

εγκαταστάσεις μηχανικής-βιολογικής 

επεξεργασίας (ΜΒΕ) και στην 

αποτέφρωση, γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει σε πλεονάζουσες ικανότητες και 

στον μακροπρόθεσμο τεχνολογικό 

εγκλωβισμό, με αποτέλεσμα να τίθεται σε 

κίνδυνο η επίτευξη των ενωσιακών στόχων 

ανακύκλωσης· υπενθυμίζει ότι η 

ενθάρρυνση της επιχειρηματικής 

κοινότητας να τηρήσει την ιεραρχία είναι 

ευκταίο να καταλήξει στην προσθήκη 

υλικών στη ροή των πόρων και να 

προσφέρει διεξόδους για τη χρήση τους 

στον τομέα της μεταποίησης· 

Or. en 
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Τροπολογία  49 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 

της ιεραρχίας των αποβλήτων ως 

προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας 

κυκλικής οικονομίας· επιπλέον, 

αναγνωρίζει μια αρνητική τάση επένδυσης 

των ΕΔΕΤ στα χαμηλότερα επίπεδα της 

ιεραρχίας των αποβλήτων, και ιδιαίτερα σε 

εγκαταστάσεις μηχανικής-βιολογικής 

επεξεργασίας (ΜΒΕ) και στην 

αποτέφρωση, γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει σε πλεονάζουσες ικανότητες και 

στον μακροπρόθεσμο τεχνολογικό 

εγκλωβισμό, με αποτέλεσμα να τίθεται σε 

κίνδυνο η επίτευξη των ενωσιακών στόχων 

ανακύκλωσης· 

7. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 

της ιεραρχίας των αποβλήτων ως 

προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας 

κυκλικής οικονομίας, καθώς και την 

ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας της 

αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε τα προϊόντα 

εκτός χρήσης και τα υλικά να μπορούν να 

ανιχνευθούν και να ανακτηθούν 

αποτελεσματικά· επιπλέον, αναγνωρίζει 

μια αρνητική τάση επένδυσης των ΕΔΕΤ 

στα χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας των 

αποβλήτων, και ιδιαίτερα σε 

εγκαταστάσεις μηχανικής-βιολογικής 

επεξεργασίας (ΜΒΕ) και στην 

αποτέφρωση, γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει σε πλεονάζουσες ικανότητες και 

στον μακροπρόθεσμο τεχνολογικό 

εγκλωβισμό, με αποτέλεσμα να τίθεται σε 

κίνδυνο η επίτευξη των ενωσιακών στόχων 

ανακύκλωσης· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  50 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 

της ιεραρχίας των αποβλήτων ως 

προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας 

κυκλικής οικονομίας· επιπλέον, 

αναγνωρίζει μια αρνητική τάση επένδυσης 

7. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 

της ιεραρχίας των αποβλήτων ως 

προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας 

κυκλικής οικονομίας· επιπλέον, 

αναγνωρίζει μια αρνητική τάση επένδυσης 
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των ΕΔΕΤ στα χαμηλότερα επίπεδα της 

ιεραρχίας των αποβλήτων, και ιδιαίτερα σε 

εγκαταστάσεις μηχανικής-βιολογικής 

επεξεργασίας (ΜΒΕ) και στην 

αποτέφρωση, γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει σε πλεονάζουσες ικανότητες και 

στον μακροπρόθεσμο τεχνολογικό 

εγκλωβισμό, με αποτέλεσμα να τίθεται σε 

κίνδυνο η επίτευξη των ενωσιακών στόχων 

ανακύκλωσης· 

των ΕΔΕΤ στα χαμηλότερα επίπεδα της 

ιεραρχίας των αποβλήτων, και ιδιαίτερα σε 

εγκαταστάσεις μηχανικής-βιολογικής 

επεξεργασίας (ΜΒΕ) και στην 

αποτέφρωση, γεγονός που σε ορισμένες 

περιπτώσεις οδηγεί σε πλεονάζουσες 

ικανότητες και στον μακροπρόθεσμο 

τεχνολογικό εγκλωβισμό, με αποτέλεσμα 

να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των 

ενωσιακών στόχων ανακύκλωσης· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  51 

Μαρία Σπυράκη 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 – εδάφιο 1 (νέο) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 τονίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας 

Urban Innovative Actions (καινοτόμες 

αστικές δράσεις), η οποία έχει εγκρίνει 

μέχρι στιγμής οκτώ καινοτόμα έργα που 

προτείνονται από τις αρχές των πόλεων 

για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, και 

καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και 

να αξιολογεί την υλοποίησή τους 

προκειμένου να διατυπώσει ευρύτερες 

πολιτικές κυκλικής οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. καλεί τις περιφέρειες και τις 

τοπικές αρχές να αποδεχθούν τα ειδικά 
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χαρακτηριστικά των βιολογικών 

αποβλήτων, καθώς και τη σημασία της 

χωριστής συλλογής και επεξεργασίας 

τους από άλλες ροές αποβλήτων, 

προωθώντας με τον τρόπο αυτό την 

υψηλής ποιότητας βιολογική 

ανακύκλωση η οποία δημιουργεί νέες 

θέσεις εργασίας, νέες αγορές και 

ευκαιρίες απόκτησης εισοδήματος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει τη σημασία της αρχής της 

εταιρικής σχέσης και τον σημαντικό ρόλο 

των συμφεροντούχων κατά την κατάρτιση 

συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 

επιχειρησιακών προγραμμάτων· ζητεί την 

ένθερμη συμμετοχή των εταίρων στις 

διαδικασίες χάραξης πολιτικής και την 

επαρκή ενσωμάτωση των στόχων της 

κυκλικής οικονομίας στα έγγραφα 

προγραμματισμού· 

8. τονίζει τη σημασία της αρχής της 

εταιρικής σχέσης και τον σημαντικό ρόλο 

των συμφεροντούχων κατά την κατάρτιση 

συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 

επιχειρησιακών προγραμμάτων· ζητεί την 

ένθερμη συμμετοχή των εταίρων στις 

διαδικασίες χάραξης πολιτικής και την 

επαρκή ενσωμάτωση των στόχων της 

κυκλικής οικονομίας στα έγγραφα 

προγραμματισμού· ενθαρρύνει τα κράτη 

μέλη να αναπτύξουν δικές τους εθνικές 

στρατηγικές στον συγκεκριμένο τομέα σε 

συντονισμό με την προσέγγιση της ΕΕ για 

την κυκλική οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει τη σημασία της αρχής της 

εταιρικής σχέσης και τον σημαντικό ρόλο 

των συμφεροντούχων κατά την κατάρτιση 

συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 

επιχειρησιακών προγραμμάτων· ζητεί την 

ένθερμη συμμετοχή των εταίρων στις 

διαδικασίες χάραξης πολιτικής και την 

επαρκή ενσωμάτωση των στόχων της 

κυκλικής οικονομίας στα έγγραφα 

προγραμματισμού· 

8. τονίζει τη σημασία της αρχής της 

εταιρικής σχέσης και τον σημαντικό ρόλο 

των συμφεροντούχων κατά την κατάρτιση 

συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 

επιχειρησιακών προγραμμάτων· ζητεί την 

ένθερμη συμμετοχή των εταίρων στις 

διαδικασίες χάραξης πολιτικής και την 

επαρκή ενσωμάτωση των στόχων της 

κυκλικής οικονομίας στα έγγραφα 

προγραμματισμού· επισημαίνει τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να 

παίξει στην επίτευξη της κυκλικής 

οικονομίας η τοπική αυτοδιοίκηση· 

Or. el 

 

Τροπολογία  55 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει τη σημασία της αρχής της 

εταιρικής σχέσης και τον σημαντικό ρόλο 

των συμφεροντούχων κατά την κατάρτιση 

συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 

επιχειρησιακών προγραμμάτων· ζητεί την 

ένθερμη συμμετοχή των εταίρων στις 

διαδικασίες χάραξης πολιτικής και την 

επαρκή ενσωμάτωση των στόχων της 

κυκλικής οικονομίας στα έγγραφα 

προγραμματισμού· 

8. τονίζει τη σημασία της αρχής της 

εταιρικής σχέσης και τον σημαντικό ρόλο 

όλων των συμφεροντούχων, ιδίως των 

περιφερειακών και τοπικών αρχών και 

του μη κυβερνητικού τομέα, κατά την 

κατάρτιση συμφωνιών εταιρικής σχέσης 

και επιχειρησιακών προγραμμάτων ζητεί 

την ένθερμη συμμετοχή των εταίρων στις 

διαδικασίες χάραξης πολιτικής και την 

επαρκή ενσωμάτωση των στόχων της 

κυκλικής οικονομίας στα έγγραφα 

προγραμματισμού· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  56 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει τη σημασία της αρχής της 

