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A körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv olyan, a termékek teljes életciklusára
kiterjedő új kezdeményezéseket mutat be, amelyek gazdaságunk modernizálását és átalakítását
célozzák a környezet védelme mellett. Célja olyan tartós, fenntartható termékek előállítása,
amelyek lehetővé teszik, hogy polgáraink teljes mértékben részt vegyenek a körforgásos
gazdaságban, és élvezzék a vele járó pozitív változásokat.
Egy közelmúltbeli Eurobarométer felmérés szerint a növekvő hulladékmennyiség a polgárokat
leginkább foglalkoztató 3 környezeti kérdés egyike. A megkérdezettek szerint a környezeti
problémák kezelésének leghatékonyabb módja az, ha változtatunk fogyasztási és termelési
szokásainkon.

NÉHÁNY PÉLDA AZ EGYES ÁGAZATOKBAN JAVASOLT INTÉZKEDÉSEKRE ÉS
ALKALMAZÁSUK MÓDJÁRA:

ELEKTRONIKA és IKT
Az elektromos és elektronikus berendezések
az EU egyik leggyorsabban növekvő
hulladékáramát képezik.
Az európaiak kétharmada szívesen használná
hosszabb ideig digitális eszközeit, feltéve, hogy
azok teljesítménye nem romlik
jelentősen.

Az uniós piacon forgalomba hozott termékeket
a jövőben úgy kell kialakítani, hogy
tartósabbak legyenek, és könnyebben
legyenek javíthatók, korszerűsíthetők,
újrafeldolgozhatók és újrafelhasználhatók.
A termék mint szolgáltatás üzleti
modell ösztönzése: a vállalatoknak
a termék teljes életciklusa alatt
meg kell őrizniük a tulajdonjogot
és a felelősséget a termék felett.

TEXTILTERMÉKEK
A világon másodpercenként egy
kamionnyi textiltermék kerül az
égetőbe vagy a hulladéklerakóba.
Becslések szerint a világ
textiltermékeinek még az 1%-át sem
dolgozzák fel újra textiltermékké.

Új üzleti modelleket kell ösztönözni
a textíliák válogatásának, újrafelhasználásának
és újrahasznosításának előmozdítására,
valamint a fenntartható textíliák
fogyasztói választékának kialakítására.
A környezettudatos tervezés hatályát
termékek szélesebb körére ki kell terjeszteni:
ruháink tartósabbak lesznek.

MŰANYAGOK
A műanyagfogyasztás az elkövetkező 20 évben
várhatóan megkétszereződik.
2050-re várhatóan a műanyagok
felelnek majd az olajfogyasztás
20%-áért és az üvegházhatásúgázkibocsátás 15%-áért, és nem
kizárt, hogy a tengerben több lesz
a műanyag, mint a hal.

Az egyszer használatos termékeket
minden lehetséges esetben ki kell vonni
a forgalomból, és többször használható
tartós termékekkel kell helyettesíteni.
Fel kell lépni a mikroműanyagokkal kapcsolatban
– a termék életciklusának valamennyi releváns
szakaszában korlátozni kell a szándékosan hozzáadott
mikroműanyagokat, és a fokozni kell a mikroműanyagok
kiszűrését.

ÉLELMISZEREK és CSOMAGOLÁS
2017-ben a csomagolási hulladék
lakosonként 173 kg-ot tett ki
Európában, ami rekordmennyiségnek
számít.

Új jogalkotási kezdeményezésekre van szükség az
egyszer használatos csomagolás, edények és
evőeszközök újrafelhasználható termékekkel történő
helyettesítésére az étkeztetésben, valamint új
célszámokat kell meghatározni a csomagolási hulladék
csökkentésére.

HULLADÉK
Minden polgár évente csaknem fél
tonna települési hulladékot termel.

Intézkedéseket kell bevezetni
a hulladékképződés megelőzésére és
csökkentésére, az újrafeldolgozott tartalom
növelésére, valamint az EU-n kívüli hulladékexport
minimalizálására. El kell indítani a termékek elkülönített
gyűjtésének és címkézésének uniós modelljét. El
kell indítani a termékek elkülönített gyűjtésének és
címkézésének uniós modelljét.
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