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SECTION III — COMMISSION
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Budżet 2013 Projekt budżetu 2014 Stanowisko Rady 2014 Różnica Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
02 04 02 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Regionalne klastry MŚP na rzecz gospodarki obiegowej
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Z powodu obaw o niedostatek ograniczonych zasobów, rosnącej presji na zasoby odnawialne, powiązanego 
z tym wzrostu cen rynkowych i ich wahania oraz w celu uniknięcia niestabilności gospodarczej i niepokojów 
społecznych w polityce opracowano i wdrożono instrumenty i środki dotyczące wykorzystywania zasobów, 
które umożliwiają spełnianie potrzeb rosnącej populacji światowej, bez narażania na szwank potrzeb 
przyszłych pokoleń. Na szczeblu UE do tych instrumentów należy unijny Plan działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, wprowadzony w 2011 r. Ten plan działania opiera się na wcześniejszych aktach 
prawnych i strategiach (np. dyrektywa w sprawie ekoprojektu, strategia tematyczna w sprawie zasobów 
naturalnych, polityka w dziedzinie odpadów)* oraz oferuje ramy dla bardziej szczegółowych strategii, np. 
dotyczących zmian w projekcie produktów, większego stopnia ponownego użycia, recyklingu i 
zastępowania materiałów oraz oszczędności zasobów.
Choć wypracowano postępy, uważa się, że osiągnięcie większej zasobooszczędności nie jest działaniem 
wystarczającym, ponieważ większym oszczędnościom zazwyczaj towarzyszy zwiększone zużycie (efekt 
odbicia). W następstwie zaleceń Rady w sprawie środków pobudzających zieloną gospodarkę obiegową** 
podkreślono konieczność ustabilizowania i doprecyzowania planu zasobooszczędności***. Stwierdzono, że 
ustanowienie „gospodarki obiegowej” jest ważnym środkiem na drodze ku dematerializacji i zwiększenia 
ponownego użycia, recyklingu i zastępowania materiałów. Na przykład w Chinach dążenie do gospodarki 
obiegowej przejawia się w uchwaleniu prawodawstwa w dziedzinie działań na rzecz redukcji, ponownego 
użycia i recyklingu w procesie produkcji, obiegu i konsumpcji. Uważa się, że na szczeblu UE, chociaż 
istnieje prawo promujące na przykład ekoinnowacje, brak jest ambitnego, spójnego, strategicznego i 
całościowego podejścia umożliwiającego przejście od innowacji stopniowych do innowacji radykalnych. Z 
drugiej strony, uważa się, że niepewność prawna i polityczna może potencjalnie zagrażać konkurencyjności 
dobrze prosperującego przemysłu ekologicznego, a tym bardziej przemysłu obiegowego. Tymczasem 
potencjalne korzyści są znaczne.
Według analizy przeprowadzonej przez McKinseya dla Fundacji Ellen MacArthur**** koszty netto 
oszczędności materiałów w gospodarce obiegowej na szczeblu UE w perspektywie do 2025 r. szacuje się na 
340 do 380 mld USD rocznie w przypadku „scenariusza przejściowego” oraz na 520 do 630 mld USD w 
przypadku „scenariusza zaawansowanego”, z uwzględnieniem tylko części przemysłu wytwórczego. Do 
dodatkowych zakładanych korzyści można zaliczyć złagodzenie wahań cen i ryzyka związanego z podażą, 
potencjalne korzyści dla zatrudnienia i długoterminową odporność gospodarki. Aby uzyskać te korzyści, 
należałoby podjąć odważne i kreatywne działania w celu zerwania z modelem linearnym działającym na 
zasadzie „pozyskaj, wykorzystaj, wyrzuć”.
Opis projektu
Cele
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Na ścieżkę ku gospodarce obiegowej wkroczyło już wiele pionierskich przedsiębiorstw. Są wśród nich np. 
przedsiębiorstwa wspierające projektowanie zgodne z gospodarką obiegową, np. podejście Cradle to 
Cradle®, jak też nowe innowacyjne modele biznesowe, np. dotyczące wspólnej konsumpcji*****. Fundacja 
Ellen MacArthur sformułowała następujące zasady gospodarki obiegowej:projektowanie odpadów –
produkty są projektowane z uwzględnieniem cyklu demontażu i ponownego użycia, 2) ścisłe rozróżnienie 
składników zużywalnych i trwałych – produkty zużywalne muszą być bezpiecznie zwracane do biosfery, a 
produkty trwałe podlegają różnym cyklom regeneracji w celu ponownego użycia lub redystrybucji do 
ostatniego etapu recyklingu, 3) energia napędzająca powyższe cykle powinna być z definicji odnawialna.
