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Τροπολογία 1
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Αα. 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·

Or. en

Τροπολογία 2
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- Αβ. λαμβάνοντας υπόψη 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 αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν 
σύνθετες διοικητικές και νομικές 
διαδικασίες όταν προσπαθούν να 
καταστήσουν την επιχείρησή τους 
αποδοτικότερη ως προς τη χρήση των 
πόρων·

Or. en
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Τροπολογία 3
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής αναγνωρίζει 
τον πρωτοποριακό ρόλο των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας που 
συνδέονται με την κυκλική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 4
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Αδ. 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·

Or. en

Τροπολογία 5
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

–1α. σημειώνει ότι η υιοθέτηση αρχών 
της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη 
την ΕΕ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το 
ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά επιπλέον 0,5 % έως 
το 2030, δημιουργώντας περίπου 700 000 
νέες θέσεις εργασίας1α· τονίζει ότι τα 
οφέλη που συνδέονται με την κυκλική 
οικονομία – όπως η αυξημένη 
αποδοτικότητα, το μειωμένο υλικό 
κόστος, η αυξημένη κερδοφορία μέσω 
μοντέλων κλειστού κύκλου, και η 
αυξημένη ανθεκτικότητα στη σπανιότητα 
πόρων και τις διακυμάνσεις τιμών – 
μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ·
_________________
1α Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική 
οικονομία: Για μια πιο καθαρή και πιο 
ανταγωνιστική Ευρώπη, COM(2020) 98 
final

Or. en

Τροπολογία 6
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. σημειώνει ότι η επίτευξη μιας 
κυκλικής οικονομίας είναι καίριας 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων 
μας για το κλίμα, καθώς η εστίαση στη 
μείωση της ζήτησης και η εστίαση στην 
ενεργειακή απόδοση προϋποθέτουν τη 
μικρότερη αύξηση στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και τις λιγότερες 
επενδύσεις στους τομείς του ενεργειακού 
εφοδιασμού, όπως προσδιορίζεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής 
(COM/2018/773) με τίτλο «Καθαρός 
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πλανήτης για όλους»·

Or. en

Τροπολογία 7
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία 
2009/125/ΕΚ· τονίζει ότι η διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής της δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε αποδυνάμωση των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 8
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία 
2009/125/ΕΚ· τονίζει ότι η διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής της δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε αποδυνάμωση των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 9
Ville Niinistö
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία 
2009/125/ΕΚ· τονίζει ότι η διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής της δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε αποδυνάμωση των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης·

1. υπογραμμίζει ότι σχεδόν το ήμισυ 
της εξοικονόμησης ενέργειας που θα 
επιτευχθεί έως το 2020 οφείλεται στην 
εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ για 
τον οικολογικό σχεδιασμό· τονίζει ότι 
ορισμένα προϊόντα, τα οποία είναι πολύ 
σημαντικά από την άποψη της 
ενεργειακής τους χρήσης (π.χ. σταθμοί 
δικτύων κινητής τηλεφωνίας και 
υποσυστήματα ή εξοπλισμός δικτύωσης), 
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 (π.χ. κανόνες για τους 
αποκωδικοποιητές, τους θερμαντήρες ή 
κανόνες για την κατανάλωση σε 
κατάσταση αναμονής)· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει 
την οδηγία 2009/125/ΕΚ· τονίζει ότι η 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της θα 
πρέπει να συνδυαστεί με μέτρα που 
στοχεύουν στην επίτευξη περαιτέρω 
κερδών ενεργειακής απόδοσης από 
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 τις 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, τη 
βιομηχανία παιχνιδιών ή τη μετάδοση 
συνεχούς ροής·

Or. en

Τροπολογία 10
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία 
2009/125/ΕΚ· τονίζει ότι η διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής της δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε αποδυνάμωση των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης·

1. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία 
2009/125/ΕΚ· υπογραμμίζει τον 
σημαντικό ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει στην πράσινη ανάκαμψη 
και ότι μπορεί να αποτελέσει το βασικό 
στοιχείο οποιωνδήποτε σχεδίων 
ανάκαμψης μετά την κρίση COVID· 
τονίζει ότι η διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής της δεν θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αποδυνάμωση των αποτελεσμάτων που 
επιτυγχάνονται στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης και της 
αποδοτικότητας των υλικών, ώστε να 
μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές 
και, ως εκ τούτου, να βελτιωθεί η 
ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας σε παγκόσμιες κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 11
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία 
2009/125/ΕΚ· τονίζει ότι η διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής της δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε αποδυνάμωση των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης·

1. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία 
2009/125/ΕΚ· πιστεύει ότι η ευρύτερη 
πολιτική οικολογικού σχεδιασμού μπορεί 
να είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της 
ευρωπαϊκής δράσης στον τομέα της 
κυκλικής οικονομίας· τονίζει, ωστόσο, ότι 
η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της δεν 
θα πρέπει να οδηγήσει σε αποδυνάμωση 
των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης·
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Or. en

Τροπολογία 12
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία 
2009/125/ΕΚ· τονίζει ότι η διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής της δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε αποδυνάμωση των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης·

1. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία 
2009/125/ΕΚ· τονίζει ότι η διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής της θα πρέπει να 
οδηγήσει σε κάλυψη περισσότερων 
προϊόντων και δομών με απώτερο στόχο 
τη μείωση των ενεργειακών χρήσεων και 
τη βελτίωση των κερδών ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 13
Pernille Weiss

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ακολουθήσουν μια ισχυρή και 
ευθυγραμμισμένη με την κυκλική 
οικονομία προσέγγιση κύκλου ζωής, για 
τη μεγιστοποίηση της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της ανάκτησης δομικών υλικών στον 
κτιριακό τομέα της ΕΕ, και τονίζει ότι 
αυτή η προσέγγιση θα πρέπει επίσης να 
εφαρμοστεί σε μελλοντικές πρωτοβουλίες 
προμηθειών·

Or. en



PE658.981v02-00 10/109 AM\1216821EL.docx

EL

Τροπολογία 14
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υποστηρίζει μέτρα πολιτικής που 
θα καταστήσουν τα βιώσιμα προϊόντα 
κανόνα, συμπεριλαμβανομένης μιας 
διεύρυνσης και προσαρμογής του πεδίου 
εφαρμογής του οικολογικού σχεδιασμού 
με νομοθεσία που θα διασφαλίζει ότι τα 
προϊόντα θα είναι πιο ανθεκτικά, με 
δυνατότητα επισκευής, 
επαναχρησιμοποιήσιμα, χωρίς τοξικές 
ουσίες, και ανακυκλώσιμα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
καθορισμό ενός ισχυρού προγράμματος 
εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 
και την οικολογική επισήμανση για την 
περίοδο 2020-2024, με έμφαση στα 
ενεργειακά προϊόντα, το οποίο 
προβλέπεται να παρουσιαστεί το 2020, 
και να εγκριθούν τα μέτρα για κάθε 
συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων, αμέσως 
μόλις είναι έτοιμα, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για τα smartphone και άλλον 
εξοπλισμό τεχνολογιών πληροφορικής· 
ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει το 
ψηφιακό διαβατήριο προϊόντων, το οποίο 
παρέχει πληροφορίες για την 
περιεκτικότητα σε υλικά και χημικές 
ουσίες, τις επιδόσεις κυκλικότητας, το 
αποτύπωμα άνθρακα και το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα των 
προϊόντων και των υλικών, 
συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών 
πρώτων υλών, που διατίθενται στην 
αγορά της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη 
προώθησης της τοπικής κατανάλωσης 
και παραγωγής με βάση τις αρχές της 
άρνησης, της μείωσης, της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης 
και της επισκευής, επεκτείνοντας 
παράλληλα τη διευρυμένη ευθύνη του 
παραγωγού να καταργήσει τις επιζήμιες 
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πρακτικές, να πάψει τις επιχειρηματικές 
στρατηγικές τεχνητής γήρανσης, βάσει 
των οποίων τα προϊόντα σχεδιάζονται 
ώστε να έχουν μικρή διάρκεια ζωής και 
να χρήζουν αντικατάστασης, και να 
καθορίσει έναν δεσμευτικό πρωταρχικό 
στόχο για το αποτύπωμα των υλικών, 
ώστε να προσαρμοστεί η κατανάλωση 
πόρων σε ενωσιακό επίπεδο στη φέρουσα 
ικανότητα του πλανήτη, καθώς και να 
καταστήσει τις βιώσιμες και ηθικές 
διαδικασίες αγορών υποχρεωτικές για τις 
δημόσιες αρχές και τους ιδιωτικούς 
οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 15
Pernille Weiss

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τα 
κτίρια στην ΕΕ ευθύνονται για το 40 % 
της κατανάλωσης ενέργειας και το 36 % 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
τα οποία προκύπτουν κυρίως από την 
κατασκευή, τη χρήση, την ανακαίνιση και 
την κατεδάφιση· υπογραμμίζει ότι η 
μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης 
στο κτιριακό απόθεμα της ΕΕ 
διαδραματίζει βασικό ρόλο κατά τη λήψη 
μελλοντικών μέτρων· χαιρετίζει, εν 
προκειμένω, την πρωτοβουλία «Κύμα 
ανακαινίσεων» της Επιτροπής και 
υπογραμμίζει ότι η ανακαίνιση κτιρίων, 
μαζί με μια ισχυρή προσέγγιση κύκλου 
ζωής σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας, είναι επίσης μια ευκαιρία για 
τη διενέργεια ελέγχων ασφάλειας και τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας στα κτίρια, 
παράλληλα με την αποδοτικότητα των 
πόρων, τη θερμική άνεση και τη 
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βελτιωμένη ποιότητα του αέρα·

Or. en

Τροπολογία 16
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι, ενόψει της κλιματικής 
αλλαγής, της κατάρρευσης της 
βιοποικιλότητας, της γενίκευσης της 
ρύπανσης και της αυξανόμενης έλλειψης 
ορισμένων φυσικών πόρων, οι 
αποκαλούμενες στρατηγικές πράσινης 
ανάπτυξης είναι ανεπαρκείς· υπενθυμίζει 
ότι, από το 1972 και από τη δημοσίευση 
της έκθεσης Meadows, κατέστη προφανές 
ότι η αναζήτηση εκθετικής οικονομικής 
ανάπτυξης, ακόμη και στο πλαίσιο μιας 
οικονομίας που σκοπεύει να είναι 
κυκλική, δεν μπορεί να οδηγήσει παρά 
στην υπέρβαση των βιοφυσικών ορίων 
της Γης, πράγμα που θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην κατάρρευση του 
υφιστάμενου τρόπου παραγωγής, 
κατανάλωσης και ανταλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 17
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι τα συνολικά 
απόβλητα που παράγονται στην Ευρώπη 
από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες 
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και τα νοικοκυριά ανήλθαν σε 
2 678 εκατομμύρια τόνους και ότι τα 
ορυκτά απόβλητα, για παράδειγμα, από 
τον τομέα των κατασκευών και των 
κατεδαφίσεων αντιπροσωπεύουν τη 
μεγαλύτερη κατηγορία (34,8 %1α)· 
επισημαίνει ότι, σε μακροοικονομικό 
επίπεδο, ανακτάται και 
επαναχρησιμοποιείται μόνο το 10 % 
περίπου των υλικών που 
χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή 
οικονομία και ότι ο όγκος των αποβλήτων 
αυξήθηκε κατά 3 % μεταξύ 2010 και 
20161β·
_________________
1α https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Waste_statistics#Tot
al_waste_generation
1β Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος (2019), «Paving the way 
for a circular economy: insights on status 
and potentials» (Προετοιμάζοντας το 
έδαφος για μια κυκλική οικονομία: 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
και τις δυνατότητες), έκθεση 11/2019 του 
ΕΟΠ.

Or. en

Τροπολογία 18
Pernille Weiss

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή, ως 
υποστηρικτικό μέτρο της πρωτοβουλίας 
της «Κύμα ανακαινίσεων», να αναπτύξει 
ένα «εργαλείο υπολογισμού για το κλίμα 
της ΕΕ» (ECC) που θα διασφαλίζει την 
εύκολα κατανοητή επισήμανση ακριβείας 
για τα βιομηχανικά υλικά, τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες· τονίζει ότι το ECC θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμους όρους 
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ανταγωνισμού για τους βασικούς 
παράγοντες που αποτελούν μέρος μιας 
τέτοιας «ολιστικής προσέγγισης» και 
υπογραμμίζει ότι αυτό θα ανοίξει τον 
δρόμο για θετικές επιδράσεις στη 
συμπεριφορά των πολιτών, των κλάδων 
και των ΜΜΕ της ΕΕ· τονίζει ότι η ιδέα 
πρέπει να βασιστεί στις αρχές της 
κυκλικής οικονομίας και της οικονομίας 
κύκλου ζωής για να αυξηθεί η ζήτηση για 
φιλικά προς το κλίμα προϊόντα που 
παράγονται στην Ευρώπη, ώστε να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· 
προτείνει στην Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει ήδη γνωστές 
επιστημονικές μεθόδους κατά την 
εκτίμηση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, αντλώντας π.χ. έμπνευση 
από το «περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
προϊόντος»·

Or. en

Τροπολογία 19
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει ότι για να παράγουμε και 
να καταναλώνουμε εντός των ορίων του 
πλανήτη μας, η παραγωγή, η 
κατανάλωση και τα απόβλητα πρέπει, 
συνεπώς, να μειωθούν· θεωρεί, 
επομένως, ότι απαιτείται ριζικός και 
ταχύς διαχωρισμός του τρόπου 
παραγωγής, κατανάλωσης και 
ανταλλαγών μας· θεωρεί ότι η εφαρμογή 
μιας πραγματικής κυκλικής βιομηχανικής 
οικονομίας μπορεί να αποτελέσει τον 
ακρογωνιαίο λίθο του εν λόγω 
διαχωρισμού·

Or. en



AM\1216821EL.docx 15/109 PE658.981v02-00

EL

Τροπολογία 20
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επισημαίνει ότι, για την ίδια 
περίοδο, το ποσοστό των ανακυκλωμένων 
αποβλήτων αυξήθηκε (50-54 %) όπως και 
το ποσοστό των αποβλήτων που 
αποτεφρώθηκαν με ανάκτηση ενέργειας 
(12-18 %) και ότι η υγειονομική ταφή 
μειώθηκε από 29 % σε 24 %1α·

_________________
1α Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος (2019), «Paving the way 
for a circular economy: insights on status 
and potentials» (Προετοιμάζοντας το 
έδαφος για μια κυκλική οικονομία: 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
και τις δυνατότητες), έκθεση 11/2019 του 
ΕΟΠ.

Or. en

Τροπολογία 21
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. θεωρεί επομένως ότι η νέα 
ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία ενός 
οικονομικού συστήματος συμβατού με τα 
εννέα καθολικά όρια που προσδιορίζονται 
από τους Rockström et al., και στη 
δραστική μείωση του οικολογικού 
αποτυπώματος της Ένωσης, προκειμένου 
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να διασφαλιστεί ότι η τελική κατανάλωση 
και παραγωγή αποβλήτων της Ένωσης, 
και ιδίως των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, 
δεν υπερβαίνουν τις βιολογικές 
ικανότητες των οικοσυστημάτων να 
προμηθεύουν βιολογικά υλικά και να 
αφομοιώνουν τα παραγόμενα απόβλητα, 
χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες 
μεθόδους διαχείρισης και τεχνολογίες 
εξόρυξης·

Or. en

Τροπολογία 22
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. υπογραμμίζει ότι οι συνολικές 
επιπτώσεις της αυξημένης 
δραστηριότητας της κυκλικής οικονομίας 
στο ΑΕγχΠ της ΕΕ είναι θετικές και θα 
μπορούσαν να αυξηθούν κατά 0,3-0,5 %, 
σε συνδυασμό με τη δημιουργία 650 000-
700 000 θέσεων εργασίας έως το 20301α·
_________________
1α Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019), «Impacts 
of circular economy policies on the labour 
market» [Επιπτώσεις των πολιτικών 
κυκλικής οικονομίας στην αγορά 
εργασίας].