εταιρικής σχέσης και τον σημαντικό ρόλο 

των συμφεροντούχων κατά την κατάρτιση 

συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 

επιχειρησιακών προγραμμάτων· ζητεί την 

ένθερμη συμμετοχή των εταίρων στις 

διαδικασίες χάραξης πολιτικής και την 

επαρκή ενσωμάτωση των στόχων της 

κυκλικής οικονομίας στα έγγραφα 

προγραμματισμού· 

8. τονίζει τη σημασία της αρχής της 

εταιρικής σχέσης και τον σημαντικό ρόλο 

των συμφεροντούχων κατά την κατάρτιση 

συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 

επιχειρησιακών προγραμμάτων· ζητεί την 

ένθερμη συμμετοχή των εταίρων και τη 

δημιουργία οριζόντιων εταιρικών 

σχέσεων στις διαδικασίες χάραξης 

πολιτικής και την επαρκή ενσωμάτωση 

των στόχων της κυκλικής οικονομίας στα 

έγγραφα προγραμματισμού· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  57 

Ruža Tomašić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. τονίζει τη σημασία της αρχής της 

εταιρικής σχέσης και τον σημαντικό ρόλο 

των συμφεροντούχων κατά την κατάρτιση 

συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 

επιχειρησιακών προγραμμάτων· ζητεί την 

ένθερμη συμμετοχή των εταίρων στις 

διαδικασίες χάραξης πολιτικής και την 

επαρκή ενσωμάτωση των στόχων της 

κυκλικής οικονομίας στα έγγραφα 

προγραμματισμού· 

8. τονίζει τη σημασία της αρχής της 

εταιρικής σχέσης και τον σημαντικό ρόλο 

των συμφεροντούχων κατά την κατάρτιση 

συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 

επιχειρησιακών και περιφερειακών 

προγραμμάτων· ζητεί την ένθερμη και 

διαφανή συμμετοχή των εταίρων στις 

διαδικασίες χάραξης πολιτικής και την 

επαρκή και έγκαιρη ενσωμάτωση των 

στόχων της κυκλικής οικονομίας στα 

έγγραφα προγραμματισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Maria Gabriela Zoană 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. υπογραμμίζει τη σημασία του 

ρόλου των συμπράξεων δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών που να λαμβάνουν υπόψη τον 

κύκλο ζωής, ώστε να μπορέσουν στη 

συνέχεια να εφαρμοστούν τα τέσσερα 

μοντέλα σχεδιασμού που θα μπορούσαν 

να λειτουργήσουν σε μια κυκλική 

οικονομία: σχεδιασμός για τη μακροζωία, 

σχεδιασμός για ενοικίαση/υπηρεσίες, 

σχεδιασμός για την επαναχρησιμοποίηση 

στην παραγωγή και σχεδιασμός για την 

αξιοποίηση των υλικών· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  59 

Michela Giuffrida 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η 

τροποποίηση και η προσαρμογή των 

υφιστάμενων στρατηγικών και μοντέλων 

της αγοράς που θα συνοδεύουν τις 

περιφέρειες σε διαδικασία μετάβασης 

προς τη συγκεκριμένη περισσότερο 

βιώσιμη μορφή οικονομίας, προωθώντας 

παράλληλα την οικονομική, βιομηχανική 

και περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα· 

Or. it 

 

Τροπολογία  60 

Davor Škrlec 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. ζητεί επιτακτικά την εφαρμογή 

της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της 

συντονισμένης πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης και την εφαρμογή της 

αρχής της εταιρικής σχέσης, με πλήρη 

διαφάνεια· ζητεί επίσης τη συμμετοχή 

των τοπικών κοινοτήτων και την ευρεία 

συμμετοχή του κοινού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  61 

Michela Giuffrida 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8β. υπογραμμίζει την ανάγκη να 

προσαρμοστεί η εν λόγω αλλαγή σε μια 

κανονιστική αναθεώρηση με την οποία 

θα απλουστευθεί η τήρηση των κανόνων, 

ενθαρρύνοντας την ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ όλων των 

παραγόντων που συμμετέχουν στις 

διαδικασίες της κυκλικής οικονομίας· 

Or. it 

 

Τροπολογία  62 

Maria Gabriela Zoană 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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9. σημειώνει ότι τα έργα που 

συνδέονται με την κυκλική οικονομία και 

τα οποία έχουν λάβει στήριξη από την 

πολιτική συνοχής έχουν αποφέρει 

μεγαλύτερα οφέλη στις περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες· ως εκ τούτου, 

προτρέπει τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες να καταβάλουν μεγαλύτερες 

προσπάθειες, ούτως ώστε να επιτύχουν 

τεχνολογικά άλματα με την υλοποίηση 

περισσότερων έργων που τηρούν τις αρχές 

τις κυκλικής οικονομίας· 

9. σημειώνει ότι τα έργα που 

συνδέονται με την κυκλική οικονομία και 

τα οποία έχουν λάβει στήριξη από την 

πολιτική συνοχής έχουν αποφέρει 

μεγαλύτερα οφέλη στις περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες· ως εκ τούτου, 

προτρέπει τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες να καταβάλουν μεγαλύτερες 

προσπάθειες, ούτως ώστε να επιτύχουν 

τεχνολογικά άλματα με την υλοποίηση 

περισσότερων έργων που τηρούν τις αρχές 

τις κυκλικής οικονομίας, αλλά και μέσω 

εταιρικών σχέσεων και στενότερης 

συνεργασίας με ομάδες δικαιούχων, όπως 

ειδικών στα υλικά, χημικών, παραγωγών 

και ανακυκλωτών, ιδίως στον κλάδο 

«Βιομηχανία 2020 και Κυκλική 

Οικονομία»· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  63 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. σημειώνει ότι τα έργα που 

συνδέονται με την κυκλική οικονομία και 

τα οποία έχουν λάβει στήριξη από την 

πολιτική συνοχής έχουν αποφέρει 

μεγαλύτερα οφέλη στις περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες· ως εκ τούτου, 

προτρέπει τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες να καταβάλουν μεγαλύτερες 

προσπάθειες, ούτως ώστε να επιτύχουν 

τεχνολογικά άλματα με την υλοποίηση 

περισσότερων έργων που τηρούν τις αρχές 

τις κυκλικής οικονομίας· 

9. σημειώνει ότι τα έργα που 

συνδέονται με την κυκλική οικονομία και 

τα οποία έχουν λάβει στήριξη από την 

πολιτική συνοχής έχουν αποφέρει 

μεγαλύτερα οφέλη στις περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες· αναγνωρίζει τη 

μειωμένη διοικητική ικανότητα αυτών 

των περιφερειών και, ως εκ τούτου, 

προτρέπει τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες να προσφύγουν σε ειδικούς 

και να καταβάλουν μεγαλύτερες 

προσπάθειες, ούτως ώστε να επιτύχουν 

τεχνολογικά άλματα με την υλοποίηση 

περισσότερων έργων που τηρούν τις αρχές 

τις κυκλικής οικονομίας· 

Or. ro 
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Τροπολογία  64 

Μαρία Σπυράκη 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. σημειώνει ότι τα έργα που 

συνδέονται με την κυκλική οικονομία και 

τα οποία έχουν λάβει στήριξη από την 

πολιτική συνοχής έχουν αποφέρει 

μεγαλύτερα οφέλη στις περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες· ως εκ τούτου, 

προτρέπει τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες να καταβάλουν μεγαλύτερες 

προσπάθειες, ούτως ώστε να επιτύχουν 

τεχνολογικά άλματα με την υλοποίηση 

περισσότερων έργων που τηρούν τις αρχές 

τις κυκλικής οικονομίας· 

9. σημειώνει ότι τα έργα που 

συνδέονται με την κυκλική οικονομία και 

τα οποία έχουν λάβει στήριξη από την 

πολιτική συνοχής έχουν αποφέρει 

μεγαλύτερα οφέλη στις περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες· ως εκ τούτου, 

καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 

ικανότητα των λιγότερο ανεπτυγμένων 

περιφερειών προκειμένου να τις βοηθήσει 
να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες, 

ούτως ώστε να επιτύχουν τεχνολογικά 

άλματα με την υλοποίηση περισσότερων 

έργων που τηρούν τις αρχές τις κυκλικής 

οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  65 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. σημειώνει ότι τα έργα που 

συνδέονται με την κυκλική οικονομία και 

τα οποία έχουν λάβει στήριξη από την 

πολιτική συνοχής έχουν αποφέρει 

μεγαλύτερα οφέλη στις περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες· ως εκ τούτου, 

προτρέπει τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες να καταβάλουν μεγαλύτερες 

