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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία (2020/2077(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Ένα 
νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία – Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική 
Ευρώπη» (COM(2020)0098),

– έχοντας υπόψη το πρώτο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που δρομολογήθηκε 
το 2015 (ανακοίνωση της Επιτροπής της 2 Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Το κλείσιμο του 
κύκλου — Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM (2015) 0614)) 
και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 10ης Ιουλίου 2020, σχετικά με μια στρατηγική για τις 
χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής 
μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά 
με την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων 
πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον6,

– έχοντας υπόψη την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα , που εγκρίθηκε 
το 2018: Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα7· Οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας8· Οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0201.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
3 ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 136.
4 ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 146.
5 ΕΕ C 76 της 9.3.2020, σ. 192.
6 ΕΕ L 155 της 12.6.2019, σ. 1.
7 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109.
8 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 141.
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οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων9· και Οδηγία (ΕΕ) 2018/849 
για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/EK για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους, της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και 
τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και της οδηγίας 2012/19/ΕΚ σχετικά 
με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού10,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τον 
ρόλο της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα στην κυκλική οικονομία (COM(2017)0034),

– έχοντας υπόψη τις Παγκόσμιες Προοπτικές για τους Πόρους του 2019 της Διεθνούς 
Επιτροπής Πόρων11,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού, και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν μειώσουμε τη χρήση των πόρων, ο κόσμος θα 
καταναλώνει πόρους σαν να υπήρχαν τρεις πλανήτες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μείωση της συνολικής χρήσης των φυσικών πόρων και των αποβλήτων αποτελεί τον 
πρωταρχικό στόχο της κυκλικής οικονομίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 80 % του περιβαλλοντικού αντίκτυπου ενός 
προϊόντος καθορίζεται στο στάδιο του σχεδιασμού·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Cambridge Econometrics, η 
κυκλική οικονομία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά επιπλέον 0,5 % 
και να δημιουργήσει περίπου 700 000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2030·

1. χαιρετίζει με το νέο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία· επισημαίνει 
το γεγονός ότι η κυκλική οικονομία είναι καίριας σημασίας για τη μείωση του συνολικού 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ευρωπαϊκής κατανάλωσης και παραγωγής, καθώς και 
για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της συμφωνίας του Παρισιού·

2. υπογραμμίζει ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να προσφέρει λύσεις στα νέα προβλήματα 
που προκλήθηκαν και αναδείχτηκαν από την κρίση της COVID-19, μειώνοντας την 
τρωτότητα των αλυσίδων αξίας εντός της ΕΕ και παγκοσμίως·

3. πιστεύει ότι η κυκλική οικονομία είναι ο τρόπος προκειμένου η ΕΕ και οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε μια παγκόσμια αγορά· παροτρύνει, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τις επενδύσεις με σκοπό την 
κλιμάκωση των πρωτοβουλιών για την κυκλική οικονομία· θεωρεί ότι το σχέδιο 

9 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 100.
10 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 93.
11 https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
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οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ (Next Generation EU) πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
υλοποίηση πρωτοβουλιών και υποδομών κυκλικής οικονομίας·

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν ενωσιακό στόχο για τη μείωση της χρήσης 
πρωτογενών πρώτων υλών·

5. επισημαίνει τις ευκαιρίες συνδυασμού λύσεων κυκλικής οικονομίας και ψηφιοποίησης· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές για τη στήριξη νέων 
βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε προσεγγίσεις «προϊόντος ως 
υπηρεσίας»·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας οικονομικών κινήτρων για καινοτομία σε κυκλικές 
λύσεις και ζητεί αυτό να στηριχθεί στη νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη και 
τη στρατηγική για τις ΜΜΕ· τονίζει τον ειδικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ (μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις) και οι νεοφυείς επιχειρήσεις στη μετάβαση σε μια κυκλική 
οικονομία·

Ένα πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα

7. υπογραμμίζει ότι τα βιώσιμα προϊόντα θα πρέπει να καταστούν ο κανόνας στην αγορά της 
ΕΕ και ότι η μείωση της χρήσης των πόρων, η διατήρηση της αξίας στην οικονομία, η 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, ο σχεδιασμός των αποβλήτων και τα οφέλη για τους 
καταναλωτές θα πρέπει να καθοδηγούν το νέο πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα·

