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ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Η VinylPlus 2030 αποτελεί τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC στην αειφόρο 

ανάπτυξη για την επόμενη δεκαετία. Βασίζεται στο ιστορικό προόδου και επιτευγμάτων 

πλέον των 20 ετών των σχετιζόμενων με το PVC μερών στην Ευρώπη. Με την ανανέωση της 

δέσμευσης, η VinylPlus στοχεύει να συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων 

προκλήσεων και προτεραιοτήτων βιωσιμότητας. Η VinylPlus 2030 καλύπτει την Ευρωπαϊκή 

Ένωση των 27 χωρών, αλλά και τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Δέσμευση VinylPlus 2030 αναπτύχθηκε από τη βάση προς τα πάνω μέσω εργαστηρίων 

στον χώρο της βιομηχανίας και μέσω μιας ανοιχτής διαδικασίας διαβούλευσης με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Έχουν αναγνωριστεί τρεις «διαδρομές» και 12 «περιοχές δράσης» που 

αγκαλιάζουν την κυκλικότητα των σχετιζόμενων με το PVC μερών, την πρόοδό της προς την 

ουδετερότητα του άνθρακα, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της 

παραγωγής και των προϊόντων PVC και τη συνεργασία της με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

τους παγκόσμιους συνασπισμούς.

Όλοι οι στόχοι θα υποβληθούν σε μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση το 2025, προκειμένου να 

ληφθούν υπόψη η τεχνολογική πρόοδος καθώς και η εξέλιξη των κοινωνικοοικονομικών, 

κανονιστικών και περιβαλλοντικών πλαισίων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο της Δέσμευσης VinylPlus  

2030 που υπογράφηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή της VinylPlus στις 17 Ιουνίου 2021,  

και μπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση www.vinylplus.eu.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Συσταση
παγκοσμιων 
συνασπισμων 
και συνεργασια 
για Στόχους 
Βιώσιμης 
Ανάπτυξης

Οδεύοντας
προς την ουδετεροτητα 
του ανθρακα και 
ελαχιστοποιηση του 
περιβαλλοντικου μας 
αποτυπωματος

Αναβαθμιση 
της κυκλικότητας όλων 
των συσχετιζόμενων με 
το PVC μερών
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Εντός των επόμενων 10 ετών, οι παραγωγοί ρητίνης και προσθέτων, οι 

μεταποιητές και ανακυκλωτές της βιομηχανίας PVC θα συνεργαστούν 

ενεργά και θα μοιραστούν την ευθύνη για την επιτάχυνση της μετάβασης 

των συσχετιζόμενων μερών της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC σε μια 

κυκλική οικονομία. Θα ενεργήσουμε ως πρωτοπόροι στην καινοτομία, 

τη συνεργασία και την επικοινωνία, τηρώντας τις επιστημονικές αρχές 

ώστε να καταδείξουμε ότι το PVC είναι υλικό επιλογής προς μια αειφόρο 

κοινωνία, δρώντας έτσι στην πρώτη γραμμή της κυκλικής οικονομίας και 

της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα των πλαστικών στην Ευρώπη και 

παγκοσμίως.

Η ΔEΣΜΕΥΣΗ 
VinylPlus 2030 
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«Η βιομηχανία PVC αγκαλιάζει την κυκλική 
οικονομία. Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε 
τα επιτεύγματα των τελευταίων 20 χρόνων 
για να επιταχύνουμε προς την κυκλικότητα. 
Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε διαχείριση 
ελεγχόμενου βρόχου για το PVC, από τον 
κυκλικό σχεδιασμό προϊόντων, την ανάπτυξη 
πρόσθετων συστημάτων συλλογής και 
προηγμένων τεχνολογιών ανακύκλωσης, 
έως τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης 
των ανακυκλωμένων υλών σε νέα υψηλής 
απόδοσης, ανθεκτικά προϊόντα.»

