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Για την επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ απαιτείται
μια νέα βιομηχανική πολιτική βασισμένη στην κυκλική οικονομία.
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Τον Μάρτιο του 2020 η ΕΕ θα εκδώσει μια βιομηχανική στρατηγική που θα στηρίζει τον
πράσινο μετασχηματισμό.
• Οι βιομηχανίες πρέπει να βοηθηθούν στον εκσυγχρονισμό και στην αξιοποίηση ευκαιριών τόσο στο
εσωτερικό όσο και παγκοσμίως.
• Βασικός στόχος θα είναι η τόνωση της ανάπτυξης νέων αγορών κλιματικά ουδέτερων και κυκλικών προϊόντων.
Θεμελιώδη σημασία έχουν η απανθρακοποίηση και ο εκσυγχρονισμός ενεργοβόρων βιομηχανιών όπως η
χαλυβουργία και η τσιμεντοβιομηχανία.

Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τη στήριξη της χαλυβουργίας μηδενικών
ανθρακούχων εκπομπών έως το 2030.

Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό
της οικονομίας της ΕΕ
Η Επιτροπή θα προτείνει πολιτική «βιώσιμων προϊόντων», η οποία θα δίνει προτεραιότητα στη μείωση
και στην επαναχρησιμοποίηση υλικών πριν από την ανακύκλωσή τους. Θα καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για
την πρόληψη της διάθεσης προϊόντων επιβλαβών για το περιβάλλον στην αγορά της ΕΕ. Θα αντιμετωπιστούν οι
ψευδείς οικολογικοί ισχυρισμοί.

πλαστικά

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα
στην ενοικίαση αγαθών και υπηρεσιών
θα συμβάλουν στην απομάκρυνση
των καταναλωτικών προτύπων από
προϊόντα μίας ή περιορισμένης χρήσης.

 Ευρώπη χρειάζεται έναν ψηφιακό τομέα που έχει στο επίκεντρό του
Η
τη βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη. Η ψηφιοποίηση προσφέρει
νέες ευκαιρίες:
• παρακολούθησης της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των υδάτων,
• παρακολούθησης και βελτιστοποίησης του τρόπου κατανάλωσης ενέργειας και
φυσικών πόρων.

 Επιτροπή θα εξετάσει τα οφέλη που
Η
μπορούν να αποφέρουν στους καταναλωτές τα
προγράμματα «απόσυρσης».
Αυτό θα δώσει κίνητρο στους καταναλωτές να επιστρέφουν
τις συσκευές τους για ανακύκλωση, είτε πρόκειται για
κινητά τηλέφωνα, είτε για ταμπλέτες είτε για φορτιστές.

Η μετάβαση αποτελεί ευκαιρία προώθησης οικονομικών
δραστηριοτήτων βιώσιμων και ευνοϊκών για την
απασχόληση.
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Η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα ώστε
να εξασφαλιστεί ότι έως το 2030
όλες οι συσκευασίες στην ΕΕ θα
είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή
ανακυκλώσιμες.
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