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INDOKOLÁS – TÉNYÖSSZEFOGLALÓ ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A körforgásos gazdaság új európai koncepció, amely gazdaságunk reformjának „Vedd meg! – 

Használd! – Dobd ki!” modellje helyébe a környezetbarát körforgásos modellt kívánja 

állítani. A Bizottság e váltás és jövőnk átformálása érdekében 2015-ben közzétette a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet. E nagyívű közpolitikai keret célja az 

áruk és szolgáltatások létrehozására és fogyasztására vonatkozó társadalmi magatartásformák 

új alapokra helyezése. A kohéziós politika az európai politikák középpontjában áll, és a 

legfőbb beruházási források egyikének tekintik. Ezen túlmenően, a kohéziós politika az 

arányosság elve és a szubszidiaritás elve tekintetében is a legjobb végrehajtási eszközt kínálja 

a körforgásos gazdaság számára. A sokszintű kormányzás a kohéziós politika motorjaként, 

ugyanezen elv szerint működik. E két közpolitikát tehát ugyanaz a logika mozgatja, és 

politikai céljaik elérése tekintetében egymást ki kell egészíteniük. El kell ismerni és meg kell 

erősíteni mindkét politika azon meglévő eszközeit, amelyek hozzájárulhatnak a fent említett 

potenciális lehetőségek maradéktalan kihasználásához.  

A kohéziós politika szerepe a körforgásos gazdaság előmozdításában 

A 2014–2020 közötti programozási időszak előkészítése során a körforgásos gazdaságot nem 

ismerték el az Európai Unió szakpolitikai prioritási területének. Ezért a körforgásos 

gazdaságra vonatkozó cselekvési terv elfogadását követően erőfeszítések történtek az európai 

strukturális és beruházási alapoknak a körforgásos gazdaság megvalósításának szolgálatába 

állítható érdemleges és rendelkezésre álló beruházási lehetőségeinek elismerése érdekében.   

Az Európai Unióban prioritást élvező hulladékkezelési lehetőségek – többek között a 

hulladékgazdálkodás javítása, a hulladékkeletkezés megelőzése, az újrafelhasználás és az 

újrafeldolgozás – céljaira fordítható potenciális beruházási keret 5,5 milliárd euró. Ezen kívül 

2,3 milliárd euró áll a kkv-k rendelkezésére a környezetbarát termelési folyamatok és az 

erőforrás-hatékonyság céljaira. A kohéziós politika a 2014–2020 közötti időszakban a víz 

újrafelhasználását a vízügyi ágazatban foganatosított beruházásokra elkülönített 15 milliárd 

eurós keretből támogathatja. Komoly kutatási és innovációs finanszírozási lehetőségek is 

rendelkezésre állnak, és a körforgásos gazdaság az e beruházásokra vonatkozó  intelligens 

szakosodási stratégiákban prioritást élvez.   

A körforgásos gazdaság mint a fenntartható és regionális fejlődés mozgatórugója 

Az Európai Unió valamennyi városa és települése a körforgásos gazdaság megvalósítását 

elősegítő intézkedések motorja lesz. A helyi és regionális hatóságok állnak a legközelebb a 

polgárokhoz és a kihívásokhoz, így a legjobb rálátással ők rendelkeznek a helyi 

szükségletekre és lehetőségekre. Ezért rendkívül fontos a helyi és regionális hatóságok 

megfelelő működési és pénzügyi autonómiájának biztosítása, különös tekintettel arra a 

jogukra, hogy saját maguk dolgozhatják ki és hajthatják végre közösségvezérelt helyi 

fejlesztési stratégiáikat (CLLD) és integrált területi beruházásaikat (ITB) annak érdekében, 

hogy segítsék a helyi szereplőket a finanszírozási források kombinálásában, továbbá  helyi 

kezdeményezéseket is szervezhetnek a körforgásos gazdaság kibontakoztatásának 

szándékával. 