Or. en

Τροπολογία 23
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. χαιρετίζει το νέο σχέδιο δράσης 
της Επιτροπής για την κυκλική 
οικονομία, το οποίο, ως αναπόσπαστο 
μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, στοχεύει στη στήριξη 
σημαντικών μειώσεων των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, 
συμβάλλει στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας το 2050 και στην 
αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης 
από τη χρήση των πόρων· τονίζει ότι η 
πρόθεση επανεξέτασης της οδηγίας 
2009/125/ΕΚ και διεύρυνσης του πεδίου 
εφαρμογής της δεν θα πρέπει να οδηγήσει 
σε αποδυνάμωση των αποτελεσμάτων 
που επιτυγχάνονται στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης και ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει την καθιέρωση 
στόχων επαναχρησιμοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 24
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. τονίζει ότι σημαντική έλλειψη του 
σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την 
κυκλική οικονομία είναι το γεγονός ότι 
δεν λαμβάνει υπόψη τις έννοιες της 
μείωσης και της νηφαλιότητας· τονίζει 
ότι, πέρα από τον οικολογικό σχεδιασμό, 
μια γνήσια κυκλική οικονομία εγείρει το 
ερώτημα τι αποτελεί εύλογη ανάγκη·

Or. en

Τροπολογία 25
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Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, ως νέα στρατηγική 
ανάπτυξης της ΕΕ, απαιτεί επενδύσεις 
για την πλήρη στήριξη μιας καθαρής και 
κυκλικής οικονομίας· επισημαίνει ότι η 
βιώσιμη και ενεργός διαχείριση των 
δασών διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο 
στην επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 και στην 
κυκλική βιοοικονομία της Ένωσης· 
τονίζει, εν προκειμένω, τις συνέργειες 
μεταξύ του σχεδίου δράσης για την 
κυκλική οικονομία και του σχεδίου 
δράσης για τη βιοοικονομία· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει έργα στον τομέα 
της βιολογικής βάσης στο πνεύμα της 
κυκλικής οικονομίας για την ενίσχυση 
των περιφερειακών οικονομιών·

Or. en

Τροπολογία 26
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας 
πραγματικής κυκλικής οικονομίας 
συνεπάγεται τη μετάβαση από την 
παραγωγή και την πώληση νέων 
αντικειμένων στην παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών και συνεπώς προς μια 
οικονομία λειτουργικότητας που καθιστά 
δυνατή μια κοινωνία που βασίζεται στην 
ικανοποίηση των εύλογων αναγκών·
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Or. en

Τροπολογία 27
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1στ. θεωρεί ότι ο ορισμός των εύλογων 
συλλογικών και ατομικών αναγκών δεν 
μπορεί να καθοριστεί από τους 
αυθαίρετους μηχανισμούς της αγοράς, 
αλλά θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα 
συλλογικής δημοκρατικής συζήτησης· 
τονίζει ότι ο ρόλος των κρατών μελών θα 
πρέπει να είναι η χαρτογράφηση μιας 
πορείας διαχωρισμού που συνδυάζει την 
ικανοποίηση των αναγκών με την τήρηση 
των ορίων του πλανήτη· θεωρεί ότι η 
ικανοποίηση των αναγκών των 
διαδοχικών γενεών, τηρώντας παράλληλα 
τα όρια του πλανήτη, απαιτεί τον 
προγραμματισμό των πόρων με την 
πάροδο του χρόνου· θεωρεί, επομένως, 
ότι ο δημοκρατικός, οικολογικός και 
κοινωνικός σχεδιασμός αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση μιας γνήσιας 
κυκλικής βιομηχανικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 28
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1στ. δείχνει ότι μια προσέγγιση 
κυκλικής οικονομίας που θα εξαλείψει τα 
απόβλητα και θα διατηρήσει τη χρήση 
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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 %·

Or. en

Τροπολογία 29
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ζ. θεωρεί ότι μια γνήσια κυκλική 
οικονομία συνεπάγεται τη μετάβαση από 
μια συλλογιστική που βασίζεται στη 
συναλλακτική αξία σε μια συλλογιστική 
που βασίζεται στην αξία χρήσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να γενικεύσουν την προβολή, 
παράλληλα με την τιμή πώλησης, μιας 
τιμής χρήσης που προσδιορίζει την 
αγοραία αξία που σχετίζεται με τη χρήση 
των υπηρεσιών που παρέχονται από ένα 
αγαθό και όχι με την ιδιοκτησία αυτού 
του αγαθού·

Or. en

Τροπολογία 30
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Sara Skyttedal, Tom 
Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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1ζ. καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει πώς η στρατηγική της για 
την κυκλική οικονομία, σε συνδυασμό με 
τη νέα βιομηχανική στρατηγική για την 
Ευρώπη, θα μπορούσε να συμβάλει 1) 
στην πρόληψη και εξάλειψη της 
δημιουργίας αποβλήτων στις αξιακές 
αλυσίδες και στον σχεδιασμό προϊόντων 
και 2) στη διατήρηση της χρήσης των 
προϊόντων και των υλικών, αυξάνοντας 
τη χρήση και την ανακυκλωσιμότητά 
τους, καθώς και παρατείνοντας τη 
διάρκεια ζωής τους·

Or. en

Τροπολογία 31
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1η. τονίζει ότι το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής για την κυκλική οικονομία 
συνδυάζει την πρόληψη των αποβλήτων 
με την ανακύκλωση· υπογραμμίζει ότι 
μια γνήσια κυκλική οικονομία βασίζεται 
στην ιεραρχία των αποβλήτων, όπου η 
πρόληψη των αποβλήτων διακρίνεται και 
έχει προτεραιότητα έναντι της 
ανακύκλωσης· τονίζει ότι οι 
δραστηριότητες της κυκλικής οικονομίας 
συχνά αντίκεινται στην πρόληψη των 
αποβλήτων, δεδομένου ότι η αποφυγή 
των αποβλήτων δεν είναι κερδοφόρα· 
θεωρεί επομένως ότι η υλοποίηση μιας 
πραγματικά κυκλικής οικονομίας, ικανής 
να μειώσει το οικολογικό μας 
αποτύπωμα, είναι ασυμβίβαστη με τη 
συνεχή ύπαρξη μιας καπιταλιστικής 
οικονομίας, η μόνη επιταγή της οποίας 
είναι η κερδοφορία·

Or. en
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Τροπολογία 32
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1η. ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει τον ορισμό στόχων για τη 
μείωση των βιομηχανικών και εμπορικών 
ροών αποβλήτων, και 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·

Or. en

Τροπολογία 33
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1θ. τονίζει συνεπώς την ανάγκη να 
επαναπροσδιοριστεί η έννοια της 
κερδοφορίας, προκειμένου οι εταιρείες να 
μειώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα 
και, συνεπώς, να συμβάλουν στην 
οικοδόμηση μιας πραγματικής κυκλικής 
οικονομίας· θεωρεί ότι τα εταιρικά κέρδη 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα 
πραγματικά διαθέσιμα κέρδη μετά την 
ανανέωση του συνόλου του οικονομικού, 
φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου που 
υποβαθμίζεται από τις εταιρικές 
δραστηριότητες· τονίζει ότι κανένα 
κεφάλαιο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
υποκατάστατο άλλου, λαμβάνοντας 
υπόψη την έλλειψη πόρων και τον μη 
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αναστρέψιμο χαρακτήρα της 
καταστροφής ορισμένων συστατικών 
στοιχείων τους· ζητεί τη γενικευμένη 
επέκταση των παραδοσιακών 
χρηματοοικονομικών λογιστικών 
προτύπων στο φυσικό και ανθρώπινο 
κεφάλαιο, προκειμένου να ληφθεί υπόψη 
και να ενσωματωθεί η ετήσια 
υποβάθμιση του τελευταίου στους 
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς των 
εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 34
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1θ. 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· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο 
ενσωμάτωσης των κριτηρίων 
αποτελεσματικότητας και 
επαναχρησιμοποίησης κατά την 
αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
305/2011·

Or. en

Τροπολογία 35
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ι (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ι. τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες 
συμπληρωματικότητας μεταξύ μιας 
πραγματικά φιλόδοξης ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής στρατηγικής, ιδίως όσον 
αφορά τη διατήρηση και την ενίσχυση 
μιας ισχυρής παραδοσιακής 
βιομηχανικής βάσης και τη δημιουργία 
μιας γνήσιας κυκλικής οικονομίας· 
τονίζει ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί 
σημαντική μείωση 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·

Or. en

Τροπολογία 36
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ια. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, μέσω δημοκρατικού, 
οικολογικού και κοινωνικού σχεδιασμού, 
και στο πλαίσιο της νέας κυκλικής 
οικονομίας, να προωθήσουν τη 
δημιουργία βιομηχανικής και εδαφικής 
οικολογίας σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή να 
υιοθετήσουν μια συνολική θεώρηση όλων 
των συνιστωσών των βιομηχανικών 
συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σχέση αυτών των συνιστωσών με τη 
βιόσφαιρα· θεωρεί ότι αυτή η 
βιομηχανική και εδαφική οικολογική 
προσέγγιση θα πρέπει να τηρεί 
συστηματικά τέσσερις αρχές: τη 
συστηματική ανάκτηση των αποβλήτων, 
την ελαχιστοποίηση των απωλειών 
ενέργειας και των απορρίψεων, την 
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αποϋλοποίηση των προϊόντων, και την 
απαλλαγή της ενέργειας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
οικοβιομηχανικών πάρκων σε ολόκληρη 
την επικράτεια της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 37
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ιβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ιβ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η εδαφική πτυχή της 
κυκλικής οικονομίας τυγχάνει πολύ λίγης 
προσοχής στο σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής για την κυκλική οικονομία· 
επισημαίνει ότι οι διάφοροι τομείς της 
κυκλικής οικονομίας βρίσκονται σε 
περιοχές με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά, είτε από πλευράς υλικών 
ή ενεργειακών πόρων είτε από πλευράς 
απασχόλησης· θεωρεί ότι η βιώσιμη 
εδραίωση στις περιοχές πρέπει να 
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της νέας 
κυκλικής οικονομίας, προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη παραγωγικών 
δραστηριοτήτων περιορίζοντας 
ταυτόχρονα το οικολογικό τους 
αποτύπωμα· τονίζει συνεπώς τη σημασία 
του χωροταξικού σχεδιασμού και των 
πολιτικών ανάπτυξης υποδομών· τονίζει 
ότι η βιώσιμη εδραίωση των κυκλικών 
βιομηχανικών τομέων στις περιοχές 
απαιτεί τη δημιουργία δημόσιων 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε 
ολόκληρη την Ένωση στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της έρευνας, της υγείας και 
των μεταφορών·

Or. en
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Τροπολογία 38
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 ιγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ιγ. υπενθυμίζει ότι οι διεργασίες της 
κυκλικής οικονομίας βρίσκονται σήμερα 
στο περιθώριο του τρόπου παραγωγής 
μας· τονίζει ότι για να είναι 
αποτελεσματική, να παρέχει οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές δευτερογενείς 
πρώτες ύλες, και να δημιουργεί ασφαλείς 
ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ένωση, η 
πραγματική κυκλική οικονομία πρέπει να 
υποστηρίζεται από βιομηχανικές 
διεργασίες·

Or. en

Τροπολογία 39
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ιδ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ιδ. ζητεί την καθιέρωση και τον 
καθορισμό προτύπων για τις 
βιομηχανικές διεργασίες της 
βιομηχανικής κυκλικής οικονομίας· 
θεωρεί ότι η χρήση αυτών των προτύπων 
θα πρέπει να είναι προσβάσιμη υπό 
δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους 
όρους, έτσι ώστε η αξία που προκύπτει 
από αυτά τα πρότυπα να μπορεί να 
επιμεριστεί σε όλους τους βιομηχανικούς 
τομείς·

Or. en
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Τροπολογία 40
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ιε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ιε. ζητεί να καθιερωθούν δεσμευτικοί 
κανόνες οικολογικού σχεδιασμού για την 
ενίσχυση της δυνατότητας επισκευής, 
συντήρησης, αναβάθμισης και 
ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων για τον σχεδιασμό του 
προϊόντος και τη βιομηχανική οργάνωση· 
τονίζει ότι όλα τα φθειρόμενα μέρη και 
τμήματα θα πρέπει να είναι 
προσδιορίσιμα, διαχωρίσιμα και εύκολα 
αντικαταστάσιμα σε προσιτή τιμή· 
τονίζει ότι η δυνατότητα επισκευής ενός 
προϊόντος δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπερβαίνει το 10 έως 15 % 
της αρχικής τιμής, ώστε να παρέχονται 
κίνητρα επισκευής έναντι αγοράς νέου 
προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 41
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ιστ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ιστ. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
κανονισμό που να ορίζει, για κάθε 
κατηγορία βιομηχανικών προϊόντων που 
πωλούνται στην Ένωση, μια ελάχιστη 
περίοδο υποστήριξης προϊόντων· θεωρεί 
ότι κατά τη διάρκεια αυτής της 
υποχρεωτικής περιόδου υποστήριξης 
προϊόντων, ο κατασκευαστής θα πρέπει, 
είτε άμεσα είτε υπό την ευθύνη του, να 
διατηρεί:
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α) επαρκή αριθμό ανταλλακτικών, που να 
καλύπτει τουλάχιστον τον αριθμό ετών 
κατανάλωσης που αντιστοιχεί στην 
υποχρεωτική περίοδο υποστήριξης 
προϊόντων, ή εναλλακτικά τις 
προδιαγραφές και τις οδηγίες για την 
κατασκευή νέων, συμπεριλαμβανομένης 
της προδιαγραφής δοκιμών διασφάλισης 
ποιότητας·
β) το διαβατήριο προϊόντος με όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τον έλεγχο, 
τη συντήρηση, την επισκευή, την 
αναβάθμιση, την αποσυναρμολόγηση και 
την ανακύκλωση, με ασφαλή τρόπο, του 
προϊόντος και των συστατικών μερών ή 
των μονάδων του, συμπεριλαμβανομένων 
των μονάδων λογισμικού·
θεωρεί ότι, μετά το πέρας αυτής της 
υποχρεωτικής περιόδου υποστήριξης 
προϊόντων, οι πληροφορίες σχετικά με τα 
ανταλλακτικά και το διαβατήριο 
προϊόντος θα πρέπει να καθίστανται 
ελεύθερα διαθέσιμες σε όλους σε 
τυποποιημένη μορφή·

Or. en

Τροπολογία 42
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ιζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ιζ. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι τιμές των 
προϊόντων που κατασκευάζονται από 
πρωτογενή υλικά είναι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ισοδύναμες με εκείνες των 
προϊόντων που κατασκευάζονται από 
ανακυκλωμένα υλικά, ή ακόμα και 
φθηνότερες· ζητεί να επιτραπεί η 
διαφοροποίηση των συντελεστών ΦΠΑ, 
ιδίως του μειωμένου συντελεστή, 
προκειμένου να προωθηθούν οι 
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δραστηριότητες της κυκλικής οικονομίας 
που στοχεύουν τους τελικούς 
καταναλωτές, και δη οι υπηρεσίες 
επισκευής·

Or. en

Τροπολογία 43
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ιη (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ιη. τονίζει τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ μιας αποτελεσματικής κυκλικής 
οικονομίας και της εφαρμογής ενός 
μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής, ο 
οποίος αναμένεται να θέσει μια κατώτατη 
τιμή για τις πρωτογενείς πρώτες ύλες και, 
ως εκ τούτου, να ενθαρρύνει τη χρήση 
ανακυκλωμένων υλικών σε βαριές 
βιομηχανίες όπως ο χάλυβας·

Or. en

Τροπολογία 44
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ιθ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ιθ. τονίζει ότι η εφαρμογή μιας 
κυκλικής οικονομίας ικανής να συμβάλει 
στην ταχεία και άμεση απαλλαγή των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές απαιτεί ένα 
ισχυρό κανονιστικό και νομοθετικό 
πλαίσιο, ιδίως περιορίζοντας δραστικά ή 
ακόμα και απαγορεύοντας, την εξαγωγή ή 
την υγειονομική ταφή των ανακτήσιμων 
αποβλήτων, ή μεταρρυθμίζοντας τα 
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πρότυπα σχετικά με τα συστατικά των 
υλικών που χρησιμοποιούνται σε κατάντη 
τομείς, όπως οι κατασκευές και η 
αυτοκινητοβιομηχανία· απαιτεί την 
καθιέρωση χαρτών πορείας με ορίζοντα 
το 2050, με σαφείς στόχους για τη 
βελτίωση της κυκλικότητας για 
βιομηχανίες και υλικά υψηλής έντασης 
άνθρακα, όπως τα πλαστικά, ο χάλυβας 
και το τσιμέντο· τονίζει ότι η 
κυκλικότητα στις βαριές βιομηχανίες θα 
πρέπει να αποφεύγει την παραγωγή νέων 
υλικών με υψηλές ενσωματωμένες 
εκπομπές, και όχι απλώς να αποφεύγει τη 
διάθεση των παλαιών υλικών·

