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EXPUNERE DE MOTIVE – REZUMATUL FAPTELOR ȘI CONSTATĂRILOR 

Economia circulară reprezintă un nou concept politic european care are în vedere reformarea 

structurală a economiei noastre prin renunțarea la modelul de tipul „extragere, fabricare, 

aruncare” și trecerea la un model ciclic, care este mai adecvat sistemelor vii. Prin urmare, 

pentru a realiza această schimbare și a ne redefini viitorul, Comisia Europeană a publicat în 

decembrie 2015 Planul de acțiune privind economia circulară, un amplu cadru de politică 

publică al UE, cu scopul de a redefini abordarea societății noastre în ceea ce privește 

producția și consumul de bunuri și servicii. Fiind una dintre principalele politici europene, 

politica de coeziune este considerată una dintre principalele surse de investiții. În plus, prin 

respectarea principiilor proporționalității și subsidiarității, politica de coeziune oferă și cele 

mai bune instrumente de implementare a economiei circulare. Guvernanța pe mai multe 

niveluri, fiind coloana vertebrală a politicii de coeziune, funcționează în temeiul aceluiași 

principiu. Prin urmare, aceste două politici publice se bazează pe aceeași logică și ar trebui să 

se completeze reciproc, îndeplinindu-și, totodată, obiectivele de politică. Trebuie să 

recunoaștem și să consolidăm instrumentele existente în ambele politici pentru a exploata pe 

deplin potențialul menționat. 

Rolul politicii de coeziune în promovarea economiei circulare 

În cursul pregătirii perioadei de programare 2014-2020, economia circulară nu a fost 

recunoscută ca un domeniu prioritar de politică în Uniunea Europeană. Așadar, după 

adoptarea Planului de acțiune privind economia circulară s-au depus eforturi pentru 

identificarea potențialului de investiții relevante și disponibile în cadrul fondurilor ESI care ar 

putea fi integrate, de asemenea, pentru implementarea economiei circulare.  

Pentru o mai bună gestionare a deșeurilor și un mai mare accent pe prevenirea, reutilizarea și 

reciclarea deșeurilor, care sunt opțiunile preferate de tratare a deșeurilor în Uniunea 

Europeană, există un potențial de investiții de 5,5 miliarde EUR. În plus, există fonduri în 

valoare de 2,3 miliarde EUR pentru procesele de producție ecologice și utilizarea eficientă a 

resurselor în IMM-uri. Politica de coeziune poate sprijini proiectele de reutilizare a apei, 15 

miliarde EUR fiind alocate investițiilor în sectorul apei, în perioada 2014-2020. De asemenea, 

sunt disponibile importante oportunități de finanțare în domeniul cercetării și inovării, iar 

economia circulară este o prioritate în strategiile de specializare inteligentă care orientează 

aceste investiții.  

Economia circulară ca forță motrice pentru dezvoltarea durabilă și dezvoltarea 

regională 

Toate orașele și comunele din Uniunea Europeană vor fi motorul măsurilor legate de 

economia circulară. Autoritățile locale și regionale sunt cele mai apropiate de cetățeni și de 

provocările locale și, prin urmare, au o mai bună perspectivă asupra provocărilor și 

oportunităților locale. Așadar, este extrem de important să se asigure o autonomie financiară 

și funcțională adecvată pentru autoritățile locale și regionale, în special în ceea ce privește 

dreptul lor de a elabora și a pune în aplicare propriile strategii de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității (DLRC) și investiții teritoriale integrate (ITI), pentru a ajuta 

părțile interesate de la nivel local să combine sursele de finanțare și să planifice inițiativele 

locale orientate către economia circulară. 

