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Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа 

Да бъдеш устойчив или да не бъдеш

По време на представянето на разочароващите финансови резултати за третото 
тримесечие, на 20 октомври 2011 г. главният изпълнителен директор на най-големия 
производител на бои определи основния проблем на своето дружество: „нарастване на 
цените на ресурсите подобно на цунами“. При общ оборот от 4 милиарда евро 
разходите за ресурси се покачиха в рамките на една година взривообразно до 700-800 
милиона евро. В същата седмица Bloomberg News публикува, че нефтените и газовите 
предприятия изразходват тази година рекордната сума от 70 милиарда долара за 
проучвания. Те „изцеждат“ планетата, за да добиват ресурси на най-труднодостъпните 
места. Стигат до крайности, например в Арктика, в дълбоки тропични води и в близост 
до Антарктика. Тези два примера показват до каква степен са изчерпани природните 
ресурси и колко спешно е те да бъдат използвани ефикасно.

Съгласно прогнозите през 2050 година населението на планетата ще бъде 9 милиарда.  
Всички тези хора се стремят към по-добър живот и търсенето на природни ресурси ще 
нарасне значително. Съгласно Организацията по прехрана и земеделие до тогава 
производството на храни трябва да се увеличи със 70 %. Както е посочено в пътната 
карта, ако равнището на използване на ресурсите остане същото, до 2050 г. ще се 
нуждаем от еквивалента на повече от две планети, които да поддържат живота ни. 

За да осигурим благосъстоянието си и да предоставим на бъдещите поколения 
възможността да се наслаждават на същите облаги, които ние ползваме, трябва да 
започнем да действаме в рамките на възможностите на нашата планета и да отделим 
икономическия растеж от използването на ресурсите. Физическият растеж има 
граници: изчерпват се ресурсите, които поддържат както икономиките, така и 
ежедневието ни. Но недостигът се увеличава не само вследствие на геологични и други 
природни ограничения: политическите фактори играят все по-важна роля. Някои 
държави затварят границите си за определени ресурси, тъй като искат да запазят 
използването им за себе си. Все повече използването на ресурси ще се свързва с 
икономическа и политическа уязвимост и борби за власт. Последствията ще бъдат 
покачване на цените на суровините, ценова нестабилност и нарастващ остър недостиг 
на основни природни ресурси. Въпреки това предизвикателствата ще бъдат различни за 
възобновяемите и невъзобновяемите ресурси. Основното предизвикателство за 
възобновяемите ресурси е да се осигурят равнища на използване с максимално 
устойчив добив, като същевременно се гарантира справедлив достъп до тях. По 
отношение на невъзобновяемите ресурси основната ни задача е да не допуснем те да 
бъдат изчерпани или да станат прекалено скъпи, както и да се сведе до минимум 
отрицателното въздействие от извличането им  върху околната среда.

Следователно необходимостта от извършване на преход към общество, което използва 
ресурсите ефективно, е обусловена не само от икономически причини, но и от причини, 
свързани с околната среда. Да използваме ресурсите по-ефективно е просто 
икономическа необходимост. И ако това важи за икономиката като цяло, то със 
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сигурност е валидно и за нашите предприятия: само устойчивите предприятия ще имат 
бъдеще. От основно значение е да осъзнаем и да използваме изцяло икономическите 
възможности, които ни предлага по-голямата ефективност на ресурсите. Във време на 
икономически затруднения ефективното използване на ресурсите може да действа като 
двигател за създаване на работни места и на здравословна жизнена среда, като 
същевременно намалява зависимостта ни от все по-скъпи природни ресурси. При една 
такава коренна промяна неизбежно ще има както печеливши, така и губещи.  За да се 
предпазят губещите и да се подкрепят печелившите, е необходимо да поставим целите 
си и да определим действията, които са необходими за тяхното възможно най-бързо 
постигане. Освен върху производството, трябва да насочим вниманието си върху 
потреблението. Едно от предизвикателствата за близкото бъдеще е да извършим 
промяна в моделите си на потребление, включително в хранителния режим на хората, 
като се имат предвид ограничените ресурси, с които разполага планетата.

