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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να αποτελούν το 
βασικό στοιχείο κάθε ευρωπαϊκής και εθνικής βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και των 
εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής  με τίτλο «Ένα νέο σχέδιο 
δράσης για την κυκλική οικονομία» (COM(2020)0098)  αναγνωρίζει τον πρωτοποριακό 
ρόλο των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στη δημιουργία θέσεων εργασίας που 
συνδέονται με την κυκλική οικονομία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική οικονομία αποδείχθηκε απαραίτητη κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ιδίως σε τομείς όπως η συσκευασία τροφίμων και 
φαρμακευτικών προϊόντων, και η αποκομιδή και επεξεργασία αποβλήτων·

1. χαιρετίζει το νέο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία, το οποίο θα 
συμβάλει στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο και το 
οποίο αποσυνδέει την οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση των πόρων· υπογραμμίζει ότι 
μια πραγματικά κυκλική οικονομία βασίζεται στο θεματολόγιο μηδενικής ρύπανσης και 
στην ιεράρχηση των αποβλήτων· τονίζει ότι η απόδοση προτεραιότητας στην πρόληψη 
της δημιουργίας αποβλήτων, ο «σχεδιασμός των αποβλήτων», η μείωση της χρήσης 
πόρων και ενέργειας, καθώς και τα οφέλη για τους καταναλωτές πρέπει να καθοδηγούν 
το νέο πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα και πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να 
αποσυνδέσει περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις· 
υπογραμμίζει ότι σχεδόν το ήμισυ της εξοικονόμησης ενέργειας που θα επιτευχθεί έως 
το 2020 οφείλεται στην εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ («Οδηγία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό»)· τονίζει ότι ορισμένα προϊόντα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά 
από την άποψη της ενεργειακής τους χρήσης, δεν έχουν ακόμη υπαχθεί σε κανόνες 
οικολογικού σχεδιασμού· σημειώνει περαιτέρω ότι ορισμένα άλλα προϊόντα που 
καλύπτονται από κανόνες οικολογικού σχεδιασμού είναι απαρχαιωμένα και θα πρέπει 
να επικαιροποιηθούν· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει την 
οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό· πιστεύει ότι μια ευρύτερη πολιτική οικολογικού 
σχεδιασμού μπορεί να αποτελέσει ένα από τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής δράσης 
στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
πράσινη ανάκαμψη· τονίζει, ωστόσο, ότι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της θα 
πρέπει να συνδυαστεί με μέτρα που στοχεύουν στην επίτευξη περαιτέρω κερδών 
ενεργειακής απόδοσης χάρη σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα και υπηρεσίες· 
επιμένει ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο 
προϊόντα αλλά και δομές, όπως κέντρα δεδομένων ή υπηρεσίες, όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, τη βιομηχανία 
παιχνιδιών ή τη μετάδοση συνεχούς ροής· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει το 
ενδεχόμενο θέσπισης στόχων επαναχρησιμοποίησης·

