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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И 
КОНСТАТАЦИИТЕ 

Кръговата икономика е нова европейска политическа концепция, която предвижда 

структурна реформа за преход на нашата икономика от модел „вземи, направи, 

изхвърли“ към цикличен модел, който в по-голяма степен съответства на жива система. 

Ето защо, за да се осъществи този преход и да се създаде нова концепция за нашето 

бъдеще, през декември 2015 г. Европейската комисия публикува Плана за действие за 

кръговата икономика, широка рамка на публичната политика на ЕС, целяща да се 

предефинира подходът на нашето общество към производството и потреблението на 

стоки и услуги. Като една от основните политики на ЕС политиката на сближаване се 

счита за един от основните източници на инвестиции. Освен това, що се отнася до 

принципите на пропорционалност и субсидиарност, политиката на сближаване също 

така осигурява най-добрите инструменти за постигане на кръгова икономика. 

Многостепенното управление, което е основата за политиката на сближаване, се 

осъществява по същия принцип. Следователно тези две обществени политики следват 

една и съща логика и би трябвало да се допълват взаимно, като същевременно постигат 

своите собствени политически цели. Трябва да признаем и засилим съществуващите 

инструменти на политиките в рамките на двете политики, за да използваме докрай 

споменатия потенциал. 

Роля на политиката на сближаване при насърчаването на кръговата икономика 

По време на подготовката на програмния период 2014 – 2020 г. кръговата икономика не 

беше посочена като приоритетна област на политиките в Европейския съюз. Ето защо 

след приемането на Плана за действие за кръговата икономика бяха положени усилия 

да се отчете значимият наличен инвестиционен потенциал в рамките на европейските 

структурни и инвестиционни фондове, който би могъл да бъде допълнително 

оптимизиран за постигането на кръгова икономика.  

Съществува потенциал за инвестиции в размер на 5,5 милиарда евро с цел да се 

подобри управлението на отпадъците и да се сложи акцент върху предотвратяване на 

образуването, повторна употреба и рециклиране на отпадъците – предпочитаните 

варианти за третиране на отпадъците в Европейския съюз. Освен това има 2,3 милиарда 

евро в екологосъобразните производствени процеси и ефективното използване на 

ресурсите в МСП. Политиката на сближаване може да подпомогне повторната употреба 

на вода с 15 милиарда евро, предназначени за инвестиции във водния сектор през 

периода 2014 – 2020 г. Съществуват също така значителни възможности за 

финансиране на научни изследвания и иновации съществуват, а кръговата икономика 

заема приоритетно място в стратегиите за интелигентна специализация, от които се 

ръководят тези инвестиции.  

Кръговата икономика като двигател на устойчивото и регионалното развитие 

Всички градове и общини в Европейския съюз ще бъдат двигател на мерките за 

преминаване към кръгова икономика. Местните и регионалните органи на властта са 

най-близо до гражданите и до местните предизвикателства, като по този начин те имат 

по-добра представа за предизвикателствата и възможностите на местно равнище. 

Поради това е от изключително значение да се осигури подходяща функционална и 

финансова автономност на местните и регионалните власти, особено по отношение на 



 

PE619.126v02-00 4/13 PR\1147890BG.docx 

BG 

правото им да изготвят и прилагат свои собствени стратегии за развитие, водено от 

общностите местно развитие (ВОМР) и интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), 

за да подпомагат местните заинтересовани страни да съчетават потоци от финансиране 

и да планират местни инициативи, насочени към кръговата икономика. 