προσπάθειες, ούτως ώστε να επιτύχουν 

τεχνολογικά άλματα με την υλοποίηση 

9. σημειώνει ότι τα έργα που 

συνδέονται με την κυκλική οικονομία και 

τα οποία έχουν λάβει στήριξη από την 

πολιτική συνοχής έχουν αποφέρει 

μεγαλύτερα οφέλη στις περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες· ως εκ τούτου, 

προτρέπει τις εθνικές αρχές που είναι 

αρμόδιες για τον προγραμματισμό και τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να 

καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες, 

ούτως ώστε να επιτύχουν τεχνολογικά 
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περισσότερων έργων που τηρούν τις αρχές 

τις κυκλικής οικονομίας· 

άλματα με την υλοποίηση περισσότερων 

έργων που τηρούν τις αρχές τις κυκλικής 

οικονομίας· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  66 

Ruža Tomašić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. σημειώνει ότι τα έργα που 

συνδέονται με την κυκλική οικονομία και 

τα οποία έχουν λάβει στήριξη από την 

πολιτική συνοχής έχουν αποφέρει 

μεγαλύτερα οφέλη στις περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες· ως εκ τούτου, 

προτρέπει τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες να καταβάλουν μεγαλύτερες 

προσπάθειες, ούτως ώστε να επιτύχουν 

τεχνολογικά άλματα με την υλοποίηση 

περισσότερων έργων που τηρούν τις αρχές 

τις κυκλικής οικονομίας· 

9. σημειώνει ότι τα έργα που 

συνδέονται με την κυκλική οικονομία και 

τα οποία έχουν λάβει στήριξη από την 

πολιτική συνοχής έχουν αποφέρει 

μεγαλύτερα οφέλη στις περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες· ως εκ τούτου, 

προτρέπει τα κράτη μέλη και τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες να καταβάλουν 

μεγαλύτερες προσπάθειες και να 

δημιουργήσουν συνθήκες, ούτως ώστε να 

επιτύχουν τεχνολογικά άλματα με την 

υλοποίηση περισσότερων έργων που 

τηρούν τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. ζητά να δοθεί προσοχή στις 

εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες, από 

τη μετάβαση σε βιολογικές πρώτες ύλες 

και μεθόδους βιολογικής επεξεργασίας θα 

μπορούσαν να εξοικονομηθούν έως 2,5 

δισεκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου 
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διοξειδίου του άνθρακα ετησίως έως το 

2030, αυξάνοντας πολλαπλασιαστικά τις 

αγορές πρώτων υλών βιολογικής 

προέλευσης και νέων καταναλωτικών 

προϊόντων· υπογραμμίζει την ύψιστη 

σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των 

φυσικών πόρων και της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας, με παράλληλη 

αξιοποίησή τους ώστε να προκύψουν 

προϊόντα, υλικά και καύσιμα βιολογικής 

προέλευσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. υπογραμμίζει το δυναμικό της 

βιοοικονομίας για την περιφερειακή 

ανάπτυξη· ζητεί να ενισχυθεί η χρήση των 

ΕΔΕΤ, ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι 

υφιστάμενες καινοτομίες και παράλληλα 

να καλλιεργηθεί η καινοτομία στο πλαίσιο 

της ανάπτυξης βιολογικών, 

βιοαποδομήσιμων και 

λιπασματοποιήσιμων υλικών τα οποία θα 

παράγονται από αποθέματα βιοτροφών που 

αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης 

διαχείρισης· 

10. υπογραμμίζει το δυναμικό της 

βιοοικονομίας για την περιφερειακή 

ανάπτυξη· ζητεί να ενισχυθεί η χρήση των 

ΕΔΕΤ μέσω πολιτικών ενθάρρυνσης των 

πιθανών δικαιούχων, ούτως ώστε να 

υλοποιηθούν οι υφιστάμενες καινοτομίες 

και παράλληλα να καλλιεργηθεί η 

καινοτομία στο πλαίσιο της ανάπτυξης 

βιολογικών, βιοαποδομήσιμων και 

λιπασματοποιήσιμων υλικών τα οποία θα 

παράγονται από αποθέματα βιοτροφών που 

αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης 

διαχείρισης· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  69 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. υπογραμμίζει το δυναμικό της 

βιοοικονομίας για την περιφερειακή 

ανάπτυξη· ζητεί να ενισχυθεί η χρήση των 

ΕΔΕΤ, ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι 

υφιστάμενες καινοτομίες και παράλληλα 

να καλλιεργηθεί η καινοτομία στο πλαίσιο 

της ανάπτυξης βιολογικών, 

βιοαποδομήσιμων και 

λιπασματοποιήσιμων υλικών τα οποία θα 

παράγονται από αποθέματα βιοτροφών που 

αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης 

διαχείρισης· 

10. υπογραμμίζει το δυναμικό της 

βιοοικονομίας για την τοπική και 

περιφερειακή ανάπτυξη· ζητεί να ενισχυθεί 

η χρήση των ΕΔΕΤ, ούτως ώστε να 

υλοποιηθούν οι υφιστάμενες καινοτομίες 

και παράλληλα να καλλιεργηθεί η 

καινοτομία στο πλαίσιο της ανάπτυξης 

βιολογικών, βιοαποδομήσιμων, 

ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων 

υλικών τα οποία θα παράγονται από 

αποθέματα βιοτροφών που αποτελούν 

αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Μαρία Σπυράκη 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. υπογραμμίζει το δυναμικό της 

βιοοικονομίας για την περιφερειακή 

ανάπτυξη· ζητεί να ενισχυθεί η χρήση των 

ΕΔΕΤ, ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι 

υφιστάμενες καινοτομίες και παράλληλα 

να καλλιεργηθεί η καινοτομία στο πλαίσιο 

της ανάπτυξης βιολογικών, 

βιοαποδομήσιμων και 

λιπασματοποιήσιμων υλικών τα οποία θα 

παράγονται από αποθέματα βιοτροφών που 

αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης 

διαχείρισης· 

10. υπογραμμίζει το δυναμικό της 

βιοοικονομίας για την περιφερειακή 

ανάπτυξη· ζητεί να ενισχυθεί η χρήση των 

ΕΔΕΤ, ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι 

υφιστάμενες καινοτομίες και παράλληλα 

να καλλιεργηθεί η καινοτομία στο πλαίσιο 

της ανάπτυξης βιολογικών, 

βιοαποδομήσιμων και 

λιπασματοποιήσιμων πηγών ενέργειας και 

υλικών τα οποία θα παράγονται από 

αποθέματα βιοτροφών που αποτελούν 

αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. επισημαίνει ότι πέρα από τις 

τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, 

κίνητρα πρέπει να δοθούν και στους 

ίδιους τους καταναλωτές, με διαρκή 

ενημέρωση και προτροπή για αλλαγή της 

καταναλωτικής τους συμπεριφοράς σε 

θέματα διαχείρισης και παραγωγής 

αποβλήτων, ανακύκλωσης καθώς και σε 

θέματα που αφορούν βιώσιμες λύσεις 

στην καθημερινότητά τους· 

Or. el 

 

Τροπολογία  72 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση των 

τοπικών αρχών στη χρηματοδότηση, ούτως 

ώστε να καταστούν δυνατές οι επενδύσεις 

σε πράσινες θέσεις εργασίας και στην 

τοπική ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ 

άλλων στην ενεργειακή απόδοση, στην 

αποκεντρωμένη διανομή ενέργειας και 

στην κυκλική οικονομία· 

11. ζητεί να βελτιωθεί και να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών στη 

χρηματοδότηση, ούτως ώστε να καταστούν 

δυνατές οι επενδύσεις σε πράσινες θέσεις 

εργασίας, στην έξυπνη εξειδίκευση, σε 

περαιτέρω ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 

αναγκαίες υποδομές και τις φιλικές προς 

το περιβάλλον τεχνολογίες, στη μετάβαση 

από τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, καθώς και στην τοπική 

ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ άλλων στην 

ενεργειακή απόδοση, στην αποκεντρωμένη 

διανομή ενέργειας και στην κυκλική 

οικονομία· 

Or. en 
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Τροπολογία  73 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση των 