A rendszerekben való gondolkodás a körforgásos gazdaság egyik alapelvét képezi, mivel 

gazdaságunk lineáris modelljéről a körforgásos modellre történő átállás csakis az üzleti és 
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termelési modellek együttműködése és összekapcsolása révén valósítható meg. A jelentés 

fontos szerepet tulajdonít a helyi piacokat jobban ismerő kis- és középvállalkozásoknak is, 

amelyek a közösséggel folytatott kommunikáció révén hozzájárulhatnak a pozitív gyakorlatok 

tudatosításához, valamint helyi értéket és fenntartható helyi munkahelyeket teremthetnek.  A 

kkv-k az innovációnak és a fejlesztésnek köszönhetően új megoldásokkal és körforgásos 

üzleti modellekkel gazdagítják a piacot és a társadalmat. E folyamatban a kkv-k a kohéziós 

politikára – kiváltképpen az intelligens szakosodásra, a „Horizont 2020” kutatási 

keretprogrammal való szinergiákra, az európai strukturális és beruházási alapokra, valamint 

az Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által működésbe 

hozott beruházásokra – támaszkodhatnak. Ezeket az erőfeszítéseket támogatnunk kell, és 

mindkét politika folyását ebbe a mederbe kell terelnünk azzal a céllal, hogy a jelenlegi 

innováció megalapozhassa a jövő valóságát. Sajnos továbbra sem elegendő a körforgásos 

gazdaság termékei és szolgáltatásai iránti kereslet, aminek oka gyakran az, hogy drágábbak a 

lineáris termékeknél és szolgáltatásoknál, amelyek negatív externáliát nem veszik figyelembe.  

A zöld közbeszerzés a körforgásos közbeszerzéssel ötvözve kitűnő eszköz a hatóságok 

kezében ahhoz, hogy ösztönözzék a körforgásos termékek és szolgáltatások piacait. 

A makroregionális megközelítés emellett kulcsfontossággal bír a regionális együttműködés és 

koordináció sikere szempontjából, valamint lehetőséget kínál regionális piacok létrehozására 

is, különösen a másodlagos nyersanyagok tekintetében.  Egyszerűsíteni kell tehát a közös 

kapacitások létrehozását többek között a hulladékolajok regenerálása és más újrahasznosítási 

kapacitások tekintetében. A határokon átnyúló és transznacionális együttműködési programok 

döntő fontossággal bírnak a körforgásos gazdasággal kapcsolatos tevékenységek kapcsán 

folytatott régióközi együttműködés, az ipari szimbiózis, a tudatosság növelése, valamint az 

ismeretek és a legjobb gyakorlatok cseréje szempontjából.  

Ezek az erőfeszítések mind-mind hozzájárulnak régióink és helyi közösségeink 

ellenállóképességének fokozásához és világpiaci versenyképességük megerősítéséhez. A 

körforgásos gazdaság helyi döntő fontosságú munkalehetőségeket és üzleti modelleket 

biztosít az Európai Unió, az uniós régiók és helyi települések számára.  A legmagasabb 

fordulatszámon működő körforgásos gazdasági modell megvalósításának egyik fő feltétele a 

fenntartható helyi energiatermelés növelése, amellyel párhuzamosan növelni kell az 

energiahatékonyságot és az újrafelhasználásra kerülő anyagok mennyiségét is.  A megújuló 

energiaforrások a körforgásos gazdaság egyik alapvető tartópillérét képezik, így ezek jelentik 

a körforgásos gazdaságba fektetett közvetett beruházások egyik fő forrását, komoly 

potenciális lehetőségeket kínálva a helyi „zöld foglalkoztatás” fellendítéséhez. 

A biogazdaság már kialakult európai közpolitikai terület, amely kulcsfontosságú szakpolitikai 

intézkedéseivel jelentősen hozzájárulhat a körforgásos gazdaság megvalósításához. A 

biológiai nyersanyagokra és a biológiai feldolgozási módszerekre történő átállásnak 

köszönhetően 2030-ig évente akár 2,5 milliárd tonna CO2-egyenérték is megtakarítható, és 

egyszersmind csökken a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség is, ami az Európai Unió 

egyik alapvető hosszú távú kihívását jelenti. A bioalapú, biológiailag lebomló és 

komposztálható anyagok, valamint az állandó anyagok fontosak a jobb erőforrás-hatékonyság 

és a körforgásos hurkok értékes anyagainak megőrzése szempontjából. A jövő innovációs 

potenciálja a biotakarmány-készletek hatékonyabb kezelésében, valamint a mérgező 

alkotóelemek minden anyagból történő fokozatos kivonásában áll. 