Мисленето в системи е един от основните принципи на кръговата икономика, тъй като 

преминаването от линеен модел на нашата икономика към кръгов модел може да се 

постигне само чрез сътрудничество и свързване на моделите на стопанска дейност и 

производство. В доклада също така се подчертава ролята на МСП, които познават по-

добре местните пазари и могат да повишат осведомеността за положителните практики 

чрез сътрудничество с общностите и да създават стойност и устойчиви работни места 

на местно равнище. Чрез иновации и развитие МСП предоставят на пазара и на 

обществото нови решения и кръгови модели на стопанска дейност. В този процес те 

разчитат на политиката на сближаване, и особено на интелигентната специализация и 

взаимодействието с „Хоризонт 2020“, европейските структурни и инвестиционни 

фондове, както и на инвестициите, стартирани чрез Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и т.н. Следва да 

подкрепим тези усилия и да приспособим и двете политики в тази насока, като целта е 

днешните иновации да станат утрешни реалности. За съжаление все още няма търсене 

за кръгови продукти и услуги, тъй като те често са по-скъпи, отколкото линейните, 

докато отрицателните външни ефекти на последните не се отчитат. 

Екологосъобразните обществени поръчки в комбинация с кръгови поръчки 

представляват мощен инструмент, с който публичните органи да дадат стимул за 

пазарите в кръговата икономика. 

Освен това макрорегионалният подход е от ключово значение за постигане на 

регионално сътрудничество и координация, както и възможност за създаването на 

регионални пазари, по-специално за вторични суровини. Ето защо ние трябва да 

оптимизираме създаването на съвместни способности, например по отношение на 

регенерирането на отработени масла и друг капацитет за рециклиране. 

Трансграничните и транснационалните програми за сътрудничество са ключови за 

подкрепяне на междурегионалното сътрудничество относно дейностите на кръговата 

икономика, насърчаване на промишлената симбиоза, повишаване на осведомеността и 

насърчаване на обмена на знания и най-добри практики. 

Всички тези усилия целят да направят нашите региони и местни общности по-

устойчиви и конкурентоспособни на световните пазари. Кръговата икономика 

осигурява местни работни места и бизнес модели, чиято база се намира в сърцето на 

Европейския съюз, в неговите региони и местни общини. Една от основните 

предпоставки за постигането на напълно функциониращ модел на кръгова икономика е 

увеличаването на устойчивото и местно производство на енергия, като същевременно 

се увеличава ефективността на ресурсите и потокът от възстановени материали. 

Възобновяемите източници на енергия са един от основните стълбове на кръговата 

икономика, като по този начин представляват една от най-важните непреки инвестиции 

в кръговата икономика и имат значителен потенциал за стимулиране на „зелени“ 

местни работни места. 

Биоикономиката като установена област на европейската публична политика се състои 

от решаващи политически действия, които биха могли да допринесат значително за 
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постигане на кръговата икономика. Преминаването към биологични суровини и 

биологични методи на обработка би могло да спести до 2,5 милиарда тона CO2-

еквивалент годишно до 2030 г., като същевременно намали зависимостта от изкопаеми 

горива, която представлява решаващо дългосрочно предизвикателство за Европейския 

съюз. Биологичните, биоразградимите и компостируеми материали, както и трайните 

материали са важни за постигане на по-висока ефективност на ресурсите и задържане 

на ценните материали в кръговите вериги. Бъдещият потенциал за иновации е в 

постигането на по-ефикасно управление на запасите от биологични суровини, както и 

постепенното извеждане от употреба на токсичните вещества от всички материали. 

Една от първите законодателни стъпки за прилагането на пакета за кръговата 

икономика беше пакетът за отпадъците, който определя много от необходимите 

разпоредби за правилното третиране на отпадъци – основното предизвикателство пред 

местните общини и регионите. Постигането на целите, определени в пакета за 

отпадъците, неизбежно трябва да получава финансова подкрепа по политиката на 

сближаване. Като се имат предвид процентите на рециклиране, определени на 

европейско равнище, и предвиденият срок за прилагане, е необходимо да се насочат 

инвестициите към по-високите нива на йерархията на отпадъците, за да може да се 

постигнат целите и да се избегне дългосрочната технологична зависимост. Държавите 

членки следва да използват националните стратегии за кръговата икономика и 

националните планове за управление на отпадъците като дългосрочни политически 

инструменти, които могат да предоставят ясни насоки за всички заинтересовани страни 

и да сигнализират на Европейската комисия, че са на прав път към постигането на 

кръгова икономика. 

