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Ezzel összefüggésben Portugália 
2018-ban elindította a körforgá-
sos gazdaságra vonatkozó cse-

lekvési tervét (PAEC), amely több 
intézkedést is magában foglal – ezek 
megtalálhatók a körforgásos gazdaság-
ról szóló regionális menetrendekre való 
felkészülésben –, és amelyeket az öt 
Regionális Koordinációs és Fejlesztési 
Bizottság dolgoz ki.

A Regionális Koordinációs és Fejlesztési 
Bizottság által kidolgozott, Lisszabon és 
a Tejo-völgy körforgásos gazdaságára 
vonatkozó regionális menetrendjében 
(AREC-RLVT) bemutatott stratégiát nagy-
ban segítették az alternatívákat, megol-
dásokat és prioritásokat kereső belső, 
ágazati és regionális metabolikai 
tanulmányok. 

Az AREC-RLVT-terv egy stratégiai defi-
níciós eszköz, amely segít a körforgásos 
gazdaság alapelveinek a régió üzleti és 
termelési szerkezetébe, a városok és 
városközpontok működésébe, illetve a 
regionális fejlődés elősegítésébe tör-
ténő integrálásában. A PAEC-program 
szerkezetével összhangban ez volt a 

Az Európai Unió 2015-ben új 
intézkedéscsomagot fogadott el 
annak érdekében, hogy 
egyszerre segítse a tagállamokat 
a körforgásos gazdaságra való 
átállásban, fokozza a globális 
versenyképességet, a 
fenntartható gazdasági 
növekedést, valamint az új 
munkahelyek teremtését.

terjesztési és népszerűsítő folyamatok 
kiindulópontja. A folyamat új, áramlása-
lapú megközelítést hozott létre a területi 
elemzésben, és hozzájárult a következő 
közösségi  támogatás i  keretterv 
előkészítéséhez. 

A körforgásos gazdaság regionális közpo-
litikákba való integrálásával a Regionális 
Koordinációs és Fejlesztési Bizottság által 
kidolgozott, Lisszabon és a Tejo-völgy kör-
forgásos gazdaságára vonatkozó regioná-
lis terv célja a lineáris gazdaság feladása 
a 2020 és 2030 közötti időszakban fel-
merülő strukturális kihívások elkerülése és 
előrejelzése céljából. Ezek a kihívások töb-
bek között az éghajlatváltozás, a techno-
lógiai integráció, a demográfia és az 
erőforrások hiánya.  
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és a Tejo-völgyben

SZEMÉLYES TAPASZTALATOK
A Panorama magazin „Személyes tapasztalatok” 

című rovatában helyi, regionális, országos és 
európai érdekelt felek vázolják a 2014 és 
2020  közö t t i  i dőszak ra  vona tkozó 
eredményeiket ,  va lamint  e lmondják 

véleményüket a 2020 utáni kohéziós politikával 

kapcsolatos jelenlegi és kulcsfontosságú vitákról. A Panorama 
örömmel fogadja az olvasók saját nyelvén készült írásait, 
amelyek közül néhányat következő számainkban 
megjelentetünk. Lépjen velünk kapcsolatba a regio-
panorama@ec.europa.eu címen az iránymutatásokkal és 
határidőkkel kapcsolatos további információkért.

A PANORAMA 

MAGAZIN 

örömmel fogadja 

az Ön írását is!
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