A körforgásos gazdaságra vonatkozó csomag egyik első jogalkotási intézkedése az ún. 



 

PR\1147890HU.docx 5/11 PE619.126v02-00 

 HU 

„hulladékcsomag” volt, amely számos szükséges rendelkezést határozott meg a hulladék 

megfelelő kezelése tekintetében, ami a helyi települések és régiók számára a legfőbb kihívást 

jelenti. A hulladékcsomagban kitűzött célok eléréséhez elkerülhetetlen a kohéziós politika 

keretében juttatott pénzügyi támogatás. Tekintettel az európai szinten meghatározott 

újrafeldolgozási arányokra és a tervezett végrehajtási időkeretre, a beruházásokat a célok 

megvalósítása és a hosszú távú technológiai akadályok elkerülése érdekében a magasabb 

szintű hulladékhierarchiára kell összpontosítani. A tagállamoknak hosszú távú szakpolitikai 

eszközként a körforgásos gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégiákat és nemzeti 

hulladékgazdálkodási terveket kell használniuk, amelyek egyértelmű iránymutatást adnak 

minden érintett szereplő számára, és jelzik az Európai Bizottságnak, hogy a körforgásos 

gazdaság megvalósítása a megfelelő úton halad. 

Világszerte elismerik, hogy az élelmiszer-pazarlás az egyik legsúlyosabb gazdasági és etikai 

probléma, amelyet az élelmiszer-értéklánc minden szakaszában kezelni kell. Az Európai 

Unióban az élelmiszer-pazarlás mértéke 173 kilogramm/fő/év, ami az európai élelmiszer-

termelés 20%-át teszi ki. A helyi fellépés igen hatékonynak bizonyult e komoly kihívás 

kezelésében, Európa-szerte vannak sikertörténetek és megvalósult projektek. Ezért növelni 

kell az e fontos szakpolitikai terület rendelkezésére álló finanszírozási lehetőségeket. 

A szemét keletkezése az egyik legégetőbb fontosságú globális kihívás, amely általában a 

legnagyobb hatást gyakorolja a helyi közösségekre és életminőségükre.  Egyes becslések 

szerint a szemétmentesítés minden európai adófizető 25 eurójába kerül évente, de egyes 

tagállamokban e költség elérheti az évi 54 eurót. A szemétmentesítést jobban elő kell 

mozdítani és az európai strukturális és beruházási alapokból is finanszírozni kell, mivel mind 

környezetvédelmi, mind társadalmi előnyökkel jár. A tétlenség következményei a leginkább a 

társadalom legszegényebb rétegeit sújtják. Mindezen túlmenően azt is meg kell jegyezni, 

hogy a tengeri hulladék problémájának megoldását is a szárazföldi szemét keletkezésének 

megelőzésével kell kezdeni. 

A körforgásos gazdaság a 2020 utáni kohéziós politikában   

A kohéziós politika és a körforgásos gazdaság nemcsak az infrastruktúrára vonatkozó 

politikákról, hanem a társadalmi kohézióról és a szolidaritásról is szól. Választ ad azokra a 

kihívásokra, amelyekkel a helyi és regionális közösségek az éghajlatváltozással kapcsolatos 

legfontosabb kérdések kezelése terén szembesülnek. Ezért e jelentés új előzetes 

feltételrendszer bevezetését mérlegeli a körforgásos gazdaságnak a kohéziós politikai kereten 

belüli megvalósítása tekintetében annak érdekében, hogy az új operatív programok még 

jobban igazodhassanak a körforgásos gazdaság elveihez. A jelentés megfelelő módszertan 

alkalmazására szólít fel annak pontos nyomon követése tekintetében, hogy a kohéziós politika 

miként járul hozzá a körforgásos gazdaság megvalósításához, valamint kéri, hogy a 2020 

utáni időszakra vonatkozó kohéziós politika költségvetésében jelentősen emeljék meg a 

körforgásos gazdasággal és az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadásokra fordítható pénzügyi 

keretet. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

a kohéziós politikáról és a körforgásos gazdaságról  

(2017/2211(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és különösen annak 3. cikkére, 

valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen annak 

4., 11., 174–178., 191. és 349. cikkére, 

– tekintettel a Párizsi Megállapodásra, az 1/CP.21 határozatra és az UNFCCC feleinek 21. 