τοπικών αρχών στη χρηματοδότηση, ούτως 

ώστε να καταστούν δυνατές οι επενδύσεις 

σε πράσινες θέσεις εργασίας και στην 

τοπική ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ 

άλλων στην ενεργειακή απόδοση, στην 

αποκεντρωμένη διανομή ενέργειας και 

στην κυκλική οικονομία· 

11. ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση των 

τοπικών αρχών στη χρηματοδότηση, ούτως 

ώστε να καταστούν δυνατές οι επενδύσεις 

σε πράσινες θέσεις εργασίας και στην 

τοπική ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ 

άλλων στην ενεργειακή απόδοση, στην 

αποκεντρωμένη διανομή ενέργειας και 

στην κυκλική οικονομία· ζητεί 

προγράμματα χρηματοδότησης 

προσαρμοσμένα στο προφίλ των 

περιφερειών, τα οποία αποσκοπούν στην 

αξιοποίηση του περιφερειακού δυναμικού 

σε αειφόρο ενέργεια· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  74 

Maria Gabriela Zoană 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση των 

τοπικών αρχών στη χρηματοδότηση, ούτως 

ώστε να καταστούν δυνατές οι επενδύσεις 

σε πράσινες θέσεις εργασίας και στην 

τοπική ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ 

άλλων στην ενεργειακή απόδοση, στην 

αποκεντρωμένη διανομή ενέργειας και 

στην κυκλική οικονομία· 

11. ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση των 

τοπικών αρχών στη χρηματοδότηση, 

μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένης 

συνεργασίας με τα ΕΤΕπ στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών 

Συμβουλών, ούτως ώστε να καταστεί 

δυνατή η αύξηση των επενδύσεων σε 

πράσινες θέσεις εργασίας και στην τοπική 

ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ άλλων στην 

ενεργειακή απόδοση, στην αποκεντρωμένη 

διανομή ενέργειας και στην κυκλική 

οικονομία· 

Or. ro 



 

PE620.811v01-00 42/70 AM\1150404EL.docx 

EL 

 

Τροπολογία  75 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση των 

τοπικών αρχών στη χρηματοδότηση, ούτως 

ώστε να καταστούν δυνατές οι επενδύσεις 

σε πράσινες θέσεις εργασίας και στην 

τοπική ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ 

άλλων στην ενεργειακή απόδοση, στην 

αποκεντρωμένη διανομή ενέργειας και 

στην κυκλική οικονομία· 

11. ζητεί να διευκολυνθεί και να 

βελτιωθεί η πρόσβαση των τοπικών αρχών 

στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω 

της ενίσχυσης της διοικητικής 

ικανότητας, ούτως ώστε να καταστούν 

δυνατές οι επενδύσεις σε πράσινες θέσεις 

εργασίας και στην τοπική ενεργειακή 

μετάβαση, μεταξύ άλλων στην ενεργειακή 

απόδοση, στην αποκεντρωμένη διανομή 

ενέργειας και στην κυκλική οικονομία· 

Or. it 

 

Τροπολογία  76 

Ruža Tomašić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση των 

τοπικών αρχών στη χρηματοδότηση, ούτως 

ώστε να καταστούν δυνατές οι επενδύσεις 

σε πράσινες θέσεις εργασίας και στην 

τοπική ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ 

άλλων στην ενεργειακή απόδοση, στην 

αποκεντρωμένη διανομή ενέργειας και 

στην κυκλική οικονομία· 

11. ζητεί να βελτιωθεί και να καταστεί 

περισσότερο διαφανής η πρόσβαση των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών στη 

χρηματοδότηση, ούτως ώστε να καταστούν 

δυνατές οι επενδύσεις σε πράσινες θέσεις 

εργασίας, στη διαχείριση των αποβλήτων 

και στην τοπική ενεργειακή μετάβαση, 

μεταξύ άλλων στην ενεργειακή απόδοση, 

στην αποκεντρωμένη διανομή ενέργειας 

και στην κυκλική οικονομία· 

Or. en 
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Τροπολογία  77 

Μαρία Σπυράκη 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση των 

τοπικών αρχών στη χρηματοδότηση, ούτως 

ώστε να καταστούν δυνατές οι επενδύσεις 

σε πράσινες θέσεις εργασίας και στην 

τοπική ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ 

άλλων στην ενεργειακή απόδοση, στην 

αποκεντρωμένη διανομή ενέργειας και 

στην κυκλική οικονομία· 

11. ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση των 

τοπικών αρχών στη χρηματοδότηση, ούτως 

ώστε να καταστούν δυνατές οι επενδύσεις 

σε πράσινες θέσεις εργασίας και στην 

τοπική ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ 

άλλων στην ενεργειακή απόδοση, στην 

αποκεντρωμένη διανομή ενέργειας, σε 

καινοτομίες στον τομέα της καθαρής 

ενέργειας, και στην κυκλική οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση των 

τοπικών αρχών στη χρηματοδότηση, ούτως 

ώστε να καταστούν δυνατές οι επενδύσεις 

σε πράσινες θέσεις εργασίας και στην 

τοπική ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ 

άλλων στην ενεργειακή απόδοση, στην 

αποκεντρωμένη διανομή ενέργειας και 

στην κυκλική οικονομία· 

11. ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση των 

περιφερειακών και τοπικών αρχών στη 

χρηματοδότηση, ούτως ώστε να καταστούν 

δυνατές οι επενδύσεις σε πράσινες θέσεις 

εργασίας και στην τοπική ενεργειακή 

μετάβαση, μεταξύ άλλων στην ενεργειακή 

απόδοση, στην αποκεντρωμένη διανομή 

ενέργειας και στην κυκλική οικονομία· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  79 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. υπογραμμίζει την ανάγκη για 

καλύτερη ενσωμάτωση των πράσινων 

θέσεων εργασίας στις συμφωνίες 

εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 

προγράμματα, βελτιώνοντας με τον τρόπο 

αυτό τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο των ΕΔΕΤ· αναγνωρίζει ότι οι 

πράσινες θέσεις εργασίας έχουν άμεσες 

επιπτώσεις στην ανθεκτικότητα και στην 

ανταγωνιστικότητα των εθνικών, 

περιφερειακών και τοπικών οικονομιών, 

συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης και της 

απόδοσης των πρώτων υλών, στον 

περιορισμό των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, στην ελαχιστοποίηση των 

αποβλήτων και της ρύπανσης, στην 

προστασία και την αποκατάσταση των 

οικοσυστημάτων, καθώς και στη στήριξη 

της προσαρμογής στις συνθήκες που 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα της 

κλιματικής αλλαγής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Μαρία Σπυράκη 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. επισημαίνει τις πρωτοβουλίες του 

ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων για στήριξη και προώθηση 

έργων σχετικά με την κυκλική οικονομία, 

από τις οποίες προέκυψε 

συγχρηματοδότηση με ποσό άνω των 2,4 

δισ. ευρώ σε έργα κυκλικής οικονομίας 

για τη διαχείριση αποβλήτων, τη 

διαχείριση των υδάτων και την έρευνα 

και ανάπτυξη αγροτικών επιχειρήσεων· 
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τονίζει τη σημασία του συνδυασμού των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων με το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 

προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα 

κυκλικής οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11β. καλεί τα κράτη μέλη, τις 

περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να 

ενθαρρύνουν τη δημιουργία και την 

παροχή στήριξης σε δίκτυα 

επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, 

ιδίως εκείνα που λειτουργούν ως 

επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, 

διευκολύνοντας την πρόσβαση των εν 

λόγω δικτύων σε σημεία συλλογής 

αποβλήτων και προωθώντας τη χρήση 

ΕΔΕΤ, οικονομικών μέσων, κριτηρίων 

αναδοχής συμβάσεων, ποσοτικών 

στόχων, και άλλων μέσων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. επισημαίνει ότι, από δείγμα 32 

επιχειρησιακών προγραμμάτων που 

εξετάστηκαν στο πλαίσιο μελέτης για την 

12. επισημαίνει ότι, από δείγμα 32 

επιχειρησιακών προγραμμάτων που 

εξετάστηκαν στο πλαίσιο μελέτης για την 
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ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 

διάστασης στα ταμεία πολιτικής συνοχής, 

εννέα αφορούν την κυκλική οικονομία και 

έξι τις πράσινες θέσεις εργασίας· 

επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που 

καταβάλλουν επί του παρόντος οι εθνικές 

και περιφερειακές αρχές, αλλά ταυτόχρονα 

καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 

ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στα 

επιχειρησιακά προγράμματά τους και στις 

συμφωνίες εταιρικής σχέσης τους· 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 

διάστασης στα ταμεία πολιτικής συνοχής, 

εννέα αφορούν την κυκλική οικονομία και 

έξι τις πράσινες θέσεις εργασίας· 

επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που 

καταβάλλουν επί του παρόντος οι εθνικές 

και περιφερειακές αρχές, αλλά ταυτόχρονα 

καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 

ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στα 

επιχειρησιακά προγράμματά τους και στις 

συμφωνίες εταιρικής σχέσης τους· επιμένει 

στην παροχή στήριξης στις περιφέρειες 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 

μετάβαση στην κυκλική οικονομία· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  83 

Ruža Tomašić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. επισημαίνει ότι, από δείγμα 32 

επιχειρησιακών προγραμμάτων που 

εξετάστηκαν στο πλαίσιο μελέτης για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 

διάστασης στα ταμεία πολιτικής συνοχής, 

εννέα αφορούν την κυκλική οικονομία και 

έξι τις πράσινες θέσεις εργασίας· 

επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που 

καταβάλλουν επί του παρόντος οι εθνικές 

και περιφερειακές αρχές, αλλά ταυτόχρονα 

καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 

ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στα 

επιχειρησιακά προγράμματά τους και στις 

συμφωνίες εταιρικής σχέσης τους· 

12. επισημαίνει ότι, από δείγμα 32 

επιχειρησιακών προγραμμάτων που 

εξετάστηκαν στο πλαίσιο μελέτης για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 