Or. en

Τροπολογία 45
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 κ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1κ. 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 του χάλυβα· 
ζητεί να αυξηθεί η δημόσια υποστήριξη 
για την ανάπτυξη νέων ποιοτήτων 
χάλυβα, ώστε να χρησιμοποιείται 
λιγότερος χάλυβας για την παραγωγή της 
ίδιας ποσότητας αγαθών, χωρίς να 
μειώνονται οι απαιτήσεις ασφάλειας ή 
απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 46
Manuel Bompard, Marisa Matias
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 κα (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1κα. 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·

Or. en

Τροπολογία 47
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 κβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1κβ. τονίζει την ανάγκη αύξησης του 
ποσοστού χάλυβα που παράγεται από τον 
δευτερογενή τομέα· επισημαίνει ότι η ΕΕ 
διαθέτει σημαντικό απόθεμα 
απορριμμάτων μετάλλων που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην κυκλική οικονομία· 
τονίζει την ανάγκη διασφάλισης αυτού 
του αποθέματος, ιδίως με τον δραστικό 
περιορισμό, ή ακόμη και την 
απαγόρευση, των εξαγωγών 
απορριμμάτων μετάλλων· τονίζει ότι η 
καλύτερη χρήση του αποθέματος 
απορριμμάτων μετάλλων θα επιτρέψει τη 
μείωση του ποσοστού των εισαγωγών 
σιδηρομεταλλεύματος και οπτάνθρακα 
που απαιτούνται για την παραγωγή του 
πρωτογενούς τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 48
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 κγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1κγ. τονίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί κυκλικότητα στον τομέα του 
χάλυβα, πρέπει να δημιουργηθούν 
ευρύτερα συστήματα για τη συλλογή 
προϊόντων τελικής χρήσης και να 
επεκταθούν οι δυνατότητές τους· 
υπογραμμίζει ότι θα μπορούσε να μειωθεί 
η δημιουργία νέων απορριμμάτων με 
ημιτελή προϊόντα πλησιέστερου 
σχήματος· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μειωθούν οι απώλειες λόγω ανάτηξης 
μέσω του περιορισμού της ανάμειξης του 
κράματος πριν από την τήξη προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθούν οι ακαθαρσίες·

Or. en

Τροπολογία 49
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 κδ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1κδ. υπενθυμίζει ότι η 
τσιμεντοβιομηχανία είναι αφενός 
απαραίτητη βιομηχανία για την 
πραγματοποίηση της οικολογικής 
μετάβασης και αφετέρου μία από τις 
μεγαλύτερες βιομηχανικές πηγές 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· 
υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση μιας 
πραγματικά κυκλικής οικονομίας θα 
μπορούσε να συμβάλει στην απαλλαγή 
αυτής της βιομηχανίας από τις 
ανθρακούχες εκπομπές·
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Or. en

Τροπολογία 50
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 κε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1κε. ζητεί να γίνεται μεγαλύτερη χρήση 
από την τσιμεντοβιομηχανία αποβλήτων 
που παράγονται από άλλες βιομηχανίες, 
ιδίως υπολειμμάτων πριονίσματος, 
απορριμμάτων σφαγείων, ελαστικών, 
λαδιών, διαλυτών, οικιακών 
απορριμμάτων, πλαστικών, υφασμάτων 
και χαρτιού, στο μείγμα που παρέχει την 
απαιτούμενη θερμότητα για την 
παραγωγή καθιζάνουσας τέφρας· τονίζει 
επίσης την ισχυρή συμπληρωματικότητα 
μεταξύ της χαλυβουργίας και της 
τσιμεντοβιομηχανίας μέσω της 
αντικατάστασης του κλίνκερ από 
απόβλητα και υποπροϊόντα παραγωγής 
χάλυβα, όπως σκωρία υψικαμίνων· 
τονίζει την ανάγκη προγραμματισμού της 
παραγωγής ώστε να εγγυάται τη συνέχεια 
του εφοδιασμού αυτών των αποβλήτων 
εμποδίζοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ 
των βιομηχανιών για πρόσβαση σε 
αυτούς τους πόρους και να διαιωνίζει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ροών αποβλήτων 
και βιομηχανικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 51
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 κστ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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1κστ. τονίζει τις σημαντικές 
δυνατότητες μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου αυξάνοντας την 
αποδοτική χρήση των υλικών του 
τσιμέντου, ιδίως με τη βελτιστοποίηση 
της χρήσης σκυροδέματος· επισημαίνει 
ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του 
καλύτερου οικολογικού σχεδιασμού, 
κατασκευάζοντας ελαφρύτερα κτίρια, 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικά υλικά 
όπως ξύλο σε μη δομικά στοιχεία και 
χρησιμοποιώντας μείγμα ξύλου-
σκυροδέματος στις υποδομές· τονίζει 
επίσης την ανάγκη ενσωμάτωσης των 
ζητημάτων της αποδόμησης και της 
δομοστοιχείωσης για την 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών στον 
κτιριακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 52
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 κζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1κζ. τονίζει ότι η μεγαλύτερη χρήση 
των αποβλήτων από βιομάζα ή άλλες 
βιομηχανίες ως εναλλακτικού καυσίμου 
θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από τη βαριά 
χημική βιομηχανία· ζητεί την ευρεία 
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 
ορισμένων προϊόντων ή υποπροϊόντων 
της βαριάς χημικής βιομηχανίας, 
προκειμένου να μειωθούν οι απορρίψεις 
και η πίεση που ασκείται στους πόρους· 
ζητεί να αντικατασταθεί ο 
υδρογονάνθρακας από βιομάζα στην 
παραγωγή πετροχημικών προϊόντων και 
να δοθεί προτεραιότητα στη βαριά 
χημική βιομηχανία για την προμήθεια 
αποβλήτων βιομάζας· τονίζει ότι αυτή η 
χρήση των ροών αποβλήτων από τη 
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γεωργία και τη δασοκομία είναι πιο 
ορθολογική και περιβαλλοντικά βιώσιμη 
από τη χρήση τους για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από βιοκαύσιμα·

Or. en

Τροπολογία 53
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 κη (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1κη. υπενθυμίζει ότι τα τρία τέταρτα 
της χρήσης πλαστικών στην ΕΕ 
αναλογούν στις εξής τέσσερις κύριες 
αξιακές αλυσίδες: συσκευασία (40 %), 
κτίρια και κατασκευές (20 %), 
αυτοκίνητα (9 %) και ηλεκτρονικά (6 %)· 
τονίζει ότι τα πραγματικά ποσοστά 
ανακύκλωσης πλαστικών είναι πολύ 
χαμηλά στην Ένωση· ζητεί δραστικά και 
δεσμευτικά μέτρα για τη μείωση της 
χρήσης πλαστικών· υπενθυμίζει ότι πολλά 
πλαστικά έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που 
καθιστά δύσκολη ή αδύνατη την 
ανακύκλωση· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει πρότυπα υποβολής προσφορών 
σχετικά με τον σχεδιασμό των προϊόντων 
για την πρόληψη της μόλυνσης και τη 
διευκόλυνση της αποσυναρμολόγησης 
των προϊόντων στο τέλος της ζωής τους· 
τονίζει την ανάγκη η Ένωση και τα 
κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη 
δημιουργία μείζονας βιομηχανίας 
δευτερογενών υλικών για την 
ανακύκλωση πλαστικών·

Or. en

Τροπολογία 54
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 κθ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1κθ. υπενθυμίζει ότι τα κέρδη ως προς 
τους πόρους από την κυκλικότητα είναι 
ιδιαίτερα 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, οι τιμές είναι πολύ 
χαμηλότερες για τα καταναλωτικά 
προϊόντα· ζητεί να καθιερωθεί και να 
γενικευθεί σε ολόκληρη την Ένωση 
σύστημα πρόσθετων εγγυήσεων 
επιστροφής παρόμοιο με εκείνο που 
χρησιμοποιείται για τα κουτιά 
αναψυκτικών· απαιτεί να καθιερωθούν 
δεσμευτικά πρότυπα προϊόντων σχετικά 
με τον σχεδιασμό των προϊόντων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ο εύκολος 
διαχωρισμός των στοιχείων από 
αλουμίνιο κατά την αποσυναρμολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 55
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 λ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1λ. υπογραμμίζει ότι η οικοδομική 
βιομηχανία αποτελεί βασικό τομέα 
συμπληρωματικότητας μεταξύ της 
κυκλικής οικονομίας και της μείωσης 
των εκπομπών· απαιτεί να καθιερωθούν 
δεσμευτικές απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησης των δομικών 
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υλικών· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι χρησιμοποιούνται 
εναρμονισμένα πρότυπα και πρακτικές 
στον οικοδομικό τομέα και να προωθήσει 
τη χρήση ανακυκλωμένου σκυροδέματος· 
καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον 
κανονισμό για τα δομικά προϊόντα, ώστε 
να καταστεί δυνατή η θέσπιση, σε 
επίπεδο ΕΕ, ειδικών περιβαλλοντικών 
προτύπων για τα δομικά προϊόντα· 
τονίζει την ανάγκη διαχωρισμού των 
προϊόντων σιδήρου και χάλυβα κατά την 
κατεδάφιση των κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 56
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 λα (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1λα. επισημαίνει τα αναξιοποίητα 
ακόμη οφέλη της αντικατάστασης 
προϊόντων μίας χρήσης, ιδίως 
πλαστικών, με μακροπρόθεσμα βιώσιμα 
προϊόντα όπως το ανακυκλωμένο ξύλο· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την αποτελεσματικότερη 
χρήση του ξύλου σύμφωνα με την αρχή 
της αλυσιδωτής χρήσης και να 
μεριμνήσουν ώστε τα υλικά βιολογικής 
βάσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απορριμμάτων ξύλου, να επιστρέφουν 
στην αξιακή αλυσίδα, ενθαρρύνοντας τον 
οικολογικό σχεδιασμό, αυξάνοντας τους 
στόχους ανακύκλωσης και προωθώντας 
τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών 
ξύλου σε προϊόντα πριν από την τελική 
αποτέφρωσή τους στο τέλος της ζωής 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 57
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 λβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1λβ. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της βιομηχανίας ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών ειδών που έχει 
εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους 
βιομηχανικούς κλάδους· προτρέπει την 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία της 
πρωτοβουλίας για την κυκλική διαχείριση 
των ηλεκτρονικών προϊόντων, να λάβει 
υπόψη το σύνολο της διάρκειας ζωής των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης των υλικών, των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση 
χημικών και αποβλήτων παραγωγής, της 
εξόρυξης και της παραγωγής των υλικών·

Or. en

Τροπολογία 58
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 λγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1λγ. 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 πράσινων δημοσίων 
συμβάσεων (ΠΔΣ) και με τον 
εξορθολογισμό των κριτηρίων 
ενεργειακής απόδοσης, των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
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κριτηρίων για τις ανακαινίσεις κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 59
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 λδ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1λδ. τονίζει ότι είναι αναγκαία η 
κατάλληλη διαχείριση και μείωση των 
αποβλήτων από κατασκευές και 
κατεδαφίσεις· σημειώνει ότι θα πρέπει να 
δημιουργηθούν συστήματα συλλογής και 
επιστροφής, και εγκαταστάσεις διαλογής 
για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος και 
ασφαλής χειρισμός όλων των αποβλήτων 
κατασκευών, καθώς και για την 
ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση των 
δομικών υλικών, για τον ασφαλή 
χειρισμό, την απομάκρυνση και την 
υποκατάσταση επικίνδυνων ουσιών στις 
ροές αποβλήτων, προκειμένου να 
προστατεύεται η υγεία των ενοίκων και 
των εργαζομένων, καθώς και το 
περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τα 
ζητήματα αυτά στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης για την κυκλική οικονομία και 
της στρατηγικής για ένα βιώσιμο 
δομημένο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 60
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 λε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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1λε. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης 
(Ε&Α) για αποδοτικά δομικά υλικά και, 
λαμβανομένης υπόψη της κοινωνικής 
κατάστασης, ζητεί να υλοποιηθεί στις 
αγροτικές και τις απομακρυσμένες 
περιοχές ένα σύστημα θέρμανσης 
χαμηλού κόστους με βάση τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 61
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 λστ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1λστ. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός 
ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντων που θα 
πρέπει να παρέχει διαφανείς πληροφορίες 
σχετικά με τις περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις των προϊόντων, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη 
διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών επισκευής και 
ανταλλακτικών·

Or. en

Τροπολογία 62
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα σε 
υλικά, διεργασίες, τεχνολογίες και 
προϊόντα, καθώς και στη βιομηχανική 

2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα σε 
υλικά, διεργασίες, τεχνολογίες, προϊόντα 
και καινοτόμα κυκλικά επιχειρηματικά 
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επέκτασή τους, μπορεί να παράσχει στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο· 
πιστεύει ότι η βράχυνση ορισμένων 
αξιακών αλυσίδων θα καταστήσει τα 
ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα 
πιο ανθεκτικά, ανταγωνιστικά και 
κερδοφόρα, καθώς και θα προαγάγει τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

μοντέλα, καθώς και στη βιομηχανική 
επέκτασή τους και την υιοθέτησή τους 
από την κοινωνία, μπορεί να παράσχει 
στις ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο· 
πιστεύει ότι η βράχυνση, η διαφοροποίηση 
και η δημιουργία πιο βιώσιμων αξιακών 
αλυσίδων θα καταστήσει τα ευρωπαϊκά 
βιομηχανικά οικοσυστήματα πιο 
ανθεκτικά, ανταγωνιστικά και κερδοφόρα· 
τονίζει περαιτέρω ότι η έρευνα για την 
πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την 
ανακατασκευή και την επισκευή ήταν 
περιορισμένη, μειονεκτική και 
ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενη σε 
σύγκριση με την έρευνα για την 
ανακύκλωση· τονίζει, εν προκειμένω, τη 
σημασία της σημαντικής αύξησης της 
προτεραιότητας και της χρηματοδότησης 
της έρευνας για την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή, τη 
δυνατότητα αναβάθμισης και την 
ανακατασκευή προϊόντων, αξιακών 
αλυσίδων, καθώς και κυκλικών 
επιχειρηματικών μοντέλων και υποδομών 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 63
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα σε 
υλικά, διεργασίες, τεχνολογίες και 
προϊόντα, καθώς και στη βιομηχανική 
επέκτασή τους, μπορεί να παράσχει στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο· 
πιστεύει ότι η βράχυνση ορισμένων 
αξιακών αλυσίδων θα καταστήσει τα 
ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα 
πιο ανθεκτικά, ανταγωνιστικά και 

2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα σε 
υλικά, διεργασίες, τεχνολογίες και 
προϊόντα, καθώς και στη βιομηχανική 
επέκτασή τους, μπορεί να παράσχει στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο· 
πιστεύει ότι η βράχυνση ορισμένων 
αξιακών αλυσίδων θα καταστήσει τα 
ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα 
πιο ανθεκτικά, ανταγωνιστικά και 
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κερδοφόρα, καθώς και θα προαγάγει τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

κερδοφόρα, καθώς και θα προαγάγει τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ· η ανάπτυξη 
συνεργειών μεταξύ τομέων θα συμβάλει 
στην αποτελεσματικότητα της κυκλικής 
βιομηχανίας της ΕΕ, η οποία υποστηρίζει 
τη βιομηχανική ανασυγκρότηση και τον 
δίκαιο μετασχηματισμό προς τους 
στόχους της κλιματικής ουδετερότητας.