konferenciájára (COP21), valamint a feleknek a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek 

találkozójaként szolgáló, 2015. november 30. és december 11. között Párizsban 

(Franciaország) megrendezett 11. konferenciájára (CMP11), 

– tekintettel a Párizsi Megállapodás 7. cikke (2) bekezdésére és a 11. cikk 

(2) bekezdésére, amelyek elismerik az éghajlatváltozás és az éghajlat-politika helyi, 

szubnacionális és regionális dimenzióit; 

– tekintettel a fenntartható fejlesztési célokra, és különösen a 7. számú célra („A 

megfizethető, megbízható, fenntartható és korszerű energiához való hozzáférés 

biztosítása”9, valamint a 11. számú célra („Befogadó, biztonságos, ellenállóképes és 

fenntartható városok és települések alakítása”), 

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 

Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 

Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a 

továbbiakban: a közös rendelkezésekről szóló rendelet)1, 

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és 

munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 

1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 

1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,  

– tekintettel az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre3, 

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi 

együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről 

                                                 
1 HL L 347., 2013.12.20., 320. o. 
2 HL L 347., 2013.12.20., 289. o. 
3 HL L 347., 2013.12.20., 470. o. 
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szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, 

– tekintettel az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK 

rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, 

egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 

1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre2, 

– tekintettel a Kohéziós Alapról és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1300/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre3, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre4, 

– tekintettel a Bizottság 2017. január 26-i, „A hulladék energetikai hasznosításának 

szerepe a körforgásos gazdaságban” című közleményére (COM(2017)0034), 

– tekintettel „A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv végrehajtásáról szóló 

jelentés” című, 2017. január 26-i bizottsági közleményre (COM(2017)0033), 

– tekintettel a „Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások – Az európai 

strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása” című, 2015. 

december 14-i bizottsági közleményre (COM(2015)0639), 

– tekintettel a 2015. december 2-i, „Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos 

gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv” című bizottsági közleményre 

(COM(2015)0614), 

– tekintettel „Úton a körforgásos gazdaság felé: »zéró hulladék« program Európa 

számára” című, 2014. július 2-i bizottsági közleményre (COM(2014)0398), 

– tekintettel a „Zöld cselekvési terv a kkv-k számára – a környezeti kihívások üzleti 

lehetőséggé formálásának lehetővé tételéről” című, 2014. július 2-i bizottsági 

közleményre (COM(2014)0440),  

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020), 

– tekintettel az „Innováció a fenntartható növekedésért: az európai biogazdaság” című, 

2012. február 13-i bizottsági közleményre, COM(2012)0060)  

– tekintettel az „Intelligens városok és közösségek – európai innovációs partnerség” című, 

2012. július 10-i bizottsági közleményre (COM(2012)4701), 

– tekintettel a Bizottság megbízásából készült, „Környezetvédelmi megfontolások 

                                                 
1 HL L 347., 2013.12.20., 259. o. 
2 HL L 347., 2013.12.20., 303. o. 
3 HL L 347., 2013.12.20., 281. o. 
4 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
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integrálása a kohéziós politikai alapok (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap) felhasználásába: 

eredmények, fejlemények és tendenciák három programozási időszak (2000–2006, 

2007–2013, 2014–2020) tapasztalatai alapján” című, 2017. decemberi tanulmányra,  

– tekintettel „A munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások – az európai 

strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása” című, 2017. február 

16-i állásfoglalására: a közös rendelkezésekről szóló rendelet 16. cikkének (3) 

bekezdése szerinti jelentés értékelése1, 

– tekintettel az európai területi együttműködésről – bevált gyakorlatokról és innovatív 

intézkedésekről szóló, 2016. szeptember 13-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a 2016. július 6-i, „Szinergiák az innováció érdekében: az európai strukturális 

