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UZASADNIENIE – STRESZCZENIE FAKTÓW I USTALENIA 

Gospodarka o obiegu zamkniętym to nowa koncepcja polityki europejskiej, która przewiduje 

reformę strukturalną naszej gospodarki umożliwiającą przejście od modelu „wydobyć, zużyć, 

wyrzucić” do modelu cyklicznego, który bardziej odpowiada żywemu systemowi. Aby 

dokonać tej zmiany i przekształcić naszą przyszłość, w grudniu 2015 r. Komisja Europejska 

opublikowała plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. szerokie ramy 

unijnej polityki publicznej, których celem jest zdefiniowanie na nowo naszego podejścia 

społecznego do produkcji i konsumpcji towarów i usług. Polityka spójności, stanowiąca jeden 

z filarów polityki europejskiej, jest postrzegana jako jedno z głównych źródeł inwestycji. 

Ponadto, w poszanowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności, polityka spójności 

zapewnia również najlepsze narzędzia wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Wielopoziomowe zarządzanie, stanowiące rdzeń polityki spójności, opiera się na tej samej 

zasadzie. Obu ww. strategiom politycznym przyświeca zatem ta sama logika i powinny się 

one uzupełniać w dążeniu do wyznaczonych celów politycznych. Musimy uznać i umocnić 

dotychczasowe narzędzia obu tych strategii politycznych, aby w pełni wykorzystać 

wspomniany potencjał. 

Rola polityki spójności w promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym 

W pracach przygotowawczych dotyczących okresu programowania 2014–2020 gospodarki o 

obiegu zamkniętym nie uznano za priorytet polityki w Unii Europejskiej. W związku z tym, 

po przyjęciu planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, podjęto wysiłki w 

celu uznania odpowiednich i dostępnych możliwości inwestycyjnych w ramach europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, które można by dodatkowo wykorzystać do celów 

wdrożenia tego modelu gospodarki.  

Potencjał inwestycyjny na potrzeby lepszego gospodarowania odpadami i położenie 

większego nacisku na zapobieganie powstawaniu odpadów, ich ponowne wykorzystywanie i 

recykling, które stanowią preferowane sposoby przetwarzania odpadów w Unii Europejskiej, 

wynosi 5,5 mld EUR. Ekologiczne procesy produkcyjne i oszczędne gospodarowanie 

zasobami w MŚP to kolejne 2,3 mld EUR. Środki na rzecz polityki spójności mogą posłużyć 

do wsparcia ponownego wykorzystania wody dzięki 15 mld EUR przeznaczonym na 

inwestycje w sektorze wodnym w latach 2014–2020. Dostępne są również istotne możliwości 

finansowania badań naukowych i innowacji, a gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi 

jeden z priorytetów strategii inteligentnej specjalizacji, które nadają kierunek tym 

inwestycjom.  

Gospodarka o obiegu zamkniętym jako siła napędowa zrównoważonego rozwoju 

regionalnego 

Wszystkie miasta i gminy w Unii Europejskiej będą stanowiły siłę napędową środków na 

rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Władze lokalne i regionalne znajdują się najbliżej 

obywateli i lokalnych wyzwań, a tym samym mają lepszy wgląd w trudności i możliwości na 

tym szczeblu. W związku z tym niezwykle istotne jest zapewnienie tym organom 

odpowiedniej niezależności funkcjonalnej i finansowej, szczególnie w odniesieniu do prawa 

do przygotowywania i wdrażania własnych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych, aby pomóc lokalnym 

zainteresowanym stronom w łączeniu strumieni finansowania i planowaniu inicjatyw 

lokalnych na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. 
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Myślenie systemowe jest jedną z podstawowych zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, 

ponieważ warunkiem koniecznym przejścia z modelu liniowego gospodarki na model 

cyrkulacyjny jest współpraca i połączenie modeli biznesowych i produkcyjnych. W 

sprawozdaniu podkreślono również rolę MŚP, które lepiej znają lokalne rynki i mogą 

zwiększać świadomość na temat pozytywnych praktyk w drodze współpracy ze 

społecznościami lokalnymi, a także tworzyć wartość lokalną i zapewniać trwałe miejsca pracy 

na miejscu. Dzięki innowacji i rozwojowi, MŚP zapewniają rynkowi i społeczeństwu nowe 