Разхищаването на храни е глобално признато като основен икономически и етичен 

проблем, на който трябва да се обърне внимание във всеки етап от веригата за 

създаване на стойност при храните. Европейският съюз понастоящем разхищава около 

173 килограма храни на глава от населението, което представлява 20% от годишното 

производство на храни в Европа. Действията на местно равнище са се доказали като 

много ефективни в борбата с това мащабно предизвикателство, като из цяла Европа 

съществуват някои успешни инициативи и изпълнени проекти. Ето защо следва да има 

увеличаване на възможностите за финансиране, насочени към тази важна област на 

политиката. 

Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци се оказва също така едно от наболелите 

глобални предизвикателства, което обикновено има най-голямо въздействие върху 

местните общности и качеството им на живот. Някои оценки показват, че почистването 

на такива отпадъци струва на всеки европейски данъкоплатец около 25 EUR на година, 

като в някои държави членки разходите може да достигнат дори до 54 EUR годишно. 

Справянето с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци трябва да бъде насърчавано 

и финансирано по-добре чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, тъй 

като носи и екологични, и социални ползи. Най-бедните слоеве на обществото са най-

силно засегнати от бездействието. Освен това решаването на проблема с морските 

отпадъци трябва да започне с предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на 

отпадъци на сушата. 

Кръгова икономика в политиката на сближаване след 2020 г.  
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Политиката на сближаване и кръговата икономика са не само въпрос на 

инфраструктурна политика, но също така и на социално сближаване и солидарност. Те 

дават отговори на предизвикателствата, пред които са изправени местните и 

регионалните общности относно начините за решаване на най-важните проблеми, 

свързани с климата. Поради тази причина настоящият доклад разглежда възможността 

за въвеждане на нова разпоредба за обвързване с предварителни условия, за да се 

постигне кръгова икономика в рамката на политиката на сближаване, така че да се 

позволи на новите оперативни програми да отразяват по-добре принципите на 

кръговата икономика. Докладът изисква да се въведе подходяща методика за 

проследяване, така че да се наблюдава прецизно приносът на политиката на 

сближаване към постигането на кръгова икономика, и призовава за значително 

увеличаване на кръговата икономика и свързаните с климата разходи в политиката на 

сближаване за периода след 2020 г. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно политиката на сближаване и кръговата икономика 

(2017/2211(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално член 3 от 

него, и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-

специално член 4, член 11, членове 174 – 178, член 191 и член 349 от него, 

– като взе предвид Парижкото споразумение, Решение 1/CP.21 и 21-вата 

конференция на страните (COP21) по РКООНИК, както и 11-ата конференция на 

страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото (CMP11), 

проведена в Париж, Франция, от 30 ноември до 11 декември 2015 г., 

– като взе предвид член 7, параграф 2 и член 11, параграф 2 от Парижкото 

споразумение, в което се признава местното, поднационалното и регионалното 

измерение на изменението на климата и действията в областта на климата, 

– като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие, и по-специално цел 7: 

„осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и 

съвременна енергия за всички“ и цел 11: „превръщане на градовете и селищата в 

приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (наричан по-долу „Регламент за 

общоприложимите разпоредби“)1, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие 

и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни 

места“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1080/20062,  

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета3, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от 

Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално 

                                                 
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320. 
2 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289. 
3 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470. 
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сътрудничество“4, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 

относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-

голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и 

функциониране на такива групи5, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета6, 

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 

и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 

Съвета7, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2017 г., озаглавено 

„Ролята на производството на енергия от отпадъци за кръговата икономика” 