8. υποστηρίζει σθεναρά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό 
σχεδιασμό ώστε να συμπεριληφθούν μη συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα και να 
θεσπιστούν πρότυπα για την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, τη 
δυνατότητα επισκευής, αναβάθμισης, ανακύκλωσης και την αποδοτική χρήση των πόρων 
και της ενέργειας, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση το 2021·

9. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει στόχους για την αποδοτική χρήση των πόρων και 
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα για κάθε κατηγορία προϊόντων και να θεσπίσει ειδικούς 
στόχους ανά προϊόν για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο, διασφαλίζοντας παράλληλα τις 
επιδόσεις και την ασφάλεια των σχετικών προϊόντων·

10. υποστηρίζει το σχέδιο για την καθιέρωση ψηφιακών διαβατηρίων προϊόντων, προκειμένου 
να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές να παρακολουθούν τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις ενός προϊόντος σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας·

11. υπογραμμίζει τον στόχο της επίτευξης κύκλων μη τοξικών υλικών και επαναλαμβάνει τις 
θέσεις που έλαβε στο ψήφισμά του σχετικά με μια στρατηγική για τις χημικές ουσίες με 
στόχο τη βιωσιμότητα·

12. τονίζει το δικαίωμα των καταναλωτών σε ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών, και καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει προτάσεις για την τεκμηρίωση των οικολογικών ισχυρισμών μέσω σταθερών 
και εναρμονισμένων μεθόδων υπολογισμού·

13. υποστηρίζει τις προγραμματισμένες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας 
και της επισκευασιμότητας των προϊόντων σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, 
ενισχύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των καταναλωτών· εκφράζει, ως εκ τούτου, την 
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ικανοποίησή του για την προγραμματισμένη πρωτοβουλία για ένα «δικαίωμα επισκευής»·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς βιώσιμων προϊόντων και 
πιστεύει ότι ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να πρωτοστατήσει· υποστηρίζει τη θέσπιση 
ελάχιστων υποχρεωτικών κριτηρίων και στόχων για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις·

15. υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας και να 
διατηρηθούν καθαροί και βιώσιμοι κλειστοί βρόχοι υλικών·

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
τεχνολογιών, ιδίως της ενισχυμένης ανακύκλωσης, και ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η 
τεχνολογία blockchain, που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας 
μέσω της παρακολούθησης, του εντοπισμού και της χαρτογράφησης των πόρων·

17. τονίζει την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος και ο αντίκτυπος 
των ημικατεργασμένων προϊόντων, των ανταλλακτικών και των υποπροϊόντων σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας κατά τον καθορισμό προτύπων προϊόντων· θεωρεί ότι αυτά 
πρέπει να καθοριστούν μέσω μιας ανοικτής, διαφανούς και επιστημονικά τεκμηριωμένης 
διαδικασίας, με τη συμμετοχή των σχετικών συμφεροντούχων·

18. τονίζει την ανάγκη για συνοχή πολιτικής και καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει με 
κριτικό πνεύμα τις υφιστάμενες πολιτικές προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις διεργασίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα της κυκλικής παραγωγής·

Αλυσίδες αξίας βασικών προϊόντων: ηλεκτρονικά είδη και ΤΠΕ

19. υποστηρίζει την πρωτοβουλία για την πρωτοβουλία για την κυκλική διαχείριση των 
ηλεκτρονικών προϊόντων, η οποία θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις όσον αφορά την 
ανθεκτικότητα, τον κυκλικό σχεδιασμό, την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και τη 
συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων· ζητεί την εναρμόνιση των υποδομών ανακύκλωσης 
των αποβλήτων ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην ΕΕ·

Αλυσίδες αξίας βασικών προϊόντων: συσσωρευτές και οχήματα·

20. υπογραμμίζει τη σημασία μιας στρατηγικής προσέγγισης του νομοθετικού πλαισίου για 
τους συσσωρευτές και τα οχήματα στο πλαίσιο της μετάβασης στην καθαρή κινητικότητα 
και των πολιτικών για τις κρίσιμες πρώτες ύλες·