Unul dintre principiile de bază ale economiei circulare este „gândirea în sisteme”, deoarece 
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trecerea de la un model liniar al economiei noastre la un model circular poate fi realizată doar 

prin cooperarea și conectarea modelor de afaceri și de producție. De asemenea, raportul 

evidențiază rolul IMM-urilor care cunosc mai bine piețele locale și pot contribui la o mai 

mare sensibilizare cu privire la practicile pozitive prin cooperarea cu comunitățile locale, 

precum și crearea de valoare și locuri de muncă sustenabile la nivel local. Prin inovare și 

dezvoltare, IMM-urile oferă pieței și societății noi soluții și modele de afaceri circulare. În 

cadrul acestui proces, ele se bazează pe politica de coeziune, în special pe specializarea 

inteligentă și crearea de sinergii cu programul Orizont 2020, fondurile structurale și de 

investiții europene, precum și cu investițiile canalizate prin Banca Europeană de Investiții 

(BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), etc. Ar trebui să 

sprijinim aceste eforturi și să adaptăm ambele politici în acest sens, pentru ca inovațiile de 

astăzi să devină realitățile de mâine. Din păcate, cererea de produse și servicii circulare este 

încă redusă, adesea deoarece sunt mai scumpe decât cele liniare, pentru că efectele externe 

negative ale acestora din urmă nu sunt luate în considerare. Achizițiile publice ecologice în 

combinație cu achizițiile circulare reprezintă un instrument excepțional prin care autoritățile 

publice pot stimula piețele economiei circulare. 

În plus, abordarea macroregională este vitală pentru asigurarea cooperării și coordonării 

regionale, precum și o oportunitate pentru crearea piețelor regionale, în special pentru 

materiile prime secundare. Prin urmare, trebuie să integrăm crearea de capacități comune, ca 

de exemplu pentru regenerarea uleiurilor uzate, și alte capacități de reciclare. Programele de 

cooperare transfrontalieră și transnațională sunt esențiale pentru a stimula cooperarea 

interregională privind activitățile economiei circulare, a promova simbioza industrială, 

sensibilizarea și schimbul de cunoștințe și de bune practici. 

Toate aceste eforturi au ca scop ca regiunile și comunitățile noastre locale să devină mai 

rezistente și mai competitive pe piețele mondiale. Economia circulară creează locuri de muncă 

la nivel local și modele de afaceri care sunt situate în inima Uniunii Europene, regiunile și 

autoritățile sale locale. Una dintre principalele condiții prealabile pentru realizarea unui model 

de economie circulară pe deplin funcțional este o creștere a producției sustenabile de energie 

la nivel local, îmbunătățind, totodată, eficiența în utilizarea resurselor și mărind fluxul de 

materiale recuperate. Sursele de energie regenerabile sunt unul dintre pilonii esențiali de 

susținere ai economiei circulare; astfel ele reprezintă una dintre cele mai importante investiții 

indirecte în economia circulară, cu un potențial semnificativ de stimulare a creării de locuri de 

muncă verzi la nivel local. 

Bioeconomia ca un domeniu consacrat de politică publică europeană cuprinde acțiuni 

esențiale în materie de politică, care pot contribui în mod semnificativ la realizarea economiei 

circulare. Trecerea la materii prime biologice și metode de prelucrare biologice ar putea duce 

la reduceri de emisii de până la 2,5 miliarde de tone de emisii echivalente CO2 pe an până în 

2030, și, în același timp, ar reduce dependența de combustibilii fosili care reprezintă o 

provocare pe termen lung pentru Uniunea Europeană. Materialele de origine biologică, 

biodegradabile și compostabile, precum și materialele permanente sunt importante pentru 

obținerea unor rezultate mai bune în domeniul utilizării eficiente a resurselor și al reținerii 

materialelor valoroase în bucle circulare. Viitorul potențial de inovare constă în realizarea 

unei gestionări mai eficiente a materiilor prime biologice, precum și în eliminarea treptată a 

substanțelor toxice din toate materialele. 

Una dintre primele măsuri legislative pentru punerea în aplicare a pachetului legislativ privind 
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economia circulară a fost pachetul legislativ privind deșeurile care a definit multe dispoziții 

necesare pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor, care reprezintă principala provocare 

pentru autoritățile locale și regiuni. Atingerea obiectivelor stabilite în pachetul privind 

deșeurile va fi sprijinită financiar, în mod inevitabil, de politica de coeziune. Având în vedere 

ratele de reciclare stabilite la nivel european și calendarul preconizat pentru punerea lor în 

aplicare, este necesar să se concentreze investițiile pe nivelurile superioare ale ierarhiei 

deșeurilor pentru a putea atinge obiectivele și a evita blocajele tehnologice pe termen lung. 