διάστασης στα ταμεία πολιτικής συνοχής, 

εννέα αφορούν την κυκλική οικονομία και 

έξι τις πράσινες θέσεις εργασίας· 

επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που 

καταβάλλουν επί του παρόντος οι εθνικές 

και περιφερειακές αρχές, αλλά ταυτόχρονα 

καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 

ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στα 

επιχειρησιακά και περιφερειακά 

προγράμματά τους και στις συμφωνίες 

εταιρικής σχέσης τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 
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Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. εκφράζει τη λύπη του για την 

ποιοτική απουσία ή έλλειψη κατάλληλων 

σχεδίων για τα απόβλητα σε ορισμένες 

περιφέρειες της νότιας Ιταλίας, γεγονός 

που ενέχει κινδύνους όχι μόνο για τη 

δημόσια υγεία αλλά και για τη διάθεση 

χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά 

και επενδυτικά ταμεία στις σχετικές 

περιοχές λόγω της μη εκπλήρωσης των 

συναφών εκ των προτέρων 

αιρεσιμοτήτων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  85 

Maria Gabriela Zoană 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. καλεί τα κράτη μέλη να 

εξασφαλίσουν την κατάλληλη 

ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας σε 

προγράμματα εκπαίδευσης, 

επαγγελματικής κατάρτισης και 

επανεκπαίδευσης με διεπιστημονικό 

τρόπο, ώστε να ενθαρρυνθεί η κατάρτιση 

νέων δεξιοτήτων, οι οποίες στη συνέχεια 

θα συμβάλουν στον επαναπροσδιορισμό 

νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στην 

ανάδυση νέων θέσεων εργασίας· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  86 
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Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. καλεί τις εθνικές και 

περιφερειακές αρχές που είναι 

επιφορτισμένες με την προετοιμασία των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων να 

ενσωματώσουν περισσότερο την κυκλική 

οικονομία στα προγράμματα εδαφικής 

συνεργασίας, ιδίως στα διασυνοριακά 

προγράμματα, και να εφαρμόσουν 

διασυνοριακές λύσεις που μπορούν να 

αποφέρουν αποδοτικότερο και φθηνότερα 

αποτελέσματα· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  87 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι ο μελλοντικός 

προγραμματισμός των ΕΔΕΤ θα πρέπει να 

ενσωματώσει καλύτερα τα εθνικά σχέδια 

για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030· 

13. θεωρεί ότι ο μελλοντικός 

προγραμματισμός των ΕΔΕΤ θα πρέπει να 

ενσωματώσει καλύτερα τα εθνικά σχέδια 

για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030, 

μέσω της χρήσης δεικτών κοινών με 

εκείνους που περιλαμβάνονται στον 

κανονισμό σχετικά με τη διακυβέρνηση 

της Ενεργειακής Ένωσης, εφόσον είναι 

δυνατόν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι ο μελλοντικός 

προγραμματισμός των ΕΔΕΤ θα πρέπει να 

ενσωματώσει καλύτερα τα εθνικά σχέδια 

για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030· 

13. θεωρεί ότι ο μελλοντικός 

προγραμματισμός της μελλοντικής 

περίοδο προγραμματισμού των ΕΔΕΤ θα 

πρέπει να ενσωματώσει καλύτερα τα 

εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 

κλίμα για το 2030· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  89 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. θεωρεί ότι ο μελλοντικός 

προγραμματισμός των ΕΔΕΤ θα πρέπει να 

ενσωματώσει καλύτερα τα εθνικά σχέδια 

για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030· 

13. θεωρεί ότι ο μελλοντικός 

προγραμματισμός των ΕΔΕΤ θα πρέπει να 

συντονίσει καλύτερα τα εθνικά σχέδια για 

την ενέργεια και το κλίμα για το 2030· 

Or. en 

 

Τροπολογία  90 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. καλεί τα κράτη μέλη να 

αξιοποιήσουν την ευκαιρία για περαιτέρω 

ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας 

στα υφιστάμενα επιχειρησιακά 

προγράμματα κατά την περίοδο 

αναθεώρησης· πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη 

συγκεκριμένη διαδικασία, παρέχοντας 
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παράλληλα βοήθεια στα κράτη μέλη όσον 

αφορά την ανάλυση της τρέχουσας 

κατάστασης και των τομέων στους 

οποίους θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ή 

να προστεθούν η κυκλική οικονομία και 

οι αρχές της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Ruža Tomašić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί τα κράτη μέλη να 

καλλιεργήσουν τη διασυνοριακή 

συνεργασία, ιδίως μέσω της ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ), ούτως ώστε 

να υλοποιήσουν έργα κυκλικής 

οικονομίας· 

14. καλεί τα κράτη μέλη να 

καλλιεργήσουν τη διασυνοριακή 

συνεργασία, ιδίως μέσω της ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ), ούτως ώστε 

να υλοποιήσουν έργα κυκλικής 

οικονομίας· τονίζει, περαιτέρω, τη 

σημασία της εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων 

μέσω των προενταξιακών συμφωνιών με 

τρίτα κράτη για την αντιμετώπιση των 

διαρκών προκλήσεων, ιδίως στον τομέα 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί τα κράτη μέλη να 

καλλιεργήσουν τη διασυνοριακή 

συνεργασία, ιδίως μέσω της ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ), ούτως ώστε 

14. θεωρεί ότι θα πρέπει να 

ενισχυθούν περαιτέρω ο ρόλος της ΕΕΣ 

και των μακροπεριφερειακών 

στρατηγικών για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που συνδέονται με την 
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να υλοποιήσουν έργα κυκλικής 

οικονομίας· 
υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας· 
καλεί τα κράτη μέλη να καλλιεργήσουν τη 

διασυνοριακή συνεργασία, ιδίως μέσω της 

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ), 

ούτως ώστε να υλοποιήσουν έργα 

κυκλικής οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. ζητεί να συμπεριληφθούν τα έργα 

κυκλικής οικονομίας στα προγράμματα 

εδαφικής συνεργασίας με τις χώρες της 

ευρωπαϊκής γειτονίας, γεγονός που θα 

συμβάλει επίσης στην ετοιμότητά τους 

για τις διαδικασίες ευρωενσωμάτωσης· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  94 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπογραμμίζει το δυναμικό των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών να 

συμβάλουν στην υλοποίηση μιας κυκλικής 

οικονομίας, όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά 

και σε τρίτες χώρες που βρίσκονται στην 

ίδια γεωγραφική ζώνη· τονίζει ότι οι εν 

λόγω στρατηγικές θα μπορούσαν να 

στηρίξουν τη δημιουργία αγοράς 

δευτερογενών πρώτων υλών για την 

Ένωση· 

15. υπογραμμίζει το δυναμικό των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών να 

συμβάλουν στην υλοποίηση μιας κυκλικής 

οικονομίας, όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά 

και σε τρίτες χώρες που βρίσκονται στην 

ίδια γεωγραφική ζώνη· τονίζει ότι οι εν 

λόγω στρατηγικές θα μπορούσαν να 

στηρίξουν τη δημιουργία αγοράς 

δευτερογενών πρώτων υλών για την 

Ένωση· η ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
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συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες 

οφείλει να αποτελεί σημαντικό εργαλείο 

Ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των χωρών 

αυτών· 

Or. el 

 

Τροπολογία  95 

Ruža Tomašić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπογραμμίζει το δυναμικό των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών να 

συμβάλουν στην υλοποίηση μιας κυκλικής 

οικονομίας, όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά 

και σε τρίτες χώρες που βρίσκονται στην 

ίδια γεωγραφική ζώνη· τονίζει ότι οι εν 

λόγω στρατηγικές θα μπορούσαν να 

στηρίξουν τη δημιουργία αγοράς 

δευτερογενών πρώτων υλών για την 

Ένωση· 

15. υπογραμμίζει το δυναμικό και τη 

σημασία της διαρκούς εφαρμογής των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών ώστε 

να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας 

κυκλικής οικονομίας, όχι μόνο στα κράτη 

μέλη αλλά και σε τρίτες χώρες που 

βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική ζώνη· 

τονίζει ότι οι εν λόγω στρατηγικές θα 

μπορούσαν να στηρίξουν τη δημιουργία 

αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών για 

την Ένωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  96 

Μαρία Σπυράκη 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπογραμμίζει το δυναμικό των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών να 

συμβάλουν στην υλοποίηση μιας κυκλικής 

οικονομίας, όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά 

και σε τρίτες χώρες που βρίσκονται στην 

ίδια γεωγραφική ζώνη· τονίζει ότι οι εν 

λόγω στρατηγικές θα μπορούσαν να 

15. υπογραμμίζει το δυναμικό των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών να 

