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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Η κυκλική οικονομία αποτελεί μια νέα έννοια ευρωπαϊκής πολιτικής που αποσκοπεί στη 

διαρθρωτική μεταρρύθμιση της οικονομίας μας από ένα μοντέλο «προμήθειας, παρασκευής, 

απόρριψης» σε ένα κυκλικό μοντέλο που ευθυγραμμίζεται καλύτερα με το ζωντανό σύστημα. 

Ως εκ τούτου, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τη στροφή και να ανασχεδιάσουμε το 

μέλλον μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Δεκέμβριο του 2017 το σχέδιο δράσης 

για την κυκλική οικονομία, ένα ευρύ ενωσιακό πλαίσιο δημόσιας πολιτικής με στόχο τον 

επαναπροσδιορισμό της κοινωνιακής μας προσέγγισης όσον αφορά την παραγωγή και 

κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Ως μία από τις βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές, η 

πολιτική συνοχής θεωρείται μία από τις κύριες πηγές επενδύσεων. Επιπλέον, με σεβασμό στις 

αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, η πολιτική συνοχής παρέχει επίσης τα 

καλύτερα εργαλεία υλοποίησης για την κυκλική οικονομία. Ως η ραχοκοκαλιά της πολιτικής 

συνοχής, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση λειτουργεί με γνώμονα την ίδια αρχή. Συνεπώς, οι 

δύο αυτές δημόσιες πολιτικές βασίζονται στο ίδιο σκεπτικό και θα πρέπει να 

αλληλοσυμπληρώνονται κατά την επίτευξη των στόχων πολιτικής τους· είναι αναγκαίο να 

αναγνωρίσουμε και να ενισχύσουμε τα υφιστάμενα εργαλεία πολιτικής που περιλαμβάνονται 

και στις δύο πολιτικές, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε πλήρως το προαναφερθέν δυναμικό. 

Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας 

Κατά την προετοιμασία της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, η κυκλική οικονομία δεν 

αναγνωρίστηκε ως τομέας προτεραιότητας για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ 

τούτου, αφότου εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, καταβλήθηκαν 

προσπάθειες για να αναγνωριστεί το συναφές και διαθέσιμο επενδυτικό δυναμικό που 

ενέχουν τα ΕΔΕΤ, το οποίο θα μπορούσε να διοχετευτεί περαιτέρω για την υλοποίηση της 

κυκλικής οικονομίας.  

Το υφιστάμενο επενδυτικό δυναμικό για να βελτιωθεί η διαχείριση αποβλήτων και να δοθεί 

έμφαση στην πρόληψη παραγωγής, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση 

αποβλήτων, που είναι οι προτιμώμενες επιλογές για την επεξεργασία αποβλήτων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέρχεται σε 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, 2,3 δισεκατομμύρια 

ευρώ διατίθενται για φιλικές προς το περιβάλλον διεργασίες παραγωγής και για την απόδοση 

των πόρων στις ΜΜΕ. Η πολιτική συνοχής μπορεί να στηρίξει την επαναχρησιμοποίηση των 

υδάτων με 15 δισεκατομμύρια ευρώ που διατίθενται για επενδύσεις στον τομέα των υδάτων 

κατά την περίοδο 2014-2020. Επίσης είναι διαθέσιμες σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης 

για την έρευνα και την καινοτομία, ενώ η κυκλική οικονομία αποτελεί προτεραιότητα στο 

πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης που κατευθύνουν τις επενδύσεις αυτές.  

Η κυκλική οικονομία ως κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη και την περιφερειακή 

ανάπτυξη 

Όλες οι πόλεις και οι δήμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσουν το έναυσμα στα μέτρα για 

την κυκλική οικονομία. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι οι πλησιέστερες στους 

πολίτες και στις τοπικές προκλήσεις και, ως εκ τούτου, έχουν πληρέστερη εικόνα των 

προκλήσεων και ευκαιριών που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο. Συνεπώς, είναι υψίστης 

σημασίας η διασφάλιση της λειτουργικής και οικονομικής αυτονομίας των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών, ιδιαίτερα όσον αφορά το δικαίωμά τους να χαράσσουν και να 

υλοποιούν τις δικές τους αναπτυξιακές στρατηγικές, π.χ. για την τοπική ανάπτυξη με 

πρωτοβουλία κοινοτήτων (CLLD) και την ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ITI), ούτως 
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ώστε να βοηθούν τους τοπικούς συμφεροντούχους να συνδυάζουν χρηματοδοτικές ροές και 

να καταρτίζουν τοπικές πρωτοβουλίες με στόχο την κυκλική οικονομία. 