Statele membre ar trebui să utilizeze strategii naționale privind economia circulară și planuri 

naționale de gestionare a deșeurilor ca instrumente de politică pe termen lung care pot oferi 

orientări clare tuturor părților interesate și pot semnala Comisiei Europene că sunt pe calea 

cea bună în ceea ce privește realizarea economiei circulare. 

Risipa de alimente este recunoscută la nivel mondial ca o problemă etică și economică 

majoră, care trebuie abordată în fiecare etapă a lanțurilor valorice ale alimentelor. În prezent, 

în Uniunea Europeană se irosesc aproximativ 173 kg de alimente pe persoană în fiecare an, 

ceea ce reprezintă 20 % din producția alimentară anuală în Europa. Acțiunea locală s-a 

dovedit a fi foarte eficace în abordarea acestei provocări generale, având în vedere că există 

unele povești de succes și proiecte reușite puse în aplicare în întreaga Europă. Prin urmare, ar 

trebui să existe o creștere a oportunităților de finanțare care abordează acest domeniu de 

politică important. 

Aruncarea de gunoaie pe domeniul public se dovedește a fi, de asemenea, una dintre 

provocările globale presante care, de obicei, are cel mai mare impact asupra comunităților 

locale și asupra calității vieții acestora. Unele estimări arată că operațiunile de asanare îl costă 

pe fiecare contribuabil european aproximativ 25 EUR pe an, în timp ce în unele state membre, 

costul poate ajunge până la 54 EUR pe an. Abordarea aruncării gunoaielor pe domeniul public 

trebuie să fie mai bine promovată și finanțată prin fondurile ESI, deoarece are atât beneficii 

sociale, cât și de mediu. Cele mai sărace categorii ale societății sunt cele mai afectate de lipsa 

de acțiune. În plus, rezolvarea problemei deșeurilor marine trebuie să înceapă cu prevenirea 

aruncării deșeurilor pe uscat. 

Economia circulară în politica de coeziune post-2020  

Politica de coeziune și economia circulară nu înseamnă numai politici în materie de 

infrastructură, ci și coeziune socială și solidaritate. Acestea oferă răspunsuri provocărilor cu 

care se confruntă comunitățile locale și regionale, cu privire la modul de abordare a celor mai 

importante chestiuni legate de climă. Prin urmare, prezentul raport are în vedere introducerea 

unei noi dispoziții referitoare la o condiționalitate ex-ante legată de realizarea economiei 

circulare în cadrul politicii de coeziune, pentru a permite noilor programe operaționale să 

reflecte mai bine principiile economiei circulare. Raportul solicită punerea în aplicarea a unei 

metodologii de urmărire relevante pentru o monitorizare exactă a contribuției politicii de 

coeziune la realizarea economiei circulare și solicită o creștere semnificativă a cheltuielilor 

legate de economia circulară și climă în politica de coeziune de după 2020. 
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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la politica de coeziune și economia circulară 

(2017/2211(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolul 3, și 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolele 4, 11, 174-

178, 191 și 349, 

– având în vedere Acordul de la Paris, Decizia 1/CP.21 și cea de a 21-a Conferință a 

părților (COP 21) la CCONUSC și cea de a 11-a Conferință a părților care servește 

drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto (CMP 11), organizate la Paris, 

Franța, între 30 noiembrie și 11 decembrie 2015, 

– având în vedere articolul 7 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2) din Acordul de la 

Paris, care recunosc dimensiunile locale, subnaționale și regionale ale schimbărilor 

climatice și ale acțiunilor în domeniul climei, 

– având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă, în special obiectivul 7: „Asigurarea 

accesului tuturor la energie la prețuri rezonabile, din surse sigure, durabile și moderne ” 

și obiectivul 11: „Crearea unor orașe favorabile incluziunii, sigure, rezistente și 

sustenabile”, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 

al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul privind dispozițiile comune”)1, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și 

dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 

economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/20062,  

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului3, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea 

Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială 

                                                 
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 320. 
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 289. 
3 JO L 347, 20.12.2013, p. 470. 
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europeană4, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1302/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 

privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește 

clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și funcționării unor astfel de 

grupări5, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1084/20066, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al 

Consiliului7, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 ianuarie 2017 intitulată „Rolul 

valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară” (COM(2017)0034), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 ianuarie 2017 intitulată „Raport referitor 

la punerea în aplicare a Planului de acțiune privind economia circulară” 

(COM(2017)0033), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 decembrie 2015 intitulată „Investiții în 

locuri de muncă și în creștere - Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor 

structurale și de investiții europene” (COM(2015)0639), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 decembrie 2015 intitulată „Închiderea 

buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” (COM(2015)0614), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iulie 2014, intitulată: „Spre o economie 

circulară: un program «deșeuri zero» pentru Europa” (COM(2014)0398), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iulie 2014 intitulată „Plan de acțiune verde 

pentru IMM-uri: Permițând IMM-urilor să transforme provocările legate de mediu în 

oportunități de afaceri” (COM(2014)0440), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O 

strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 

(COM(2010)2020), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 februarie 2012 intitulată „Inovarea în 

scopul creșterii durabile: O bioeconomie pentru Europa” (COM(2012)0060), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 iulie 2012 privind „Parteneriatul 

                                                 
4 JO L 347, 20.12.2013, p. 259. 
5 JO L 347, 20.12.2013, p. 303. 
6 JO L 347, 20.12.2013, p. 281. 
7 JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 
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european pentru inovare privind orașele și comunitățile inteligente” (COM(2012)4701), 

– având în vedere studiul din decembrie 2017, comandat de Comisie, intitulat „Integrarea 

preocupărilor de mediu în fondurile politicii de coeziune (FEDR, FSE, Fondul de 

coeziune) – Rezultatele, evoluția și tendințele în cele trei perioade de programare (2000-

2006, 2007-2013, 2014-2020)”, 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la investiții în locuri de 

muncă și în creștere – valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și 

de investiții europene: o evaluare a raportului în temeiul articolului 16 alineatul (3) din 

RDC8, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2016 referitoare la Cooperarea 

teritorială europeană – practici optime și măsuri inovatoare9, 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la sinergiile pentru inovare: 

fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și alte fonduri europene în 

domeniul inovării și programe ale UE10, 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la utilizarea eficientă a 

resurselor: spre o economie circulară11, 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 mai 2015 referitoare la oportunitățile de creștere 

ecologică pentru IMM-uri12, 

– având în vedere Declarația privind insulele inteligente din 28 martie 2017, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 

alineatul (1) litera (e) și anexa 3 la Decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 

2002 privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 

mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0000/2018), 

A. întrucât autoritățile locale și regionale se află în avangarda tranziției către o economie 

circulară și întrucât contribuția acestora este esențială pentru realizarea acestei tranziții; 

B. întrucât tranziția către o economie mai puternică și circulară este o provocare pentru 

toate regiunile europene, dar reprezintă și oportunități esențiale pentru aceste regiuni; 

C. întrucât atingerea obiectivelor Acordului de la Paris înseamnă o trecere la o economie 

circulară; 

D. întrucât politica de coeziune nu oferă doar oportunități de investiții pentru a răspunde 

nevoilor locale prin fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), ci și 

                                                 
8 Texte adoptate, P8_TA(2017)0053. 
9 Texte adoptate, P8_TA(2016)0321. 
10 Texte adoptate, P8_TA(2016)0311. 
11 JO C 265, 11.8.2017, p. 65. 
12 JO C 353, 27.9.2016, p. 27. 
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un cadru integrat de politici pentru a ajuta regiunile europene să răspundă provocărilor 

multiple pentru dezvoltarea lor, inclusiv prin sprijinul pentru utilizarea eficientă a 

resurselor și dezvoltarea durabilă, precum și cooperarea teritorială și consolidarea 

capacităților; 

E. întrucât actualul cadru legislativ pentru politica de coeziune nu menționează tranziția 

către o economie circulară ca obiectiv și întrucât dezvoltarea durabilă este un principiu 

orizontal pentru utilizarea fondurilor ESI, astfel cum este definit în articolul 8, precum 