συμβάλουν στην υλοποίηση μιας κυκλικής 

οικονομίας, όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά 

και σε τρίτες χώρες που βρίσκονται στην 

ίδια γεωγραφική ζώνη· τονίζει ότι οι εν 

λόγω στρατηγικές θα πρέπει να εστιάσουν 
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στηρίξουν τη δημιουργία αγοράς 

δευτερογενών πρώτων υλών για την 

Ένωση· 

σε προτεραιότητες που θα στηρίξουν τη 

δημιουργία αγοράς δευτερογενών πρώτων 

υλών για την Ένωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  97 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπογραμμίζει το δυναμικό των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών να 

συμβάλουν στην υλοποίηση μιας κυκλικής 

οικονομίας, όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά 

και σε τρίτες χώρες που βρίσκονται στην 

ίδια γεωγραφική ζώνη· τονίζει ότι οι εν 

λόγω στρατηγικές θα μπορούσαν να 

στηρίξουν τη δημιουργία αγοράς 

δευτερογενών πρώτων υλών για την 

Ένωση· 

15. υπογραμμίζει το ανεπαρκώς 

αξιοποιηθέν δυναμικό των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών να 

συμβάλουν στην υλοποίηση μιας κυκλικής 

οικονομίας, όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά 

και σε τρίτες χώρες που βρίσκονται στην 

ίδια γεωγραφική ζώνη· τονίζει ότι οι εν 

λόγω στρατηγικές θα μπορούσαν να 

στηρίξουν τη δημιουργία αγοράς 

δευτερογενών πρώτων υλών για την 

Ένωση· 

Or. hr 

 

Τροπολογία  98 

Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπογραμμίζει το δυναμικό των 

μακροπεριφερειακών στρατηγικών να 

συμβάλουν στην υλοποίηση μιας κυκλικής 

οικονομίας, όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά 

και σε τρίτες χώρες που βρίσκονται στην 

ίδια γεωγραφική ζώνη· τονίζει ότι οι εν 

λόγω στρατηγικές θα μπορούσαν να 

στηρίξουν τη δημιουργία αγοράς 

15. τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι 

μακροπεριφερειακές στρατηγικές να 

συμβάλουν στην υλοποίηση μιας κυκλικής 

οικονομίας, όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά 

και σε τρίτες χώρες που βρίσκονται στην 

ίδια γεωγραφική ζώνη· τονίζει ότι οι εν 

λόγω στρατηγικές θα μπορούσαν να 

στηρίξουν τη δημιουργία αγοράς 
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δευτερογενών πρώτων υλών για την 

Ένωση· 

δευτερογενών πρώτων υλών για την 

Ένωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  99 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επαναλαμβάνει τις θέσεις του 

σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης και 

διατήρησης επαρκούς ικανότητας από τις 

τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, 

κάτι που είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό 

για τη μετάβαση σε μια κυκλική 

οικονομία· επισημαίνει τον σημαντικό 

ρόλο που ενδέχεται να παίξει η τεχνική 

βοήθεια στο πεδίο αυτό· 

16. επαναλαμβάνει τις θέσεις του 

σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης και 

διατήρησης επαρκούς ικανότητας από τις 

τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, 

κάτι που είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό 

για τη μετάβαση σε μια κυκλική 

οικονομία· επισημαίνει τον σημαντικό 

ρόλο που ενδέχεται να παίξει η τεχνική 

βοήθεια στο πεδίο αυτό· υπογραμμίζει τον 

ρόλο των πρωτοβουλιών για έξυπνες 

πόλεις στο πλαίσιο της κυκλικής 

οικονομίας μέσω της προώθησης 

προτύπων οικολογικής τεχνολογίας στην 

ανάπτυξη στρατηγικών αειφόρου αστικής 

ανάπτυξης· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  100 

Μαρία Σπυράκη 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επαναλαμβάνει τις θέσεις του 

σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης και 

διατήρησης επαρκούς ικανότητας από τις 

τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, 

κάτι που είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό 

16. επαναλαμβάνει τις θέσεις του 

σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης και 

διατήρησης επαρκούς ικανότητας από τις 

τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, 

κάτι που είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό 
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για τη μετάβαση σε μια κυκλική 

οικονομία· επισημαίνει τον σημαντικό 

ρόλο που ενδέχεται να παίξει η τεχνική 

βοήθεια στο πεδίο αυτό· 

για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία 

και θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω 

μέσω ad-hoc εκτίμησης των επενδύσεων· 

επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που 

ενδέχεται να παίξει η τεχνική βοήθεια στο 

πεδίο αυτό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

Ruža Tomašić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επαναλαμβάνει τις θέσεις του 

σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης και 

διατήρησης επαρκούς ικανότητας από τις 

τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, 

κάτι που είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό 

για τη μετάβαση σε μια κυκλική 

οικονομία· επισημαίνει τον σημαντικό 

ρόλο που ενδέχεται να παίξει η τεχνική 

βοήθεια στο πεδίο αυτό· 

16. επαναλαμβάνει τις θέσεις του 

σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης και 

διατήρησης επαρκούς ικανότητας από τις 

τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, 

κάτι που είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό 

για τη μετάβαση σε μια κυκλική 

οικονομία· επισημαίνει τον σημαντικό 

ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνική 

βοήθεια στο πεδίο αυτό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  102 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. υπογραμμίζει ότι οι τοπικές και 

περιφερειακές αρχές, ως επίπεδο 

διακυβέρνησης που βρίσκεται 

πλησιέστερα στους πολίτες και στις 

τοπικές προκλήσεις, έχουν καλύτερη 

εικόνα για τις τοπικές προκλήσεις και 

ευκαιρίες, και, ως εκ τούτου, ζητεί από τα 
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κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή 

λειτουργική και οικονομική αυτονομία 

των αντίστοιχων τοπικών και 

περιφερειακών αρχών, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν τις 

δικές τους στρατηγικές ανάπτυξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  103 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. τονίζει τη σημασία των πράσινων 

δημόσιων συμβάσεων ως κινητήριας 

δύναμης για την κυκλική οικονομία, με 

δυνητική αγορά για δημόσια έργα, αγαθά 

και υπηρεσίες, της οποίας η αξία εκτιμάται 

σε 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως13· 

17. τονίζει τη σημασία των πράσινων 

δημόσιων συμβάσεων ως κινητήριας 

δύναμης για την κυκλική οικονομία, με 

δυνητική αγορά για δημόσια έργα, αγαθά 

και υπηρεσίες, της οποίας η αξία εκτιμάται 

σε 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως13· 

επισημαίνει ότι τα προγράμματα 

πολιτικής συνοχής, όπως το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και το INTERREG, αποτελούν 

κατάλληλα μέσα για την προκήρυξη 

υποβολής προτάσεων σχετικά με τις 

πράσινες δημόσιες συμβάσεις· 

_________________ _________________ 

13 «Πράσινες Αγορές! – Εγχειρίδιο για τις 

πράσινες δημόσιες συμβάσεις", 3η έκδοση, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016. 

13 «Πράσινες Αγορές! – Εγχειρίδιο για τις 

πράσινες δημόσιες συμβάσεις", 3η έκδοση, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016. 

Or. en 

 

Τροπολογία  104 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με 

πρόσφατη διευκρίνιση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, τα κονδύλια της ΕΕ για την 

ενεργειακή απόδοση συνδέονται με τομείς 

και οικονομικές δραστηριότητες που 

αποσκοπούν στην προστασία του 

περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση 

ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα καθώς και με 

τομείς χωρίς ρυπογόνες παραγωγικές 

διαδικασίες· υπογραμμίζει ότι πρέπει, ως 

εκ τούτου, να υποστηριχθούν 

αποκλειστικά παρεμβάσεις για την 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 

εγκαταστάσεων στις οποίες τα υλικά και 

ο σχετικός κύκλος παραγωγής 

ανακτώνται και ανακυκλώνονται, 

εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων 

συλλογής, διάθεσης, υγειονομικής ταφής 

και αποτέφρωσης αποβλήτων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  105 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. τονίζει ότι είναι απαραίτητο ένα 

κανονιστικό πλαίσιο για την ενέργεια το 

οποίο θα ενθαρρύνει τους πολίτες και τις 

ενεργειακές κοινότητες να συμμετέχουν 

στην ενεργειακή μετάβαση, μέσω του 

δικαιώματος αυτοπαραγωγής και 

κατανάλωσης καθώς και μέσω 

συστημάτων συνεχούς στήριξης, 

εγγυημένης προτεραιότητας όσον αφορά 

την πρόσβαση στο δίκτυο και κατά 

προτεραιότητα κατανομής για την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  106 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. προτρέπει τις περιφερειακές και 