Необходимо е да не забравяме, че в това начинание ЕС не е сам. Изправени пред 
екологични и икономически предизвикателства, други държави вече радикално 
подобряват ефективността на ресурсите си. Понастоящем Япония е водеща в тази 
насока, като в периода 2000-2005 г. е намалила разхода си на ресурси с 14 %, веднага 
след предишни периоди на съкращения1. Китай и държави като Индия и Бразилия също 
все повече осъзнават икономическата необходимост от извършване на промени. 
Пазарът на продукти, съобразени с околната среда, се очаква да има изключителен 
растеж. Общите постъпления от продажби на екологичната индустрия се оценяват 
например на 1,7 трилиона евро на година, а растежът й  –  на 5 % годишно. Трябва да се 
стремим ЕС и европейските предприятия да заемат предни позиции при прехода към 
екологосъобразен растеж. В бъдеще предприятията или ще бъдат устойчиви, или няма 
да съществуват въобще. Въпросът не е дали нашите индустрии ще станат по-
устойчиви, а дали ще успеят да извършат този преход достатъчно бързо, за да оцелеят 
на международно равнище.

Ресурсната криза придобива заплашителни размери 

Действително ли се изчерпват ресурсите? Типичен случай е фосфорът, който е вече 
много оскъден ресурс. От деветдесетте години насам САЩ и Китай пазят този ресурс 
за себе си. Други по-големи находища се намират в Северна Африка, която 
понастоящем е обхваната от вълнения и смут. ЕС трябва да осигури достъпността до 
фосфор, тъй като без този специфичен елемент човешката раса няма да оцелее. В 
световен мащаб добивът е пет пъти повече от количеството, което човечеството 
понастоящем консумира с храната. Вече е възможно фосфор да бъде добиван например 
от утайка от пречистването на отпадъчни води, но този процес трябва да се ускори.  
Още през 2020 г. ЕС би могъл да бъде напълно независим от внос на фосфор.

Друг пример са редкоземните елементи, които са от основно значение за успешното 
извършване на прехода към устойчива енергия. Парадоксално е, че със сегашните 
технологии би било невъзможно да се задоволи търсенето на редкоземни елементи за 

                                               
1 Работен документ на службите на Комисията № 1, придружаващ съобщението на Комисията 
COM(2011)571.
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соларни панели и вятърни турбини, които са необходими за постигане на настоящите 
ни цели по отношение на възобновяемите енергии. И ако се ръководим от стремежа все 
повече да разчитаме на електрически автомобили, най-вероятно ще се увеличи 
значително количеството литий, което ще ни бъде необходимо.

Прекалява се и с използването на по-често срещаните ресурси.  Преките икономически 
разходи, свързани със загубата на биологично разнообразие, загубата на орна земя 
(горния почвен слой), на качеството на водата и въздуха може да не са видни 
понастоящем, но разходите за възстановяването им ще бъдат много по-високи от тези, 
необходими за запазване на статуквото. Биологичното разнообразие представлява 
основата за толкова много неща, които ние приемаме като дадености. Екологичната, 
икономическата и социалната стойност на биологичното разнообразие е от основно 
значение за икономическото и техническото развитие. Производителността на 
риболовната промишленост и на улова на морски дарове например зависят от 
естествените екологични системи. Въпреки това всяка седмица на планетата се 
унищожават скъпоценни видове, без да се вземат предвид възможните последствия.

Всички тези примери несъмнено показват, че ЕС се нуждае от възприемане на 
стратегически подход, за да се изправи пред комбинираните икономически, екологични 
и социални предизвикателства. Стратегията за ефективно използване на ресурсите, 
водеща инициатива на Комисията, е един такъв подход. Ние приветстваме тази 
стратегия, тъй като трябва да превърнем икономиката си в устойчива икономика. За 
тази цел обаче трябва да постигнем по-добра съгласуваност в политиките, както и 
включване на устойчивостта във всички области на политиката, включително и в 
икономическата ни политика.  

Пътна карта на Комисията за ефективно използване на ресурсите в Европа

Би трябвало всички да подкрепим визията на Европейската комисия: До 2050 г. 
икономиката на ЕС ще се разрасне по начин, съобразен с ограничените ресурси и 
възможности на планетата, като по този начин ще допринесе за глобалната 
икономическа промяна. Нашата икономика ще бъде конкурентоспособна, приобщаваща 
и способна да осигурява висок стандарт на живот с много по-слабо въздействие върху 
околната среда.  Всички ресурси ще се управляват устойчиво ― от суровините до 
енергията, водата, въздуха, земята и почвата.  Ще са постигнати важни цели в борбата с 
изменението на климата, а биологичното разнообразие и зависещите от него 
екосистемни услуги ще бъдат защитени, оценени и в голямата си част възстановени.