Projekt pilotażowy zakładający ponadsektorową współpracę i udział na szczeblu lokalnym i regionalnym 
może zaoferować empiryczny wgląd w faktyczną realizację tej koncepcji oraz może stanowić ważny 
materiał wyjściowy do testów i formułowania wniosków, również na potrzeby redefinicji etapów w cyklu 
obiegowym. W związku z tym działania prowadzone przez małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach 
lokalnych klastrów mogą stanowić istotny punkt wyjścia.
Stwierdzono, że należy zająć się w pierwszej kolejności następującymi wyzwaniami******, których analiza 
empiryczna jest zatem kluczowym celem proponowanego projektu pilotażowego:
– Istniejące europejskie i krajowe ramy prawne i polityczne mogą mieć decydujące znaczenie w 
promowaniu szybkiej transformacji lub mogą stawiać wyzwania potencjalnie utrudniające skuteczną 
realizację. Czy istniejące strategie polityczne i programy finansowe zapewniają wystarczające wsparcie? 
Celem jest zbadanie, przed jakimi wyzwaniami natury regulacyjnej lub politycznej stoją przedsiębiorstwa i 
jakie instrumenty mogą zapewnić zachęty do radykalnych innowacji.
– Istniejące inicjatywy przemysłowe, takie jak brytyjski program krajowej symbiozy przemysłowej 
(National Industrial Symbiosis Programme) doprowadziły do oszczędności zasobów, ale uznaje się, że 
rzadko wpływały one na podstawowe modele produkcji i konsumpcji. Platforma wspierająca gromadzenie 
danych i dzielenie się nimi, upowszechnianie najlepszych praktyk i promowanie współpracy typu business-
to-business ma decydujące znaczenie dla organizacji i zaangażowania bardziej zróżnicowanej grupy 
sektorów przemysłowych oraz wielu różnych przedsiębiorstw. Może to stanowić ważny punkt wyjściowy 
dla dalszego pogłębiania i przyspieszania postępu.
– W celu likwidacji istniejących luk w wiedzy należy również ułatwiać współpracę między środowiskiem 
naukowym zajmującym się materiałoznawstwem, uczelniami w dziedzinie techniki projektowej i 
przedsiębiorstwami, aby umożliwić dalsze dzielenie się wiedzą. 
– Wymagana jest również dokumentacja w zakresie sukcesów i porażek we wdrażaniu gospodarki 
obiegowej, tak aby możliwa była wymiana informacji na temat tworzenia wartości oraz przyszłych wyzwań, 
które należy uwzględnić.
– Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) borykają się ze słabym dostępem do danych i 
informacji dotyczących kolejnych etapów przechodzenia na gospodarkę obiegową, ich złą jakością i małą 
spójnością. Uznaje się, że częściej mogą być one poddawane znacznej presji i mogą ponosić wysokie koszty 
transakcyjne (np. rozwój potencjału i umiejętności). Chociaż istnieją pierwotne platformy wymiany, np. 
Circular Economy 100 prowadzona przez Fundację Ellen MacArthur, to zwykle skupiają się one na dużych 
przedsiębiorstwach lub na skali globalnej. Wiąże się to z ryzykiem, że MŚP przystępują do tego procesu na 
etapie, na którym znaczna część nowo budowanego rynku została już ukształtowana przez niewielką liczbę 
dużych przedsiębiorstw. Jednak MŚP są uważane za główny element stabilności gospodarczej Europy z 
uwagi na ich rolę ośrodków innowacji i możliwości zatrudnienia.
Perspektywy
Jak dotąd istniejące projekty (pilotażowe) dotyczące koncepcji gospodarki obiegowej koncentrowały się 
głównie na zamykaniu cykli obiegu metali i minerałów. W swojej rezolucji z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie 
Europy efektywnie korzystającej z zasobów*******, w tytule dotyczącym kapitału naturalnego i usług 
ekosystemowych Parlament Europejski wzywa 
Komisję do wykorzystania najlepszych praktyk w dziedzinie efektywnego korzystania z zasobów, aby 
opracować odpowiednie kryteria i rozpocząć programy pilotażowe odnośnie do szeregu zasobów, np. 
fosforu, tak aby w 2020 r. osiągnąć 100% poziom ich ponownego wykorzystania oraz zoptymalizować ich 
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wykorzystanie i recykling; a także zaznacza, że takie projekty powinny być finansowane bezpośrednio z 
budżetu UE.