rozwiązania i modele biznesowe oparte na obiegu zamkniętym. Korzystają one w tym celu z 

polityki spójności, zwłaszcza w zakresie inteligentnej specjalizacji i synergii w ramach 

programu „Horyzont 2020”, europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także z 

inwestycji współfinansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski 

Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) itp. Powinniśmy wspierać te wysiłki i kształtować obie 

wspomniane strategie polityczne w tym kierunku, tak aby dzisiejsze innowacje stały się 

jutrzejszą rzeczywistością. Niestety wciąż brak jest popytu na produkty i usługi w obiegu 

zamkniętym, co często wynika z ich wyższej ceny w stosunku do produktów i usług 

liniowych, lecz nie uwzględnia negatywnych skutków zewnętrznych gospodarki liniowej. 

Ekologiczne zamówienia publiczne w połączeniu z zamówieniami w obiegu zamkniętym 

stanowią doskonałe narzędzia umożliwiające władzom publicznym stworzenie zachęt dla 

rynków gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Podejście makroregionalne jest ponadto kluczem do osiągnięcia współpracy i koordynacji 

regionalnej; umożliwia również stworzenie rynków regionalnych, w szczególności rynków 

surowców wtórnych. Musimy ukierunkować budowanie wspólnego potencjału, na przykład w 

odniesieniu do regeneracji olejów odpadowych i innych możliwości w zakresie recyklingu. 

Programy współpracy transgranicznej i transnarodowej mają zasadnicze znaczenie dla 

zacieśniania współpracy międzyregionalnej w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, 

wspierania symbiozy przemysłowej, zwiększania świadomości oraz wymiany wiedzy i 

najlepszych praktyk. 

Wszystkie te dążenia przyczyniają się do zwiększenia odporności i konkurencyjności 

regionów i społeczności lokalnych na globalnych rynkach. Gospodarka o obiegu zamkniętym 

stanowi źródło lokalnych miejsc pracy i modeli biznesowych, które leżą na sercu Unii 

Europejskiej, jej regionów i władz lokalnych. Jednym z warunków wstępnych stworzenia w 

pełni operacyjnego modelu gospodarki o obiegu zamkniętym jest zwiększenie 

zrównoważonej lokalnej produkcji energii przy jednoczesnym zwiększeniu 

zasobooszczędności i przepływu materiałów odzyskiwanych. Odnawialne źródła energii 

stanowią jeden z głównych filarów wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym, a także 

jedną z najważniejszych inwestycji pośrednich w gospodarkę o obiegu zamkniętym, o 

znacznym potencjale w zakresie pobudzenia tworzenia lokalnych zielonych miejsc pracy. 

Biogospodarka, jako ugruntowany obszar europejskiej polityki publicznej, obejmuje 

kluczowe działania polityczne, które mogą istotnie przyczynić się do wdrożenia gospodarki o 

obiegu zamkniętym. Przejście na surowce biologiczne i biologiczne metody przetwarzania 

pozwoliłoby zaoszczędzić do 2,5 mld ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie do 2030 r., 

przy jednoczesnym ograniczeniu uzależnienia od paliw kopalnych, które stanowi kluczowe 

długoterminowe wyzwanie stojące przed Unią Europejską. Biotechnologia, materiały 

ulegające biodegradacji i nadające się do kompostowania, a także materiały trwałe mają duże 

znaczenie dla zwiększenia efektywności użytkowania zasobów i zachowania cennych 

materiałów w obiegach cyrkularnych. Przyszły potencjał innowacyjny leży w dążeniu do 
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skuteczniejszego zarządzania surowcami biologicznymi, a także w stopniowym wycofywaniu 

substancji toksycznych ze wszystkich materiałów. 

Jednym z pierwszych kroków ustawodawczych w kierunku wdrożenia pakietu dotyczącego 

gospodarki o obiegu zamkniętym był tzw. pakiet odpadowy, w którym zawarto wiele 

niezbędnych przepisów dotyczących właściwego postępowania z odpadami, które stanowi 

największe wyzwanie dla władz lokalnych i regionów. Osiągnięcie celów określonych w 

pakiecie odpadowym nie jest możliwe bez wsparcia finansowego ze środków polityki 

spójności. Mając na uwadze współczynniki recyklingu określone na szczeblu europejskim 

oraz planowany harmonogram wdrożenia, konieczne jest skoncentrowanie inwestycji na 