Някои биха могли да стигнат до заключението, че целите и действията ни по 
отношение на изменението на климата са достатъчни, за да тръгнем по пътя към 
устойчивост и към осъществяването на тази визия. Но в действителност това не е 
достатъчно. Ефективността на ресурсите е много широка концепция, която трябва да 
обхване всички наши природни ресурси. Ето защо Комисията е права да се застъпва за 
всеобхватен подход. Пътната карта засяга правилните проблеми: нейната цел е да 
повишава устойчивото потребление и производство, да превръща отпадъците в 
ресурси, да подпомага научните изследвания и иновациите, постепенно да премахва 
вредните за околната среда субсидии, да оценява и взема под внимание екосистемните 
услуги, да се бори срещу загубата на биологично разнообразие, да премине към кръгова 
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икономика, да постигне добри стандарти на качество на водата и въздуха, да сложи 
край на нетното усвояване на земя до 2050 г., да постигне добро екологично състояние 
на всички морски води в ЕС и риболов с максимален устойчив улов до 2015 г.

Както Комисията правилно посочва, в индустриализираните държави на храните, 
жилищното строителство и мобилността се дължат 70―80 % от съвкупното екологично 
въздействие по време на жизнения цикъл. Ето защо на тези аспекти трябва да се обърне 
особено внимание и те да се вземат предвид  всеобхватно както чрез въвеждане на 
законодателство за климата и енергията, така и чрез инициативи за отчитане на общото 
използване на ресурсите.

Перспективи

Извършеният анализ на пътната карта е отличен. Но за да осъществим представената 
визия, трябва да действаме на няколко фронта. Европейската комисия изглежда е много 
внимателна при избора на политическите инструменти и цели, които предлага. 
Амбициите, посочени във визията, не са отразени в инструментите. Пътната карта за 
съжаление не определя ясно законодателните инструменти, които биха могли да бъдат 
използвани, като същевременно също така не е достатъчно ясна ролята на европейските 
предприятия. В крайна сметка до голяма степен нашите предприятия ще прилагат 
необходимите промени. За да може преходът да бъде извършен достатъчно бързо, 
предприемаческата общност трябва да бъде ангажирана в много по-голяма степен.  
Съвместно с промишлеността следва да се разработи подробен план за извършване на 
прехода, например в контекста на бъдещата „Платформа на ЕС за преход към 
ефективност на ресурсите“.

Друго слабо място е ролята на държавите-членки. Те сериозно изостават по отношение 
на прилагането на политиките на ЕС и разработването на национални политики за 
ресурсите.  Комисията следва да наблегне на този проблем. Един начин за справяне с 
него би било включването на ефективността на ресурсите в Европейския семестър за 
координиране на политиката в областта на икономиката. Като се има предвид 
икономическата значимост на ефективността на ресурсите, това подхожда напълно на 
останалите критерии. Освен това Комисията следва да предложи ясна подкрепа за 
разработването на национални политики относно ефективността на ресурсите.

Също така ще ни бъде необходимо да осъществим преход от данъчно облагане на 
трудовите доходи към екологично данъчно облагане, основано на ресурсите. Това е от 
изключителна важност не само от гледна точка на използването на ресурсите, но също 
така и от фискална гледна точка: През следващите години ще се борим с намаляваща 
данъчна основа, тъй като населението все повече застарява и ще бъдат необходими 
нови източници на приходи. Ще трябва да се заемем сериозно и с постепенното 
премахване на вредните за околната среда субсидии. Това са субсидии, които двойно 
натоварват бюджетите ни: първо при изплащането на парите и след това, в дългосрочен 
план, когато трябва да се възстановят причинените на околната среда щети.

Важно е да използваме възможно най-бързо всички икономическите ползи от този 
преход. Комисията следва да побърза да представи предложения, които биха могли да 
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създадат действителен вътрешен пазар за екологични продукти, което ще даде нов 
импулс на предприятията, които инвестират в ефективността на ресурсите. Това 
означава да се въведат подобрени изисквания към екомаркировката и екодизайна, както 
и общи правила по отношение на екологосъобразните обществени поръчки. Особено 
обещаващи изглеждат възможностите, свързани с нови правила за екодизайн.

