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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. πιστεύει ότι, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις και την εξάρτηση 
της ΕΕ από πόρους, είναι σημαντικό η ενέργεια και η αποδοτικότητα των πόρων να 
αποτελέσουν τη βάση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ανανέωσης, έτσι ώστε η ΕΕ να 
διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο μέλλον, να αναδημιουργήσει την παραγωγική 
ικανότητα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για υψηλά ειδικευμένους εργαζομένους· 

2. τονίζει ότι η βελτίωση του σχεδιασμού, της πρόληψης της επαναχρησιμοποίησης και της 
ανακύκλωσης των αποβλήτων, θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική καθαρή 
εξοικονόμηση πόρων για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, που εκτιμάται σε 600 δισεκατομμύρια 
ευρώ, ή 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και μείωση των συνολικών ετήσιων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 2-4%1· τονίζει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας των πόρων κατά 30% έως το 2030 θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ 
κατά σχεδόν 1% και να δημιουργήσει 2 εκατομμύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας·

3. σημειώνει την ανάλυση της Επιτροπής, η οποία δείχνει ότι η υιοθέτηση νέων στόχων για 
τα απόβλητα θα μπορούσε να δημιουργήσει 180.000 θέσεις εργασίας, να καταστήσει την 
Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και να μειώσει τη ζήτηση για δαπανηρούς και σπάνιους 
πόρους2· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόσυρση της νομοθετικής 
πρότασης για τα απόβλητα3, και ζητεί να υπάρξει μια πιο φιλόδοξη νομοθετική πρόταση, 
που θα αντιμετωπίζει όχι μόνο τα αστικά αλλά και τα βιομηχανικά και εμπορικά 
απόβλητα, η οποία θα υποβληθεί εντός του 2015 στο πλαίσιο μιας πιο φιλόδοξης δέσμης 
για την κυκλική οικονομία (ΔΚΟ), όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος Timmermans στην 
περίοδο συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου του 
20144·

4. ζητεί η ΔΚΟ να δημιουργήσει, σύμφωνα με τις συστάσεις της πλατφόρμας για την 
αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων5, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής που θα 

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2014 με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία:  πρόγραμμα 
μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014)0398).
2 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2014 που περιλαμβάνει εκτελεστική σύνοψη της εκτίμησης 
αντικτύπου που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας που τροποποιεί τις οδηγίες για τα απόβλητα (COM(2014)0397) 
(SWD(2014)0208).
3  Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 
2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, 1991/31/ΕΚ για 
την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και 
2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(COM(2014) 0397).
4 Πλήρη πρακτικά της συζήτησης στην ολομέλεια της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για το πρόγραμμα εργασίας της 
Επιτροπής για το 2015.
5 Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αποδοτικότητα των πόρων 
(EREP) Μανιφέστο και Προτάσεις πολιτικής, Μάρτιος 2014:
HYPERLINK 
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περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους πολιτικής και θα ενσωματώνει και θα 
εκσυγχρονίζει καλύτερα τα υφιστάμενα εργαλεία πολιτικής· επιμένει ότι τα εργαλεία και 
τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν πραγματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και την ενεργό 
συμμετοχή τους στην κυκλική οικονομία· 

5. ζητεί η ΔΚΠ να εισαγάγει μια βιώσιμη πολιτική διαχείρισης υλικών σε επίπεδο ΕΕ, 
υιοθετώντας μια προσέγγιση κύκλου ζωής και στόχο την οικολογικά αποδοτική και 
περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση των υλικών, ακόμη και κατά τις φάσεις της εξαγωγής, 
του σχεδιασμού, της παραγωγής, της κατανάλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων· 

6. τονίζει το δυναμικό των πολιτικών επαναχρησιμοποίησης και επισκευής για τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την εξοικονόμηση πόρων και την ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων· ζητεί να υπάρξουν περαιτέρω 
κίνητρα και άλλου τύπου υποστήριξη για την επαναχρησιμοποίηση, την εδραίωση της 
επαναχρησιμοποίησης, καθώς και την επισκευή των υποδομών και των δικτύων·

7. επισημαίνει την άμεση οικονομική επίπτωση για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές 
των αποβλήτων τροφίμων, λόγω του κόστους της διάθεσης των αποβλήτων και των 
οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από την απόρριψη εμπορεύσιμων ή βρώσιμων 
τροφίμων· υπενθυμίζει ότι κάθε ένα ευρώ που δαπανάται για την καταπολέμηση της 
σπατάλης των τροφίμων θα μπορούσε να αποτρέψει τη σπατάλη 250 κιλών τροφίμων, 
αξίας 500 ευρώ· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα των αποβλήτων τροφίμων 
εντός της ΔΚΠ·

8. τονίζει τη σημασία της δημιουργίας βιομηχανικών συνεργιών για την ανακύκλωση και 
την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο η 
ενέργεια, τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα τους θα μπορέσουν να χρησιμεύσουν ως πόροι 
για άλλους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν προσεγγίσεις, όπως 
αυτές που λαμβάνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 
Βιομηχανικής Συμβίωσης·

9. υπογραμμίζει τον ρόλο της περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης (μεταστροφή 
της φορολογίας από την εργασία προς την κατεύθυνση της ρύπανσης και των πόρων) για 
την παροχή των κατάλληλων σημάτων για επενδύσεις στον τομέα της αποδοτικότητας 
των πόρων, και ζητεί να σημειωθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

10. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να διασφαλίσουν την 
υποστήριξη του σχεδίου επενδύσεων για την Ευρώπη από στόχους στο τομέα των πόρων 
και της ενεργειακής απόδοσης, να παράσχουν στήριξη στις ΜΜΕ στον τομέα των 
οικολογικών καινοτομιών και να ενισχύσουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων· ζητεί η χρηματοδότηση του προγράμματος της 
ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) και Horizon 
2020 να επικεντρωθούν περισσότερο στην ανάπτυξη οικολογικά καινοτόμων λύσεων και 

                                                                                                                                                  
"http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations
_31-03-2014.pdf" 
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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τη βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων και την απόδοση της διαδικασίας.