Or. en

Τροπολογία 64
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα σε 
υλικά, διεργασίες, τεχνολογίες και 
προϊόντα, καθώς και στη βιομηχανική 
επέκτασή τους, μπορεί να παράσχει στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο· 
πιστεύει ότι η βράχυνση ορισμένων 
αξιακών αλυσίδων θα καταστήσει τα 
ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα 
πιο ανθεκτικά, ανταγωνιστικά και 
κερδοφόρα, καθώς και θα προαγάγει τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα σε 
κυκλικά υλικά, διεργασίες, τεχνολογίες, 
προϊόντα και επιχειρηματικά μοντέλα, 
καθώς και στη βιομηχανική επέκτασή 
τους, μπορεί να παράσχει στις ευρωπαϊκές 
εταιρείες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 
παγκόσμιο επίπεδο· πιστεύει ότι η 
διαφοροποίηση, η βράχυνση και η 
ενίσχυση της βιωσιμότητας ορισμένων 
αξιακών αλυσίδων θα καταστήσει τα 
ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα 
πιο ανθεκτικά, ανταγωνιστικά και 
ακμάζοντα, καθώς και θα προαγάγει τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 65
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα σε 2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα στην 
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υλικά, διεργασίες, τεχνολογίες και 
προϊόντα, καθώς και στη βιομηχανική 
επέκτασή τους, μπορεί να παράσχει στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο· 
πιστεύει ότι η βράχυνση ορισμένων 
αξιακών αλυσίδων θα καταστήσει τα 
ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα 
πιο ανθεκτικά, ανταγωνιστικά και 
κερδοφόρα, καθώς και θα προαγάγει τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

πράσινη χημεία, σε βιώσιμα υλικά, 
διεργασίες, τεχνολογίες και προϊόντα, 
καθώς και στη βιομηχανική επέκτασή 
τους, μπορεί να παράσχει στις ευρωπαϊκές 
εταιρείες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 
παγκόσμιο επίπεδο· πιστεύει ότι η 
βράχυνση ορισμένων αξιακών αλυσίδων 
θα καταστήσει τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά 
οικοσυστήματα πιο ανθεκτικά, 
ανταγωνιστικά και κερδοφόρα, καθώς και 
θα προαγάγει τη στρατηγική αυτονομία της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 66
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα σε 
υλικά, διεργασίες, τεχνολογίες και 
προϊόντα, καθώς και στη βιομηχανική 
επέκτασή τους, μπορεί να παράσχει στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο· 
πιστεύει ότι η βράχυνση ορισμένων 
αξιακών αλυσίδων θα καταστήσει τα 
ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα 
πιο ανθεκτικά, ανταγωνιστικά και 
κερδοφόρα, καθώς και θα προαγάγει τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

2. υπογραμμίζει ότι, με την εφαρμογή 
στρατηγικών κυκλικής οικονομίας, οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες θα μπορούσαν να 
μειώσουν την εξάρτησή τους από τους 
λιγοστούς φυσικούς πόρους και να 
αντισταθμίσουν την αστάθεια των τιμών, 
να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να 
δημιουργήσουν νέες ροές εσόδων, με 
αποτέλεσμα να αποκτήσουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε παγκόσμιο 
επίπεδο και να ενισχυθεί η στρατηγική 
αυτονομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 67
Miapetra Kumpula-Natri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2



PE658.981v02-00 44/109 AM\1216821EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα σε 
υλικά, διεργασίες, τεχνολογίες και 
προϊόντα, καθώς και στη βιομηχανική 
επέκτασή τους, μπορεί να παράσχει στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο· 
πιστεύει ότι η βράχυνση ορισμένων 
αξιακών αλυσίδων θα καταστήσει τα 
ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα 
πιο ανθεκτικά, ανταγωνιστικά και 
κερδοφόρα, καθώς και θα προαγάγει τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα σε 
υλικά, διεργασίες, τεχνολογίες και 
προϊόντα, καθώς και στη βιομηχανική 
επέκτασή τους, μπορεί να παράσχει στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο· 
πιστεύει ότι η βράχυνση ορισμένων 
αξιακών αλυσίδων θα καταστήσει τα 
ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα 
πιο ανθεκτικά, ανταγωνιστικά και 
κερδοφόρα, καθώς και θα προαγάγει την 
ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 68
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα σε 
υλικά, διεργασίες, τεχνολογίες και 
προϊόντα, καθώς και στη βιομηχανική 
επέκτασή τους, μπορεί να παράσχει στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο· 
πιστεύει ότι η βράχυνση ορισμένων 
αξιακών αλυσίδων θα καταστήσει τα 
ευρωπαϊκά βιομηχανικά οικοσυστήματα 
πιο ανθεκτικά, ανταγωνιστικά και 
κερδοφόρα, καθώς και θα προαγάγει τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

2. υπογραμμίζει ότι η έρευνα σε 
βιώσιμα υλικά, διεργασίες, τεχνολογίες 
και προϊόντα, καθώς και στη βιομηχανική 
επέκτασή τους, μπορεί να ωφελήσει τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες, καθώς και τους 
ανθρώπους και το περιβάλλον· πιστεύει 
ότι η βράχυνση ορισμένων αξιακών 
αλυσίδων θα οδηγήσει σε βιώσιμα, δίκαια 
και ανθεκτικά ευρωπαϊκά βιομηχανικά 
οικοσυστήματα·

Or. en

Τροπολογία 69
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να κατευθύνει 
τις δραστηριότητες του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» προς την υποστήριξη 
της έρευνας και της καινοτομίας, για την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
βιομηχανικών διεργασιών, την ανάπτυξη 
καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων, 
διεργασιών, τεχνολογιών και υπηρεσιών 
και μη τεχνολογικών λύσεων για την 
κυκλική οικονομία, ιδίως στους τομείς 
των κυκλικών βιομηχανιών και των 
κυκλικών λύσεων βιολογικής βάσης·

Or. en

Τροπολογία 70
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει τον καίριο ρόλο των 
υλικών με βάση το ξύλο τόσο για την 
αντικατάσταση υλικών από ορυκτά 
καύσιμα όσο και για τις εναλλακτικές με 
υψηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
σε βιομηχανίες όπως η μεταφορά 
καυσίμων, οι κατασκευές, η 
κλωστοϋφαντουργία, η χημική 
βιομηχανία και η βιομηχανία 
συσκευασίας, τονίζει δε την ανάγκη να 
αξιοποιηθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα 
για το κλίμα και το περιβάλλον που 
συνεπάγεται αυτή η αντικατάσταση 
υλικών·

Or. en
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Τροπολογία 71
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα 
κρίσιμων πρώτων υλών αποτελεί 
στρατηγικό ζήτημα για τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες· η ανάκτηση πολύτιμων 
πρώτων υλών, η χρήση δευτερογενών 
υλικών, καθώς και η ανακύκλωση και η 
βιοοικονομία διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διασφάλιση της προμήθειας 
πρώτων υλών στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 72
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη να συμπεριληφθούν προσπάθειες 
που εστιάζουν στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας η οποία θα επιτρέπει τη 
διάθεση και την επαναχρησιμοποίηση 
υλικών που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή αιολικών και φωτοβολταϊκών 
πάρκων στο σχέδιο δράσης για την 
κυκλική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 73
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. πιστεύει ότι οι ερευνητικές 
προτεραιότητες στον τομέα της κυκλικής 
οικονομίας θα πρέπει να εξετάζουν 
κυρίως τεχνολογίες με ουδέτερο και 
μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 74
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει ότι τα βιώσιμα 
προϊόντα χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών 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· τονίζει τον ειδικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ και οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις στη μετάβαση σε 
μια κυκλική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 75
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν πολιτικές που 
υποστηρίζουν την έρευνα σε υλικά, 
διεργασίες, τεχνολογίες και προϊόντα, 
καθώς και στη βιομηχανική επέκτασή 
τους που θα μειώσει και θα 
διαφοροποιήσει τον αριθμό των αξιακών 
αλυσίδων, καθιστώντας με τη σειρά τους 
τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά 
οικοσυστήματα πιο ανθεκτικά, 
ανταγωνιστικά και κερδοφόρα·

Or. en

Τροπολογία 76
Miapetra Kumpula-Natri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. επισημαίνει τη σημασία του 
βιώσιμου σχεδιασμού προϊόντων ως 
μέσου ενίσχυσης της κυκλικότητας· 
χαιρετίζει τον στόχο της Επιτροπής να 
προτείνει νομοθετική πρωτοβουλία 
σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική για τα 
προϊόντα και να διευρύνει την οδηγία για 
τον οικολογικό σχεδιασμό·

Or. en

Τροπολογία 77
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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2γ. πιστεύει ότι οι στόχοι του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν:
- την ανάπτυξη προσιτών ρηξικέλευθων 
καινοτομιών και την ανάπτυξη ενός 
συνδυασμού προηγμένων τεχνολογιών και 
διεργασιών και καινοτόμων λύσεων, ώστε 
να αντλείται η μέγιστη αξία από όλους 
τους πόρους·
- την προώθηση της βιοοικονομίας μέσω 
της καινοτομίας βιολογικής βάσης που θα 
περιλαμβάνει τη βιώσιμη προμήθεια, 
βιομηχανική μεταποίηση και μετατροπή 
της βιομάζας από τη γη και τη θάλασσα 
σε υλικά και προϊόντα βιολογικής βάσης·
- την προώθηση συστημικών οικολογικών 
καινοτόμων λύσεων, νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων, αγορών και 
επενδύσεων, την υλοποίηση υποδομών, 
αλλαγών κοινωνικής καινοτομίας στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών, και 
μοντέλων διακυβέρνησης που 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ 
πολλαπλών συμφεροντούχων σε ολόκληρη 
την αξιακή αλυσίδα, για να διασφαλιστεί 
ότι η επιδιωκόμενη αλλαγή συστήματος 
επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 78
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. τονίζει ότι ο καθορισμός 
ποιοτικών απαιτήσεων και ποσοστώσεων 
για την ανακύκλωση είναι σημαντικές 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας 
σταθερής αγοράς ανακυκλωμένων 
πλαστικών και ότι οι πράσινες δημόσιες 
συμβάσεις μπορούν να διαδραματίσουν 
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σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτής 
της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 79
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. αναγνωρίζει τα κρίσιμα κλιματικά 
οφέλη του δασικού τομέα στην κυκλική 
οικονομία μέσω της αποθήκευσης 
άνθρακα σε προϊόντα ξύλου και της 
αντικατάστασης υλικών· θεωρεί ότι 
πρέπει να προωθηθεί η χρήση του ξύλου 
ως βιώσιμου δομικού υλικού, εφόσον 
επιτρέπει τη μετάβαση σε μια βιώσιμη 
οικονομία· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διερευνήσει διάφορους μηχανισμούς που 
βασίζονται στην αγορά, προκειμένου να 
δοθούν κίνητρα για την υποκατάσταση 
των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες 
πρώτες ύλες που ενέχουν πλεονεκτήματα 
για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 80
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. επισημαίνει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι κοινότητες γνώσης και 
καινοτομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
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Τεχνολογίας, οι οποίες ενώνουν 
πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς 
και επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, με σκοπό 
την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και 
πρωτοβουλιών για την κυκλική 
οικονομία, η οποία θα πρέπει να είναι ένα 
από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 81
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες 
στον τομέα της χημικής ανακύκλωσης, η 
οποία, σε συνδυασμό με την οργανική και 
τη μηχανική ανακύκλωση, θα 
συμπληρώσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο 
πλαίσιο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 82
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες 
στον τομέα της χημικής ανακύκλωσης, η 
οποία, σε συνδυασμό με την οργανική και 
τη μηχανική ανακύκλωση, θα 
συμπληρώσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο 
πλαίσιο·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 83
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες 
στον τομέα της χημικής ανακύκλωσης, η 
οποία, σε συνδυασμό με την οργανική και 
τη μηχανική ανακύκλωση, θα 
συμπληρώσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο 
πλαίσιο·

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες 
στον τομέα της χημικής ανακύκλωσης, η 
οποία, σε συνδυασμό με την οργανική και 
τη μηχανική ανακύκλωση, θα 
συμπληρώσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο 
πλαίσιο· τέτοιες προσπάθειες θα πρέπει 
να στοχεύουν στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και 
στη διασφάλιση μη μολυσμένων τελικών 
προϊόντων και την ορθή επεξεργασία των 
υποπροϊόντων με τεχνολογίες χημικής 
ανακύκλωσης· θεωρεί ότι οποιαδήποτε 
διεργασία παραγωγής ενέργειας από 
απόβλητα δεν θεωρείται χημική 
ανακύκλωση·

Or. en

Τροπολογία 84
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες 
στον τομέα της χημικής ανακύκλωσης, η 
οποία, σε συνδυασμό με την οργανική και 
τη μηχανική ανακύκλωση, θα 
συμπληρώσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο 
πλαίσιο·

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες 
στον τομέα της χημικής ανακύκλωσης, η 
οποία, σε συνδυασμό με την οργανική και 
τη μηχανική ανακύκλωση, θα 
συμπληρώσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο 
πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 
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τις προσπάθειες των τομέων 
ανακύκλωσης χημικών, υποστηρίζοντας 
την καινοτομία, τις εναρμονισμένες 
πολιτικές, καθώς επίσης τη σαφή 
μετάβαση στην αξιοποίηση των 
πλαστικών αποβλήτων, για τα οποία 
σήμερα ακολουθείται η πρακτική της 
καύσης·

Or. it

Τροπολογία 85
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες 
στον τομέα της χημικής ανακύκλωσης, η 
οποία, σε συνδυασμό με την οργανική και 
τη μηχανική ανακύκλωση, θα 
συμπληρώσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο 
πλαίσιο·

3. τονίζει ότι είναι επίσης σημαντικό 
να ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες 
στον τομέα της ποιοτικής χημικής 
ανακύκλωσης υλικών, εστιάζοντας 
ειδικότερα στην αναβαθμιστική 
ανακύκλωση, η οποία, σε συνδυασμό με 
τις προσπάθειες διάθεσης στην αγορά 
ανθεκτικών και επαναχρησιμοποιήσιμων 
πλαστικών, απολύμανσης και οργανικής 
και μηχανικής ανακύκλωσης, θα 
συμπληρώσει ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 86
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες 

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες 



PE658.981v02-00 54/109 AM\1216821EL.docx

EL

στον τομέα της χημικής ανακύκλωσης, η 
οποία, σε συνδυασμό με την οργανική και 
τη μηχανική ανακύκλωση, θα 
συμπληρώσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο 
πλαίσιο·

στον τομέα της φιλικής προς το κλίμα και 
ενεργειακά αποδοτικής χημικής 
ανακύκλωσης με διάφορες δυνατότητες 
εφαρμογής, η οποία, σε συνδυασμό με την 
οργανική και τη μηχανική ανακύκλωση, θα 
συμπληρώσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο 
πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 87
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες 
στον τομέα της χημικής ανακύκλωσης, η 
οποία, σε συνδυασμό με την οργανική και 
τη μηχανική ανακύκλωση, θα 
συμπληρώσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο 
πλαίσιο·

3. τονίζει τη σημασία της περαιτέρω 
έρευνας στον τομέα της χημικής 
ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
περιβαλλοντικής απόδοσής της, ως 
συμπληρωματικής της μηχανικής και 
οργανικής ανακύκλωσης·

Or. en

Τροπολογία 88
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι δεν έχουν 
αξιοποιηθεί επαρκώς τα οφέλη της 
αντικατάστασης των προϊόντων μίας 
χρήσης, ιδίως των πλαστικών, με 
βιώσιμα προϊόντα με βάση το ξύλο· 
τονίζει ότι η κυκλική χρήση των 
προϊόντων με βάση το ξύλο πρέπει επίσης 
να αυξηθεί, προκειμένου να βελτιωθεί η 
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χρήση των βιώσιμων πόρων μας, να 
προαχθεί η αποδοτικότητα των πόρων, 
να μειωθούν τα απόβλητα και να 
επεκταθεί ο κύκλος ζωής του άνθρακα, 
με σκοπό να αναπτυχθεί μια βιώσιμη και 
τοπική κυκλική βιοοικονομία·

Or. en

Τροπολογία 89
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει τον ρόλο της 
εκπαίδευσης και της αλλαγής 
συμπεριφοράς των παραγωγών, καθώς 
και των καταναλωτών, στο σχέδιο 
δράσης για την κυκλική οικονομία· 
εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στη 
σημασία της προώθησης καταναλωτικών 
προτύπων που συνάδουν με την κυκλική 
οικονομία και στη σημασία της 
υποστήριξης νέων, καινοτόμων 
επιχειρηματικών μοντέλων·