wyższych poziomach hierarchii odpadów, tak aby można było osiągnąć cele i uniknąć 

długoterminowych blokad technologicznych. Państwa członkowskie powinny wykorzystać 

krajowe strategie na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i krajowe plany gospodarowania 

odpadami jako długoterminowe narzędzia polityczne, które mogą zapewnić wszystkim 

zainteresowanym stronom jasne wytyczne, a Komisji Europejskiej dać sygnał, że państwa te 

są na dobrej drodze do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Marnowanie żywności powszechnie uznaje się za poważny problem gospodarczy i etyczny, 

który wymaga rozwiązania na każdym etapie łańcucha wartości żywności. W Unii 

Europejskiej marnuje się obecnie około 173 kg żywności na osobę rocznie, co stanowi 20 % 

rocznej produkcji żywności w Europie. Lokalne działania okazały się bardzo skuteczne w 

zmaganiu się z tym nadrzędnym wyzwaniem; w całej Europie zrealizowano kilka udanych 

inicjatyw i projektów w tym zakresie. W związku z tym należy zwiększyć możliwości 

finansowania w tym ważnym obszarze polityki. 

Również zaśmiecanie okazuje się być jednym z palących wyzwań w skali świata, które ma 

często największy wpływ na społeczności lokalne i jakość ich życia. Według niektórych 

szacunków sprzątanie kosztuje europejskiego podatnika ok. 25 EUR rocznie, a w niektórych 

państwach członkowskich koszty mogą sięgać nawet 54 EUR rocznie. Należy bardziej 

wspierać rozwiązanie problemu odpadów i zwiększyć finansowanie na ten cel z europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych ze względu na korzyści środowiskowe i społeczne. 

Najbiedniejsze warstwy społeczeństwa są najbardziej dotknięte bezczynnością. Co więcej, 

pierwszym etapem rozwiązania problemu odpadów morskich jest zapobieganie powstawaniu 

odpadów na lądzie. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce spójności po 2020 r.  

Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko strategie infrastrukturalne. 

Dotyczą one również spójności i solidarności społecznej. Stanowią odpowiedź na wyzwania, 

przed którymi stoją społeczności lokalne i regionalne w zakresie sposobów rozwiązania 

najważniejszych kwestii związanych z klimatem. W związku z tym w niniejszym 

sprawozdaniu rozważono wprowadzenie nowego przepisu o warunku wstępnym, służącego 

tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach polityki spójności, tak aby nowe 

programy operacyjne lepiej odzwierciedlały zasady leżące u podstaw tego modelu 

gospodarki. W sprawozdaniu wezwano do wdrożenia odpowiednich metodologii dokładnego 

monitorowania wkładu polityki spójności w stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, a 

także do znacznego zwiększenia wydatków na cele związane z gospodarką o obiegu 

zamkniętym i klimatem w ramach polityki spójności po roku 2020. 
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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie polityki spójności i gospodarki o obiegu zamkniętym 

(2017/2211(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności jego art. 3, oraz 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 4, 11, 

174–178, 191 i 349, 

– uwzględniając porozumienie paryskie, decyzję 1/CP.21, 21. konferencję stron (COP 21) 

konwencji UNFCCC oraz 11. konferencję stron służącą jako spotkanie stron protokołu 

z Kioto (CMP 11), które odbyły się w Paryżu (Francja) w dniach 30 listopada – 11 

grudnia 2015 r., 

– uwzględniając art. 7 ust. 2 i art. 11 ust. 2 porozumienia paryskiego, w których uznaje się 

lokalny, niższy niż krajowy i regionalny wymiar zmiany klimatu i działań w dziedzinie 

klimatu, 

– uwzględniając nowe cele zrównoważonego rozwoju ONZ, w szczególności cel 7, czyli 

„zapewnienie przystępnych cenowo, niezawodnych, zrównoważonych i nowoczesnych 

dostaw energii dla wszystkich”, oraz cel 11, czyli „uczynienie miast i osiedli ludzkich 

bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu 

społecznemu”, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwane dalej 

„rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów”)1, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących realizacji celu „Inwestycje na 

rzecz wzrostu i zatrudnienia” i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1080/20062,  

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/20063, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z 