С цел да се постигне преходът към ефективно използване на ресурсите в Европа, 
полагането на целите е от основно значение. Тези цели трябва да бъдат функционални 
и измерими. Идеално би било е да се определи една генерална цел и индикатор, 
отразяващ прогреса в ЕС като цяло. Изключително важно е той да отразява напълно 
отпечатъка на ЕС по отношение на използването на ресурси, включително на 
ресурсите, използвани извън ЕС. С право Комисията стига до заключението, че е 
необходимо да се извърши повече работа преди да получим пълния набор от 
необходими индикатори, поради което приветстваме предвидените от Комисията 
широки консултации със заинтересованите лица. Не бива да губим време, но трябва да 
се обърне внимание на това, че вече е извършена значителна работа в това отношение 
от страна на държавите-членки и например Евростат, Европейската агенция за околната 
среда и Съвместния изследователски център.  На разположение са вече индикатори за 
отпадъците, качеството на въздуха, водата и почвата. От основно значение е да 
започнем вече да използваме тези индикатори за измерване на прогреса на подцелите, 
които успяхме да положим сега вместо през 2013 г.

Успоредно с това следва да дадем ход на пилотни проекти с цел да се премине към 
кръгова икономика в областите, където нуждата е най-голяма и възможностите 
съществуват, както е в случая с фосфора.

Ролята на Европейския парламент

Европейският парламент трябва да играе решаваща роля по отношение на ефективното 
използване на ресурсите в Европа и преобразуването на нашата икономика. Трябва да 
се преодолее собственият интерес, насочен към краткосрочна икономическа печалба. 
Този собствен интерес играе обаче консервативна роля не само в рамките на 
предприемаческата общност.  И в Европейската комисия се водиха значителни борби 
относно мястото на ефективността на ресурсите в политическия дневен ред и относно 
пътната карта.

Европейският парламент следва да стои над тези краткосрочни икономически печалби 
и да се съсредоточи върху бъдещето. Това е нашата отговорност в качеството ни на 
политици.

Европейският парламент е този, който трябва да установява възможностите за 
ускоряване на прехода към ефективно използване на ресурсите в Европа и да се 
застъпва за тях . Членовете на Европейския парламент трябва да убедят своите 
национални партньори относно значимостта на проблема, за да влезе той в 
политическия дневен ред на държавите-членки, а не само в Брюксел.

След провеждането от страна на Комисията на широки консултации със 
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заинтересованите лица, както и след дискусиите на автора с представители на 
европейските предприятия, неправителствени организации и държавите-членки, 
заключението е ясно. Необходими са последователна политика на ЕС и ясно 
определена визия за бъдещето. Ясната визия ще даде на предприятията ясен сигнал 
относно дългосрочните цели, които трябва да бъдат постигнати. Последователната 
европейска политика, ръководена от най-добрите налични индикатори и цели, ще им 
предостави сигурността, от която имат нужда, за да извършат необходимите 
инвестиции с цел възвръщане на конкурентоспособната им позиция.

Европейският парламент следва да демонстрира отговорността си не само като 
подкрепя пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и настоява за 
действие, там където е възможно, но и при разрешаването на проблеми, свързани с 
конкретни мерки, пред които ще бъдем изправени през следващите години от нашия 
мандат. Текущите преразглеждания на политиките в областта на селското стопанство и 
рибарството, както и на регионалната политика, естествено представляват част от тази 
стратегия. От първостепенно значение е настоящата Седма програма за действие за 
околната среда да се съсредоточи върху концепцията за ефективност на ресурсите и 
тази концепция да продължава да се развива в рамките на следващия план за действие 
за устойчиво потребление и производство.

Парламентът следва да подчертае неотложността на въпросите, свързани с 
ефективността на ресурсите. Не можем да си позволяваме да подценяваме ролята, която 
недостигът на ресурси ще играе по отношение на бъдещото ни благосъстояние. Ето 
защо трябва да продължаваме да разработваме стратегията както на равнището на ЕС, 
така и основно на равнището на държавите-членки и последователно да интегрираме 
ефективността на ресурсите в останалите политики.

___________________