Or. en

Τροπολογία 90
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προωθηθεί η ανακύκλωση υψηλής 
ποιότητας και να διατηρηθούν καθαροί 
και βιώσιμοι κλειστοί βρόχοι υλικών· 
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καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τις ίδιες 
απαιτήσεις ασφάλειας χημικών ουσιών 
για τα πρωτογενή και τα ανακυκλωμένα 
υλικά, ώστε να εξασφαλίσει ίσους όρους 
ανταγωνισμού στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 91
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. προτρέπει την Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας στο 
εμπόριο πλαστικών απορριμμάτων εντός 
της ΕΕ, μεταξύ άλλων με ψηφιακά μέσα 
και ένα πλαίσιο πιστοποίησης για τη 
διασφάλιση της επεξεργασίας σύμφωνα 
με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 92
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να 
εναρμονίσει τους υφιστάμενους 
κανονισμούς σχετικά με το ποσοστό 
ανακύκλωσης και το ανακυκλωμένο 
περιεχόμενο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. it
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Τροπολογία 93
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει έναν στόχο 
μείωσης των απορριμμάτων τροφίμων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη μεγιστοποίησης 
της αξίας της βιομάζας, μεταξύ άλλων 
μέσω της αύξησης του διαχωρισμού των 
οργανικών αποβλήτων και της βελτίωσης 
της διαχείρισής τους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
υψηλά επίπεδα διαχωρισμού των 
οργανικών αποβλήτων και να παρέχουν 
κίνητρα για την επαναφορά, στο έδαφος, 
των θρεπτικών ουσιών από οργανικά 
απόβλητα, τη χρήση τους για την 
παραγωγή ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, πράσινων χημικών και άλλων 
προϊόντων, όπου αυτό είναι εφικτό και 
επωφελές για το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 94
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Sara Skyttedal, Tom 
Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σημασία βελτίωσης της πρόσβασης σε 
κονδύλια για έργα έρευνας και 
καινοτομίας που αφορούν την κυκλική 
οικονομία, ενισχύοντας το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη», την πολιτική 
συνοχής, το πρόγραμμα LIFE, το Ταμείο 
Καινοτομίας και το InvestEU·
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Or. en

Τροπολογία 95
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. επαναλαμβάνει ότι ο δασικός 
τομέας συμβάλλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη κυκλικών οικονομιών 
βιολογικής βάσης στην ΕΕ· επισημαίνει 
ότι ο δασικός τομέας και η βιοοικονομία 
είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050· τονίζει ότι, 
το 2015, η βιοοικονομία αντιπροσώπευε 
μια αγορά εκτιμώμενης αξίας άνω των 
2,3 τρισεκατομμυρίων EUR, η οποία 
παρείχε 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, 
και αποτελούσε το 8,2 % της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ· σημειώνει ότι 
κάθε ευρώ που επενδύεται στην έρευνα 
και καινοτομία για τη βιοοικονομία, στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020», παράγει προστιθέμενη αξία ύψους 
10 EUR περίπου·

Or. en

Τροπολογία 96
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι επιπτώσεις των 
διεργασιών και των αποτελεσμάτων των 



AM\1216821EL.docx 59/109 PE658.981v02-00

EL

νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης και 
ανάκτησης στην υγεία και το περιβάλλον 
θα αξιολογηθούν διεξοδικά σε 
βιομηχανικό επίπεδο προτού 
παρασχεθούν σχετικά κίνητρα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα διαφάνεια 
στη διαδικασία και στα συμπεράσματα 
της αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 97
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να εγκαταλείψουν την υγειονομική 
ταφή και την αποτέφρωση των 
αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεραρχία 
των αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μια κοινή προσέγγιση σε 
επίπεδο ΕΕ για τη διαχείριση των 
υπολειμμάτων αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
κωδικοποίησης της «προεπεξεργασίας» 
και των στόχων της βιολογικής 
επεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 98
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να καταστήσει 

4. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να καταστήσει 
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περισσότερες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατάλληλες για την 
κυκλική οικονομία, στηρίζοντάς τις με 
κατάλληλα προγράμματα παροχής 
κινήτρων και με χρηματοδοτικά εργαλεία, 
ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια, 
καθώς και μειώνοντας τον διοικητικό και 
νομικό τους φόρτο·

περισσότερες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατάλληλες για την 
κυκλική οικονομία, στηρίζοντάς τις με 
κατάλληλα προγράμματα παροχής 
κινήτρων και με χρηματοδοτικά εργαλεία, 
ανάπτυξη ικανοτήτων, ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, σύνδεση διαφόρων 
παραγόντων και πιθανών 
επιχειρηματικών εταίρων, μεταξύ άλλων 
και από την άποψη της κυκλικής 
οικονομίας, και τεχνική βοήθεια, καθώς 
και μειώνοντας τον διοικητικό και νομικό 
τους φόρτο· τονίζει ότι οι κυκλικές 
δυνατότητες για τις ΜΜΕ δεν 
περιορίζονται στην αυξημένη 
αποδοτικότητα των πόρων και στις 
κυκλικές ροές πόρων, αλλά 
περιλαμβάνουν επίσης νέα κυκλικά 
επιχειρηματικά μοντέλα που εμποδίζουν 
εξαρχής την παραγωγή υλικών προϊόντων

Or. en

Τροπολογία 99
Josianne Cutajar

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να καταστήσει 
περισσότερες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατάλληλες για την 
κυκλική οικονομία, στηρίζοντάς τις με 
κατάλληλα προγράμματα παροχής 
κινήτρων και με χρηματοδοτικά εργαλεία, 
ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια, 
καθώς και μειώνοντας τον διοικητικό και 
νομικό τους φόρτο·

4. Καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να καταστήσει 
περισσότερες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατάλληλες για την 
κυκλική οικονομία, στηρίζοντάς τις με 
κατάλληλα προγράμματα παροχής 
κινήτρων και με χρηματοδοτικά εργαλεία, 
ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια, 
καθώς και μειώνοντας τον διοικητικό και 
νομικό τους φόρτο· υπογραμμίζει ότι το 
«δικαίωμα επισκευής», όπως προβλέπει η 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική 
οικονομία» θα ωφελήσει τους 
καταναλωτές και θα παρακινήσει τις 
ΜΜΕ να διεισδύσουν στο τμήμα της 
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αγοράς που αφορά την επισκευή·

Or. en

Τροπολογία 100
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión, Robert Roos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να καταστήσει 
περισσότερες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατάλληλες για την 
κυκλική οικονομία, στηρίζοντάς τις με 
κατάλληλα προγράμματα παροχής 
κινήτρων και με χρηματοδοτικά εργαλεία, 
ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια, 
καθώς και μειώνοντας τον διοικητικό και 
νομικό τους φόρτο·

4. Καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να καταστήσει 
περισσότερες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατάλληλες για την 
κυκλική οικονομία, στηρίζοντάς τις με 
κατάλληλα προγράμματα παροχής 
κινήτρων και με χρηματοδοτικά εργαλεία, 
ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια, 
καθώς και μειώνοντας τον διοικητικό και 
νομικό τους φόρτο· επισημαίνει την 
ανάγκη διεξαγωγής μιας ειδικής 
εκτίμησης επιπτώσεων για τις ΜΜΕ, 
καθώς και θέσπισης κανονισμών και 
οδηγιών που σχετίζονται με την κυκλική 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 101
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να καταστήσει 
περισσότερες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατάλληλες για την 

4. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να καταστήσει 
περισσότερες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατάλληλες για την 
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κυκλική οικονομία, στηρίζοντάς τις με 
κατάλληλα προγράμματα παροχής 
κινήτρων και με χρηματοδοτικά εργαλεία, 
ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια, 
καθώς και μειώνοντας τον διοικητικό και 
νομικό τους φόρτο·

κυκλική οικονομία, στηρίζοντάς τις με 
κατάλληλα προγράμματα παροχής 
κινήτρων και με χρηματοδοτικά εργαλεία, 
ανάπτυξη ικανοτήτων, επίσης σε επίπεδο 
διαχειριστικών δεξιοτήτων, και τεχνική 
βοήθεια, καθώς και μειώνοντας τον 
διοικητικό και νομικό τους φόρτο·

Or. en

Τροπολογία 102
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να καταστήσει 
περισσότερες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατάλληλες για την 
κυκλική οικονομία, στηρίζοντάς τις με 
κατάλληλα προγράμματα παροχής 
κινήτρων και με χρηματοδοτικά εργαλεία, 
ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια, 
καθώς και μειώνοντας τον διοικητικό και 
νομικό τους φόρτο·

4. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να καταστήσει 
περισσότερες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις κατάλληλες για την κυκλική 
οικονομία, στηρίζοντάς τις με κατάλληλα 
προγράμματα παροχής κινήτρων και με 
χρηματοδοτικά εργαλεία, ανάπτυξη 
ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια, καθώς 
και μειώνοντας τον διοικητικό και νομικό 
τους φόρτο·

Or. en

Τροπολογία 103
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να καταστήσει 
περισσότερες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατάλληλες για την 

4. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να καταστήσει 
περισσότερες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατάλληλες για την 
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κυκλική οικονομία, στηρίζοντάς τις με 
κατάλληλα προγράμματα παροχής 
κινήτρων και με χρηματοδοτικά εργαλεία, 
ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια, 
καθώς και μειώνοντας τον διοικητικό και 
νομικό τους φόρτο·

κυκλική οικονομία, στηρίζοντάς τις με 
κατάλληλα προγράμματα παροχής 
κινήτρων και με χρηματοδοτικά εργαλεία, 
ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια, 
καθώς και μειώνοντας τον διοικητικό τους 
φόρτο·

Or. en

Τροπολογία 104
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. αναγνωρίζει ότι ήδη 
εφαρμόζονται, σε σειρά τεχνολογιών 
συσσωρευτών, εύρυθμα συστήματα 
συλλογής και ανακύκλωσης που 
βασίζονται στην αγορά, καθώς και 
διεργασίες κλειστού βρόχου, σύμφωνα με 
τις αρχές της κυκλικής οικονομίας· καλεί, 
ωστόσο, την Επιτροπή να προτείνει 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για 
τους συσσωρευτές, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ανακυκλωσιμότητά τους 
βάσει σχεδιασμού, καθώς ο ευρωπαϊκός 
τομέας μεταφορών πρόκειται να 
εξηλεκτριστεί· 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·

Or. en

Τροπολογία 105
Pernille Weiss

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη 
θέση έγκρισης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με έναν 
«ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα», όπου 
προτείνεται η θέσπιση ειδικών τομεακών 
«εταιρικών σχέσεων για το κλίμα» σε 
επίπεδο Ένωσης που θα συγκεντρώνουν 
βασικούς συμφεροντούχους (π.χ. από τη 
βιομηχανία, ΜΚΟ, ερευνητικά ιδρύματα, 
ΜΜΕ, συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
εργοδοτικές οργανώσεις) και θα πρέπει 
να διευκολύνουν την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών Ευρωπαίων 
πρωτοπόρων όσον αφορά την απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
λειτουργούν ως το κεντρικό 
συμβουλευτικό όργανο στην Επιτροπή 
κατά την έγκριση των μελλοντικών 
νομοθετικών προτάσεών της σχετικά με 
το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 106
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση του 
σχεδίου δράσης για την κυκλική 
οικονομία παρέχει σημαντικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας 
στις ΜΜΕ, το οποίο μεγιστοποιεί τα 
οφέλη για τις βιώσιμες, τοπικές ΜΜΕ 
στον αγροδιατροφικό τομέα, την 
κλωστοϋφαντουργία και τον 
κατασκευαστικό τομέα, αλλά επίσης 
παρέχει σημαντικές επιχειρηματικές 
ευκαιρίες και ευκαιρίες καινοτομίας για 
τις ΜΜΕ ως απόκριση στα βελτιωμένα 
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πρότυπα οικολογικού σχεδιασμού ή την 
αυξημένη ανθεκτικότητα και δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης και επισκευής των 
προϊόντων, περιλαμβανομένου του 
«δικαιώματος επισκευής»·

Or. en

Τροπολογία 107
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 108
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διασφαλίσει 
ότι οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας 
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του ΕΙΤ θα είναι πιο ανοιχτές στις ΜΜΕ 
και θα αυξήσουν τις ευκαιρίες τους να 
συμμετέχουν στο τοπικό οικοσύστημα 
καινοτομίας προς όφελος της ψηφιακής 
και πράσινης μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 109
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η ταξινόμηση των 
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών ως 
αποβλήτων, σύμφωνα με την οδηγία για 
τις ηλεκτρικές στήλες, ανεξάρτητα από 
την επαναχρησιμοποίηση, μπορεί να 
λειτουργήσει ως φραγμός για την εν λόγω 
επαναχρησιμοποίηση· γνωρίζει ότι οι 
επαναχρησιμοποιημένοι συσσωρευτές δεν 
επιστρέφονται για ανακύκλωση, και ότι 
τα πρότυπα ασφαλείας δεν ελέγχονται 
όταν η χρήση ενός συσσωρευτή 
αναπροσαρμόζεται για χρήσεις με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνες 
για τις οποίες σχεδιάστηκε αρχικά· καλεί 
την Επιτροπή να προωθήσει την ευθύνη 
του παραγωγού με εγγυήσεις απόδοσης 
και ασφάλειας στους ανακατασκευαστές 
που επανεισάγουν τον συσσωρευτή στην 
αγορά· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τα συστήματα διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού που σχετίζονται 
με τους επαναχρησιμοποιημένους 
συσσωρευτές·

Or. en

Τροπολογία 110
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Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. 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·

Or. en

Τροπολογία 111
Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει 
τις επενδύσεις στην ανακύκλωση 
κρίσιμων πρώτων υλών, ιδίως σπάνιων 
γαιών, υποστηρίζοντας τις επιδείξεις 
μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και της 
βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 112
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, 
κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
ηλεκτρικές στήλες, φιλόδοξους στόχους 
για τη συλλογή και την ανακύκλωση των 
συσσωρευτών που βασίζονται σε κρίσιμα 
κλάσματα μετάλλων· υπογραμμίζει τη 
σημασία των μηχανισμών που βασίζονται 
στην αγορά για την ενθάρρυνση της 
επαναχρησιμοποίησης κρίσιμων πρώτων 
υλών στο πλαίσιο αυτό· 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 στους 
συσσωρευτές· αναγνωρίζει τον ρόλο των 
ΜΜΕ στις επιχειρήσεις συλλογής και 
ανακύκλωσης·

Or. en

Τροπολογία 113
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα 
πανευρωπαϊκό σύστημα επιστροφής 
συσσωρευτών για την ενίσχυση της 
κυκλικότητας και της βιωσιμότητας της 
αξιακής αλυσίδας των συσσωρευτών·

Or. en

Τροπολογία 114



AM\1216821EL.docx 69/109 PE658.981v02-00

EL

Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εείναι της γνώμης ότι η μετάβαση 
προς μια ψηφιακή οικονομία σε όλους 
τους τομείς μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, 
ενισχύοντας παράλληλα την πράσινη 
μετάβαση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
απαιτούνται μέτρα για την αντιμετώπιση 
του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου 
κόστους των μεταβάσεων και για να έχουν 
αυτές δίκαιο χαρακτήρα·

5. σημειώνει ότι η μετάβαση προς μια 
ψηφιακή οικονομία ενδέχεται να μειώσει 
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ορισμένων 
τομέων· αναγνωρίζει, ωστόσο, με 
ανησυχία ότι ο ψηφιακός τομέας έχει 
κάθε άλλο παρά αμελητέο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα, δεδομένου ότι ευθύνεται για 
την ταχύτατα αναπτυσσόμενη ροή 
αποβλήτων στον κόσμο1α, περίπου για το 
3,8 % των συνολικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου2α και το 0,2 % της 
παγκόσμιας κατανάλωσης νερού3α· 
επισημαίνει ότι απαιτούνται μέτρα για τη 
διασφάλιση της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας των ψηφιακών λύσεων από 
την άποψη της ενέργειας, του 
περιβάλλοντος και της χρήσης των 
πόρων, καθώς και για την αντιμετώπιση 
του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου 
κόστους των μεταβάσεων και για να έχουν 
αυτές δίκαιο χαρακτήρα·

_________________
1α https://globalewaste.org/news/surge-
global-waste/ 
2α https://www.greenit.fr/environmental-
footprint-of-the-digital-world/
3α https://www.greenit.fr/environmental-
footprint-of-the-digital-world/ 

Or. en

Τροπολογία 115
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της γνώμης ότι η μετάβαση 
προς μια ψηφιακή οικονομία σε όλους 
τους τομείς μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, 
ενισχύοντας παράλληλα την πράσινη 
μετάβαση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
απαιτούνται μέτρα για την αντιμετώπιση 
του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου 
κόστους των μεταβάσεων και για να έχουν 
αυτές δίκαιο χαρακτήρα·