Μία από τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας είναι η συστημική θεώρηση, καθώς η 

στροφή από το γραμμικό μοντέλο της οικονομίας μας στο κυκλικό μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

με τη συνεργασία και τη σύνδεση μεταξύ των επιχειρηματικών μοντέλων και των μοντέλων 

παραγωγής. Η έκθεση τονίζει επίσης τον ρόλο των ΜΜΕ, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τις 

τοπικές αγορές και μπορούν να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά θετικές 

πρακτικές μέσω της συνεργασίας με τις κοινότητες, στη δημιουργία τοπικής αξίας και 

βιώσιμων τοπικών θέσεων εργασίας. Μέσω της καινοτομίας και της ανάπτυξης, οι ΜΜΕ 

παρέχουν στην αγορά και στην κοινωνία νέες λύσεις και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, στηρίζονται στην πολιτική συνοχής, ιδιαίτερα στην έξυπνη 

εξειδίκευση και στις συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», στα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, καθώς και στις επενδύσεις που κινητοποιούνται μέσω 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), κλπ. Θα πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες 

αυτές και να προσαρμόσουμε και τις δύο πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο να 

γίνουν οι καινοτομίες του σήμερα η πραγματικότητα του αύριο. Δυστυχώς, είναι ακόμη 

ελλιπής η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες της κυκλικής οικονομίας, συχνά επειδή είναι 

πιο υψηλό το κόστος από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της γραμμικής οικονομίας, χωρίς να 

συνυπολογίζεται το εξωτερικό κόστος των τελευταίων. Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις, σε 

συνδυασμό με τις κυκλικές προμήθειες, αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια των 

δημόσιων αρχών για την παροχή κινήτρων στις αγορές κυκλικής οικονομίας. 

Επιπλέον, η μακροπεριφερειακή προσέγγιση παίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη 

συνεργασίας και συντονισμού σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ παράλληλα αποτελεί ευκαιρία 

για τη δημιουργία περιφερειακών αγορών, ιδιαίτερα για δευτερογενείς πρώτες ύλες. Ως εκ 

τούτου, πρέπει να εξορθολογίσουμε τη δημιουργία κοινών ικανοτήτων, π.χ. όσον αφορά την 

αναγέννηση απόβλητων ορυκτελαίων και άλλες ικανότητες ανακύκλωσης. Τα προγράμματα 

διασυνοριακής και διεθνικής συνεργασίας έχουν ζωτική σημασία για την καλλιέργεια της 

διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο δραστηριοτήτων κυκλικής οικονομίας, την 

προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης, την ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή γνώσεων 

και βέλτιστων πρακτικών. 

Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν ως στόχο να καταστούν οι περιφέρειές μας και οι τοπικές 

μας κοινότητες πιο ανθεκτικές και πιο ανταγωνιστικές στις παγκόσμιες αγορές. Η κυκλική 

οικονομία παρέχει τοπικές θέσεις εργασίας και επιχειρηματικά μοντέλα που στηρίζονται στον 

πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιφέρειές της και στους τοπικούς δήμους της. Μία 

από τις βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πλήρως λειτουργικού μοντέλου 

κυκλικής οικονομίας είναι η αύξηση της παραγωγής βιώσιμης και τοπικής ενέργειας και 

παράλληλα η αύξηση της απόδοσης των πόρων και της ροής ανακτημένων υλικών. Οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνιστούν έναν από τους βασικούς πυλώνες στους οποίους 

στηρίζεται η κυκλική οικονομία και, ως εκ τούτου, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες 

έμμεσες επενδύσεις στην κυκλική οικονομία με σημαντικό δυναμικό για την ενίσχυση της 

τοπικής πράσινης απασχόλησης. 

Ως καθιερωμένος τομέας της ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής, η βιοοικονομία συνίσταται σε 

ζωτικής σημασίας δράσεις πολιτικής που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίηση 

της κυκλικής οικονομίας. Χάρη στη στροφή προς τις βιολογικές πρώτες ύλες και τις 
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μεθόδους βιολογικής επεξεργασίας θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν έως 2,5 

δισεκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2 ετησίως μέχρι το 2030, ενώ παράλληλα θα μπορούσε 

να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η οποία αποτελεί κρίσιμης σημασίας 

μακροπρόθεσμη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βιολογικά, βιοαποικοδομήσιμα 

και λιπασματοποιήσιμα υλικά, καθώς και τα μόνιμα υλικά, είναι σημαντικά για την επίτευξη 

καλύτερης απόδοσης των πόρων και για τη διατήρηση πολύτιμων υλικών στο πλαίσιο των 

κυκλικών βρόχων. Το μελλοντικό δυναμικό καινοτομίας έγκειται στην επίτευξη πιο 

αποδοτικής διαχείρισης των αποθεμάτων βιοτροφών, καθώς και στη σταδιακή εξάλειψη των 

τοξικών ουσιών από όλα τα υλικά. 