és beruházási alapok, Horizont 2020 és más uniós innovációs alapok és programok“ 

című állásfoglalására3, 

– elmozdulás a körforgásos gazdaság felé” című, 2015. július 9-i állásfoglalására, 

elmozdulás a körforgásos gazdaság felé4, 

– tekintettel „A kkv-k zöld növekedési lehetőségei” című, 2015. május 19-i 

állásfoglalására5, 

– tekintettel az intelligens szigetekről szóló 2017. március 28-i máltai nyilatkozatra, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, valamint az Elnökök Értekezlete 2002. 

december 12-i, a saját kezdeményezésű jelentések készítésének engedélyezési 

eljárásáról szóló határozata 1. cikke (1) bekezdésének (e) pontjára és 3. mellékletére, 

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 

Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0000/2018), 

A. mivel a helyi és regionális hatóságok a körforgásos gazdaságra való áttérés élharcosai, 

és mivel hozzájárulásuk a váltás sikerének kulcsfontosságú előfeltétele; 

B. mivel az erősebb és körkörösebb körforgásos gazdaságra való áttérés nemcsak kihívást 

jelent valamennyi európai régió számára, hanem kulcsfontosságú lehetőségeket is; 

C. mivel a párizsi megállapodásban kitűzött célok eléréséhez át kell térni a körforgásos 

gazdaságra; 

D. mivel a kohéziós politika nemcsak a helyi igények kielégítésére irányuló beruházási 

lehetőségeket kínál az európai strukturális és beruházási alapok (ESB-alapok) révén, 

hanem olyan integrált szakpolitikai keretet is biztosít, amely számos fejlesztési kihívás 

leküzdésében is segíti az európai régiókat, támogatva többek között az erőforrás-

hatékonyságot, a fenntartható fejlődést, a területi együttműködést és a kapacitásépítést; 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0053. 
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0321. 
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0311. 
4 HL C 265., 2017.8.11., 65. o. 
5 HL C 353., 2016.9.27., 27. o. 
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E. mivel a kohéziós politika jelenlegi jogi kerete nem említi célkitűzésként a körforgásos 

gazdaságra való áttérést, és mivel a fenntartható fejlődés az ESB-alapok felhasználására 

vonatkozó, a 8. cikk és a közös rendelkezésekről szóló rendelet közös stratégiai kerete 

(I. melléklet) meghatározása szerinti horizontális elv; 

F. mivel az európai strukturális és beruházási alapok előírt tematikus célkitűzései, az 

intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó Európa 2020 stratégia, 

valamint a kapcsolódó előzetes feltételrendszer meghatározó szerepet kapnak a 

körforgásos gazdaság célkitűzéseinek megvalósításában; 

G. mivel a közös rendelkezésekről szóló rendelet 6. cikke értelmében az ESB-alapok által 

támogatott műveletek kötelesek megfelelni az alkalmazandó uniós jognak és az uniós 

jog végrehajtásával kapcsolatos nemzeti jogszabályoknak, többek között a 

környezetvédelem vonatkozásában is; 

A kohéziós politika szerepe a körforgásos gazdaság előmozdításában 

1. megjegyzi, hogy a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv végrehajtásáról 

szóló bizottsági jelentés szerint a 2014–2020 közötti időszakban az innovációra, a kkv-

kre, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és a környezetvédelemre fordítható 

uniós támogatás összege 150 milliárd euró, és e területek közül sok hozzájárul a 

körforgásos gazdaság megvalósításához is; 

2. sajnálja azonban, hogy – amint azt a Bizottság megbízásából készült egyik tanulmány is 

hangsúlyozza – a jelenlegi szakpolitikai keret nem teszi lehetővé a kohéziós politika 

által a körforgásos gazdasághoz kínált hozzájárulás maradéktalan kihasználását; 

megjegyzi ezzel összefüggésben, hogy a pénzügyi juttatások odaítélésekor használt, 

beavatkozási területek szerinti meglévő kategóriák meghatározása nem terjed ki a 

„körforgásos gazdaság” fogalmára; 