21. ζητεί ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους συσσωρευτές, το οποίο θα περιλαμβάνει τον 
οικολογικό σχεδιασμό, τη βελτιωμένη συλλογή, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, 
την ανάκτηση πολύτιμων υλικών, την ενημέρωση των καταναλωτών, τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του κύκλου ζωής και τη βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών·

Αλυσίδες αξίας βασικών προϊόντων: συσκευασία

22. επαναλαμβάνει τον στόχο να καταστούν όλες οι συσκευασίες επαναχρησιμοποιήσιμες ή 
ανακυκλώσιμες με οικονομικά βιώσιμο τρόπο έως το 2030 και καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει χωρίς καθυστέρηση νομοθετική πρόταση, μεταξύ άλλων με μέτρα για τη μείωση 
των υπερβολικών συσκευασιών και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης·

23. υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο των συσκευασιών για την ασφάλεια των προϊόντων, 
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ιδίως την ασφάλεια των τροφίμων και την υγιεινή· ζητεί, ωστόσο, από τη βιομηχανία να 
δεσμευτεί για τη μείωση της ποσότητας των συσκευασιών που παράγει και να αναπτύξει 
πιο αποτελεσματικές και κυκλικές λύσεις συσκευασίας, και ενθαρρύνει πρωτοβουλίες 
όπως η Συμμαχία για την Κυκλικότητα των Πλαστικών·

Αλυσίδες αξίας βασικών προϊόντων: πλαστικά

24. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα των μικροπλαστικών με ολοκληρωμένο 
τρόπο, μεταξύ άλλων και με την έγκριση της γενικής σταδιακής απαγόρευσης της 
εσκεμμένης προσθήκης μικροπλαστικών, αλλά και μέσω νέων μέτρων κατά της ακούσιας 
ελευθέρωσης πλαστικών από κλωστοϋφαντουργικά για παράδειγμα ή από λάστιχα 
οχημάτων και πλαστικά συσσωματώματα (pellets)· τονίζει την ανάγκη να καλυφθούν τα 
κενά στις επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τα μικροπλαστικά·

Αλυσίδες αξίας βασικών προϊόντων: κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

25. υπογραμμίζει τη σημασία μιας νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έτσι ώστε να προωθηθεί η βιωσιμότητα στον 
κλωστοϋφαντουργικό τομέα της ΕΕ και να αντιμετωπιστεί το πλήρες φάσμα των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας·

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή του νέου πλαισίου πολιτικής προϊόντων 
για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα· ζητεί, μεταξύ άλλων, τη λήψη μέτρων κατά της 
απώλειας μικροϊνών·

Αλυσίδες αξίας βασικών προϊόντων: κατασκευή και κτίρια·

27. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει πλήρως τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στο 
επικείμενο κύμα ανακαινίσεων·

Αλυσίδες αξίας βασικών προϊόντων: τρόφιμα, νερό και θρεπτικές ουσίες·

28. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την υλοποίηση του στόχου της 
μείωσης κατά το ήμισυ της σπατάλης τροφίμων έως το 2030·

29. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των προϊόντων βιολογικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ανάκτησης των βιολογικών αποβλήτων, στη 
μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα·

30. Καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να κλείσει ο κύκλος των γεωργικών θρεπτικών 
στοιχείων και να καταστεί δυνατή η αυξημένη χρήση της ανακυκλωμένης ζωικής κοπριάς 
και άλλων οργανικών θρεπτικών συστατικών αντί των χημικών λιπασμάτων, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων·

Λιγότερα απόβλητα, μεγαλύτερη αξία

31. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη των αποβλήτων, 
σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
συγκεκριμένους δεσμευτικούς στόχους μείωσης των αποβλήτων και στόχους για τον 
περιορισμό της παραγωγής υπολειμματικών αποβλήτων·
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32. πιστεύει ότι οι μη ανταγωνιστικές τιμές και η έλλειψη δευτερογενών πρώτων υλών 
συγκαταλέγονται στα βασικά εμπόδια για μια κυκλική οικονομία· ζητεί από την Επιτροπή 
να αξιολογήσει μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δευτερογενών 
πρώτων υλών, όπως οικονομικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων των ανταμοιβών για την 
εξοικονόμηση CO2, φορολογικά μέτρα, δημόσιες συμβάσεις και περαιτέρω εφαρμογή της 
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού·