τοπικές αρχές να επενδύσουν περαιτέρω 

στην εκπαίδευση και στην 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα οφέλη 

και τα προτερήματα όλων των δράσεων 

που έχουν ως στόχο την υλοποίηση της 

κυκλικής οικονομίας μέσω έργων της 

πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 

ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών και να 

επηρεαστεί η συμπεριφορά των 

καταναλωτών· 

18. προτρέπει τις περιφερειακές και 

τοπικές αρχές να επενδύσουν περαιτέρω 

στην εκπαίδευση και στην 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα οφέλη 

και τα προτερήματα όλων των δράσεων 

που έχουν ως στόχο την υλοποίηση της 

κυκλικής οικονομίας μέσω έργων της 

πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 

ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών και να 

επηρεαστεί η συμπεριφορά των 

καταναλωτών· τονίζει τη σημασία 

διαμόρφωσης ειδικής στρατηγικής για τις 

νησιωτικές περιφέρειες· 

Or. el 

Τροπολογία  107 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. προτρέπει τις περιφερειακές και 

τοπικές αρχές να επενδύσουν περαιτέρω 

στην εκπαίδευση και στην 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα οφέλη 

και τα προτερήματα όλων των δράσεων 

που έχουν ως στόχο την υλοποίηση της 

κυκλικής οικονομίας μέσω έργων της 

πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 

ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών και να 

επηρεαστεί η συμπεριφορά των 

καταναλωτών· 

18. προτρέπει τις περιφερειακές και 

τοπικές αρχές να επενδύσουν περαιτέρω 

στην εκπαίδευση και στην 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα οφέλη 

και τα προτερήματα όλων των δράσεων 

που έχουν ως στόχο την υλοποίηση της 

κυκλικής οικονομίας μέσω έργων της 

πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 

ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών και να 

επηρεαστεί η συμπεριφορά των 

καταναλωτών· τονίζει με αυτό τον τρόπο 
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τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου· 

Or. hr 

Τροπολογία  108 

Michela Giuffrida 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. προτρέπει τις περιφερειακές και 

τοπικές αρχές να επενδύσουν περαιτέρω 

στην εκπαίδευση και στην 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα οφέλη 

και τα προτερήματα όλων των δράσεων 

που έχουν ως στόχο την υλοποίηση της 

κυκλικής οικονομίας μέσω έργων της 

πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 

ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών και να 

επηρεαστεί η συμπεριφορά των 

καταναλωτών· 

18. προτρέπει τις περιφερειακές και 

τοπικές αρχές να επενδύσουν περαιτέρω 

στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

εξειδικευμένων επαγγελματιών, καθώς 
και στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα 

οφέλη και τα προτερήματα όλων των 

δράσεων που έχουν ως στόχο την 

υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας μέσω 

έργων της πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε 

να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών και 

να επηρεαστεί η συμπεριφορά των 

καταναλωτών· 

Or. it 

 

Τροπολογία  109 

Maria Gabriela Zoană 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. προτρέπει τις περιφερειακές και 

τοπικές αρχές να επενδύσουν περαιτέρω 

στην εκπαίδευση και στην 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα οφέλη 

και τα προτερήματα όλων των δράσεων 

που έχουν ως στόχο την υλοποίηση της 

κυκλικής οικονομίας μέσω έργων της 

πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 

ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών και να 

18. προτρέπει τις περιφερειακές και 

τοπικές αρχές να επενδύσουν περαιτέρω σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα και σε 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης των 

πολιτών όσον αφορά τα οφέλη και τα 

προτερήματα όλων των δράσεων που 

έχουν ως στόχο την υλοποίηση της 

κυκλικής οικονομίας μέσω έργων της 

πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 

ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών και να 
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επηρεαστεί η συμπεριφορά των 

καταναλωτών· 

επηρεαστεί η συμπεριφορά των 

καταναλωτών· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  110 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

προωθήσει τη χρήση της τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων (CLLD) και της 

ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης 

(ITI) προκειμένου να βοηθήσει τους 

τοπικούς φορείς να συνδυάζουν τις 

χρηματοδοτικές εισροές και να 

σχεδιάζουν τοπικές πρωτοβουλίες με 

στόχο την κυκλική οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  111 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. θεωρεί ότι, προκειμένου η 

μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία να 

είναι ομοιογενής σε όλη την ευρωπαϊκή 

επικράτεια, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

διάφορα περιβαλλοντικά και διοικητικά 

προβλήματα που υπάρχουν στην 

επικράτεια της ΕΕ· 

Or. it 
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Τροπολογία  112 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18β. επισημαίνει ότι το 80% των 

θαλάσσιων απορριμμάτων προέρχεται 

από χερσαίες πηγές· τονίζει, ως εκ 

τούτου, τη σημασία της καταπολέμησης 

των χερσαίων και θαλάσσιων 

απορριμμάτων μέσω τοπικής και 

περιφερειακής δράσης που έχει οφέλη 

τόσο για το περιβάλλον όσο και για την 

υγεία του ανθρώπου· καλεί τα κράτη 

μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές 

αρχές να επικεντρώσουν τις προσπάθειές 

τους στην πρόληψη της παραγωγής 

χερσαίων απορριμμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  113 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18β. ζητεί από την Επιτροπή να 

εξετάσει το ενδεχόμενο οι περιφερειακές 

και εθνικές επενδύσεις που 

συγχρηματοδοτούνται μέσω των ΕΔΕΤ 

και προορίζονται για την επίτευξη των 

στόχων της κυκλικής οικονομίας να 

μπορούν να εξαιρούνται από τον 

υπολογισμό για τα εθνικά ελλείμματα στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

Or. it 
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Τροπολογία  114 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18γ. αναγνωρίζει τις τεράστιες 

δυνατότητες της τοπικής δράσης για την 

αποτελεσματική καταπολέμηση του 

προβλήματος της σπατάλης τροφίμων· 

ζητεί βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ 

εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 

αρχών για τη δημιουργία συστημάτων και 

πλατφορμών που συνδέουν διαφορετικούς 

παράγοντες προερχόμενους από τους 

τομείς παραγωγής τροφίμων, μεταφορών, 

λιανικού εμπορίου, καταναλωτών, 

αποβλήτων και άλλους ενδιαφερόμενους 

φορείς, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο 

αυτό καλύτερες συνέργειες με στόχο τη 

εξεύρεση αποδοτικών λύσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Maria Gabriela Zoană, Norica Nicolai 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 

κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού μια συναφή 

μεθοδολογία παρακολούθησης για να 

καταστεί δυνατή η ακριβής 

παρακολούθηση της συμβολής της 

πολιτικής συνοχής στην υλοποίηση μιας 

κυκλικής οικονομίας· 

19. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 

κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού μια συναφή 

μεθοδολογία παρακολούθησης των έργων 

με αξιόλογα αποτελέσματα, τα οποία είναι 

δυνατό να αντιπροσωπεύουν δείγματα 

βέλτιστων πρακτικών, για να καταστεί 

δυνατή η ακριβής παρακολούθηση της 

συμβολής της πολιτικής συνοχής στην 

υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας· 
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Τροπολογία  116 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 

κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού μια συναφή 

μεθοδολογία παρακολούθησης για να 

καταστεί δυνατή η ακριβής 

παρακολούθηση της συμβολής της 

πολιτικής συνοχής στην υλοποίηση μιας 

κυκλικής οικονομίας· 

19. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 

κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού μια συναφή 

μεθοδολογία παρακολούθησης αλλά και 

κατάλληλους δείκτες για να καταστεί 

δυνατή η ακριβής παρακολούθηση της 

συμβολής της πολιτικής συνοχής στην 

υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας· 

Or. it 

 

Τροπολογία  117 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 

κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού μια συναφή 

μεθοδολογία παρακολούθησης για να 

καταστεί δυνατή η ακριβής 

παρακολούθηση της συμβολής της 

πολιτικής συνοχής στην υλοποίηση μιας 

κυκλικής οικονομίας· 

19. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 

κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού τη δυνατότητα 

εφαρμογής μιας συναφούς μεθοδολογίας 
παρακολούθησης, η οποία θα καθιστά 

δυνατή την καλύτερη παρακολούθηση της 

συμβολής της πολιτικής συνοχής στην 

υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  118 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των 

συνεργειών μεταξύ όλων των ΕΔΕΤ 

καθώς και μεταξύ των ΕΔΕΤ και άλλων 

προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων του «Ορίζων 

2020», του προγράμματος LIFE και του 

ΕΤΣΕ, για τη μετάβαση σε μια 

περισσότερο κυκλική οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  119 

Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει, 

στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής 
συνοχής, μια νέα διάταξη εκ των 