2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα για ασφαλή και κυκλικά υλικά, χημικές ουσίες, διεργασίες, 
τεχνολογίες και προϊόντα, και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και για τη 
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βιομηχανική επέκτασή τους και την αφομοίωσή τους από την κοινωνία, μπορεί να 
παράσχει στις ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε παγκόσμιο 
επίπεδο, μειώνοντας την εξάρτησή τους από σπάνιους φυσικούς πόρους και 
δημιουργώντας νέες ροές εσόδων, ωφελώντας παράλληλα τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον· πιστεύει ότι η διαφοροποίηση, η διαφοροποίηση και η ενίσχυση της 
βιωσιμότητας όσο το δυνατόν περισσότερων αξιακών αλυσίδων θα καταστήσει τα 
ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα πιο ανθεκτικά, ανταγωνιστικά και κερδοφόρα, 
και θα προαγάγει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ· τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες 
συμπληρωματικότητας μεταξύ μιας πραγματικά φιλόδοξης ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
στρατηγικής, ιδίως όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση μιας ισχυρής 
παραδοσιακής βιομηχανικής βάσης και τη δημιουργία μιας γνήσιας κυκλικής 
οικονομίας· τονίζει ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον βιομηχανικό τομέα με την αύξηση της 
αποδοτικότητας των υλικών, την ανάπτυξη της ανακύκλωσης και τη χρήση 
ανακυκλωμένων προϊόντων και την παραγωγή ανθεκτικών αγαθών με υψηλή 
προστιθέμενη αξία· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της σημαντικής αύξησης της 
προτεραιότητας και της χρηματοδότησης της έρευνας για την πρόληψη των αποβλήτων, 
την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευασιμότητα, τη δυνατότητα αναβάθμισης και την 
ανακατασκευή προϊόντων και αξιακών αλυσίδων, καθώς και κυκλικών επιχειρηματικών 
μοντέλων και υποδομών προϊόντων·

Έρευνα

3. τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της πρόσβασης σε κονδύλια για έργα έρευνας και 
καινοτομίας σχετικά με την κυκλική οικονομία· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
κατευθύνει τις δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» προς τη στήριξη 
της έρευνας και της καινοτομίας για:

– διεργασίες και τεχνολογίες ανακύκλωσης· 

– την αποδοτική χρήση των πόρων των βιομηχανικών διεργασιών·

– καινοτόμα και βιώσιμα υλικά, προϊόντα, διεργασίες, τεχνολογίες και υπηρεσίες, καθώς 
και τη βιομηχανική τους κλιμάκωση·

– τη βιοοικονομία, μέσω της καινοτομίας βιολογικής βάσης που περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη υλικών και προϊόντων βιολογικής προέλευσης·

– τους δορυφόρους γεωσκόπησης, δεδομένου ότι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην παρακολούθηση της ανάπτυξης μιας κυκλικής οικονομίας, αξιολογώντας την 
πίεση που ασκείται σε παρθένες πρώτες ύλες και στα επίπεδα εκπομπών·

4. επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, οι οποίες 
συσπειρώνουν πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, 
με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και πρωτοβουλιών για την κυκλική 
οικονομία, κάτι που αναμένεται να είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

5. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι οι κοινότητες γνώσης 
και καινοτομίας του ΕΙΤ θα είναι πιο ανοιχτές στις ΜΜΕ και θα αυξήσουν τις ευκαιρίες 
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τους να συμμετέχουν σε τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας προς όφελος της ψηφιακής 
και της πράσινης μετάβασης·

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν οι ερευνητικές προσπάθειες στον τομέα της 
φιλικής προς το περιβάλλον και το κλίμα και ενεργειακά αποδοτικής χημικής 
ανακύκλωσης, η οποία, σε συνδυασμό με την οργανική και τη μηχανική ανακύκλωση, 
θα συμπληρώσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο πλαίσιο. υπογραμμίζει ότι τέτοιες 
προσπάθειες θα πρέπει να εστιάζονται στην αναβαθμιστική ανακύκλωση και να 
στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και στην απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών, και στη διασφάλιση μη 
μολυσμένου ανακυκλωμένου υλικού και της ορθής επεξεργασίας των καταλοίπων με 
τεχνολογίες χημικής ανακύκλωσης· θεωρεί ότι οποιαδήποτε διεργασία παραγωγής 
ενέργειας από απόβλητα δεν πρέπει να θεωρείται χημική ανακύκλωση·