5. είναι της γνώμης ότι η μετάβαση 
προς μια ψηφιακή οικονομία μπορεί να 
προσφέρει λύσεις για τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος πολλών 
τομέων· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι ίδιες 
οι ψηφιακές τεχνολογίες ενέχουν 
αλληλένδετους κινδύνους τόσο για τους 
ανθρώπους όσο και για το περιβάλλον· 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο η 
ψηφιοποίηση των βιομηχανιών της 
Ένωσης να στηρίζει και όχι να εμποδίζει 
τη μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία· επισημαίνει, ωστόσο, 
ότι απαιτούνται μέτρα για την 
αντιμετώπιση του βραχυπρόθεσμου και 
μεσοπρόθεσμου κόστους των μεταβάσεων 
και για να έχουν αυτές δίκαιο χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 116
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της γνώμης ότι η μετάβαση 
προς μια ψηφιακή οικονομία σε όλους τους 
τομείς μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, 
ενισχύοντας παράλληλα την πράσινη 
μετάβαση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
απαιτούνται μέτρα για την αντιμετώπιση 
του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου 
κόστους των μεταβάσεων και για να έχουν 
αυτές δίκαιο χαρακτήρα·

5. είναι της γνώμης ότι η μετάβαση 
προς μια ψηφιακή οικονομία σε όλους τους 
τομείς μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, 
ενισχύοντας παράλληλα την πράσινη 
μετάβαση· υπογραμμίζει τη σημασία της 
δημιουργίας κινήτρων για το διαδίκτυο 
των πραγμάτων, τα συστήματα 
προληπτικής συντήρησης, 
υπηρεσιοποίησης και υπηρεσιών 
προϊόντων για την επιτάχυνση νέων 
κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται 
μέτρα για την αντιμετώπιση του 
βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου 
κόστους των μεταβάσεων και για να έχουν 
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αυτές δίκαιο χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 117
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της γνώμης ότι η μετάβαση 
προς μια ψηφιακή οικονομία σε όλους τους 
τομείς μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, 
ενισχύοντας παράλληλα την πράσινη 
μετάβαση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
απαιτούνται μέτρα για την αντιμετώπιση 
του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου 
κόστους των μεταβάσεων και για να έχουν 
αυτές δίκαιο χαρακτήρα·

5. είναι της γνώμης ότι η μετάβαση 
προς μια ψηφιακή οικονομία σε όλους τους 
τομείς μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, 
ενισχύοντας παράλληλα την πράσινη 
μετάβαση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
απαιτούνται μέτρα για την αντιμετώπιση 
του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου 
κόστους των μεταβάσεων και για να έχουν 
αυτές δίκαιο και πιο συμμετοχικό 
χαρακτήρα· υπογραμμίζει τη σημασία των 
συμφεροντούχων, συμπεριλαμβανομένων 
των εκπροσώπων της κοινωνίας των 
πολιτών και της κοινότητας·

Or. en

Τροπολογία 118
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της γνώμης ότι η μετάβαση 
προς μια ψηφιακή οικονομία σε όλους τους 
τομείς μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, 
ενισχύοντας παράλληλα την πράσινη 
μετάβαση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
απαιτούνται μέτρα για την αντιμετώπιση 
του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου 

5. είναι της γνώμης ότι η μετάβαση 
προς μια ψηφιακή οικονομία σε όλους τους 
τομείς μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, 
ενισχύοντας παράλληλα την πράσινη 
μετάβαση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
απαιτούνται μέτρα για την αντιμετώπιση 
του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου 
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κόστους των μεταβάσεων και για να έχουν 
αυτές δίκαιο χαρακτήρα·

κόστους των μεταβάσεων, την προστασία 
των θέσεων εργασίας και της 
απασχόλησης, καθώς και για τη 
διασφάλιση του δίκαιου χαρακτήρα τους·

Or. it

Τροπολογία 119
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της γνώμης ότι η μετάβαση 
προς μια ψηφιακή οικονομία σε όλους 
τους τομείς μπορεί να μειώσει το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, 
ενισχύοντας παράλληλα την πράσινη 
μετάβαση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
απαιτούνται μέτρα για την αντιμετώπιση 
του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου 
κόστους των μεταβάσεων και για να έχουν 
αυτές δίκαιο χαρακτήρα·

5. είναι της γνώμης ότι η 
ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς μπορεί 
να μειώσει το περιβαλλοντικό τους 
αποτύπωμα, ενισχύοντας παράλληλα την 
πράσινη μετάβαση· επισημαίνει, ωστόσο, 
ότι απαιτούνται μέτρα για την 
αντιμετώπιση του βραχυπρόθεσμου και 
μεσοπρόθεσμου κόστους των μεταβάσεων 
και για να έχουν αυτές δίκαιο χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 120
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις πιθανές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μαζικής ανάπτυξης 
ψηφιακών λύσεων και να τοποθετήσει τις 
απαιτήσεις για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και την κυκλική 
οικονομία στο επίκεντρο της ανάπτυξης 
ψηφιακών τεχνολογιών και κέντρων 
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δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει συγκεκριμένους τρόπους με 
τους οποίους οι ψηφιακές λύσεις 
εξυπηρετούν την οικολογική μετάβαση, 
καθώς και να θεσπίσει μεθοδολογία για 
την παρακολούθηση, τον ποσοτικό 
προσδιορισμό και τη μείωση των 
αυξανόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των ψηφιακών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 121
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η οικοδομική 
βιομηχανία συγκαταλέγεται στους 
λιγότερο αυτοματοποιημένους και 
ψηφιοποιημένους τομείς και στις 
επιχειρήσεις με την υψηλότερη ένταση 
πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· η χρήση 
καινοτόμων και μελλοντοστραφών 
τεχνολογιών στα εργοτάξια θα αυξήσει 
τον βαθμό ψηφιοποίησης του τομέα, 
αυξάνοντας παράλληλα την 
αποδοτικότητα των πόρων· ομοίως, η 
υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων στο 
δομημένο περιβάλλον αναμένεται να 
καταστήσει δυνατή τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 122
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υποστηρίζει τη δημιουργία 
συμβιωτικών οικονομικών σχέσεων, οι 
οποίες θα επιτρέπουν τη συνεργασία 
μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων 
οργανισμών με στόχο τη βελτίωση του 
εξορθολογισμού των πόρων και της 
διαχείρισης αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 123
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. χαιρετίζει τον στόχο της 
Επιτροπής να επιτύχει υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, βιώσιμα και 
κλιματικά ουδέτερα κέντρα δεδομένων 
έως το 2030· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να προτείνει χωρίς 
καθυστέρηση αντίστοιχα ρυθμιστικά και 
άλλα απαραίτητα μέτρα, και να 
εφαρμόσει μέσα διακυβέρνησης και 
αγοράς για την υποστήριξη της 
τυποποιημένης τεκμηρίωσης και 
διαφάνειας σχετικά με την κυκλικότητα, 
το περιβαλλοντικό και το κλιματικό 
αποτύπωμα των κέντρων δεδομένων και 
των δικτύων επικοινωνίας· επιμένει ότι 
τα εν λόγω νέα μέτρα και μέσα θα πρέπει 
να προωθούν την ενεργειακή απόδοση, 
την αποδοτικότητα των πόρων, τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες ψύξης 
και αξιοποίησης της απορριπτόμενης 
θερμότητας στην τηλεθέρμανση ή άλλες 
εφαρμογές, και τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας μέσω υποχρεωτικών 
προτύπων σε επίπεδο συστήματος και 
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εξαρτημάτων· 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·

Or. en

Τροπολογία 124
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. πιστεύει επίσης ότι η χρήση 
βιώσιμων κυκλικών προϊόντων και 
συστημάτων βιολογικής βάσης στους 
τομείς των κατασκευών και των 
ανακαινίσεων μπορεί να συμβάλει στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
της Ένωσης μέσω της ανάπτυξης ενός 
κανονιστικού πλαισίου για την 
αναγνώριση των απορροφήσεων 
άνθρακα, καθώς και μέσω της 
επεξεργασίας δεσμευτικών κανόνων για 
τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις που θα 
επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν 
βιώσιμα και φιλικά προς το κλίμα υλικά 
και δευτερογενείς πρώτες ύλες·

Or. en

Τροπολογία 125
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. υπενθυμίζει ότι η αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση» θα πρέπει να εφαρμόζεται 
πάντα κατά την αξιολόγηση 
διαφορετικών λύσεων και εφαρμογών·

Or. en

Τροπολογία 126
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
παροχής κινήτρων για την προμήθεια 
ανακυκλώσιμων υλικών και τη χρήση 
δευτερογενών πρώτων υλών επίσης ως 
εργαλείου για τη διασφάλιση της 
βιομηχανικής αυτονομίας της Ένωσης 
και τη διατήρηση θέσεων εργασίας στον 
μεταποιητικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 127
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι ο θετικός ρόλος που 
διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες 
προετοιμάζουν το έδαφος για μοντέλα 
κυκλικής οικονομίας, θα πρέπει να 

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

αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες 
εταιρείες, και ότι οι εν λόγω βέλτιστες 
πρακτικές θα πρέπει να καταστούν πιο 
ορατές· τονίζει ότι οι επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας αποτελούν απλώς 
στοιχείο, και όχι θεμέλιο, των 
προσπαθειών για μια οικονομικά βιώσιμη 
κυκλική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 128
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. 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 να καταστούν πιο 
ορατές·

6. 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 να καταστούν πιο 
ορατές και να υποστηριχθούν μέσω 
στοχευμένων κινήτρων·

Or. en

Τροπολογία 129
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι ο θετικός ρόλος που 
διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες 
προετοιμάζουν το έδαφος για μοντέλα 

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

κυκλικής οικονομίας, θα πρέπει να 
αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες 
εταιρείες, και ότι οι εν λόγω βέλτιστες 
πρακτικές θα πρέπει να καταστούν πιο 
ορατές και να υποστηριχθούν επαρκώς·

Or. en

Τροπολογία 130
Grzegorz Tobiszowski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι, κατά τη θέσπιση 
του σχεδίου δράσης για την κυκλική 
οικονομία, είναι επιτακτική ανάγκη η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει 
κίνητρα για τους παραγωγούς και τους 
καταναλωτές που περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, φορολογικές ελαφρύνσεις καθώς 
και συστήματα χρηματοοικονομικής 
στήριξης που να καλύπτουν το κόστος 
των αλλαγών στις διαδικασίες 
μεταποίησης και των τεχνολογικών 
εξελίξεων· τονίζει τη σημασία της 
ευρείας πρόσβασης στα κέντρα 
ικανοτήτων, όπου οι επιχειρηματίες θα 
μπορούν να μάθουν τις βασικές και πιο 
προηγμένες μορφές του ευρέως 
κατανοητού οικολογικού σχεδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 131
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει μια ψηφιακή μετάβαση που θα 
βασίζεται στη μεγιστοποίηση της αξίας 
των δεδομένων και στην ανάπτυξη 
ψηφιακών λύσεων που θα καθιστούν 
δυνατή τη βιώσιμη χρήση των πόρων και 
θα διατηρούν την αξία των προϊόντων και 
των υλικών όσο το δυνατόν περισσότερο.

7. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει μια βιώσιμη ψηφιακή 
μετάβαση που θα βασίζεται στη 
μεγιστοποίηση της αξίας των δεδομένων, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
και στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων που 
θα καθιστούν δυνατή την αποδοτική, 
κυκλική και βιώσιμη χρήση των πόρων, 
την εφαρμογή μιας κυκλικής προσέγγισης 
για τη διατήρηση της αξίας των 
προϊόντων και των υλικών όσο το δυνατόν 
περισσότερο, καθιστώντας ιδίως 
διαθέσιμες και προσβάσιμες πληροφορίες 
για τα υλικά, την περιεκτικότητα σε 
χημικά, την τοξικότητα, τις επιδόσεις 
κυκλικότητας και το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα·

Or. en

Τροπολογία 132
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει μια ψηφιακή μετάβαση που θα 
βασίζεται στη μεγιστοποίηση της αξίας 
των δεδομένων και στην ανάπτυξη 
ψηφιακών λύσεων που θα καθιστούν 
δυνατή τη βιώσιμη χρήση των πόρων και 
θα διατηρούν την αξία των προϊόντων και 
των υλικών όσο το δυνατόν περισσότερο.

7. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει μια ψηφιακή μετάβαση που θα 
βασίζεται στη μεγιστοποίηση της αξίας 
των δεδομένων και στην ανάπτυξη 
ψηφιακών λύσεων που θα καθιστούν 
δυνατή τη βιώσιμη χρήση των πόρων και 
θα διατηρούν την αξία των προϊόντων και 
των υλικών όσο το δυνατόν περισσότερο· 
ενθαρρύνει 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.
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Or. en

Τροπολογία 133
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει μια ψηφιακή μετάβαση που θα 
βασίζεται στη μεγιστοποίηση της αξίας 
των δεδομένων και στην ανάπτυξη 
ψηφιακών λύσεων που θα καθιστούν 
δυνατή τη βιώσιμη χρήση των πόρων και 
θα διατηρούν την αξία των προϊόντων και 
των υλικών όσο το δυνατόν περισσότερο.

7. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει μια ψηφιακή μετάβαση που θα 
βασίζεται στη μεγιστοποίηση της αξίας 
των δεδομένων και στην ανάπτυξη 
ψηφιακών λύσεων, προκειμένου να 
δημιουργήσουν βιώσιμες και ασφαλείς 
δευτερογενείς αγορές πρώτων υλών, να 
καταστήσουν δυνατή τη βιώσιμη χρήση 
των πόρων και να διατηρούν την αξία των 
προϊόντων και των υλικών όσο το δυνατόν 
περισσότερο.

Or. en

Τροπολογία 134
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει μια ψηφιακή μετάβαση που θα 
βασίζεται στη μεγιστοποίηση της αξίας 
των δεδομένων και στην ανάπτυξη 
ψηφιακών λύσεων που θα καθιστούν 
δυνατή τη βιώσιμη χρήση των πόρων και 
θα διατηρούν την αξία των προϊόντων και 
των υλικών όσο το δυνατόν περισσότερο.

7. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει μια περιβαλλοντικά βιώσιμη 
ψηφιακή μετάβαση που θα βασίζεται στη 
μεγιστοποίηση της αξίας των δεδομένων 
και στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων που 
θα καθιστούν δυνατή την κυκλική, 
βιώσιμη, μειωμένη και αποδοτική χρήση 
των πόρων και θα διατηρούν την αξία των 
προϊόντων και των υλικών όσο το δυνατόν 
περισσότερο·

Or. en
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Τροπολογία 135
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει μια ψηφιακή μετάβαση που θα 
βασίζεται στη μεγιστοποίηση της αξίας 
των δεδομένων και στην ανάπτυξη 
ψηφιακών λύσεων που θα καθιστούν 
δυνατή τη βιώσιμη χρήση των πόρων και 
θα διατηρούν την αξία των προϊόντων και 
των υλικών όσο το δυνατόν περισσότερο.

7. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποστηρίξει μια ψηφιακή μετάβαση που θα 
βασίζεται στη μεγιστοποίηση της αξίας 
των δεδομένων 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 
όσο το δυνατόν περισσότερο.

Or. en

Τροπολογία 136
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. 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 τη 
βελτιστοποίηση των υποδομών, στην 
ενίσχυση της ανάπτυξης εντελώς νέων 
κυκλικών προϊόντων και επιχειρήσεων, 
και στην υποστήριξη παραδοσιακών 
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παραγόντων στη μετάβασή τους για να 
καταστούν πιο κυκλικοί.