Ένα από τα πρώτα νομοθετικά βήματα προς την υλοποίηση της δέσμης μέτρων για την 

κυκλική οικονομία ήταν η δέσμη μέτρων για τα απόβλητα, όπου προσδιορίστηκαν πολλές 

αναγκαίες διατάξεις για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, η οποία συνιστά την κύρια 

πρόκληση για τους τοπικούς δήμους και τις περιφέρειες. Αναπόφευκτα, η επίτευξη των 

στόχων που τέθηκαν στη δέσμη μέτρων για τα απόβλητα θα στηριχθεί οικονομικά στην 

πολιτική συνοχής. Έχοντας υπόψη τα ποσοστά ανακύκλωσης, όπως διαμορφώνονται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, και το προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο υλοποίησης, απαιτείται οι 

επενδύσεις να εστιάσουν στα υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας των αποβλήτων, ούτως ώστε 

να καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων και να αποφευχθεί ο μακροπρόθεσμος 

τεχνολογικός εγκλωβισμός. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν εθνικές στρατηγικές 

κυκλικής οικονομίας και εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων ως εργαλεία μακροπρόθεσμης 

πολιτικής που μπορούν να παράσχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σε όλους τους 

συμφεροντούχους και να δώσουν σήμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι βρίσκονται στον 

σωστό δρόμο προς την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας. 

Η σπατάλη τροφίμων αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως σημαντικό οικονομικό και ηθικό 

πρόβλημα που απαιτείται να αντιμετωπιστεί σε κάθε στάδιο των τροφικών αξιακών 

αλυσίδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σπαταλά σήμερα περίπου 173 κιλά τροφίμων ανά άτομο 

ετησίως, τιμή που αντιπροσωπεύει το 20% της ετήσιας παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη. 

Η ανάληψη δράσης σε τοπικό επίπεδο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για την 

αντιμετώπιση αυτής της σημαντικής πρόκλησης, καθώς ορισμένες επιτυχείς ιστορίες και 

υλοποιημένα έργα απαντούν σε όλη την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αυξηθούν οι 

ευκαιρίες χρηματοδότησης που καλύπτουν αυτόν τον σημαντικό τομέα πολιτικής. 

Τα απορρίμματα αποδεικνύονται επίσης μία από τις επιτακτικές παγκόσμιες προκλήσεις, που 

συνήθως έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες και στην ποιότητα ζωής 

τους. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, οι καθαρισμοί στοιχίζουν σε κάθε ευρωπαίο 

φορολογούμενο περίπου 25 ευρώ ετησίως, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη το κόστος μπορεί να 

φτάσει τα 54 ευρώ ετησίως. Η αντιμετώπιση των απορριμμάτων πρέπει να προωθηθεί και να 

χρηματοδοτηθεί καλύτερα μέσω των ΕΔΕΤ, δεδομένου ότι ενέχει περιβαλλοντικά αλλά και 

κοινωνικά οφέλη. Τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας είναι τα πλέον επηρεαζόμενα από 

την αδράνεια. Επίσης, η επίλυση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων πρέπει να 

ξεκινήσει με την πρόληψη της παραγωγής χερσαίων απορριμμάτων. 

Η κυκλική οικονομία στην πολιτική συνοχής μετά το 2020  

Η πολιτική συνοχής και η κυκλική οικονομία δεν αφορούν μόνο τις πολιτικές υποδομών, 

αλλά και την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη. Παρέχουν απαντήσεις στις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν οι τοπικές και περιφερειακές κοινότητες όσον αφορά τους τρόπους 
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αντιμετώπισης των σημαντικότερων κλιματικών ζητημάτων. Ως εκ τούτου, η παρούσα 

έκθεση εξετάζει την καθιέρωση νέας διάταξης εκ των προτέρων αιρεσιμότητας για την 

υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να 

μπορούν τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα να αντανακλούν καλύτερα τις αρχές της 

κυκλικής οικονομίας. Η έκθεση απαιτεί την εφαρμογή συναφούς μεθοδολογίας 

παρακολούθησης για την ακριβή παρακολούθηση της συμβολής της πολιτικής συνοχής στην 

υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας, και ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι δαπάνες για την 