7. παρατηρεί ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των ΜΜΕ στην Ευρώπη επιτρέπουν ήδη τη 
μετάβαση προς πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα αλλά, από την άλλη πλευρά, το 
ένα τρίτο εξ αυτών έχουν αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν σύνθετες διοικητικές και 
νομικές διαδικασίες όταν προσπαθούν να καταστήσουν την επιχείρησή τους 
αποδοτικότερη ως προς τη χρήση των πόρων· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να καταστήσει περισσότερες ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
κατάλληλες για την κυκλική οικονομία, στηρίζοντάς τις με κατάλληλα προγράμματα 
παροχής κινήτρων και με χρηματοδοτικά εργαλεία, ανάπτυξη ικανοτήτων, επίσης σε 
επίπεδο διαχειριστικών δεξιοτήτων, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνικής 
βοήθειας, καθώς και μειώνοντας τον διοικητικό και νομικό τους φόρτο· επισημαίνει ότι, 
μεταξύ άλλων, τα νέα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και το «δικαίωμα 
επισκευής», όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο 
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία», θα είναι ευεργετικά για τους καταναλωτές, 
θα αποτρέψουν την παραγωγή νέων υλικών προϊόντων και θα ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ 
να εισέλθουν στην αγορά επισκευών· 

8. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να προωθήσει μια σειρά εργαλείων για τις ΜΜΕ, 
τα οποία θα στοχεύουν σε βιώσιμες εταιρικές πολιτικές, μεταξύ άλλων την εταιρική 
κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη, τη βιώσιμη λογιστική και υποβολή εκθέσεων, 
καθώς και εργαλεία για την εφαρμογή μοντέλων κυκλικής παραγωγής και 
κατανάλωσης και χαμηλών αποβλήτων, βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού και 
ενεργειακών ελέγχων·

9. πιστεύει ότι ο θετικός ρόλος που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις της κοινωνικής 
οικονομίας, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος για μοντέλα κυκλικής οικονομίας, θα 
πρέπει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες εταιρείες, και ότι οι εν λόγω βέλτιστες 
πρακτικές θα πρέπει και να καταστούν πιο ορατές και να υποστηριχθούν επαρκώς μέσω 
στοχευμένων κινήτρων·

Ψηφιακή μετάβαση

10. αναγνωρίζει ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ενίσχυση της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας· παροτρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
συνέργειες μεταξύ της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας σε τομείς στους 
οποίους μια ψηφιακή οικονομία μπορεί να προσφέρει λύσεις για τη μείωση του 
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περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, ενισχύοντας παράλληλα την πράσινη μετάβαση 
και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μεθοδολογία για την 
παρακολούθηση και την ποσοτικοποίηση του αυξανόμενου περιβαλλοντικού 
αντικτύπου των ψηφιακών τεχνολογιών και των κέντρων δεδομένων, και να προτείνει 
μέτρα για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των ψηφιακών λύσεων, 
θέτοντας την ενεργειακή απόδοση και την κυκλική οικονομία στο επίκεντρο τους, 
καθώς και για να αντιμετωπιστεί το βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο κόστος των 
δίδυμων μεταβάσεων, της ψηφιακής και της οικολογικής, και προκειμένου να γίνουν 
δικαιότερες και περισσότερο συμπεριληπτικές· υπογραμμίζει τη σημασία του 
διαδικτύου των πραγμάτων, των συστημάτων προληπτικής συντήρησης, 
υπηρεσιοποίησης και υπηρεσιών προϊόντων για την επιτάχυνση νέων κυκλικών 
επιχειρηματικών μοντέλων· θεωρεί ότι η έγκαιρη ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων στο 
πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας θα βοηθήσει την ΕΕ να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στη 
χρήση ψηφιακά ενδυναμωμένων λύσεων· υπογραμμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να είναι ένας παράγοντας που καθιστά δυνατή και επισπεύδει τη μετάβαση σε 
μια κυκλική οικονομία, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία ευκαιριών της κυκλικής 
οικονομίας με τη βελτίωση του σχεδιασμού, τη λειτουργία επιχειρηματικών μοντέλων 
και προϊόντων και τη βελτιστοποίηση των υποδομών· 

11. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει μια περιβαλλοντικά βιώσιμη ψηφιακή 
μετάβαση που θα βασίζεται στη μεγιστοποίηση της αξίας των δεδομένων με παράλληλη 
εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην 
ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων που θα καθιστούν δυνατή τη βιώσιμη χρήση των πόρων 
και θα διατηρούν την αξία, την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης 
και τη δυνατότητα επισκευής των προϊόντων και των υλικών για όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο διάστημα·

12. χαιρετίζει τον στόχο της Επιτροπής να επιτύχει υψηλής ενεργειακής απόδοσης, βιώσιμα 
και κλιματικά ουδέτερα κέντρα δεδομένων έως το 2030 και να δημιουργήσει έναν κοινό 
ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για ευφυείς κυκλικές εφαρμογές· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να προτείνει χωρίς καθυστέρηση τα αντίστοιχα ρυθμιστικά και άλλα 
απαραίτητα μέτρα, και να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση μέσα διακυβέρνησης και 
αγοράς για να υποστηρίξει τη δημιουργία τυποποιημένης τεκμηρίωσης και διαφάνειας 
σχετικά με την κυκλικότητα, το περιβαλλοντικό και το κλιματικό αποτύπωμα των 
κέντρων δεδομένων και των δικτύων επικοινωνίας· επιμένει ότι αυτά τα νέα μέτρα και 
μέσα θα πρέπει να προωθούν την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική χρήση των 
πόρων, καθώς και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· συμβουλεύει ότι τα εν 
λόγω μέτρα και μέσα θα πρέπει επίσης να στοχεύουν στον μετριασμό του αντικτύπου 
των κέντρων δεδομένων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και του αποτυπώματος 
αερίων του θερμοκηπίου που προκαλείται από τη συμφόρηση του δικτύου·

13. ζητεί την καθιέρωση των ψηφιακών διαβατηρίων προϊόντων, τα οποία θα συνοδεύονται 
από κατάλληλες πλατφόρμες για τη συλλογή και τη διατήρηση των δεδομένων στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων· τονίζει ότι τα εν λόγω διαβατήρια και οι 
πλατφόρμες θα πρέπει να περιέχουν δεδομένα σε διαλειτουργικές και 
επαναχρησιμοποιήσιμες μορφές και ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι σαφείς, 
αξιόπιστες και εύκολα διαθέσιμες σε όλους τους παράγοντες της αγοράς· ζητεί από την 
Επιτροπή να θεσπίσει ψηφιακά διαβατήρια προϊόντων, που παρέχουν πληροφορίες για 
την περιεκτικότητα σε υλικά και χημικές ουσίες, τις επιδόσεις κυκλικότητας, όπως τη 
διάρκεια ζωής του προϊόντος, την επισκευασιμότητα και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 
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και τον αντίκτυπο άνθρακα όπως και τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα 
των προϊόντων και των υλικών, συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών πρώτων 
υλών, που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ·

Δευτερογενείς και κρίσιμες πρώτες ύλες

14. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα κρίσιμων και δευτερογενών πρώτων υλών αποτελεί 
στρατηγικό ζήτημα για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και εργαλείο για τη διασφάλιση της 
στρατηγικής αυτονομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, καθώς και για τη 
διατήρηση θέσεων εργασίας στον μεταποιητικό τομέα· υποστηρίζει σθεναρά, επομένως, 
τη φιλοδοξία της Επιτροπής να δημιουργηθεί μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά 
δευτερογενών πρώτων υλών στην ΕΕ· τονίζει ότι η επίτευξη κύκλων καθαρών και 
ασφαλών υλικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία αξιόπιστης αγοράς 
δευτερογενών πρώτων υλών στην ΕΕ· πιστεύει ότι η βάση δεδομένων για τις ουσίες 
που προκαλούν ανησυχία σε αντικείμενα ή σε σύνθετα προϊόντα («βάση δεδομένων 
SCIP») που δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων 
(ECHA) θα τονώσει την καινοτομία στη βιομηχανία·