                                                 
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320. 
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289. 
3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470. 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna”4, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 

dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie 

europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, 

uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich 

funkcjonowania5, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 

(WE) nr 1084/20066, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/20027, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 stycznia 2017 r. zatytułowany „Znaczenie 

przetwarzania odpadów w energię w gospodarce o obiegu zamkniętym” 

(COM(2017)0034), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 stycznia 2017 r. pt. „Sprawozdanie na 

temat wdrażania planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym” 

(COM(2017)0033), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 grudnia 2015 r. pt. „Inwestycje na rzecz 

zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych” (COM(2015)0639), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 grudnia 2015 r. zatytułowany „Zamknięcie 

obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” 

(COM(2015)0614), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2014 r. pt. „Ku gospodarce o obiegu 

zamkniętym: program »zero odpadów dla Europy«” (COM(2014)0398), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2014 r. zatytułowany „Plan działań 

ekologicznych dla MŚP – umożliwienie MŚP przekształcenia wyzwań związanych z 

ochroną środowiska w możliwości biznesowe” (COM(2014)0440), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020” 

– strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu” (COM(2010)2020), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 lutego 2012 r. zatytułowany „Innowacje w 

                                                 
4 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259. 
5 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 303. 
6 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 281. 
7 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 
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służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy” (COM(2012)0060), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 lipca 2012 r. pt. „Inteligentne miasta i 

społeczności – europejskie partnerstwo innowacyjne” (COM(2012)4701), 

– uwzględniając zlecone przez Komisję badanie z grudnia 2017 r. zatytułowane 

„Integration of environmental concerns in Cohesion Policy Funds (ERDF, ESF, CF) – 

Results, evolution and trends through three programming periods (2000-2006, 2007-

2013, 2014-2020)” [Włączanie aspektów środowiskowych do funduszy z zakresu 

polityki spójności (EFRR, EFS, Fundusz Spójności) – wyniki, zmiany i tendencje w 

trzech okresach programowania (lata 2000–2006, 2007–2013, 2014–2020)], 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie inwestycji na rzecz 

zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: ewaluacja sprawozdania na podstawie art. 16 

ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów8, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2016 r. w sprawie Europejskiej 

współpracy terytorialnej – najlepsze praktyki i działania innowacyjne9, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie synergii na rzecz 

innowacyjności: europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program ramowy 

„Horyzont 2020” oraz inne europejskie fundusze i programy unijne na rzecz 

innowacji10, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie oszczędnego 

gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym11, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie możliwości dla MŚP w 

związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym12, 

– uwzględniając deklarację w sprawie inteligentnych wysp z dnia 28 marca 2017 r., 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, art. 1 ust. 1 lit. e) decyzji Konferencji 

Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie procedury udzielania zgody na 

sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy i załącznik 3 do tej decyzji, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 

Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

(A8-0000/2018), 

A. mając na uwadze, że władze lokalne i regionalne odgrywają wiodącą rolę w 

przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, a ich wkład ma kluczowe 

znaczenie dla doprowadzenia do tej zmiany; 

                                                 
8 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0053. 
9 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0321. 
10 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0311. 
11 Dz.U. 265 z 18.1.2017, s. 65. 
12 Dz.U. C 353 z 27.9.2016, s. 27. 
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B. mając na uwadze, że przejście na solidniejszą gospodarkę, która w większym stopniu 

będzie się opierała na obiegu zamkniętym, stanowi wyzwanie dla wszystkich regionów 

europejskich, ale także stwarza dla tych regionów zasadnicze możliwości; 

C. mając na uwadze, że osiągnięcie celów porozumienia paryskiego wiąże się z przejściem 

na gospodarkę, która w większym stopniu będzie się opierała na obiegu zamkniętym; 

D. mając na uwadze, że polityka spójności oferuje nie tylko możliwości inwestycyjne 

umożliwiające zaspokojenie potrzeb lokalnych za pośrednictwem europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, ale również zintegrowane ramy polityczne 

mające pomóc regionom europejskim w sprostaniu licznym wyzwaniom dla ich 

rozwoju, w tym poprzez wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i 

zrównoważonego rozwoju, a także współpracy terytorialnej i budowania zdolności; 

E. mając na uwadze, że obecne ramy prawne polityki spójności nie wspominają o celu, 

jakim jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, a zrównoważony rozwój jest 

horyzontalną zasadą korzystania z europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, jak określono w art. 8 oraz we wspólnych ramach strategicznych 