(COM(2017)0034), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2017 г., озаглавено 

„Доклад относно изпълнението на плана за действие за кръговата икономика“ 

(COM(2017)0033), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 декември 2015 г., озаглавено 

„Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от 

приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове“ 

(COM(2015)0639), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено 

„Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ 

(COM(2015)0614), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Към 

кръгова икономика: Програма за Европа с нулеви отпадъци“ (COM(2014)0398), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Зелен 

план за действие за МСП: Да помогнем на МСП да превърнат екологичните 

предизвикателства в бизнес възможности“ (COM(2014)0440), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено 

„Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 

(COM(2010)2020), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 февруари 2012 г., озаглавено 

                                                 
4 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259. 
5 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 303. 
6 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281. 
7 OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 
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„Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“ (COM(2012)0060), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юли 2012 г. относно 

„Интелигентни градове и общини — Европейско партньорство за иновации“ 

(COM(2012)4701), 

– като взе предвид възложеното от Комисията проучване от декември 2017 г., 

озаглавено „Интегриране на въпросите на околната среда във фондовете на 

политиката на сближаване (ЕФРР, ЕСФ, КФ) — Резултати, развитие и тенденции 

през три програмни периода (2000 – 2006, 2007 – 2013, 2014 – 2020 г.)“, 

– като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно инвестициите 

за работни места и растеж – извличане на максимални ползи от приноса на 

европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно 

член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби8, 

– като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2016 г. относно европейското 

териториално сътрудничество – най-добри практики и новаторски мерки9, 

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно полезни 

взаимодействия за иновации: европейски структурни и инвестиционни фондове, 

„Хоризонт 2020“ и други европейски фондове и програми на ЕС за иновации10, 

– като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно ефективното 

използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика11, 

– като взе предвид своята резолюция от 19 май 2015 г. относно „зелен“ растеж и 

възможности за МСП12, 

– като взе предвид Декларацията относно интелигентни острови от 28 март 2017 г., 

– като взе предвид член 52 от своя Правилник, както и член 1, параграф 1, буква д) 

от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно 

процедурата по разрешаване на изготвянето на доклади по собствена инициатива 

и приложение 3 към него, 

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на 

комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-

0000/2018), 

А. като има предвид, че местните и регионалните органи на властта са в авангарда на 

прехода към кръгова икономика и че техният принос е от ключово значение за 

осъществяването на тази промяна; 

Б. като има предвид, че преходът към по-силна и по-кръгова икономика е 

                                                 
8 Приети текстове, P8_TA(2017)0053. 
9 Приети текстове, P8_TA(2016)0321. 
10 Приети текстове, P8_TA(2016)0311. 
11 ОВ С 265, 11.8.2017 г., стр. 65. 
12 ОВ С 353, 1.12.2016 г., стр. 27. 
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предизвикателство за всички европейски региони, но също така предоставя 

ключови възможности за тези региони; 

В. като има предвид, че постигането на целите на Парижкото споразумение 

предполага преминаване към по-кръгова икономика; 

Г. като има предвид, че политиката на сближаване предлага не само възможности за 

инвестиции, с които да се отговори на местните нужди чрез европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), но и интегрирана политическа 

рамка, с която да се помогне на европейските региони да се справят с 

многобройните предизвикателства пред развитието си, включително чрез 

подкрепа за ефективното използване на ресурсите и устойчивото развитие, както 

и чрез териториално сътрудничество и изграждане на капацитет; 

Д. като има предвид, че в настоящата законодателна рамка за политиката на 

сближаване не се споменава като цел преходът към кръгова икономика и че 

устойчивото развитие е хоризонтален принцип при използването на ЕСИФ, както 

е определено в член 8 от Регламента за общоприложимите разпоредби и в Общата 

стратегическа рамка (приложение I) към този регламент; 