33. υποστηρίζει σθεναρά τη φιλοδοξία να δημιουργηθεί μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά 
δευτερογενών πρώτων υλών στην ΕΕ και υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο θα απαιτήσει κοινά 
πρότυπα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κριτήρια τερματισμού αποβλήτων για βασικές 
ροές αποβλήτων·

34. υπενθυμίζει τους στόχους της ΕΕ για τα απόβλητα και υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει —ως πρώτη προτεραιότητα— να απομακρυνθούν από την υγειονομική ταφή 
αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων·

Να γίνει η κυκλικότητα λειτουργική για τους πολίτες, τις περιφέρειες και τις πόλεις

35. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφερειακές κυβερνήσεις και 
οι τοπικές κοινότητες στη διαχείριση των αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη 
δημιουργία κόμβων κυκλικότητας σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τοπικές 
κοινότητες·

Ηγετικές προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο

36. υποστηρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό για τη μεταφορά 
αποβλήτων προκειμένου να σταματήσει η εξαγωγή των προβλημάτων με τα απόβλητα της 
ΕΕ σε τρίτες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να εστιάσει επίσης σε οικονομικά κίνητρα για 
τον περιορισμό των εξαγωγών αποβλήτων·

37. καλεί τους Ευρωπαίους παραγωγούς να αναλαμβάνουν την ευθύνη όταν πωλούν προϊόντα 
σε τρίτες χώρες και προτείνει οι συμφεροντούχοι του κλάδου να δεσμευτούν για 
προγράμματα αποζημίωσης αποβλήτων μέσω της δημιουργίας συστημάτων χωριστής 
συλλογής·

°

° °

38. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2050 θα φτάσουμε στο σημείο να καταναλώνουμε σαν να υπήρχαν τρεις πλανήτες Γη. 
Δεδομένου ότι οι φυσικοί μας πόροι είναι πεπερασμένοι και το κλίμα μας αλλάζει, είναι 
αναγκαίο να απομακρυνθούμε από την τρέχουσα κοινωνία που βασίζεται στην αρχή «πάρε-
φτιάξε-πέτα το» και να επιδιώξουμε μια κυκλική οικονομία. Σήμερα, η Ευρώπη βρίσκεται εν 
μέσω της ανάκαμψης από μια άνευ προηγουμένου κρίση στον τομέα της υγείας και της 
οικονομίας, η οποία αποκάλυψε την ευπάθεια των πόρων και των αλυσίδων αξίας μας. Θα πρέπει 
να αξιοποιήσουμε τη δυναμική της συγκυρίας και να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια που 
παρακωλύουν την επιτυχία των κυκλικών λύσεων.

Το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία (CEAP 2.0) είναι ενσωματωμένο στους 
στόχους για το κλίμα που συμφωνήθηκαν στην Πράσινη Συμφωνία και στη Συμφωνία του 
Παρισιού. Ενώ το πρώτο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία του 2015 επικεντρώθηκε 
στην ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, το δεύτερο δίνει έμφαση στις προληπτικές δράσεις που 
πρέπει να αναληφθούν, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων. Το 
κριτήριο αναφοράς που όρισε η ολλανδική κυβέρνηση για τη μείωση της χρήσης των πόρων 
κατά 50 % έως το 2030 θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την ΕΕ.12

Η κυκλική οικονομία όχι μόνο θα μειώσει δραστικά τις εκπομπές CO2 της ΕΕ, αλλά θα τονώσει 
επίσης την οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης τις οποίες 
χρειάζεται η Ευρώπη για να ανακάμψει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το CEAP 2.0 θα μπορούσε να 
δημιουργήσει 700.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030, ενώ το ΑΕΠ της ΕΕ 
θα αυξανόταν κατά 0,5 %13. Η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να στηρίξει την περαιτέρω 
ψηφιοποίηση της κοινωνίας μας και την αναβάθμιση μιας οικονομίας πλήρους μίσθωσης, με το 
μοντέλο του προϊόντος ως υπηρεσίας (PaaS) να αποτελεί ένα από τα βασικά επιχειρηματικά 
μοντέλα του σχεδίου δράσης.