W związku z tym apelem oraz z kluczowymi celami wymienionymi powyżej celem proponowanego 
projektu pilotażowego byłoby stworzenie 2-3 klastrów, obejmujących szereg przedsiębiorstw z różnych 
branż przemysłowych. Byłyby to przedsiębiorstwa oferujące zarówno komponenty zużywalne, jak i trwałe, 
tak aby inicjatywa wykraczała poza rozpatrywanie indywidualnych materiałów. Aby to umożliwić, projekt 
będzie musiał zapewnić zarówno fachową wiedzę w dziedzinie restrukturyzacji, jak i najnowszą wiedzę 
naukową. Pierwszy rodzaj wiedzy mogą udostępnić podmioty doradcze zajmujące się zarządzaniem i 
rozwojem organizacyjnym, natomiast drugi rodzaj wiedzy można pozyskać dzięki nawiązaniu partnerstwa z 
instytucjami naukowymi i ośrodkami innowacji, współpracy i transferu technologii.
Wśród pionierskich przedsiębiorstw znajdą się głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, aby zbadać 
potencjalnie wysokie koszty transakcyjne oraz potrzeby w dziedzinie potencjału i umiejętności, a 
jednocześnie wykorzystać ich zdolności innowacyjne. Przedsiębiorstwa te powinny tworzyć klastry 
regionalne, lecz jednocześnie czynnie działać w więcej niż jednym państwie członkowskim, aby mieć 
możliwość pożytecznego wglądu w różne krajowe ramy regulacyjne i polityczne. Można to osiągnąć 
poprzez skupienie się na MŚP w regionach ponadgranicznych, takich jak euroregion Tyrol-Tyrol 
Południowy-Trentino********.
Środki planuje się wykorzystać m.in. na opracowanie fizycznych i wirtualnych platform, specyficznych 
warsztatów i seminariów szkoleniowych w celu promowania wymiany odnośnych danych, najlepszych 
praktyk oraz dzielenia się umiejętnościami. Należałoby utworzyć szereg grup roboczych, których celem 
byłoby szczegółowe pracowanie poszczególnych etapów gospodarki obiegowej, które będą testowane dzięki 
rozwojowi parków przemysłowych lub wspólnych biznesowych modeli konsumpcyjnych. Projekt 
pilotażowy powinien być również połączony z globalnymi inicjatywami, takimi jak Circular Economy 100 
lub platformą innowacji społecznej w Europie, aby promować synergię poprzez zaangażowanie 
przedstawicieli i imprezy powiązane.
Oczekiwanym rezultatem powinno być opracowanie strategii organizacyjnej służącej wsparciu przyszłych 
powiązanych inicjatyw.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011) EU Natural Resources policy: Signposts on 
the roadmap to sustainability. Directions in European Environmental Policy. Instytut Europejskiej Polityki 
Ochrony Środowiska (IEEP).
**Rada UE (2012). Konkluzje w sprawie ustalenia ram siódmego unijnego programu działań w zakresie 
środowiska. 3173 posiedzenie Rady ds. Środowiska.
***Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. (2012). Towards a 7th Environment Action Programme: 
Priorities and action needs. Dokument strategiczny IEEP wrzesień 2012.
****Ellen MacArthur Foundation (2012) Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale 
for an Accelerated Transition. Zjednoczone Królestwo.
*****Można do nich zaliczyć inicjatywy, takie jak inicjatywa umożliwiająca wspólne korzystanie z 
samochodów „Caruso”, która działa w postaci platformy internetowej skupiającej właścicieli samochodów i 
ich użytkowników: www.carusocarsharing.com. Na stronie znajduje się wyczerpująca lista przedsiębiorstw 
działających w tej dziedzinie.
******Hislop H. i Hill. J. (2011). Reinventing the wheel: a circular economy for resource security. Green 
Alliance, Zjednoczone Królestwo oraz Preston F. (2012). A Global Redesign? Shaping the Circular 
Economy. Briefing Paper 2012/2. Chatham House, Zjednoczone Królestwo.
*******Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów (2011/2068(INI)).
********http://www.europaregion.info/.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 
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czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Uważa się, że chociaż istnieją inicjatywy promujące zasobooszczędność, brak jest spójnego strategicznego i 
całościowego podejścia umożliwiającego przejście od innowacji stopniowych do innowacji radykalnych. 
Niepewność prawna może potencjalnie zagrażać konkurencyjności dobrze prosperującego przemysłu 
obiegowego. Projekt pilotażowy dotyczący międzysektorowej współpracy na szczeblu lokalnym może 
dostarczyć empirycznych danych na temat przejścia od z modelu opartego na zasadzie „pozyskaj, 
wykorzystaj, wyrzuć” do gospodarki obiegowej. Może to posłużyć za ważny materiał wyjściowy na 
potrzeby redefinicji etapów w cyklu obiegowym (innych niż surowce), skupiając się na współpracy 
pomiędzy MŚP w lokalnych klastrach. 