Or. en

Τροπολογία 137
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
τονωθεί η ανάπτυξη πρωτοπόρων 
αγορών και να θεσπιστούν κλιμακώσιμα 
μέσα αύξησης της ζήτησης για βιώσιμα 
βιομηχανικά υλικά και προϊόντα, 
ειδικότερα με υψηλές απαιτήσεις 
κεφαλαιουχικών δαπανών· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει πιο φιλόδοξους και 
αποτελεσματικούς κανόνες, ποσοστώσεις 
και πρότυπα όσον αφορά τις απαιτήσεις 
σχετικά με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, την 
ανακύκλωση, την εξοικονόμηση πόρων 
και ενέργειας, τη μηδενική ρύπανση και 
την κυκλική οικονομία για την 
υποστήριξη του πλαισίου πολιτικής για τα 
βιώσιμα προϊόντα· επισημαίνει την 
αναθεώρηση των προτύπων για τις 
συμβάσεις προμήθειας βασικών υλικών, 
όπως στην κτιριακή και οικοδομική 
βιομηχανία, καθώς και τη θέσπιση 
εντολών αγοράς βιώσιμων προϊόντων και 
υλικών για μεγάλους καταναλωτές του 
ιδιωτικού τομέα, ποσοστώσεων για 
κλιματικά ουδέτερα προϊόντα και υλικά, 
συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα 
μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών και 
του σκυροδέματος χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, καθώς και την 
υποχρεωτική σήμανση της 
ανθεκτικότητας και της δυνατότητας 
επισκευής προϊόντων και τη βελτιωμένη 
ενημέρωση των καταναλωτών·
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Or. en

Τροπολογία 138
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. αναγνωρίζει ότι αυτή η 
ψηφιοποίηση μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 
εφαρμογής των αρχών της κυκλικής 
οικονομίας· προτρέπει την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν και να 
εκμεταλλευθούν πλήρως τις συνέργειες 
μεταξύ της ψηφιοποίησης και της 
κυκλικής οικονομίας προκειμένου, μεταξύ 
άλλων, να μειωθεί η ενεργοβόρος εξόρυξη 
πρώτων υλών και να αυξηθεί η 
ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα της 
οικονομίας της ΕΕ· θεωρεί ότι η έγκαιρη 
ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων στο 
πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας θα 
βοηθήσει την ΕΕ να γίνει παγκόσμιος 
ηγέτης στη χρήση ψηφιακών λύσεων· 
ταυτόχρονα, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν 
ψηφιακές ανασκοπήσεις της μετάβασης 
στην κυκλική οικονομία και 
ανασκοπήσεις βιωσιμότητας της 
ψηφιακής μετάβασης, προκειμένου να 
αποφευχθούν αρνητικά εξωτερικά 
επακόλουθα.

Or. en

Τροπολογία 139
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι η διαθεσιμότητα 
δεδομένων για προϊόντα, υλικά και 
βιομηχανικές διεργασίες είναι καίριας 
σημασίας για τη μετάβαση προς τον πιο 
βιώσιμο σχεδιασμό των προϊόντων, τη 
χρήση και την επαναχρησιμοποίηση ή 
διάθεση των προϊόντων· υπογραμμίζει τη 
σημασία των διαφανών και ανιχνεύσιμων 
αξιακών αλυσίδων στη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας των δεδομένων· θεωρεί 
ότι απαιτείται ταχεία δράση για τη 
διάθεση αυτών των δεδομένων και τη 
δυνατότητα κοινοποίησης και 
επαναχρησιμοποίησής τους· υποστηρίζει, 
εν προκειμένω, την πρόθεση της 
Επιτροπής να δημιουργήσει έναν κοινό 
ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για έξυπνες 
εφαρμογές στο πνεύμα της κυκλικής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 140
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
ΕΕ για τα βιώσιμα προϊόντα ως 
σημαντική δράση για τη βελτίωση της 
ανακυκλωσιμότητας, της ανθεκτικότητας 
και της αποδοτικότητας των προϊόντων 
και επικροτεί τη συμπερίληψη ενός 
μεγαλύτερου συνόλου ομάδων προϊόντων 
στην οδηγία για τον οικολογικό 
σχεδιασμό, με έμφαση στα μη 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα· 
ζητεί επίσης να εφαρμοστούν οι ίδιες 
απαιτήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα 
της ΕΕ στα υλικά και τα αγαθά που 
εισάγονται από τρίτες χώρες·
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Τροπολογία 141
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
ΕΕ για τα βιώσιμα προϊόντα ως 
σημαντική δράση για τη βελτίωση της 
ανακυκλωσιμότητας, της ανθεκτικότητας 
και της αποδοτικότητας των προϊόντων 
και επικροτεί τη συμπερίληψη ενός 
μεγαλύτερου συνόλου ομάδων προϊόντων 
στην οδηγία για τον οικολογικό 
σχεδιασμό, με έμφαση στα μη 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα· 
ζητεί επίσης να εφαρμοστούν οι ίδιες 
απαιτήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα 
της ΕΕ στα υλικά και τα αγαθά που 
εισάγονται από τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 142
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
ΕΕ για τα βιώσιμα προϊόντα ως 
σημαντική δράση για τη βελτίωση της 
ανακυκλωσιμότητας, της ανθεκτικότητας 
και της αποδοτικότητας των προϊόντων 
και επικροτεί τη συμπερίληψη ενός 
μεγαλύτερου συνόλου ομάδων προϊόντων 
στην οδηγία για τον οικολογικό 
σχεδιασμό, με έμφαση στα μη 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα· 
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ζητεί επίσης να εφαρμοστούν οι ίδιες 
απαιτήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα 
της ΕΕ στα υλικά και τα αγαθά που 
εισάγονται από τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 143
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
συνδεθούν οι ψηφιακές και οι κλιματικές 
παράμετροι στα προγράμματα 
κατάρτισης για την ψηφιοποίηση, για 
παράδειγμα με τη διευκόλυνση της 
ψηφιακής παρακολούθησης και, κατά 
συνέπεια, της διαφάνειας σε ολόκληρες 
τις αλυσίδες αξίας ή με τη δημιουργία 
διαδικτύου των πραγμάτων που να 
επιταχύνει την κυκλική οικονομία και να 
συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας 
και πόρων, μεταξύ άλλων όσον αφορά το 
σύστημα ΤΠ καθαυτό·

Or. en

Τροπολογία 144
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να επενδύσει 
στη συνδεσιμότητα και στις ψηφιακές 
υποδομές, προωθώντας λύσεις που 
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συμβάλλουν στη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα και στη μείωση 
της χρήσης των φυσικών πόρων και 
υλικών, και που εγγυώνται τη 
βιωσιμότητα του κύκλου ζωής στον 
τομέα της μεταποίησης και την επέκταση 
του κύκλου ζωής των προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 145
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
την απαγόρευση της υγειονομικής ταφής, 
καθώς εφαρμόζεται ήδη σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να εξετάσει, στο πλαίσιο 
αυτό, την παγκόσμια απαγόρευση των 
πλαστικών μίας χρήσης που μπορούν να 
αποφευχθούν και είναι περιττά, και να 
προωθήσει την κυκλική οικονομία 
παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 146
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. είναι πεπεισμένο ότι η αξιόπιστη 
και διαφανής πληροφόρηση είναι 
απαραίτητη προκειμένου να καλλιεργηθεί 
η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη 
νομιμότητα των οικολογικών ισχυρισμών 
και να προστατευθούν από κάθε είδους 
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προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας·

Or. en

Τροπολογία 147
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. θεωρεί ότι η κυκλική οικονομία σε 
συνδυασμό με το θεματολόγιο για τη 
μηδενική ρύπανση πρέπει να βρίσκονται 
στο επίκεντρο της οικονομίας της 
Ένωσης, δίνοντας προτεραιότητα στην 
πρόληψη των αποβλήτων και στη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων σε 
ολόκληρους βιομηχανικούς τομείς, τα 
προϊόντα, τις διαδικασίες παραγωγής, τα 
επιχειρηματικά μοντέλα και τις αλυσίδες 
αξίας τους, προωθώντας έτσι την 
αποϋλοποίηση και την αποτοξίνωση της 
οικονομίας της Ένωσης και καθιστώντας 
την Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη από τα 
πρωτογενή υλικά, παρέχοντας παράλληλα 
κίνητρα για καινοτομία, δημιουργία νέων 
αγορών, καθώς και τεράστιες 
δυνατότητες για νέες ασφαλείς, δίκαια 
αμειβόμενες και βιώσιμες ποιοτικές 
θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο και 
ιδίως για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει τις 
ισχυρές συνέργειες μεταξύ της δράσης για 
το κλίμα, της δίκαιης μετάβασης και της 
κυκλικής οικονομίας, ιδίως στις 
ενεργοβόρες βιομηχανίες και στις 
βιομηχανίες έντασης πόρων·

Or. en

Τροπολογία 148
Sara Skyttedal, Tomas Tobé
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
δράσης για την ενίσχυση της εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ μέσω της θέσπισης 
υποχρεωτικών κριτηρίων για τις 
πράσινες δημόσιες συμβάσεις, για την 
παροχή κινήτρων για την προμήθεια 
ανακυκλώσιμων υλικών και τη χρήση 
δευτερογενών πρώτων υλών· ζητεί από 
την Επιτροπή να αξιολογήσει μέτρα, 
όπως οικονομικά κίνητρα και 
φοροαπαλλαγές, για την επιβράβευση των 
προϊόντων και των υλικών χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα που θα 
παράγονται, όπως ο πράσινος χάλυβας·

Or. en

Τροπολογία 149
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών χρησιμοποιώντας μια 
αξιόπιστη μεθοδολογία αξιολόγησης του 
κύκλου ζωής, με μια προσέγγιση «από 
λίκνο σε λίκνο»· καλεί την Επιτροπή να 
συνυπολογίσει διάφορους δείκτες 
μέτρησης, όπως η ανακύκλωση στο τέλος 
του κύκλου ζωής ή το ανακυκλωμένο 
περιεχόμενο, για την αξιολόγηση των 
ποσοστών ανακύκλωσης υλικών και 
προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση 
του υλικού και την αξιακή αλυσίδα 
ανακύκλωσής του·

Or. en



PE658.981v02-00 90/109 AM\1216821EL.docx

EL

Τροπολογία 150
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. επισημαίνει ότι η θερμική 
ανάκτηση είναι πιο φιλική προς το κλίμα 
από ό,τι η υγειονομική ταφή και ότι έχει 
εδραιωθεί ο ρόλος της στην ευρωπαϊκή 
κυκλική οικονομία με την παραγωγή 
ενέργειας από την καύση μη 
ανακυκλώσιμων αποβλήτων· ζητεί, 
επομένως, η μέθοδος να θεωρείται φιλική 
προς τους πόρους και το κλίμα, σύμφωνα 
με τα επιστημονικά κριτήρια και την 
τεχνολογική ουδετερότητα·

Or. en

Τροπολογία 151
Miapetra Kumpula-Natri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. θεωρεί ότι η πρόταση της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ψηφιακών 
«διαβατηρίων προϊόντων» είναι ένα βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά 
τη χρήση δεδομένων· τονίζει ότι τα εν 
λόγω διαβατήρια προϊόντων 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 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους·

Or. en
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Τροπολογία 152
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. 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 SCIP που 
δημιουργήθηκε από τον ECHA θα 
τονώσει την καινοτομία στον κλάδο· 
καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το 
πεδίο εφαρμογής της βάσης δεδομένων 
σε όλες τις ουσίες που προκαλούν 
ανησυχία·

Or. en

Τροπολογία 153
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. ζητεί από την Επιτροπή να 
επενδύσει στην ανάπτυξη κύριων δεικτών 
επιδόσεων συνδεδεμένων με τους ΣΒΑ, 
προκειμένου να επιτύχει ένα πιο βιώσιμο 
επιχειρηματικό μοντέλο για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία· καλεί, 
ειδικότερα, την Επιτροπή να προωθήσει 
και να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις 
μεταξύ διαφόρων βιομηχανικών τομέων 
και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, υλοποιώντας πλήρως τον ΣΒΑ 17·

Or. en



PE658.981v02-00 92/109 AM\1216821EL.docx

EL

Τροπολογία 154
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. τονίζει την ανάγκη να οργανωθούν 
μεμονωμένα οι επιχειρήσεις και οι τομείς, 
ώστε να διεξάγουν δραστηριότητες 
συντήρησης μακροπρόθεσμα, 
εκπαιδεύοντας το εργατικό δυναμικό τους 
και διατηρώντας τις δεξιότητες και τις 
γνώσεις του για παλαιότερα προϊόντα, και 
δημιουργώντας και διατηρώντας 
αποθέματα συμβατών ανταλλακτικών·

Or. en

Τροπολογία 155
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υποστηρίζει ένθερμα τη φιλοδοξία 
της Επιτροπής της ΕΕ να δημιουργήσει 
μια εύρυθμη αγορά της ΕΕ για 
δευτερογενείς πρώτες ύλες· τονίζει την 
ανάγκη υποστήριξης της χρήσης και της 
ανακύκλωσης αυτών των υλικών, 
ανεξάρτητα από το νομικό τους 
καθεστώς, δηλαδή απόβλητα, 
αποχαρακτηρισμένα απόβλητα ή 
υποπροϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 156
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. επισημαίνει ότι η μετάβαση της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε ένα κυκλικό 
μοντέλο θα μπορούσε να μειώσει τις 
εκπομπές των βιομηχανιών υψηλής 
έντασης πόρων κατά 56 % έως το 2050 
και να μειώσει τον αντίκτυπο στην 
απώλεια βιοποικιλότητας· τονίζει, εν 
προκειμένω, τη σημασία της 
ευθυγράμμισης της βιομηχανικής και 
βιοοικονομικής στρατηγικής της ΕΕ με 
το σχέδιο δράσης για την κυκλική 
οικονομία, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η απαιτούμενη συστημική αλλαγή και η 
πράσινη μετάβαση· τονίζει ότι η χρήση 
βιώσιμων πρώτων υλών, όπως βιώσιμων 
υλικών από ανανεώσιμες πηγές, πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου 
δράσης για την κυκλική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 157
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
ενισχυμένη ενοποίηση της κυκλικής 
οικονομίας και της βιομηχανικής 
στρατηγικής, ώστε να συμβάλει στην 
εσπευσμένη επίτευξη μηδενικών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη 
βιομηχανία και τη μετάβασή της προς 
μια μηδενικής ρύπανσης, αναγεννητική 
βιομηχανία, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη 
χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων 
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τεχνολογιών απόδοσης ενέργειας και 
πόρων και τον καθορισμό ελάχιστων 
απαιτήσεων απόδοσης για ενδιάμεσα 
υλικά και προϊόντα εκτός της 
βιομηχανίας έντασης·

Or. en

Τροπολογία 158
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών χρησιμοποιώντας μια 
αξιόπιστη μεθοδολογία αξιολόγησης του 
κύκλου ζωής, με μια προσέγγιση «από 
λίκνο σε λίκνο»· καλεί την Επιτροπή να 
συνυπολογίσει διάφορους δείκτες 
μέτρησης, όπως η ανακύκλωση στο τέλος 
του κύκλου ζωής ή το ανακυκλωμένο 
περιεχόμενο, για την αξιολόγηση των 
ποσοστών ανακύκλωσης υλικών και 
προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση 
του υλικού και την αξιακή αλυσίδα 
ανακύκλωσής του·

Or. en

Τροπολογία 159
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. υποστηρίζει το σχέδιο καθορισμού 
μιας δοκιμής κυκλικότητας, η οποία θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις 
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κυκλικές επιδόσεις των προϊόντων, όπως 
η ανθεκτικότητα, η επαναχρησιμοποίηση, 
η ανακυκλωσιμότητα και το 
ανακυκλωμένο περιεχόμενο· όπως οι 
στόχοι για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο, 
θα πρέπει η δοκιμή κυκλικότητας να είναι 
συγκεκριμένη ανά προϊόν·

Or. en

Τροπολογία 160
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
ενός ευρέος προγράμματος κατάρτισης 
και επανεκπαίδευσης για όλους τους 
εργαζόμενους που επηρεάζονται αρνητικά 
από την κυκλική οικονομία· συνιστά να 
εκπαιδευθούν όλοι οι εργαζόμενοι που 
ασχολούνται με τη διαλογή και την 
ανακύκλωση αποβλήτων στον 
αυτοματοποιημένο έλεγχο των 
βιομηχανικών προϊόντων και μονάδων·

Or. en

Τροπολογία 161
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. πιστεύει ότι η μετάβαση προς την 
κυκλική οικονομία θα συμβάλει στη 
διατήρηση της αξίας στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει περαιτέρω 
περιορισμούς και μέτρα για τις εξαγωγές 
αποβλήτων σε τρίτες χώρες, προκειμένου 
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να μειωθούν οι εκπομπές κύκλου ζωής 
των απωλειών προϊόντων και υλικών·