 
1.1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΔΟΞΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ

 
1.2. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

 
1.3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 
1.4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1.  Εξασφάλιση τουλάχιστον 900.000 και 1 εκατομμυρίου τόνων ανακυκλωμένου PVC ανά έτος που χρησιμοποιείται σε νέα προϊόντα έως 
το 2025 και το 2030, αντίστοιχα.

2. Έως το 2024, καθορισμός πρόσθετων «εκτεταμένων» στόχων ανακύκλωσης.

3. Πραγματοποίηση ανασκόπησης των υφιστάμενων συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης έως το 2022.

4.  Έως το 2023, δημιουργία καταλόγου εφαρμογών, έργων και πρωτοβουλιών όπου θα απαιτηθούν πρόσθετα συστήματα συλλογής για 
τη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. 

5.  Όπου ενδείκνυται, υποστήριξη της δημιουργίας πρόσθετων συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης και σύνταξη έκθεσης 
κατάστασης έως το 2025.

1. Πραγματοποίηση ανάλυσης εντοπισμού ελλείψεων με τα υφιστάμενα επιστημονικά δεδομένα και επανεξέτασή της κάθε χρόνο από το 2022. 

2.  Ετήσια έκθεση σχετικά με την ενεργό υποστήριξη και τη δημιουργία δεδομένων για σχετικές αξιολογήσεις κινδύνων, 
βιοπαρακολούθηση ανθρώπων και κοινωνικοοικονομικές μελέτες. 

3.  Ετήσια έκθεση σχετικά με την υποστήριξη που παρέχεται σε τεχνικά έργα που επιτρέπουν και αποδεικνύουν την ασφαλή χρήση των 
ανακυκλωμένων υλών που περιέχουν κληροδοτούμενα πρόσθετα.

4.  Συνέχιση διερεύνησης λύσεων για τον εντοπισμό συγκεκριμένων ουσιών σε ροές αποβλήτων PVC και δημοσίευση σχετικής έκθεσης 
έως το 2023.

5. Έως το 2025, ανάπτυξη τουλάχιστον μίας τεχνολογίας διαλογής απορριμμάτων PVC που περιέχουν συγκεκριμένα πρόσθετα.

6. Ετήσια έκθεση σχετικά με τη συνεχή υποστήριξη της VinylPlus σε συναφή τεχνικά έργα που οδηγούν στην αφαίρεση παλαιών προσθέτων.

1.  Αξιολόγηση της μηχανικής ανακύκλωσης όπου η χημική ανακύκλωση θα μπορούσε να είναι μια πολύτιμη συμπληρωματική λύση 
ανάκτησης, με βάση τις εκτιμήσεις κόστους-οφέλους και τις εκτιμήσεις ΑΚΖ (Αξιολόγηση κύκλου ζωής). Έως το 2022, εντοπισμός και 
αξιολόγηση σχετικών τεχνολογιών χημικής ανακύκλωσης για πλαστικά απόβλητα που περιέχουν PVC. 

2.  Επιβεβαίωση της σκοπιμότητας της θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων PVC που είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν για την ανάκτηση 
χλωρίου και τη μετάβαση σε κατάσταση λειτουργίας (TRL7)1 έως το 2024. 

3.  Έως το 2025, ενθάρρυνση της δημιουργίας και της συμμετοχής σε κοινοπραξίες με στόχο την ανάπτυξη δυνατοτήτων χημικής 
ανακύκλωσης για πλαστικά απόβλητα που περιέχουν PVC. 

4. Δοκιμή μιας έγκυρης τεχνολογίας διαλογής ή διαχωρισμού για σύνθετα (π.χ. συνθετικά) προϊόντα PVC (TRL 5) έως το 2025.