προτέρων αιρεσιμότητας σχετικά με την 

υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας, για 

παράδειγμα μέσω της ανάπτυξης 

στρατηγικών για την κυκλική οικονομία· 

20. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 

των νέων νομοθετικών προτάσεων για τη 

μελλοντική πολιτική συνοχής να 

αναπτύξει τις υφιστάμενες εκ των 

προτέρων αιρεσιμότητες σχετικά με τον 

θεματικό στόχο της διατήρησης και 

προστασίας του περιβάλλοντος και της 

προώθησης της αποτελεσματικής χρήσης 

των πόρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 

επενδύσεις που γίνονται στο πλαίσιο της 

πολιτικής για τη συνοχή συμβάλλουν 

ακόμη περισσότερο στη μετάβαση σε μια 
κυκλική οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  120 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει, 

στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής 

συνοχής, μια νέα διάταξη εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητας σχετικά με την υλοποίηση 

μιας κυκλικής οικονομίας, για παράδειγμα 

μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών για την 

κυκλική οικονομία· 

20. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει, 

στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής 

συνοχής, μια νέα διάταξη εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητας σχετικά με την υλοποίηση 

μιας κυκλικής οικονομίας, για παράδειγμα 

μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών για την 

κυκλική οικονομία· επιπλέον, τονίζει ότι 

είναι σημαντικό η κυκλική οικονομία να 

τεθεί ως ειδικός θεματικός στόχος στο 

πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής για τη 

συνοχή μετά το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  121 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει, 

στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής 

συνοχής, μια νέα διάταξη εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητας σχετικά με την υλοποίηση 

μιας κυκλικής οικονομίας, για παράδειγμα 

μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών για την 

κυκλική οικονομία· 

20. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει, 

στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής 

συνοχής, μια νέα διάταξη εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητας σχετικά με την υλοποίηση 

μιας κυκλικής οικονομίας, για παράδειγμα 

μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών για την 

κυκλική οικονομία οι οποίες να 

εφαρμόζονται από κοινού με τις εθνικές, 

περιφερειακές, τοπικές αρχές και με τους 

οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους· 

Or. it 

 

Τροπολογία  122 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει, 

στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής 

συνοχής, μια νέα διάταξη εκ των 

προτέρων αιρεσιμότητας σχετικά με την 

υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας, για 

παράδειγμα μέσω της ανάπτυξης 

στρατηγικών για την κυκλική οικονομία· 

20. καλεί την Επιτροπή, κατά τον 

σχεδιασμό του πλαισίου της μελλοντικής 

πολιτικής συνοχής, να αξιολογήσει κατά 

πόσον είναι απαραίτητη και εφικτή μια 

νέα διάταξη εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητας σχετικά με την υλοποίηση 

μιας κυκλικής οικονομίας, για παράδειγμα 

μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών για την 

κυκλική οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  123 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει, 

στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής 

συνοχής, μια νέα διάταξη εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητας σχετικά με την υλοποίηση 

μιας κυκλικής οικονομίας, για παράδειγμα 

μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών για την 

κυκλική οικονομία· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία  124 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 

2020» θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη 

σημασία και περισσότερη 
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χρηματοδότηση σε έργα καινοτομίας και 

έρευνας στον τομέα της κυκλικής 

οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  125 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. τονίζει τη σημασία που έχει η 

ενίσχυση της στήριξης της πολιτικής 

συνοχής για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 

και ζητεί να δοθεί πιο εξέχων ρόλος σε 

στόχους που συνδέονται με την κυκλική 

οικονομία στο πλαίσιο αυτό· ζητεί να 

συνεχιστεί η ανάληψη καινοτόμων 

αστικών δράσεων στο πεδίο αυτό και καλεί 

την Επιτροπή να αξιοποιήσει στο έπακρο 

τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά την 

περίοδο 2014-2020 κατά την προετοιμασία 

προτάσεων για το μέλλον· 

21. τονίζει τη σημασία που έχει η 

ενίσχυση της στήριξης της πολιτικής 

συνοχής για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 

και ζητεί να δοθεί πιο εξέχων ρόλος σε 

στόχους που συνδέονται με την κυκλική 

οικονομία στο πλαίσιο αυτό· ζητεί να 

συνεχιστεί η ανάληψη καινοτόμων 

αστικών δράσεων στο πεδίο αυτό και καλεί 

την Επιτροπή να αξιοποιήσει στο έπακρο 

τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά την 

περίοδο 2014-2020 κατά την προετοιμασία 

προτάσεων για το μέλλον· ζητεί μια 

ευέλικτη, εξατομικευμένη προσέγγιση 

στην εφαρμογή του αστικού 

θεματολογίου, με παροχή κινήτρων και 

καθοδήγηση προκειμένου να 

αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των 

πόλεων για υλοποίηση της κυκλικής 

οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  126 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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21. τονίζει τη σημασία που έχει η 

ενίσχυση της στήριξης της πολιτικής 

συνοχής για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 

και ζητεί να δοθεί πιο εξέχων ρόλος σε 

στόχους που συνδέονται με την κυκλική 

οικονομία στο πλαίσιο αυτό· ζητεί να 

συνεχιστεί η ανάληψη καινοτόμων 

αστικών δράσεων στο πεδίο αυτό και καλεί 

την Επιτροπή να αξιοποιήσει στο έπακρο 

τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά την 

περίοδο 2014-2020 κατά την προετοιμασία 

προτάσεων για το μέλλον· 

21. τονίζει τη σημασία που έχει η 

ενίσχυση της στήριξης της πολιτικής 

συνοχής για τη βιώσιμη αστική και 

αγροτική ανάπτυξη, και ζητεί να δοθεί πιο 

εξέχων ρόλος σε στόχους που συνδέονται 

με την κυκλική οικονομία στο πλαίσιο 

αυτό· ζητεί να συνεχιστεί η ανάληψη 

καινοτόμων αστικών και αγροτικών 

δράσεων στο πεδίο αυτό και καλεί την 

Επιτροπή να αξιοποιήσει στο έπακρο τα 

διδάγματα που αντλήθηκαν κατά την 

περίοδο 2014-2020 κατά την προετοιμασία 

προτάσεων για το μέλλον· 

Or. en 

 

Τροπολογία  127 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, 

στο πλαίσιο του επόμενου 

προγραμματισμού, τη θέσπιση ειδικού 

ταμείου για τις περιφερειακές και τοπικές 

αρχές, καθήκον των οποίων είναι η 

ενσωμάτωση έκτακτων δαπανών, όπως 

οι δαπάνες εξυγίανσης νόμιμων και 

παράνομων χώρων οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση 

και διάθεση των αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών 

αποβλήτων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  128 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. καλεί την Επιτροπή να 

καταστήσει την ευρωπαϊκή πλατφόρμα 

ενδιαφερόμενων φορέων για την κυκλική 

οικονομία έναν χώρο ανταλλαγής 

βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να 

αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο δυνατό 

τρόπο οι πόροι που διατίθενται από την 

πολιτική συνοχής για τη μετάβαση σε μια 

κυκλική οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  129 

Franc Bogovič, Marc Joulaud, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. τονίζει την αλληλεξάρτηση της 

κυκλικής οικονομίας και του μετριασμού 

της κλιματικής αλλαγής, και ζητεί ως εκ 

τούτου να αυξηθούν σημαντικά τα 

κονδύλια για την κυκλική οικονομία και το 

κλίμα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 

μετά το 2020· 

22. τονίζει την αλληλεξάρτηση της 

κυκλικής οικονομίας και του μετριασμού 

της κλιματικής αλλαγής, και ζητεί ως εκ 

τούτου να διασφαλιστούν τα κατάλληλα 

κονδύλια για την κυκλική οικονομία και 

για τις επενδύσεις σε σχέση με το κλίμα 

στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής μετά το 

2020· 

Or. en 

Τροπολογία  130 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22α. προσδοκά ότι οι σχετικές δαπάνες 

για το κλίμα θα αυξηθούν σημαντικά σε 

σύγκριση με το ισχύον πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και ότι θα 
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ανέλθουν τουλάχιστον στο 30% του 

επόμενου ΠΔΠ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  131 

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Zullo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22β. καλεί την Επιτροπή και τις 

εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 

να βελτιώσουν το σύστημα διαχείρισης 

και ελέγχου των έργων που αφορούν τη 

δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των 

δομών που αποσκοπούν στην επίτευξη 

των στόχων της κυκλικής οικονομίας, 

καθώς και να αυξήσουν τη διαφάνεια 

ολόκληρης της διαδικασίας σχεδιασμού 

προκειμένου να αποτραπεί η διείσδυση 

του οργανωμένου εγκλήματος με 

επακόλουθες ζημίες για το περιβάλλον και 

την κοινωνία· 

Or. it 

 


