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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 04/03/2019
«Κλείσιμο του κύκλου»: Η Επιτροπή υλοποιεί σχέδιο δράσης
για την κυκλική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα συνολική έκθεση σχετικά με την
υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, που ενέκρινε τον Δεκέμβριο
του 2015.
Και οι 54 δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου το οποίο δρομολογήθηκε το 2015 έχουν
πλέον υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. Το γεγονός αυτό
αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να συμβάλει
στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και της βιομηχανίας της με στόχο τη δημιουργία
θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία βιώσιμης
ανάπτυξης. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα από την υλοποίηση
του σχεδίου δράσης και διαγράφονται οι προκλήσεις: η αντιμετώπισή τους θα ανοίξει
τον δρόμο για μια κλιματικά ουδέτερη και ανταγωνιστική κυκλική οικονομία που θα
ελαχιστοποιεί την πίεση στους φυσικούς πόρους, στους πόρους πόσιμου νερού, καθώς
και στα οικοσυστήματα.
Ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιος για τη βιώσιμη ανάπτυξη,
δήλωσε: «Η κυκλική οικονομία είναι το κλειδί για τη βιώσιμη πορεία της οικονομίας μας
και για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Η έκθεση αυτή
δείχνει ότι η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος. Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά
για να διασφαλίσουμε ότι αυξάνεται η ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας και
να κλείσουμε τον κύκλο έτσι ώστε να μην σπαταλιούνται οι πολύτιμοι πόροι μας.» Ο
αντιπρόεδρος κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις
επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η παρούσα έκθεση είναι ιδιαίτερα

ενθαρρυντική. Δείχνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται στον σωστό δρόμο για τη δημιουργία
επενδύσεων, θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων. Το μελλοντικό δυναμικό για
βιώσιμη ανάπτυξη είναι τεράστιο και η Ευρώπη είναι πράγματι ο καλύτερος τόπος για
την ανάπτυξη φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας. Η επιτυχία αυτή είναι
αποτέλεσμα της συνεργασίας των ενδιαφερόμενων φορέων και των φορέων λήψης
αποφάσεων της Ευρώπης.»
Τα πορίσματα της έκθεσης θα συζητηθούν κατά την ετήσια διάσκεψη των
ενδιαφερόμενων φορέων για την κυκλική οικονομία που θα πραγματοποιηθεί στις
Βρυξέλλες στις 6 και 7 Μαρτίου.
Σήμερα η Eurostat δημοσιεύει επίσης ευρωδείκτες για την κυκλική οικονομία, οι οποίοι
βρίσκονται εδώ.
Δελτίο Τύπου και ενημερωτικό δελτίο διατίθενται στο διαδίκτυο.
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