Επί του παρόντος, η παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούμε καθημερινά ευθύνεται για το 45 % 
των εκπομπών CO2. Για να μετασχηματιστεί ριζικά η οικονομία μας σε κυκλική, χρειαζόμαστε 
μια ολιστική προσέγγιση, βασισμένη σε κατάλληλες εκτιμήσεις, προκειμένου να 
δημιουργήσουμε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής. Οι αρχές της κυκλικότητας 
και της βιωσιμότητας πρέπει να διασφαλιστούν σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας, ώστε το 
CEAP 2.0 να στεφθεί με επιτυχία. Ταυτόχρονα, η καινοτομία είναι καίριας σημασίας, καθώς το 
κυκλικό μοντέλο βασίζεται σε νέες, συχνά ψηφιακές, τεχνολογίες.

Ένα πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα

Το CEAP 2.0 θα πρέπει να προσπαθήσει να αντιστρέψει την καμπύλη του ανταγωνισμού προς 
τα κάτω (υποβαθμιστική ανακύκλωση) σε ανταγωνισμό προς την κορυφή (αναβαθμιστική 
ανακύκλωση). Πρέπει να αναζητήσουμε νέες τεχνολογίες στις οποίες να επενδύσουμε ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα ενός ανακυκλωμένου προϊόντος είναι η ίδια με εκείνη ενός 
προϊόντος που κατασκευάζεται από παρθένο υλικό.

Η έκθεση υποστηρίζει πλήρως τον στόχο της Επιτροπής για έμφαση στο περιβαλλοντικό 

12 Nederland Circulair in 2050, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-
in-2050, σ.7. 
13 European Parliamentary Research Service, Circular Economy, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
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αποτύπωμα των προϊόντων, δεδομένου ότι το 80 % των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
προϊόντων καθορίζονται στο στάδιο του σχεδιασμού. Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση 
επικεντρώνεται όχι μόνο σε στόχους αποδοτικής χρήσης των πόρων ανά κατηγορία προϊόντων, 
αλλά και στην εισαγωγή ειδικών στόχων ανά προϊόν για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τις επιδόσεις και την ασφάλειά τους, με βάση αξιόπιστες μεθόδους 
υπολογισμού.

Σε μια ψηφιοποιημένη κοινωνία, οι καταναλωτές και οι παραγωγοί ζητούν επικαιροποιημένες 
και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των προϊόντων τους και των πηγών τους. 
Η έκθεση υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την πρόβλεψη ψηφιακών 
διαβατηρίων προϊόντων. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη τα ανταλλακτικά, τα ημικατεργασμένα προϊόντα, την ανακυκλωσιμότητα και 
τον αντίκτυπο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

Ενδυνάμωση των καταναλωτών και των αγοραστών του δημόσιου τομέα

Επί του παρόντος, μόνο το 14 % του ΑΕΠ της ΕΕ αντιπροσωπεύει την αγοραστική δύναμη των 
δημόσιων αρχών. Η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα θεσπίζοντας ελάχιστα 
υποχρεωτικά κριτήρια και στόχους για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις· Υπό την έννοια αυτή, 
η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τον ρόλο του «αρχικού 
πελάτη». Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών με 
την πρωτοβουλία για το «δικαίωμα επισκευής».

Η κυκλικότητα στην παραγωγική διαδικασία

Μια κυκλική διαδικασία παραγωγής θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της βιομηχανικής 
στρατηγικής της ΕΕ και να αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
και κλιματικά ουδέτερη βιομηχανική βάση. Τα υλικά που προέρχονται από βιώσιμες πηγές έχουν 
τεράστιες δυνατότητες και υποστηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για τη 
βιοοικονομία.

Το να επιτευχθεί κυκλικότητα στις διεργασίες παραγωγής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν σε 
καινοτόμες εξελίξεις, εστιάζοντας ειδικότερα στην ενισχυμένη ανακύκλωση και στις ψηφιακές 
τεχνολογίες, προκειμένου να στηριχθεί η κυκλική οικονομία και να καταστεί δυνατή η 
παρακολούθηση των πόρων.

