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Comisia ar dori sa mulfumeasca Camerei Deputa{ilor pentru opinia sa privind Comunicarea 
Comisiei , Spre a economie circular a: un program , de~euri zero" pentru Europa 
{COM(2014)398 final}. Aceasta comunicare reprezinta un pas important pentru lansarea 

dezbaterii privind economia circulara fn Europa. 

Noua Comisie ~i-a reafirmat angajamentul fafa de promovarea tranzi(iei catre o economie 
circulara eficienta din punctul de vedere al resurselor fn Europa, care va avea un impact 
pozitiv major asupra locurilor de munca, asupra cre~terii economice, competitivita{ii ~i 

asupra inovarii. Dezvoltarea economiei circulare este sus{inuta prin fondurile structurale ~i 
de investi{ii europene ~i intra fn fntregime fn domeniul de aplicare al Fondului european 
pentru investi{ii strategice propus recent de catre Comisie fn cadrul noului plan de investi{ii. 
Comisia este de acord cu opinia Camerei Deputa{ilor potrivit careia men{inerea resurselor fn 
economie reprezinta atdt oportunita{i, edt ~i provocari pentru UE ~i statele sale membre ~i 
sunt necesare masuri suplimentare pentru cre~terea nivelului de reciclare, pentru reducerea 
depozitarii de~eurilor ~i pentru solufionarea problemelor specifice legate de de~euri. 

in conformitate cu programul sau de lucru pentru 2015, Comisia a retras propunerea privind 
de~eurile la 25 februarie 2015, pentru a face lac unei abordari mai ambi{ioase fn 2015, care 
poate fi mai eficace. Daca o propunere revizuita privind de~eurile va fine mai bine seama de 
situa{ia din diferitele state membre, prin abordarea mai extinsa a economiei circulare se 
dore~te sa fie luate fn considerare toate elementele ciclului, avdndu-se fn vedere, printre 
altele, un sprijin sporit pentru proiectarea produselor ~i consumul durabil pe de a parte, ~i 

facilitarea dezvoltarii unei pie{e pentru produsele reciclate ~i materiile prime, pe de alta 
parte. 

Comisia a~teapta cu interes continuarea dialogului nostru constructiv fn viitor. 
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