și în cadrul strategic comun (anexa I) din Regulamentul privind dispozițiile comune; 

F. întrucât multe dintre obiectivele tematice ale fondurilor ESI stabilite pentru a respecta 

Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, 

precum și condiționalitățile ex ante sunt relevante pentru obiectivele unei economii 

circulare; 

G. întrucât articolul 6 din Regulamentul privind dispozițiile comune stabilește că este 

obligatoriu ca operațiunile sprijinite de fondurile ESI să fie conforme cu dreptul Uniunii 

și cu legislația națională care vizează punerea sa în aplicare, inclusiv legislația în 

domeniul mediului; 

Rolul politicii de coeziune în promovarea economiei circulare 

1. observă că, potrivit raportului Comisiei referitor la punerea în aplicare a Planului de 

acțiune privind economia circulară, sprijinul UE pentru perioada 2014-2020 pentru 

inovare, IMM-uri, economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și protecția mediului 

se ridică la 150 de miliarde EUR, iar multe dintre aceste domenii contribuie la realizarea 

unei economii circulare; 

2. regretă, cu toate acestea, faptul că, așa cum s-a subliniat într-un studiu comandat de 

Comisie, actualul cadru de politică nu permite exploatarea întregului potențial al 

contribuției politicii de coeziune la economia circulară; observă, în acest sens, că 

definiția categoriilor existente ale „domeniului de intervenție” utilizate pentru alocările 

financiare nu se referă la economia circulară ca atare; 

3. constată că mai multe regiuni și-au utilizat strategiile de specializare inteligentă pentru a 

stabili priorități legate de economia circulară și pentru a-și orienta investițiile în 

cercetare și inovare prin politica de coeziune în vederea atingerii acestui obiectiv; 

4. salută crearea unui Centru european de excelență pentru utilizarea eficientă a resurselor 

dedicat IMM-urilor; 

5. își reiterează opinia potrivit căreia economia circulară înseamnă mai mult decât 

gestionarea deșeurilor și include domenii cum ar fi locurile de muncă verzi, energia din 

surse regenerabile, utilizarea eficientă a resurselor, bioeconomia, gestionarea resurselor 

de apă, eficiența energetică, risipa alimentară, deșeurile marine, cercetarea și 

dezvoltarea și inovarea în domeniile conexe; recunoaște totuși că infrastructura de 

gestionare a deșeurilor este un element esențial pentru reducerea modelelor liniare de 

producție și consum; 

6. subliniază existența și importanța unei condiționalități ex ante privind fondurile ESI 
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pentru „promovarea unor investiții sustenabile din punct de vedere economic și de 

mediu în sectorul deșeurilor”; regretă, cu toate acestea, neglijarea ierarhiei deșeurilor și 

lipsa unei bune evaluări de mediu a rezultatelor pe termen lung într-un număr 

semnificativ de proiecte cofinanțate prin fondurile ESI; 

7. subliniază importanța aplicării ierarhiei deșeurilor drept condiție prealabilă pentru 

realizarea unei economii circulare; recunoaște, de asemenea, o tendință negativă a 

investițiilor din fondurile ESI în nivelurile inferioare ale ierarhiei deșeurilor, în special 

stațiile de tratare mecano-biologică și incinerarea, care pot duce la supracapacitate și 

blocaj tehnologic pe termen lung , punând astfel în pericol realizarea obiectivelor UE în 

materie de reciclare; 

Economia circulară ca forță motrice pentru dezvoltarea durabilă și dezvoltarea regională 

8. subliniază importanța principiului parteneriatului și rolul important al părților interesate 

în procesul de elaborare a acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale; 

solicită o implicare reală a partenerilor în procesele de elaborare a politicilor, precum și 

includerea în mod adecvat a obiectivelor legate de economia circulară în documentele 

de programare; 

9. observă că proiectele legate de economia circulară care au beneficiat de sprijinul 

politicii de coeziune au adus beneficii mai mari regiunilor mai dezvoltate; prin urmare, 

încurajează regiunile mai puțin dezvoltate să-și sporească eforturile în vederea 

eliminării decalajului tehnologic prin implementarea mai multor proiecte care respectă 

principiile economiei circulare; 