κυκλική οικονομία και το κλίμα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πολιτική συνοχής και την κυκλική οικονομία 

(2017/2211(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– 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 Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η 

Διάσκεψη των μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 

αλλαγή (CΟΡ21), καθώς και την 11η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία 

λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών 

(CMP11), η οποία διεξήχθη στο Παρίσι (Γαλλία) από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 

Δεκεμβρίου 2015, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 της 

Συμφωνίας του Παρισιού, τα οποία αναγνωρίζουν τις τοπικές, υποεθνικές και 

περιφερειακές διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής και της δράσης για το κλίμα, 

– έχοντας υπόψη τους νέους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, 

και ιδιαίτερα τον στόχο 7 για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, 

αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους και τον στόχο 11 για τη 

δημιουργία ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων χωρίς αποκλεισμούς, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «κανονισμός περί 

κοινών διατάξεων»)1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο 

«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/20062,  

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου3, 

                                                 
1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320. 
2 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289. 
3 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470. 
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– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων 

για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης4, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον 

αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης 

και λειτουργίας αυτών των ομίλων5, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/20066, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου7, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ο 

ρόλος της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα στην κυκλική οικονομία» 

(COM(2017)0034), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την 

υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία (COM(2017)0033), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο 

«Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το 

κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» 

(COM(2015)0614), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς 

μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» 

(COM(2014)0398), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο 

«Πράσινο σχέδιο δράσης για τις ΜΜΕ: Να δοθεί η δυνατότητα στις ΜΜΕ να 

μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε επιχειρηματικές δυνατότητες» 

(COM(2014)0440), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο 

«Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

                                                 
4 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259. 
5 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303. 
6 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281. 
7 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 
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ανάπτυξη» (COM(2010)2020), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο 

«Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» 

(COM(2012)0060), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2012, με τίτλο 

«Έξυπνες πόλεις και κοινότητες – Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας» (C(2012)4701), 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής και 

δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017 με θέμα «Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 

διάστασης στα ταμεία της πολιτικής συνοχής (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής) – 

Αποτελέσματα, εξέλιξη και τάσεις κατά τη διάρκεια τριών περιόδων προγραμματισμού 

(2000-2006, 2007-2013, 2014-2020)», 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τις επενδύσεις 

σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 

16 παράγραφος 3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων8, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την ευρωπαϊκή 

εδαφική συνεργασία – βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα9, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις συνέργειες για την 

καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα 

«Ορίζων 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ10, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αποδοτικότητα 

των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία11, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με τις ευκαιρίες 

πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων12, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 28ης Μαρτίου 2017, για τα «Έξυπνα νησιά», 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 

12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης της εκπόνησης 

εκθέσεων πρωτοβουλίας, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων (A8-0000/2018), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη 

                                                 
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0053. 
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0321. 
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0311. 
11 ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65. 
12 ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 27. 
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γραμμή της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

συνεισφορά τους είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της αλλαγής αυτής· 

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· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού 

συνεπάγεται μια στροφή προς μια πιο κυκλική οικονομία· 

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· 

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· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους θεματικούς στόχους που έχουν οριστεί για τα 

ΕΔΕΤ, ούτως ώστε να συμμορφώνονται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και με τις συναφείς εκ των 

προτέρων αιρεσιμότητες, συνδέονται με τους στόχους μιας κυκλικής οικονομίας· 

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· 

Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας 

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 υλοποίηση μιας κυκλικής 

οικονομίας· 

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· 
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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· 

4. επικροτεί τη δημιουργία ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την Απόδοση των Πόρων 

για τις ΜΜΕ· 

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· 

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· 

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· 

Η κυκλική οικονομία ως κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη και την περιφερειακή ανάπτυξη 

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· 

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· 

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 
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αποθέματα βιοτροφών που αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης· 

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· 

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· 

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· 

14. καλεί τα κράτη μέλη να καλλιεργήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία, ιδίως μέσω της 

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ), ούτως ώστε να υλοποιήσουν έργα κυκλικής 

οικονομίας· 

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· 

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· 

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· 

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· 

Η κυκλική οικονομία στην πολιτική συνοχής μετά το 2020 

19. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού μια 

συναφή μεθοδολογία παρακολούθησης για να καταστεί δυνατή η ακριβής 

                                                 
13 «Πράσινες Αγορές! – Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις", 3η έκδοση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2016. 
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παρακολούθηση της συμβολής της πολιτικής συνοχής στην υλοποίηση μιας κυκλικής 

οικονομίας· 

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· 

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· 

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· 

° 

° ° 

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

 