1.  Προώθηση των κατευθυντήριων γραμμών οικολογικού σχεδιασμού που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της CPA2 για την προώθηση 
της μετάβασης της αξιακής αλυσίδας PVC στην κυκλικότητα και, από το 2022, υποβολή ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τα βέλτιστα 
παραδείγματα προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από εταίρους της VinylPlus.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

1 TRL: Επίπεδα ετοιμότητας τεχνολογίας. Ένας τύπος συστήματος μέτρησης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας μιας 
συγκεκριμένης τεχνολογίας (https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf)

2 CPA: Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών. Η πλατφόρμα πολλών ενδιαφερόμενων μερών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην ενίσχυση 
της αγοράς ανακυκλωμένων πλαστικών σε 10 εκατομμύρια τόνους έως το 2025 (https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en)

Αναβαθμιση της 
κυκλικότητας όλων των 
συσχετιζόμενων με το  
PVC μερών

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1
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«Η αειφόρος χημεία και η ουδετερότητα του 
άνθρακα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας 
βιώσιμης οικονομίας. Εφαρμόζοντας μια 
επιστημονική προσέγγιση, δεσμευόμαστε 
να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προϊόντα 
PVC, συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων 
εφοδιασμού και των διαδικασιών παραγωγής 
τους, θα συνεχίσουν να μειώνουν τις 
επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον.» 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ           

Οδεύοντας προς την 
ουδετεροτητα του ανθρακα 
και ελαχιστοποιηση του 
περιβαλλοντικου μας 
αποτυπωματος

3 ASF: Αποτύπωμα βιωσιμότητας πρόσθετων. Μεθοδολογία που αξιολογεί μέσω επιστημονικής προσέγγισης τη χρήση προσθέτων σε οποιαδήποτε 
συγκεκριμένη εφαρμογή βινυλίου (https://vinylplus.eu/asf)

4 Βιομηχανικός χάρτης ECVM για την παραγωγή μονομερών χλωριούχου βινυλίου και PVC. Στοχεύει στην ελαχιστοποίηση τυχόν επιβλαβών επιπτώσεων 
από δραστηριότητες και προϊόντα στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία στη φάση παραγωγής (https://pvc.org/about-ecvm/ecvms-charter/)

 
2.1. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

 
2.2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

 
2.3. ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ 

 
2.4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

1.  Οι τομείς ξεχωριστά, των παραγωγών ρητίνης, των κατασκευαστών προσθέτων και των μεταποιητών θα αξιολογήσουν τις δυνατότητες 
και, έως το 2022, θα θέσουν τους δικούς τους βασικούς στόχους μείωσης του άνθρακα έως το 2030. Η VinylPlus θα αξιολογήσει τις 
δυνατότητες και, έως το 2025, θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την προβλεπόμενη πρόοδο της μείωσης του άνθρακα έως το 2030.

2. Έως το 2025, έκθεση σχετική με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη βιομηχανία PVC.

3. Έως το 2025, έκθεση σχετική με τη βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών στη βιομηχανία PVC.

1. Έως το 2021, διοργάνωση τουλάχιστον ενός εισαγωγικού διαδικτυακού σεμιναρίου ASF3 από τη VinylPlus.

2. Έως το 2022, εκπόνηση έκθεσης σχετικά με την εμπειρία των τομέων/ εταίρων και την εφαρμογή του εργαλείου ASF.

1. Έως το 2021, επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με τον Χάρτη ECVM (ενημερωμένη έκδοση 2019).4 

2. Έκδοση ενημερώσεων του Χάρτη ECVM το 2025 και το 2030.

3.  Οι τομείς θα δημιουργήσουν, κατά περίπτωση, δείκτες για την υποστήριξη των στόχων μείωσης του υδατικού αποτυπώματος των 
διεργασιών και των προϊόντων. Εκθέσεις ανασκόπησης θα εκπονηθούν το 2025 και το 2030. 

4. Τριετής επισκόπηση για τη βελτίωση των οικολογικών προφίλ των προϊόντων PVC, από το 2022. 

5.  Η VinylPlus διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην καθοδήγηση των εταίρων της και θα προτείνει σχετικά προγράμματα για την 
ελαχιστοποίηση και την υπεύθυνη αντιμετώπιση των διαρροών πολυμερών και πολυμερών ενώσεων, επιτρέποντας στους εταίρους 
της VinylPlus να υιοθετήσουν ένα πρόγραμμα έως το 2022.