10. subliniază potențialul bioeconomiei pentru dezvoltarea regională; solicită o mai mare 

utilizare a fondurilor ESI pentru punerea în aplicare a inovărilor existente, continuând, 

totodată, stimularea inovării în contextul dezvoltării materialelor de origine biologică, 

biodegradabile și compostabile, fabricate din materii prime biologice gestionate în mod 

sustenabil; 

11. solicită un acces mai bun la finanțare pentru autoritățile locale, pentru a permite 

investițiile în locuri de muncă ecologice și în tranziția energetică locală, inclusiv în 

eficiența energetică, distribuția descentralizată de energie și economia circulară; 

12. subliniază că, dintr-un eșantion de 32 de programe operaționale examinate pentru 

realizarea unui studiu privind integrarea preocupărilor de mediu în fondurile politicii de 

coeziune, nouă abordează economia circulară și șase locurile de muncă verzi; salută 

actualele eforturi depuse de autoritățile naționale și regionale, dar, în același timp, invită 

statele membre să asigure o mai bună integrare a economiei circulare în programele lor 

operaționale și acordurile de parteneriat; 

13. consideră că planificarea viitoare a fondurilor ESI ar trebui să fie mai bine integrată în 

planurile naționale privind energia și clima pentru 2030; 

14. invită statele membre să promoveze cooperarea transfrontalieră, în special prin 

cooperarea teritorială europeană (CTE), pentru a implementa proiectele economiei 

circulare; 
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15. subliniază potențialul strategiilor macroregionale de a contribui la realizarea unei 

economii circulare, nu numai în statele membre, ci și în țări terțe situate în aceeași zonă 

geografică; subliniază faptul că aceste strategii ar putea sprijini crearea unei piețe a 

materiilor prime secundare pentru Uniune; 

16. își reiterează opinia că este important ca autoritățile publice locale, regionale și 

naționale să își consolideze și să își mențină capacitățile în mod adecvat, ceea ce este, de 

asemenea, extrem de relevant pentru trecerea la o economie circulară; subliniază rolul 

important pe care îl poate avea asistența tehnică în acest domeniu; 

17. subliniază importanța achizițiilor publice ecologice ca motor al economiei circulare, cu 

o piață potențială estimată la 1 800 de miliarde EUR pe an pentru lucrări, bunuri și 

servicii publice13; 

18. încurajează autoritățile locale și regionale să continue investițiile în educația și 

sensibilizarea cu privire la beneficiile și avantajele tuturor acțiunilor în vederea punerii 

în aplicare a economiei circulare prin proiectele politicii de coeziune, mărind astfel 

participarea cetățenilor și influențând comportamentul consumatorilor; 

Economia circulară în politica de coeziune post-2020 

19. invită Comisia să pună în aplicare, pentru următoarea perioadă de programare, o 

metodologie de urmărire relevantă pentru a permite monitorizarea exactă a contribuției 

politicii de coeziune la realizarea unei economii circulare; 

20. invită Comisia să elaboreze, în următorul cadru al politicii de coeziune, o nouă 

dispoziție referitoare la o condiționalitate ex-ante legată de realizarea unei economii 

circulare, de exemplu prin dezvoltarea de strategii ale economiei circulare; 

21. subliniază că este important să se intensifice sprijinul politicii de coeziune pentru 

dezvoltarea urbană durabilă și, în acest context, solicită ca obiectivele legate de 

economia circulară să aibă un rol mai proeminent; solicită să fie continuate acțiunile 

urbane inovatoare în acest domeniu și invită Comisia să utilizeze pe deplin lecțiile 

învățate în perioada 2014-2020 la elaborarea propunerilor pentru viitor; 

22. subliniază interdependența dintre economia circulară și atenuarea efectelor schimbărilor 

climatice și, în consecință, solicită o creștere semnificativă a cheltuielilor legate de 

economia circulară și climă în politica de coeziune de după 2020; 

° 

° ° 

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 

 

                                                 
13 Să achiziționăm produse ecologice! - Ghid privind achizițiile publice ecologice, a treia ediție, Comisia 

Europeană, 2016 