3. tudomásul veszi, hogy számos régió intelligens szakosodási stratégiát dolgozott ki a 

körforgásos gazdasággal kapcsolatos prioritások meghatározására, és e cél érdekében a 

kohéziós politikát alkalmazva irányítja kutatási és innovációs beruházásait; 

4. üdvözli a kkv-kat célzó Európai erőforrás-hatékonysági kiválósági központ létrehozását; 

5. ismételten kifejezésre juttatja azt a véleményét, hogy a körforgásos gazdaság a 

hulladékgazdálkodáson messze túlmutatva olyan területeket is magába foglal, mint a 

zöld munkahelyek, a megújuló energia, az erőforrás-hatékonyság, a biogazdaság, a 

vízgazdálkodás, az energiahatékonyság, az élelmiszer-pazarlás, a tengeri hulladék, a 

kutatás és fejlesztés, valamint innováció a kapcsolódó területeken; elismeri ugyanakkor, 

hogy a hulladékgazdálkodási infrastruktúra a termelés és a fogyasztás lineáris sémáinak 

csökkentéséhez elengedhetetlenül szükséges tényező; 

6. hangsúlyozza „a hulladékágazatban a gazdasági és környezeti szempontból fenntartható 

beruházások előmozdítása” tekintetében az ESB-alapok felhasználására vonatkozó 

meglévő előzetes feltételrendszer jelentőségét; sajnálatának ad azonban hangot amiatt, 

hogy a hulladékhierarchia kérdését mostohán kezelik, és hogy az ESB-alapokból 

társfinanszírozott számos esetben nem került sor a hosszú távú eredmények alapos, 

környezetvédelmi szempontú értékelésére; 
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7. hangsúlyozza, hogy a hulladékhierarchia alkalmazása a körforgásos gazdaság 

megvalósításának egyik fontos előfeltétele; elismeri továbbá az ESB-alapok 

beruházásainak a hulladékhierarchia alacsonyabb szintjeire süllyedő negatív 

tendenciáját, különösen a mechanikai biológiai kezelő (MBT) létesítmények és az 

égetés esetében, ami kapacitásfelesleghez és hosszú távú technológiai bénultsághoz 

vezethet, veszélyeztetve ezáltal az uniós újrafeldolgozási célok elérését; 

A körforgásos gazdaság mint a fenntartható és regionális fejlődés mozgatórugója 

8. hangsúlyozza a partnerség elvének jelentőségét és az érintett szereplők által a 

partnerségi megállapodások és operatív programok kidolgozása során betöltött szerep 

fontosságát; felszólít arra, hogy a partnereket ténylegesen vonják be a politikai 

folyamatokba, a körforgásos gazdasággal kapcsolatos célkitűzéseket pedig megfelelően 

építsék be a programozási dokumentumokba; 

9. megjegyzi, hogy a körforgásos gazdasággal kapcsolatos projektek, amelyek kohéziós 

politikai támogatásban részesültek, az eleve fejlettebb régiók számára nagyobb 

előnyöket hoztak; buzdítja ezért a kevésbé fejlett régiókat erőfeszítéseik fokozására 

annak érdekében, hogy technológiai szintjavítás révén egyre több olyan projektet 

hajtsanak végre, amelyek megfelelnek a körforgásos gazdaság elveinek; 

10. hangsúlyozza a biogazdaság által a regionális fejlesztés terén kínált potenciális 

lehetőségeket; kéri az ESB-alapok nagyobb mértékű felhasználását a meglévő innovatív 

megoldások bevezetésére, és ezzel egyidejűleg az innováció megerősítését a 

fenntartható gazdálkodás tárgyát képező biotakarmány-készletekből előállított bioalapú, 

biológiailag lebomló és komposztálható anyagok kifejlesztése terén; 

11. felhív a helyi hatóságok finanszírozáshoz való hozzáférésének javítására, pénzügyi 

forrásokat bocsátva rendelkezésükre környezetbarát munkahelyek teremtéséhez és a 

helyi energetikai átálláshoz, többek között az energiahatékonyság, az energia 

decentralizált elosztása és a körforgásos gazdaság céljaira; 