(załącznik I) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów; 

F. mając na uwadze, że wiele celów tematycznych, które wyznaczono dla europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, żeby zapewnić zgodność ze strategią 

„Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, a także związane z nimi warunki wstępne są istotne dla celów 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

G. mając na uwadze, że art. 6 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów nakłada w 

odniesieniu do operacji wspieranych z europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych obowiązek przestrzegania obowiązującego prawa Unii i przepisów 

krajowych regulujących stosowanie prawa Unii, w tym prawa o ochronie środowiska; 

Rola polityki spójności w promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym 

1. zauważa, że według sprawozdania Komisji na temat wdrażania planu działania na rzecz 

gospodarki o obiegu zamkniętym, przewidziane na okres 2014–2020 wsparcie UE dla 

innowacji, MŚP, gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska wynosi 150 mld 

EUR, a wiele z tych dziedzin przyczynia się do realizacji gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

2. ubolewa jednak, że – jak podkreślono w badaniu zleconym przez Komisję – obecne 

ramy polityki nie pozwalają na pełne wykorzystanie wkładu polityki spójności w 

gospodarkę o obiegu zamkniętym; stwierdza w związku z tym, że definicja obecnych 

kategorii „dziedzin interwencji”, które stosuje się do przydzielania środków 

finansowych, nie obejmuje gospodarki o obiegu zamkniętym jako takiej; 

3. zauważa, że kilka regionów wykorzystało swoje strategie inteligentnej specjalizacji do 

ustalenia priorytetów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym i nakierowania na 

ten cel realizowanych w ramach polityki spójności inwestycji w badania i innowacje; 

4. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Europejskiego Centrum Doskonałości w 
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dziedzinie Zasobooszczędności dla MŚP; 

5. ponownie wyraża pogląd, że gospodarka o obiegu zamkniętym wykracza poza 

gospodarkę odpadami i obejmuje takie dziedziny jak zielone miejsca pracy, energia 

odnawialna, efektywne gospodarowanie zasobami, biogospodarka, gospodarka wodna, 

efektywność energetyczna, odpady żywnościowe, odpady morskie, badania i rozwój 

oraz innowacje w dziedzinach powiązanych; stwierdza jednak, że infrastruktura 

gospodarowania odpadami jest kluczowym elementem ograniczania liniowych 

wzorców produkcji i konsumpcji; 

6. podkreśla istnienie i znaczenie warunków wstępnych dla europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych, związanych z „promowaniem zrównoważonych 

gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami”; wyraża 

jednak ubolewanie z powodu zaniedbania hierarchii postępowania z odpadami oraz 

braku rzetelnej oceny długoterminowego oddziaływania na środowisko wyników 

uzyskanych w wielu sprawach, w których występowało współfinansowanie z 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; 

7. podkreśla znaczenie, jakie ma stosowanie hierarchii postępowania z odpadami jako 

warunek wstępny dla realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym; ponadto dostrzega 

negatywną tendencję inwestowania europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych w niższe poziomy hierarchii postępowania z odpadami, w 

szczególności w zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania i w spalanie, co 

może skutkować nadwyżkami mocy przerobowych i długoterminowym blokowaniem 

technologii, co zagrozi osiągnięciu celów UE w zakresie recyklingu; 

Gospodarka o obiegu zamkniętym jako siła napędowa zrównoważonego rozwoju 

regionalnego 

8. podkreśla znaczenie zasady partnerstwa oraz istotną rolę zainteresowanych podmiotów 

przy opracowywaniu umów o partnerstwie i programów operacyjnych; wzywa do 

rzeczywistego zaangażowania partnerów w procesy polityczne oraz do odpowiedniego 

uwzględnienia w dokumentach programowych celów dotyczących gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

9. zauważa, że projekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, które otrzymały 

wsparcie w ramach polityki spójności, przyniosły większe korzyści regionom bardziej 

rozwiniętym; zachęca zatem regiony słabiej rozwinięte, by zwiększyły wysiłki nad 

osiągnięciem skoku technologicznego, realizując większą liczbę projektów zgodnych z 

zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym; 

10. podkreśla potencjał biogospodarki dla rozwoju regionalnego; wzywa do szerszego 

wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do wdrożenia 

istniejących innowacji, przy jednoczesnym dalszym wspieraniu innowacji w rozwoju 

materiałów pochodzenia biologicznego ulegających biodegradacji i kompostowaniu, 

wytwarzanych z surowców biologicznych zarządzanych w sposób zrównoważony; 