Е. като има предвид, че много от тематичните цели, поставени пред ЕСИФ, за да се 

постигне съответствие на тези фондове със стратегията „Европа 2020“ за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и съответното обвързване с 

предварителни условия, са от значение за целите на кръговата икономика; 

Ж. като има предвид, че член 6 от Регламента за общоприложимите разпоредби 

въвежда задължение операциите, подкрепяни от ЕСИФ, да съответстват на 

приложимото право на Съюза и националното право, свързано с прилагането на 

правото на Съюза, включително правото в сферата на околната среда; 

Роля на политиката на сближаване при насърчаването на кръговата икономика 

1. отбелязва, че според доклада на Комисията относно изпълнението на Плана за 

действие за кръговата икономика подкрепата на ЕС за периода 2014 – 2020 г. за 

иновации, МСП, икономика с ниски въглеродни емисии и опазване на околната 

среда възлиза на 150 милиарда евро и много от тези области допринасят за 

постигането на кръгова икономика; 

2. въпреки това изразява съжаление, че както се подчертава в проучване, възложено 

от Комисията, настоящата рамка на политиката не позволява да бъде осъществен 

целият принос на политиката на сближаване за кръговата икономика; отбелязва в 

тази връзка, че определението на съществуващите категории за „области на 

интервенция“, използвани за разпределяне на финансовите средства, не покрива 

кръговата икономика като такава; 

3. отбелязва, че няколко региона са използвали своите стратегии за интелигентна 

специализация, за да определят приоритети, свързани с кръговата икономика, и да 

насочат своите инвестиции в научни изследвания и иновации чрез политиката на 

сближаване към постигането на тази цел; 
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4. приветства създаването на Европейски център за върхови постижения в областта 

на ресурсната ефективност за МСП; 

5. отново изразява становището си, че кръговата икономика излиза извън рамките на 

управлението на отпадъците и включва области като „зелени“ работни места, 

възобновяеми енергийни източници, ефективност на ресурсите, биоикономиката, 

управление на водите, енергийна ефективност, хранителни отпадъци, отпадъци в 

морските води, научноизследователска и развойна дейност и иновации в 

съответните области; отчита обаче, че инфраструктурата за отпадъците е ключов 

елемент за намаляване на линейните модели на производство и потребление; 

6. подчертава наличието и значимостта на обвързването на ЕСИФ с предварителни 

условия, свързани с „насърчаване на икономически и екологично устойчиви 

инвестиции в сектора на отпадъците“; изразява съжаление обаче, че се 

пренебрегват йерархията на отпадъците и липсата на солидна екологична оценка 

на дългосрочните резултати в значителен брой случаи, съфинансирани от ЕСИФ; 

7. подчертава значението на прилагането на йерархията на отпадъците като 

предпоставка за постигането на кръгова икономика; освен това отчита 

отрицателна тенденция към инвестиране на ЕСИФ в по-долни нива на йерархията 

на отпадъците, по-специално съоръжения за механично-биологично третиране 

(МБТ) и изгаряне, което може да доведе до свръхкапацитет и дългосрочна 

технологична зависимост, като по този начин застраши постигането на целите за 

рециклиране в ЕС; 

Кръговата икономика като двигател на устойчивото и регионалното развитие 

8. подчертава значението на принципа на партньорство и важната роля на 

заинтересованите страни по време на изготвянето на споразуменията за 

партньорство и оперативните програми; призовава за истинско включване на 

партньорите в процесите на изготвяне на политиките и за адекватно включване на 

целите, свързани с кръговата икономика, в програмните документи; 

9. отбелязва, че проектите, свързани с кръговата икономика, които са получили 

подкрепа по политиката на сближаване, са довели до по-големи ползи за по-силно 

развитите региони; следователно насърчава по-слабо развитите региони да 

увеличат усилията си за постигане на технологичен скок, като осъществяват 

повече проекти, които отговарят на принципите на кръговата икономика; 