12. rámutat, hogy a környezeti szempontoknak a kohéziós politikai alapok felhasználásába 

történő beépítéséről készült egyik tanulmány mintavételének tárgyát képező 32 operatív 

projekt közül kilenc vonatkozott a körforgásos gazdaságra és hat a zöld munkahelyekre; 

üdvözli a nemzeti és regionális hatóságok által tett erőfeszítéseket, ugyanakkor felhívja 

a tagállamokat, hogy operatív programjaikba és partnerségi megállapodásaikba jobban 

építsék be a körforgásos gazdaság szempontjait; 

13. úgy véli, hogy az ESB-alapok jövőbeli tervezését jobban össze kell hangolni a 2030-ra 

vonatkozó nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervekkel; 

14. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a határokon átnyúló együttműködést, 

különösen az európai területi együttműködés keretében, a körforgásos gazdaság 

projektjeinek végrehajtása érdekében; 

15. hangsúlyozza, hogy a makroregionális stratégiák nemcsak a tagállamokban nyújthatnak 

segítséget a körforgásos gazdaság megvalósításához, hanem az adott földrajzi térségben 

fekvő harmadik országok számára is; hangsúlyozza, hogy e stratégiák támogathatják az 

Unió másodlagos nyersanyagpiacának létrehozását; 
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16. ismételten hangsúlyozza a helyi, regionális és nemzeti hatóságok megfelelő 

kapacitásainak kiépítését és fenntartását, ami igen fontos a körforgásos gazdaságra való 

áttérés szempontjából; rámutat az e téren nyújtott technikai segítség fontos szerepére; 

17. hangsúlyozza a körforgásos gazdaság hajtóerejeként működő zöld közbeszerzést, 

amelynek potenciális piaca a becslések szerint évente 1,8 billió eurós nagyságrendet ér 

el közmunkák, áruk és szolgáltatások formájában;1; 

18. ösztönzi a regionális és helyi hatóságokat oktatási és tudatosságnövelő befektetések 

fokozására, kidomborítva a körforgásos gazdaság kohéziós politikai projektek révén 

történő megvalósítását célzó valamennyi fellépés hasznát és előnyeit, ezáltal is növelve 

a polgárok részvételét és befolyásolva a fogyasztói magatartást; 

A körforgásos gazdaság a 2020 utáni időszakra vonatkozó kohéziós politikában  

19. felhívja a Bizottságot, hogy a következő programozási időszakra vezessen be megfelelő 

nyomonkövetési módszereket annak érdekében, hogy pontosan fel lehessen mérni a 

kohéziós politika hozzájárulását a körforgásos gazdaság megvalósításához; 

20. felhívja a Bizottságot, hogy a jövőbeli kohéziós politikai keretben alakítson ki új 

előzetes feltételrendszert a körforgásos gazdaság megvalósításával kapcsolatban, 

például a körforgásos gazdaságra vonatkozó stratégiák kidolgozása révén; 

21. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a kohéziós politika keretében a fenntartható 

városfejlesztésre nyújtott támogatást, és kéri, hogy ezzel összefüggésben kapjanak 

prominensebb szerepet a körforgásos gazdasággal kapcsolatos célkitűzések; kéri 

innovatív városfejlesztési intézkedések foganatosítását e téren, és felhívja a Bizottságot, 

hogy a jövőre vonatkozó javaslatok előkészítése során a lehető legnagyobb mértékben 

vegye figyelembe a 2014–2020 közötti időszakban levont tanulságokat; 

22. hangsúlyozza, hogy a körforgásos gazdaság és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

kölcsönösen összefügg egymással, és felszólít ezért a 2020 utáni időszakra vonatkozó 

kohéziós politika égisze alatt a körforgásos gazdaságra és az éghajlattal kapcsolatos 

vonatkozásokra fordítható kiadások jelentős növelésére; 

° 

° ° 

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

 

 

                                                 
1 „Buying green! – A handbook on green public procurement” (Zöld vásárlás! – Kézikönyv a zöld 

közbeszerzésről), 3. kiadás, Európai Bizottság, 2016. 