11. apeluje o lepszy dostęp władz lokalnych do finansowania, aby umożliwić inwestycje w 

zielone miejsca pracy i w przemiany energetyczne na szczeblu lokalnym, m.in. w 

efektywność energetyczną, zdecentralizowaną dystrybucję energii i gospodarkę o 
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obiegu zamkniętym; 

12. zwraca uwagę, że spośród 32 programów operacyjnych poddanych przeglądowi pod 

kątem badania dotyczącego włączania aspektów środowiskowych do funduszy z 

zakresu polityki spójności dziewięć dotyczy gospodarki o obiegu zamkniętym, a sześć 

zielonych miejsc pracy; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane obecnie przez 

władze krajowe i regionalne, lecz jednocześnie wzywa państwa członkowskie do 

ujmowania w szerszym zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w ich programach 

operacyjnych i umowach o partnerstwie; 

13. uważa, że przyszłe planowanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

powinno być lepiej zintegrowane z krajowymi planami w zakresie energii i klimatu na 

2030 r.; 

14. wzywa państwa członkowskie, by nasiliły współpracę transgraniczną – w szczególności 

poprzez Europejską współpracę terytorialną – żeby realizować projekty z zakresu 

gospodarki o obiegu zamkniętym; 

15. podkreśla potencjał strategii makroregionalnych, które mogą pomóc w realizacji 

gospodarki o obiegu zamkniętym nie tylko w państwach członkowskich, ale również w 

państwach trzecich położonych na tym samym obszarze geograficznym; podkreśla, że 

strategie te mogłyby wspierać tworzenie rynku surowców wtórnych dla Unii; 

16. ponownie przedstawia swoje stanowisko na temat znaczenia odpowiedniego budowania 

i utrzymywania zdolności w lokalnych, regionalnych i krajowych organach 

publicznych, co ma również duże znaczenie dla przechodzenia na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; zwraca uwagę na istotną rolę, jaką w tej dziedzinie może odegrać pomoc 

techniczna; 

17. podkreśla znaczenie zielonych zamówień publicznych jako siły napędowej gospodarki o 

obiegu zamkniętym, z potencjalnym rynkiem o wartości szacowanej na 1,8 bln EUR 

rocznie, na którym świadczy się roboty budowlane, dostarcza towary i usługi13; 

18. zachęca władze regionalne i lokalne, by dalej inwestowały w edukację i zwiększanie 

świadomości na temat korzyści i zalet wszystkich działań mających na celu wdrożenie 

gospodarki o obiegu zamkniętym, realizowanych za pomocą projektów w ramach 

polityki spójności, a tym samym zwiększały udział obywateli i wpływały na 

zachowania konsumentów; 

Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce spójności po 2020 r. 

19. wzywa Komisję, aby w następnym okresie programowania wdrożyła odpowiednią 

metodologię monitorowania, aby umożliwić dokładne monitorowanie wkładu polityki 

spójności w tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym; 

20. wzywa Komisję, by w przyszłych ramach polityki spójności opracowała nowy przepis o 

warunkach wstępnych, dotyczący tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, na 

                                                 
13 „Ekologiczne zakupy! Podręcznik dotyczący zielonych zamówień publicznych”, wyd. 3, Komisja Europejska, 

2016 r. 
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przykład poprzez opracowywanie strategii na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym; 

21. podkreśla znaczenie, jakie ma zwiększenie wsparcia, którego w ramach polityki 

spójności udziela się na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, oraz 

wzywa do nadania w związku z tym donioślejszej roli celom związanym z gospodarką o 

obiegu zamkniętym; wzywa do kontynuowania w tej dziedzinie innowacyjnych działań 

na obszarach miejskich oraz wzywa Komisję, by w przygotowywaniu wniosków na 

przyszłość jak najlepiej wykorzystywała doświadczenia z okresu 2014–2020; 

22. podkreśla współzależność gospodarki o obiegu zamkniętym i łagodzenia skutków 

zmian klimatu, dlatego wzywa do znacznego zwiększenia w polityce spójności po roku 

2020 wydatków na gospodarkę o obiegu zamkniętym i kwestie klimatyczne; 

° 

° ° 

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 

Komisji. 

 

 