Ξυλεία και βιοοικονομία

15. υπενθυμίζει ότι ο δασικός τομέας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη 
κυκλικών οικονομιών βιολογικής βάσης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει 
διάφορους μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών που βασίζονται στην 
αγορά, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για τη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών, 
συμπεριλαμβανομένων του ξύλου και των προϊόντων ξυλείας, προσφέροντας με τον 
τρόπο αυτό οφέλη για το κλίμα, προωθώντας παράλληλα την πλέον αποδοτική χρήση 
του ξύλου και τηρώντας την αρχή της διαδοχικής χρήσης· τονίζει την ανάγκη να 
τονωθούν οι επενδύσεις στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και τοπικής κυκλικής 
βιοοικονομίας· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, τη σημασία της ευθυγράμμισης της 
βιομηχανικής και βιοοικονομικής στρατηγικής της ΕΕ με το σχέδιο δράσης για την 
κυκλική οικονομία· 

Κτίρια

16. υπενθυμίζει ότι τα ορυκτά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένου του χώματος εκσκαφής, 
από τον τομέα των κατασκευών και των κατεδαφίσεων αντιπροσωπεύουν τη 
μεγαλύτερη κατηγορία συνολικών αποβλήτων που παράγονται στην Ευρώπη από όλες 
τις οικονομικές δραστηριότητες και τα νοικοκυριά· τονίζει ότι είναι αναγκαία η 
κατάλληλη διαχείριση και μείωση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις· 
σημειώνει ότι η βελτίωση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων 
κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ταυτοποίησης 
των αποβλήτων, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ποιότητα και την ασφάλεια των 
επαναχρησιμοποιημένων ή ανακυκλωμένων υλικών, τη διασφάλιση του κατάλληλου 
και ασφαλούς χειρισμού όλων των αποβλήτων κατασκευών και την αντικατάσταση των 
επικίνδυνων ουσιών στις ροές αποβλήτων, προκειμένου να προστατεύεται η υγεία των 
κατοίκων και των εργαζομένων, καθώς και το περιβάλλον· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, τη σημασία του πρωτοκόλλου της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων 
κατασκευών και κατεδαφίσεων·

17. υπογραμμίζει επίσης ότι η οικοδομική βιομηχανία αποτελεί βασικό τομέα 
συμπληρωματικότητας μεταξύ της κυκλικής οικονομίας και της μείωσης των 
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εκπομπών· τονίζει τη γενική ανάγκη για μετάβαση σε μια βιώσιμη και πιο κυκλική 
οικονομία στο πλαίσιο της προμήθειας και παραγωγής προϊόντων και υλικών δομικών 
κατασκευών και της χρήσης τους σε δομικές κατασκευές· 

18. τονίζει ότι ο τομέας της οικοδομής συγκαταλέγεται μεταξύ των λιγότερο 
αυτοματοποιημένων και ψηφιοποιημένων τομέων και ότι η χρήση καινοτόμων και 
μελλοντοστρεφών τεχνολογιών στα εργοτάξια θα αυξήσει τον βαθμό ψηφιοποίησης του 
τομέα, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα των πόρων· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης των κριτηρίων αποτελεσματικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης κατά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/20111·

Πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ)

19. υπογραμμίζει τη σημασία της ανάληψης δράσης για την τόνωση της εσωτερικής αγοράς 
της ΕΕ μέσω της θέσπισης κριτηρίων για τις ΠΔΣ, τα οποία δεν θα οδηγήσουν σε 
υπερβολικό διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις, ώστε να 
μπορούν οι χρήστες να επιλέγουν βιώσιμα και φιλικά προς το κλίμα υλικά· καλεί τα 
κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν και να προωθήσουν την επαναχρησιμοποίηση, την 
ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών, μεταξύ άλλων και στις στρατηγικές 
προμηθειών τους και στα έργα ανακαινίσεων και κατασκευών που χρηματοδοτούνται 
από κρατικούς πόρους, π.χ. επανεξετάζοντας τους στόχους των ΠΔΣ και με τον 
εξορθολογισμό των κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης, των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων για τις ανακαινίσεις κτιρίων·