1.  Έως το 2024, δημιουργία ενός καταλόγου σχετικών συστημάτων πιστοποίησης που εφαρμόζονται από τις βιομηχανίες χλωρίου, 
αιθυλενίου και άλλες εξορυκτικές βιομηχανίες, ώστε να διατίθενται στους εταίρους της VinylPlus συναφείς και διαφανείς 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της βιωσιμότητας στην ανοδική ροή της αλυσίδας εφοδιασμού. 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2
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«Αντιπροσωπεύοντας τα συσχετιζόμενα με 
το PVC μέρη στην Ευρώπη ως VinylPlus, 
δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε τη 
διαφάνεια και την υπευθυνότητα στις σχέσεις 
της με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε 
συνεργασία με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων ιδιοκτητών μεγάλων 
επώνυμων εταιρειών και προσδιοριστικών 
παραγόντων, θα συμβάλλουμε στη βιώσιμη 
ανάπτυξη μέσω πιστοποιημένων και 
ανιχνεύσιμων προϊόντων. Θα συνεχίσουμε να 
συνεργαζόμαστε με την κοινωνία των πολιτών, 
Ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς, 
καθώς και με τις παγκόσμιες κοινότητες PVC, 
για να μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές 
μας για τη βιωσιμότητα και να συνεισφέρουμε 
στους ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης) του 
ΟΗΕ.»

Συσταση παγκοσμιων 
συνασπισμων και 
συνεργασια για Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
 

3.1. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΩΝ

 
3.2. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 
3.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ PVC

 
3.4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1.  Μια δημόσια, και ανεξάρτητα ελεγμένη, Έκθεση Προόδου της VinylPlus θα δημοσιεύεται κάθε χρόνο και θα προωθείται ενεργά σε 
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

2.  Έως το 2025, ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και υποστηρικτικής πληροφόρησης ως βοήθεια προς τους εταίρους της VinylPlus 
για να επιδείξουν την πρόοδο προς την αειφορία στα ενδιαφερόμενα μέρη τους.

3.  Έως το 2021, κάθε βιομηχανικός τομέας της VinylPlus θα καθορίσει τη συγκεκριμένη συνεισφορά του στους κοινούς στόχους και θα 
διασφαλίσει ότι θα διαδοθούν σωστά στις συνεργαζόμενες εταιρείες. 

4.  Έως το 2025, θα αναπτύξει οδηγίες και υποστηρικτικές πληροφορίες για να βοηθήσει τους συνεργάτες της VinylPlus να δείξουν την 
πρόοδο των συσχετιζόμενων με το PVC μερών προς την αειφορία.

1. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Ετικέτας Προϊόντος VinylPlus®:  
α. Απόκτηση αναγνώρισης από τουλάχιστον ένα μείζον πρότυπο πράσινων κτιρίων έως το 2022. 
β. Συμπερίληψη της Ετικέτας σε τρία διαφορετικά συστήματα προμηθειών έως το 2025. 
γ. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης της Ετικέτας σε τουλάχιστον μία επιπλέον εφαρμογή PVC έως το 2025.

2. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Πιστοποιητικού Προμηθευτή VinylPlus®: 
α. Έως το 2022, η απόκτηση του Πιστοποιητικού Προμηθευτή VinylPlus® από πέντε εγκαταστάσεις παραγωγής.  
β. Έως το 2025, η απόκτηση του Πιστοποιητικού Προμηθευτή VinylPlus® από είκοσι εγκαταστάσεις παραγωγής.

3. Αξιολόγηση της συμβολής των προϊόντων PVC ως βιώσιμες λύσεις για τους τελικούς χρήστες: 
α. Από το 2023, εκπόνηση διετούς έκθεσης σχετικά με τη συμβολή των προϊόντων PVC στη μείωση της κλιματικής αλλαγής.  
β.   Έως το 2025, αξιολόγηση των δυνατοτήτων της «μεθοδολογίας αποτύπωσης άνθρακα» ή άλλων κατάλληλων εργαλείων για την 

αξιολόγηση της συμβολής των προϊόντων PVC στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τελικών χρηστών. 