Or. en

Τροπολογία 162
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7δ. επικροτεί τα σχέδια της 
Επιτροπής για νομοθετικές προτάσεις με 
σκοπό τη διασφάλιση ασφαλούς, 
κυκλικής και βιώσιμης αξιακής αλυσίδας 
για όλους τους συσσωρευτές, 
διαφοροποιώντας ωστόσο τους κανόνες 
ανά τύπο/χρήση συσσωρευτών, και 
αναμένει ότι η πρόταση αυτή θα 
περιλαμβάνει μέτρα για την απαγόρευση 
των συσσωρευτών μίας χρήσης, τον 
οικολογικό σχεδιασμό, τις υποχρεώσεις 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
και περιβαλλοντικά υπεύθυνης 
προμήθειας και για την καθιέρωση ενός 
συστήματος επιστροφής ή πώλησης των 
παλαιών συσσωρευτών που παράγονται 
στην Ευρώπη· υπογραμμίζει την ανάγκη 
δημιουργίας ενός ισχυρού και βιώσιμου 
κλάδου συσσωρευτών και αποθήκευσης 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 163
Miapetra Kumpula-Natri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7δ. υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζουν οι καταναλωτές 
κατά τη μετάβαση προς την κυκλική 
οικονομία και ζητεί από τους 
καταναλωτές να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι ώστε να ενεργούν με 
βιώσιμο τρόπο· τονίζει τη σημασία της 
ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης 
των καταναλωτών στην ενδυνάμωσή 
τους ώστε να αναλάβουν δράση· τονίζει 
ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στους 
καταναλωτές σχετικά με την 
ανακύκλωση και την επισκευή των 
προϊόντων πρέπει να είναι τυποποιημένες 
και κατανοητές· χαιρετίζει τους στόχους 
της Επιτροπής για την προστασία των 
καταναλωτών από την προβολή 
ψευδοοικολογικής ταυτότητας·

Or. en

Τροπολογία 164
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7δ. υποστηρίζει ένθερμα τη φιλοδοξία 
της Επιτροπής της ΕΕ να δημιουργήσει 
μια εύρυθμη αγορά της ΕΕ για 
δευτερογενείς πρώτες ύλες, 
προσδιορίζοντας και εφαρμόζοντας 
μέτρα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες για 
κάθε υλικό· τονίζει την ανάγκη 
υποστήριξης της χρήσης και της 
ανακύκλωσης αυτών των υλικών, 
ανεξάρτητα από το νομικό τους 
καθεστώς, δηλαδή απόβλητα, 
αποχαρακτηρισμένα απόβλητα ή 
υποπροϊόντα, με τις τελικές 
περιβαλλοντικές και τεχνικές τους 
ιδιότητες να είναι οι μόνες παράμετροι 
που μετράνε·
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Or. en

Τροπολογία 165
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7δ. 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· θεωρεί ότι οι εκπρόσωποι 
ασφάλειας των συνδικαλιστικών ενώσεων 
θα πρέπει να εκλέγονται για να ελέγχουν 
εάν τηρούνται οι κανονισμοί υγείας και 
ασφάλειας και εάν είναι κατάλληλες οι 
συνθήκες εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 166
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7δ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ 
μέσω των πράσινων δημόσιων 
συμβάσεων, για την παροχή κινήτρων για 
την προμήθεια ανακυκλώσιμων υλικών 
και τη χρήση δευτερογενών πρώτων 
υλών·

Or. en
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Τροπολογία 167
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7ε. πιστεύει ότι τα ανανεώσιμα υλικά 
από βιώσιμες πηγές θα διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη βιομηχανία και 
οικονομία συνολικά, και επισημαίνει την 
ανάγκη ώθησης των επενδύσεων στην 
ανάπτυξη βιώσιμης και κυκλικής 
βιοοικονομίας, όπου τα υλικά έντασης 
ορυκτών καυσίμων θα αντικατασταθούν 
με ανανεώσιμα υλικά βιολογικής βάσης 
τα οποία θα προέρχονται από βιώσιμες 
πηγές και θα χρησιμοποιούνται όσον το 
δυνατόν περισσότερο, παραδείγματος 
χάριν, σε κτίρια, σε υφάσματα, σε χημικά 
προϊόντα, σε συσκευασίες, στη 
ναυπήγηση και στην παραγωγή ενέργειας· 
τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός οικολογικών 
ορίων·

Or. en

Τροπολογία 168
Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7ε. υποστηρίζει το σχέδιο καθορισμού 
μιας δοκιμής κυκλικότητας, η οποία θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις 
κυκλικές επιδόσεις των προϊόντων, όπως 
η ανθεκτικότητα, η επαναχρησιμοποίηση, 
η ανακυκλωσιμότητα και το 
ανακυκλωμένο περιεχόμενο· όπως οι 
στόχοι για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο, 
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θα πρέπει η δοκιμή κυκλικότητας να είναι 
συγκεκριμένη ανά προϊόν· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να καθιερώσει συγκεκριμένους 
στόχους και μέτρα για το ανακυκλωμένο 
περιεχόμενο, κατά περίπτωση, και την 
ανακυκλωσιμότητα (κυκλικότητα), 
διασφαλίζοντας παράλληλα την απόδοση 
και την ασφάλεια των οικείων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 169
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7ε. τονίζει ότι οι συνδικαλιστικές 
ενώσεις πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο 
στη δημιουργία συμμαχιών μεταξύ 
επίσημων και άτυπων εργαζομένων· 
θεωρεί ότι τέτοιες συμμαχίες θα 
εξασφάλιζαν καλύτερες και ασφαλέστερες 
συνθήκες εργασίας για όλους τους 
εργαζόμενους στον τομέα των 
αποβλήτων, ενώ θα επεκτείνονταν οι 
οικονομικές δραστηριότητες στο πνεύμα 
της κυκλικής οικονομίας· ζητεί τη 
δημιουργία και τη γενίκευση των δομών 
που συνδέουν τις δημόσιες αρχές, τους 
επίσημους εργαζόμενους και τους 
άτυπους ανακυκλωτές αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 170
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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7στ. τονίζει ότι, ενώ οι διαδικασίες 
αυτοματισμού έχουν τη δυνατότητα 
δημιουργίας ασφαλέστερου εργασιακού 
περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους, οι 
αλλαγές στην εργασία πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
με τις συνδικαλιστικές ενώσεις ώστε να 
διασφαλιστεί ότι ο αυτοματισμός δεν θα 
φέρει σε μειονεκτικότερη θέση τους 
αποκαλούμενους ανειδίκευτους 
εργαζόμενους· θεωρεί ότι οι διαδικασίες 
αυτοματισμού θα πρέπει να αποτελέσουν 
τη βάση για την ευρεία μείωση του 
χρόνου εργασίας όλων των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 171
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7στ. υποστηρίζει ένθερμα τη φιλοδοξία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχύσει 
τη διεθνή συνεργασία για την κυκλική 
οικονομία, διότι η κυκλική οικονομία 
απαιτεί σε μεγάλο βαθμό μια διεθνή 
προοπτική, καθώς οι ροές υλικών και 
προϊόντων είναι συχνά παγκόσμιες και οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες 
δραστηριοποιούνται σε μια παγκόσμια 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 172
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 στ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7στ. καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει πλήρως τις αρχές της 
κυκλικής οικονομίας στις επικείμενες 
στρατηγικές για το κύμα ανακαινίσεων 
και ένα βιώσιμο δομημένο περιβάλλον, 
καθώς και την επικαιροποίηση της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων, της οδηγίας για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 173
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7ζ. 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· σημειώνει ότι 
η υφιστάμενη προσέγγιση για την 
περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος πρέπει 
να διευρυνθεί και ότι θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως βάση για την 
αξιολόγηση των κτιρίων, όπως το πλαίσιο 
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Level(s)· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα για τα ζητήματα 
αυτά στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για 
την κυκλική οικονομία και της 
στρατηγικής για ένα βιώσιμο δομημένο 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 174
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7ζ. τονίζει ότι μια πραγματικά 
κυκλική οικονομία μπορεί να είναι 
βιώσιμη μόνον εάν δίνεται προτεραιότητα 
στην υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων που εμπλέκονται σε αυτήν· 
υπογραμμίζει ότι ορισμένες 
δραστηριότητες ανακύκλωσης, επισκευής 
και επαναχρησιμοποίησης είναι εργασίες 
υψηλού κινδύνου· τονίζει ότι οι 
ανεπαρκείς ασφαλείς συνθήκες εργασίας 
για τους εργαζόμενους μπορούν να 
εκθέσουν ολόκληρη την κοινωνία μας σε 
κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια· καταγγέλλει το γεγονός ότι το 
σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την 
κυκλική οικονομία αγνοεί εντελώς τους 
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων που 
δραστηριοποιούνται στην κυκλική 
οικονομία· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία 
του για το γεγονός ότι θα μπορούσαν να 
αναπτυχθούν πολιτικές και πρακτικές 
κυκλικής οικονομίας χωρίς αξιολόγηση 
κινδύνου που να λαμβάνει υπόψη την 
υγεία των εργαζομένων·

Or. en
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Τροπολογία 175
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7η. υπενθυμίζει ότι τα περισσότερα 
απόβλητα παράγονται στις κατασκευές, 
έχοντας συμβάλει σε περισσότερο από το 
36 % των συνολικών αποβλήτων στην ΕΕ 
το 2016· τονίζει ότι οι εργαζόμενοι στον 
τομέα των αποβλήτων κατασκευών και 
κατεδαφίσεων διατρέχουν κίνδυνο 
έκθεσης σε επικίνδυνα υλικά, όπως 
πίσσα, ραδιενεργά απόβλητα, μόλυβδο 
και ηλεκτρικά εξαρτήματα που περιέχουν 
υδράργυρο· υπογραμμίζει ότι η 
υπερβολική σκόνη στα εργοστάσια 
ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών 
και κατεδαφίσεων αποτελεί πραγματικό 
πρόβλημα για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων· ζητεί να καταστούν 
δεσμευτικές οι εθελοντικές πολιτικές 
δεσμεύσεις που περιγράφονται στο 
πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση 
αποβλήτων κατασκευών και 
κατεδαφίσεων, προκειμένου να 
προστατεύονται καλύτερα οι εργαζόμενοι· 
τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής 
κατάλληλων εκτιμήσεων κινδύνου και 
διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες 
συνδικαλιστικές ενώσεις, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα αυξήσει 
την ικανότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 
κατασκευών και κατεδαφίσεων με τρόπο 
που να προστατεύει τους εργαζόμενους 
και το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 176
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 θ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7θ. θεωρεί ότι η εκ νέου ανάθεση των 
υπηρεσιών αποκομιδής αποβλήτων στους 
δήμους είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
διασφαλιστεί ότι η υγεία και η ασφάλεια 
των εργαζομένων είναι επαρκείς και 
σεβαστές και ότι οι εργαζόμενοι 
αμείβονται δίκαια· ζητεί, συνεπώς, την εκ 
νέου ανάθεση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων στους δήμους σε 
ολόκληρη την ΕΕ και, γενικότερα, την 
ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και 
της δημόσιας ιδιοκτησίας, της 
διαχείρισης και του δημοκρατικού 
ελέγχου των δραστηριοτήτων της 
κυκλικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 177
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7ι. υπενθυμίζει ότι το προσδόκιμο 
ζωής των εργαζομένων στον τομέα της 
αποκομιδής απορριμμάτων και της 
αποχέτευσης είναι σημαντικά χαμηλότερο 
από αυτό του ευρύτερου πληθυσμού λόγω 
της έκθεσης υψηλού κινδύνου σε 
επικίνδυνους βιολογικούς παράγοντες· 
τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 έχει 
εντείνει τις απειλές για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα 
της αποχέτευσης· ζητεί να παρέχονται 
συστηματικά επαρκή μέσα ατομικής 
προστασίας στους εργαζόμενους στον 
τομέα της αποκομιδής απορριμμάτων· 
ζητεί τη διενέργεια κατάλληλων 
εκτιμήσεων κινδύνου σε συνεννόηση με 
τις αρμόδιες συνδικαλιστικές ενώσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
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προστατεύεται η υγεία των εργαζομένων 
στον τομέα της αποχέτευσης, ιδίως όσον 
αφορά την έξαρση COVID-19· προτρέπει 
τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τον 
επαχθή χαρακτήρα αυτών των θέσεων 
εργασίας και να θεσπίσουν ή να 
διατηρήσουν συστήματα πρόωρης 
συνταξιοδότησης για αυτούς τους 
εργαζόμενους· επιμένει ότι οι εργαζόμενοι 
σε αυτούς τους τομείς πρέπει να 
απολαμβάνουν, τη στιγμή της 
συνταξιοδότησής τους, κοινωνική και 
ιατρική βοήθεια προσαρμοσμένη στις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους·

Or. en

Τροπολογία 178
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7ια. τονίζει ότι τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) είναι ένα από τα ταχύτερα 
αναπτυσσόμενα ρεύματα στην Ένωση· 
υπενθυμίζει ότι εκτιμάται πως σήμερα 
ανακυκλώνεται στην Ένωση λιγότερο 
από το 40 % των ηλεκτρονικών 
αποβλήτων· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικοί οι κίνδυνοι που ενέχουν τα 
ΑΗΗΕ για την υγεία και την ασφάλεια, 
διότι αποτελούνται από ένα πολύπλοκο 
μείγμα υλικών που περιλαμβάνουν 
επικίνδυνες ουσίες· τονίζει ότι, ως 
αποτέλεσμα, η επισκευή και η 
ανακύκλωση ηλεκτρονικών προϊόντων 
εκθέτουν τους εργαζόμενους σε τοξικά 
και ραδιενεργά υλικά· ζητεί να 
παρέχονται κατάλληλα μέσα ατομικής 
προστασίας στους εργαζόμενους στον 
τομέα αυτόν· ζητεί να επεκταθεί το 
δικαίωμα σε επαρκή μέσα ατομικής 
προστασίας στην άτυπη κυκλική 
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οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 179
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 ιβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7ιβ. υπενθυμίζει ότι η εξαγωγή ΑΗΗΕ 
σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ και εκτός ΕΕ είναι 
παράνομη· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με 
μελέτη του Πανεπιστημίου των 
Ηνωμένων Εθνών, έως και το 90 % των 
παγκόσμιων ηλεκτρονικών αποβλήτων 
αποτελούν αντικείμενο παράνομης 
εμπορίας ή απόρριψης καθώς χιλιάδες 
τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων 
δηλώνονται ψευδώς ως μεταχειρισμένα 
αγαθά· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, 352 474 μετρικοί τόνοι 
ηλεκτρονικών αποβλήτων εξάγονται κάθε 
χρόνο από χώρες της ΕΕ σε χώρες του 
παγκόσμιου Νότου, όπου οι κοινωνικοί 
κανονισμοί και οι κανονισμοί για την 
υγεία και την ασφάλεια είναι 
υποδεέστεροι εκείνων που επιβάλλονται 
στην Ένωση· καταδικάζει αυτή την 
παράνομη και σκανδαλώδη πρακτική· 
ζητεί να εναρμονιστεί ο ορισμός των 
αποβλήτων στην Ένωση και να 
συνενωθούν οι προσπάθειες στον τομέα 
της εποπτείας της αγοράς για την 
αποφυγή τέτοιων παράνομων εξαγωγών 
αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει δεσμευτική δέουσα επιμέλεια 
στο πλαίσιο διαδικασιών υποβολής 
προσφορών από εταιρείες της ΕΕ που 
εξάγουν μεταχειρισμένα προϊόντα και 
απόβλητα, ώστε να διασφαλίσει ότι 
συμμορφώνονται στο σύνολο της αξιακής 
αλυσίδας τους με περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά πρότυπα ισοδύναμα με αυτά 
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που ισχύουν στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 180
Manuel Bompard, Marisa Matias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 ιγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7ιγ. υπενθυμίζει ότι, ενώ συχνά 
προωθούνται ως «φιλικά προς το 
περιβάλλον», τα συστήματα παραγωγής 
ενέργειας από απόβλητα δεν αποτελούν 
μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση, καθώς 
καταλήγουν συχνά να αποθαρρύνουν την 
πρόληψη, αλλά και την ανακύκλωση, των 
αποβλήτων· τονίζει ότι τα συστήματα 
παραγωγής ενέργειας από απόβλητα 
εξακολουθούν να παράγουν απόβλητα, 
και δη επικίνδυνα υπολείμματα που 
θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους και 
το περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι η 
αποτέφρωση ορισμένων προϊόντων όπως 
τα πλαστικά επιδεινώνει επίσης τις 
εκπομπές CO2 και την ατμοσφαιρική 
ρύπανση· ζητεί τη δραστική μείωση των 
συστημάτων παραγωγής ενέργειας από 
απόβλητα και τον αποκλεισμό τους από 
το πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 181
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 ιδ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7ιδ. καταγγέλλει τη δημιουργία 
ιδιωτικών μονοπωλίων και τη 
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συνεχιζόμενη διάλυση των δημόσιων 
υπηρεσιών παροχής ενέργειας και 
ύδρευσης και αποκομιδής απορριμμάτων, 
με πρόσφατο παράδειγμα την προσφορά 
εξαγοράς της Suez από τη Veolia· ζητεί 
να επανέλθουν υπό δημόσια διαχείριση η 
αποκομιδή και η επεξεργασία 
αποβλήτων·

Or. en