Συσσωρευτές 

20. είναι πεπεισμένο ότι σημαντικό μερίδιο των πρώτων υλών που απαιτούνται για την 
κυκλική παραγωγή συσσωρευτών εντός της ΕΕ θα μπορούσε να παρέχεται από 
βελτιωμένα συστήματα ανακύκλωσης συσσωρευτών· υποστηρίζει τα σχέδια της 
Επιτροπής για νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί μια ασφαλής, 
κυκλική και βιώσιμη αξιακή αλυσίδα συσσωρευτών για όλους τους συσσωρευτές, 
μολονότι οι κανόνες θα πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ του τύπου και/ή της χρήσης 
των συσσωρευτών, και να ενσωματώνουν τον οικολογικό σχεδιασμό για τους 
συσσωρευτές, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα αντικατάστασης και 
ανακύκλωσης τους ήδη από τον σχεδιασμό, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πηγές εφοδιασμού· υπογραμμίζει την ανάγκη 
δημιουργίας ενός ισχυρού και βιώσιμου κλάδου συσσωρευτών και αποθήκευσης στην 
Ευρώπη·

21. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ταξινόμηση των χρησιμοποιημένων 
συσσωρευτών ως αποβλήτων στην οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες, ανεξάρτητα από 
την επαναχρησιμοποίηση, μπορεί να λειτουργήσει ως φραγμός για την εν λόγω 
επαναχρησιμοποίηση· αναγνωρίζει ότι οι επαναχρησιμοποιημένοι συσσωρευτές δεν 
επιστρέφονται για ανακύκλωση, και ότι τα πρότυπα ασφαλείας δεν παρακολουθούνται 
όταν ένας συσσωρευτής αναπροσαρμόζεται για χρήσεις με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά από εκείνες για τις οποίες σχεδιάστηκε αρχικά· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, με εγγυήσεις απόδοσης και 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 
για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την 
κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5.
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ασφάλειας, στους ανακατασκευαστές που επανεισάγουν συσσωρευτές στην αγορά· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους στόχους συλλογής, επαναχρησιμοποίησης 
και ανακύκλωσης για τους συσσωρευτές και, μετά από προσεκτική αξιολόγηση, 
σταδιακή κατάργηση των πρωτογενών συσσωρευτών, όπου υπάρχουν εναλλακτικές 
λύσεις, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες, και να θεσπίσει 
ένα πανευρωπαϊκό σύστημα απόθεσης ή επαναφόρτισης παλαιών συσσωρευτών 
προκειμένου να ενισχυθεί η κυκλικότητα και η βιωσιμότητα της αξιακής αλυσίδας των 
συσσωρευτών·

22. υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας για 
τις διαδικασίες ανακύκλωσης βάσει του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας των συσσωρευτών· 
αναγνωρίζει τον ρόλο των ΜΜΕ στους τομείς της συλλογής και της  ανακύκλωσης·

Βιομηχανία

23. πιστεύει ότι μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας που θα εξαλείψει τα απόβλητα και θα 
διατηρήσει τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, των προϊόντων και των συστατικών 
στοιχείων, ενώ ταυτόχρονα θα κάνει παραγωγική και αποτελεσματική χρήση των 
πόρων, θα μπορούσε να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές CO2 από βασικά βιομηχανικά 
υλικά όπως τα πλαστικά, ο χάλυβας και το τσιμέντο κατά 40 %· επιμένει, ως εκ τούτου, 
στην καθιέρωση μακροπρόθεσμων χαρτών πορείας για τη μείωση των αποβλήτων και 
την επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών με σαφείς στόχους για τη βελτίωση της 
κυκλικότητας των βιομηχανιών και υλικών υψηλής έντασης άνθρακα, όπως το 
πλαστικό, ο χάλυβας και το τσιμέντο· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τον 
ορισμό στόχων για τη μείωση των βιομηχανικών και εμπορικών ροών αποβλήτων, και 
να εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο τα βιομηχανικά και εμπορικά απόβλητα που 
προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής θα μπορούσαν να μειωθούν, ιδίως μέσω 
της κυκλικότητας των υλικών·

24. θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας κυκλικής οικονομίας ενέχει σημαντικές δυνατότητες για το 
μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα· τονίζει τις σημαντικές δυνατότητες για 
την αύξηση της αποδοτικότητας υλικών του χάλυβα· επιμένει στην ανάγκη να 
επεκταθεί σημαντικά η διάρκεια ζωής των προϊόντων με βάση τον χάλυβα στους τομείς 
των οικιακών συσκευών, των προϊόντων της αυτοκινητοβιομηχανίας και του 
μηχανολογικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού· τονίζει ότι η παράταση της διάρκειας ζωής 
αυτών των προϊόντων θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση της παραγωγής χάλυβα και, 
επομένως, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· επισημαίνει ότι η ΕΕ διαθέτει 
σημαντικό απόθεμα απορριμμάτων μετάλλων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
κυκλική οικονομία· τονίζει ότι η καλύτερη χρήση του θα επέτρεπε τη μείωση της 
ποσότητας των εισαγωγών σιδηρομεταλλεύματος και οπτάνθρακα που απαιτούνται για 
την παραγωγή στον πρωτογενή τομέα·

25. τονίζει ότι η εφαρμογή μιας πραγματικά κυκλικής οικονομίας και καλύτερου 
οικολογικού σχεδιασμού θα μπορούσε να συμβάλει στην απαλλαγή της 
τσιμεντοβιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές αυξάνοντας την αποδοτικότητα 
των υλικών τσιμέντου, ιδίως με τη βελτιστοποίηση της χρήσης σκυροδέματος και της 
σύνθεσής του· 

26. υπενθυμίζει ότι τα κέρδη ως προς τους πόρους από την κυκλικότητα είναι ιδιαίτερα 
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σημαντικά για το αλουμίνιο, δεδομένου ότι για την ανάτηξη του αλουμινίου 
χρησιμοποιείται μόνο το 5 % της ενέργειας που απαιτείται για τη νέα παραγωγή, 
μειώνοντας έτσι δραστικά τις εκπομπές CO2· τονίζει ότι ενώ η συλλογή αλουμινίου από 
κτίρια και αυτοκίνητα είναι ήδη πολύ υψηλή, τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα για τα 
καταναλωτικά προϊόντα· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει ρυθμιστικές δυνατότητες 
για τη διασφάλιση καλύτερου διαχωρισμού των κατασκευαστικών στοιχείων 
αλουμινίου κατά την αποσυναρμολόγηση·

Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών

27. υπογραμμίζει ότι η μετάβαση σε μια πραγματικά κυκλική οικονομία πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις συνδικαλιστικές ενώσεις, για να 
διασφαλιστεί η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων· τονίζει ότι 
οι ανεπαρκώς ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους μπορούν να 
εκθέσουν ολόκληρη την κοινωνία μας σε κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και, 
ως εκ τούτου, πιστεύει ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές για την κυκλική οικονομία 
πρέπει να αναπτυχθούν με εκτιμήσεις κινδύνου που λαμβάνουν υπόψη την υγεία των 
εργαζομένων·

28. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι καταναλωτές στη μετάβαση προς 
την κυκλική οικονομία και τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης και της 
εκπαίδευσης των καταναλωτών· τονίζει ότι οι πληροφορίες για τα προϊόντα που 
παρέχονται στους καταναλωτές σχετικά με την ανακύκλωση και την επισκευή πρέπει 
να είναι εύκολα κατανοητές.
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