1.  Επιδίωξη της συνεργασίας με διεθνείς και διακυβερνητικούς οργανισμούς για κοινή χρήση της γνώσης, της εμπειρίας και του 
επιχειρηματικού μοντέλου της VinylPlus για τη βιωσιμότητα, και σχετική ετήσια έκθεση. 

2.  Έως το 2024, τακτική συνεργασία με τουλάχιστον μία αναγνωρισμένη ΜΚΟ. 

3.  Συνεργασία με περιφερειακούς και παγκόσμιους φορείς συσχετιζόμενων μερών για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και επικοινωνία 
του μοντέλου βιωσιμότητας VinylPlus σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Ετήσια έκθεση για την πρόοδο, ξεκινώντας από το 2022.

1.  Διαρκής συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων γενεών, σε κοινά σχέδια για αειφόρο ανάπτυξη, και 
την ετήσια σχετική έκθεση.

2.  Έως το 2024, ανάπτυξη τουλάχιστον ενός έργου ετησίως από κοινού με τοπικές κοινωνίες και ιδρύματα/ ενώσεις δημόσιων αρχών για 
προώθηση ενός ή περισσότερων από τους στόχους των ΣΒΑ.

3.  Έως το 2025, ανάπτυξη συνεργασιών με τρεις ιδιοκτήτες παγκόσμιων εμπορικών σημάτων που ασχολούνται άμεσα με τον πελάτη ή 
ηγέτες βιωσιμότητας του ιδιωτικού τομέα με στόχο την πρόοδο ενός ή περισσότερων από τους στόχους των ΣΒΑ.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3
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ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
της VinylPlus 2030 
Κατά την εφαρμογή του προγράμματος του 2030, η VinylPlus δεσμεύεται για τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές:

Μετρήσιμοι στόχοι και προθεσμίες   
Διασφάλιση στόχων λογοδοσίας τους οποίους όλοι οι κλάδοι που συμμετέχουν στη Δέσμευση θα επιδιώξουν 

να επιτύχουν από κοινού.   

Διαφάνεια και λογοδοσία  

Εγγύηση για την ειλικρίνεια, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσω της συμμετοχής τρίτων μερών, στην 

παρακολούθηση και την επαλήθευση της προόδου και των επιτευγμάτων.

Διάλογος και συνεργασία    

Συνεργασία ως ενωμένα μέρη συσχετιζόμενα με το PVC και συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την 

εύρεση λύσεων που κανένα μέρος δεν μπορεί να εφαρμόσει μεμονωμένα.

Επιστημονικές λύσεις και έρευνα    

Διασφάλιση ότι οι τεχνολογίες, οι διαδικασίες και τα υλικά αξιολογούνται σύμφωνα με σταθερούς, 

αξιόπιστους και επιστημονικούς δείκτες βιωσιμότητας.

Προτεραιότητα στην καινοτομία αειφορίας   

Προτεραιότητα στην έρευνα, τον σχεδιασμό και την καινοτομία που ενισχύουν το δυναμικό αειφορίας του PVC.

Επισήμανση και ιχνηλασιμότητα   

Διασφάλιση ότι στους καταναλωτές, στους χρήστες και στους δημόσιους προμηθευτές παρέχονται σαφείς 

και σωστές πληροφορίες, διευκολύνοντας την αναγνώριση βιώσιμων και ανακυκλωμένων προϊόντων.

Παγκόσμια δράση και μεταφορά γνώσης  

Ενεργός ρόλος στην υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης, διασυνοριακής, βιώσιμης και κυκλικής αλυσίδας 

συσχετιζόμενων με το PVC μερών, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της 

συνεργασίας με άλλους περιφερειακούς φορείς PVC σε παγκόσμιο επίπεδο.
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