Το τελικό προϊόν δεν θα πρέπει να είναι το μόνο σημείο εστίασης των επενδύσεων, αλλά οι 
επενδύσεις θα πρέπει επίσης να κατευθύνονται προς την κατεύθυνση των ημικατεργασμένων 
προϊόντων, καθώς αυτά αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες διευκόλυνσης.

Αλυσίδες αξίας βασικών προϊόντων

Η παρούσα έκθεση υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την επιλογή επτά τομέων 
ως βασικών αξιακών αλυσίδων στο πλαίσιο του CEAP 2.0, δηλαδή των ηλεκτρονικών ειδών και 
των ΤΠΕ· συσσωρευτές και οχήματα· συσκευασία· πλαστικά· κλωστοϋφαντουργικός τομέας· 
κατασκευή και κτίρια· τρόφιμα, νερό και θρεπτικές ουσίες. Οι τομείς αυτοί έχουν τεράστιο 
δυναμικό και θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη δημιουργία μιας πλήρως αναπτυγμένης κυκλικής 
οικονομίας.

Βλέπουμε μια ισχυρή ώθηση από τις ΜΜΕ και τους παράγοντες της βιομηχανίας να 
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πραγματοποιήσουν τον μετασχηματισμό σε μια κυκλική οικονομία, αν και πολλοί από αυτούς 
αντιμετωπίζουν διοικητικά ή νομοθετικά εμπόδια. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη πανδημία 
επηρέασε τους επιλεγμένους τομείς σε βάθος. Το CEAP 2.0 θα αποτελέσει την οδό προς μια 
ανθεκτική ανάκαμψη και μια νέα περίοδο οικονομικής ευημερίας.

Ηλεκτρονικά είδη και ΤΠΕ

Το CEAP 2.0 προτείνει τη θέσπιση μιας πρωτοβουλίας για την κυκλική διαχείριση των 
ηλεκτρονικών προϊόντων, η οποία θα προωθήσει τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων 
μέσω της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και αναβάθμισης. Η ορθή εφαρμογή 
των υποδομών ανακύκλωσης θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη μιας κυκλικής 
βιομηχανίας ΤΠΕ.

Συσσωρευτές και οχήματα

Η παρούσα έκθεση αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία για τους 
συσσωρευτές και την οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, ιδίως όσον αφορά 
πτυχές που αφορούν τον οικολογικό σχεδιασμό, τη βελτίωση της συλλογής, της 
επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, την ανάκτηση πολύτιμων υλικών, την ενημέρωση 
των καταναλωτών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής και τη βιώσιμη προμήθεια 
πρώτων υλών. Υπάρχει ανάγκη εφαρμογής της καθαρής κινητικότητας και πολιτικών για τις 
πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας.

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θα είναι 
καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση τόσο των περιβαλλοντικών όσο και των κοινωνικών 
επιπτώσεων του τομέα. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει στοχευμένα μέτρα στο πλαίσιο 
πολιτικής για τα βιώσιμα προϊόντα σχετικά με τον κλωστοϋφαντουργικό τομέα για την 
αντιμετώπιση της παρουσίας μικροπλαστικών στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δεδομένου 
ότι οι αριθμοί κυμαίνονται μεταξύ 1-35 % στα θαλάσσια απορρίμματα, καθώς και 
εναρμονισμένα συστήματα μετρήσεων και πρόληψης για τον έλεγχο της σκόπιμης ή ακούσιας 
ελευθέρωσης της απώλειας μικροϊνών.