10. подчертава потенциала на биоикономиката за регионалното развитие; призовава 

за по-широко използване на ЕСИФ за прилагане на съществуващи иновации, като 

същевременно се продължи подкрепата за иновациите в развитието на 

биологични, биоразградими и компостируеми материали, произведени от 

устойчиво управлявани биологични суровини; 

11. призовава за по-добър достъп до финансиране за местните органи, с което да се 

даде възможност за инвестиции в „зелени“ работни места и в местния енергиен 

преход, включително в енергийната ефективност, децентрализираното 

разпределение на енергията и кръговата икономика; 
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12. посочва, че в извадка от 32 оперативни програми, изследвани при проучване, 

свързано с интегрирането на въпросите на околната среда във фондовете по 

политиката на сближаване, девет са съдържали мерки за кръговата икономика, а 

шест – за „зелени“ работни места; приветства извършените усилия от страна на 

националните и регионалните органи, но в същото време призовава държавите 

членки да интегрират по-пълноценно кръговата икономика в своите оперативни 

програми и споразумения за партньорство; 

13. счита, че бъдещото планиране на ЕСИФ следва да бъде по-добре интегрирано в 

националните планове за енергетиката и климата за 2030 г.; 

14. призовава държавите членки да насърчават трансграничното сътрудничество, по-

специално чрез европейското териториално сътрудничество (ЕТС), за прилагане 

на проекти, свързани с кръговата икономика; 

15. подчертава потенциала на макрорегионалните стратегии да помогнат за 

постигането на кръгова икономика не само в държавите членки, но също и в трети 

държави, разположени в същия географски район; подчертава, че тези стратегии 

биха могли да подпомогнат създаването на пазар за вторични суровини за Съюза; 

16. повтаря становището си, че е важно адекватното изграждане и поддържане на 

капацитета на местните, регионалните и националните публични органи, което 

също е тясно свързано с прехода към кръгова икономика; подчертава важната 

роля, която би могла да изпълнява техническа помощ в тази област; 

17. подчертава значението на екологосъобразните обществени поръчки като двигател 

на кръговата икономика с потенциален пазар, оценяван на 1,8 билиона евро 

годишно, за доставка на обществени строителни дейности, стоки и услуги13; 

18. насърчава регионалните и местните органи да продължат да инвестират в 

образование и повишаване на осведомеността за ползите и предимствата на 

всички действия за постигане на кръгова икономика чрез проектите по 

политиката на сближаване, като по този начин се увеличава участието на 

гражданите и се повлиява поведението на потребителите; 

Кръговата икономика в политиката на сближаване след 2020 г. 

19. призовава Комисията за следващия програмен период да прилага подходяща 

методика за проследяване, за да даде възможност за точно наблюдение на приноса 

на политиката на сближаване към постигането на кръгова икономика; 

20. призовава Комисията да изготви, в рамките на бъдещата политика на сближаване, 

нова разпоредба за обвързване с предварителни условия, свързана с постигането 

на кръгова икономика, например чрез разработването на стратегии за кръгова 

икономика; 

21. подчертава, че е важно да се увеличи подкрепата на политиката на сближаване за 

                                                 
13 „Купувайте екологосъобразно!  Ръководство за зелени обществени поръчки“, 3-то издание, Европейска 

комисия, 2016 г. 
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устойчиво градско развитие, и призовава да бъде възложена по-важна роля на 

целите, свързани с кръговата икономика, в този контекст; призовава да продължат 

иновативните градски дейности в тази област, и призовава Комисията да използва 

максимално поуките, извлечени през периода 2014 – 2020 г., при изготвянето на 

предложения за бъдещето; 

22. подчертава взаимозависимостта между кръговата икономика и смекчаването на 

последиците от изменението на климата и поради това призовава за значително 

увеличаване на свързаните с икономиката и климата разходи в политиката на 

сближаване след 2020 г.; 

° 

° ° 

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 

 