Πλαστικά

Μαζί με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα ελαστικά και τα πλαστικά σφαιρίδια, τα πλαστικά 
είναι οι μεγαλύτεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην παρουσία πρωτογενών μικροπλαστικών 
στο περιβάλλον, ενώ ακόμη μεγαλύτερο μέρος αυτής της ρύπανσης προέρχεται από την 
αποδόμηση των μακροπλαστικών που απελευθερώνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Συσκευασία

Η συσκευασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων, 
ιδίως στον τομέα των τροφίμων και των ποτών. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της ιεράρχησης 
των αποβλήτων, η εστίαση της πολιτικής θα πρέπει να στραφεί προς την επαναχρησιμοποίηση 
των συσκευασιών. Ταυτόχρονα, η συσκευασία θα πρέπει να είναι ελάχιστη, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος. Η παρούσα έκθεση καλεί επίσης τη 
βιομηχανία να δεσμευτεί για μείωση κατά 50 % όλων των συσκευασιών, λαμβάνοντας υπόψη 
την προοπτική αντικατάστασης των πλαστικών υλών με βιώσιμα και ανανεώσιμα ή 
ανακυκλώσιμα υλικά έως το 2030.
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Κατασκευή και κτίρια

Ο κατασκευαστικός τομέας αντιμετωπίζει δύο προκλήσεις, οι οποίες συμβαίνουν ταυτόχρονα: η 
ταχεία αστικοποίηση και η αύξηση του πληθυσμού θα οδηγήσουν σε αύξηση του αριθμού των 
κτιρίων, ενώ τα σημερινά κτίρια έχουν τεράστια ανάγκη ανακαίνισης και βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης και χρήσης τους14. Η Επιτροπή πρέπει στις νομοθετικές της προτάσεις να 
δώσει προτεραιότητα στο κύμα ανακαίνισης και εκφράζει την ελπίδα ότι θα επανεξετάσει τις 
μεγαλύτερες ροές αποβλήτων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την οικονομική προσιτότητα και 
τη σκοπιμότητα της πρότασης.

Τρόφιμα, νερό και θρεπτικές ουσίες

Η παρούσα έκθεση υποστηρίζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της 
επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων στις γεωργικές διαδικασίες. Η επαναχρησιμοποίηση 
επεξεργασμένων αστικών λυμάτων μπορεί να αντιμετωπίσει τη λειψυδρία εξασφαλίζοντας το 
νερό από ανάκτηση για γεωργική άρδευση. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει 
το κλείσιμο του κύκλου των γεωργικών θρεπτικών ουσιών και να επιτύχει τον στόχο της μείωσης 
κατά το ήμισυ της σπατάλης τροφίμων έως το 2030.

Λιγότερα απόβλητα, μεγαλύτερη αξία

Το 2035, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυστηρές προθεσμίες για τον στόχο της 
ανακύκλωσης του 65 % των αστικών αποβλήτων και του μέγιστου ποσοστού υγειονομικής 
ταφής του 10 %. Η ΕΕ θα πρέπει να θέσει στόχους πρόληψης για τα απόβλητα και να 
απομακρυνθεί από την υγειονομική ταφή αποβλήτων εκεί όπου υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές τεχνολογίες για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Να γίνει η κυκλικότητα λειτουργική για τους πολίτες, τις περιφέρειες και τις πόλεις

Η κυκλική οικονομία δεν θα ευδοκιμήσει με προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση και έχει 
ανάγκη τις τοπικές κοινότητες και τις περιφερειακές αρχές ως πρωτοπόρους στην υλοποίηση του 
CEAP 2.0. Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
όσον αφορά την αποκομιδή αποβλήτων και τις νέες υποδομές διαλογής. 

Ηγετικές προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο 

Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου, υπάρχουν και άλλες νομοθετικές προτάσεις 
που θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη του CEAP 2.0. Καταρχάς, υπάρχει ανάγκη 
εφαρμογής των πρόσφατων τροποποιήσεων της Σύμβασης της Βασιλείας για το εμπόριο 
πλαστικών αποβλήτων. Δεύτερον, η έκθεση υποστηρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να 
αναθεωρήσει τον κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο 
περιορισμού των μεταφορών αποβλήτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
οικονομικών κινήτρων για την ανάσχεση των εξαγωγών. Η παρούσα έκθεση προτείνει επίσης 
προς τη βιομηχανία μια νέα ιδέα, να δεσμευτεί για προγράμματα αντιστάθμισης αποβλήτων 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ροή δευτερογενών υλικών.

14 The Built Environment, Ellen MacArthur Foundation, 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf, 2020, σ. 2-3.
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