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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европа за ефективно използване на ресурсите

(2011/2068(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Пътна карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа“ (COM(2011)0571),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно „Европа за ефективно 
използване на ресурсите — водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ 
(COM(2011)0021),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно „Европа 2020 — стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 13 септември 2011 г. 
относно ефективна стратегия за суровините в Европа1,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно Пътната карта на Комисията за 
ефективно използване на ресурсите в Европа, приети на 19 декември 
2011 г.(18786/11), както и заключенията на Съвета от 20 декември 2010 г. относно 
устойчиво управление на материалите и устойчиво производство и потребление: 
ключов принос за ефективно използване на ресурсите в Европа,

– като взе предвид доклада за състоянието и перспективите на околната среда през 
2010 г. (SOER2010), изготвен от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС),

– като взе предвид предстоящата конференция на ООН в Бразилия по въпросите на 
устойчивото развитие, 20—22 юни 2012 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по международна търговия, 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по регионално 
развитие и комисията по рибно стопанство (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че настоящата икономическа и финансова криза показва, че 
Европа се нуждае спешно от нови ресурси за устойчив икономически растеж;

Б. като има предвид, че прекомерното използване на природни ресурси води до 
влошаване на състоянието на околната среда и разрушаването на природния 
капитал на земята;

В. като има предвид, че интензивното използване на ресурсите и драстичното 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364.
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увеличение на световното потребление ускоряват покачването на цените на 
суровините, което води до реално увеличение на цените на стоките със 147 % от 
началото на новия век, като има предвид, че има вероятност ЕС да се изправи пред 
сериозни предизвикателства при осигуряването на достъп и постоянни доставки на 
ключови ресурси;

Г. като има предвид, че насочването на икономиката към ефективно използване на 
ресурсите, съобразено с възможностите на планетата, ще допринесе за увеличаване 
на конкурентоспособността и откриване на нови източници на растеж и работни 
места чрез икономии на разходите в резултат на подобрената ефективност, 
пазарната реализация на иновациите, както и на по-доброто управление на 
ресурсите през целия им жизнен цикъл;

Д. като има предвид, че проучване на Евробарометър от март 2011 г. почва, че 
ефективното използване на ресурсите и устойчивото производство и потребление са 
от основно значение за гражданите на ЕС;

Приоритетни действия

1. призовава да се създаде съвместна работна група за трите основни сфери на 
храните, жилищното строителство и мобилността: те следва да се състоят от 
експерти от Комисията, държавите членки, промишлеността и гражданското 
общество и да разработят европейски планове за действие във връзка с ефективното 
използване на ресурсите с ясни целеви показатели в срок от една година;

2. призовава Комисията и държавите членки да стимулират пазара на вторични 
материали и да насърчават търсенето на рециклирани материали чрез разработване 
на критерии за прекратяване на статута на отпадък, както и на икономически 
стимули като намаляване на ДДС за вторични материали до 2013 г.; призовава също 
и за създаване на „шенгенско пространство“ за отпадъците с цел по-свободното им 
придвижване между държавите членки за целите на рециклирането;

3. настоятелно призовава Комисията да насърчава научните изследвания и 
технологичните иновации с цел ускоряване на прехода към зелена икономика; 
подчертава, че „Съюзът за иновации“ е един от двигателите за ефективното 
използване на ресурсите в Европа;

4. настоятелно приканва Комисията и държавите членки до края на 2012 г. да 
разработят и използват ясни и измерими показатели за икономическа активност, 
които отчитат изменението на климата, биологичното разнообразие и ефективното 
използване на ресурсите;

5. призовава Комисията да разшири обхвата на директивата за екодизайна до 
продукти, които не са свързани с потреблението на енергия, и да предложи 
допълнителни изисквания за екодизайна по отношение на показателите на 
продуктите, включително рециклирано съдържание, трайност и възможност за 
повторно използване, с цел да се подобри въздействието им върху околната среда и 
да се насърчат пазарите за рециклирани продукти; 
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Дневен ред за бъдещ растеж

6. подкрепя водещата инициатива относно ефективното използване на ресурсите в 
Европа и Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, както и 
нейната визия за 2050 г., включително важните ѝ етапи; призовава Комисията бързо 
да представи всички законодателни и други инициативи, необходими за постигане 
на важните етапи, както и да гарантира, че всички политики на ЕС са приведени в 
съответствие с тях;

7. призовава Комисията, държавите членки и предприятията да основават 
икономическите си стратегии на радикално подобрено ефективно използване на 
ресурсите, водещо до отделянето на икономическия растеж от използването на 
ресурсите; счита също така, че съществува необходимост от съсредоточаване както 
върху ефективното, така и върху ефикасното използване на ресурсите;

8. подчертава неотложната необходимост от предприемане на действия в настоящия 
момент в подкрепа на иновациите и инвестициите в нови техники и бизнес модели и 
за създаване на стимули, които ще доведат до дългосрочни ползи за икономиката; 
подчертава основната роля на частния сектор за постигане на екологосъобразен 
икономически растеж;

9. призовава Комисията и държавите членки изцяло да интегрират целите за 
ефективно използване на ресурсите в Европейския семестър за координация на 
икономическата политика;

Промяна в икономиката

10. призовава Комисията и държавите членки да разработят стимули, които насърчават 
дружествата да измерват, съпоставят и непрекъснато да усъвършенстват своето 
ефективно използване на ресурсите, както и да създадат мерки, които да разширят 
принципа на отговорност на производителите и да премахнат пречките, които 
затрудняват ефективното използване на ресурсите;

11. призовава за по-сериозни изисквания относно екологосъобразни обществени 
поръчки (GPP) за продукти със значително въздействие върху околната среда и 
настоятелно призовава Комисията да прецени дали екологосъобразните обществени 
поръчки биха могли да се свържат с проекти, финансирани от ЕС; призовава до края 
на тази година да се положат усилия за насърчаване на съвместното възлагане на 
обществени поръчки и на мрежите от длъжностни лица по обществените поръчки в 
подкрепа на екологосъобразни обществени поръчки;

12. настоятелно призовава държавите членки да гарантират цялостно прилагане на 
достиженията на правото на ЕС, свързани с отпадъците, включително минимални 
цели, посредством техните национални стратегии за предотвратяване и управление 
на отпадъците; 

13. призовава Комисията да оптимизира достиженията на правото на ЕС, свързани с 
отпадъците, и да въведе постепенна забрана за депонирането им, придружена със 
съответните преходни мерки;
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14. подчертава значението на научноизследователската и развойна дейност и 
иновациите за ускоряване на прехода към ефективно използване на ресурсите в 
Европа; отбелязва, че има конкретна необходимост от по-големи иновации за 
природосъобразното извличане на суровини, в химическата промишленост, 
рециклирането, потенциала за повторно използване, както и за заместване на 
материалите, технологиите и дизайна, които оказват въздействие върху околната 
среда, с такива, които използват по-малко материали и енергия;

15. настоятелно призовава държавите членки да извършат преход към екологично 
данъчно облагане в публичните доходи, възлизащо средно за ЕС на повече от 10 % 
до 2010 г., в съответствие с държавите членки с най-добри показатели; подчертава, 
че това ще доведе до намаления на други данъци като облагането на трудовите 
доходи, ще повиши конкурентоспособността и ще създаде равни условия за всички;

16. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да представят конкретни 
планове за поетапно прекратяване на всички вредни за околната среда субсидии 
преди 2020 г.;

Природен капитал и екосистемни услуги

17. призовава Комисията и държавите членки да оценят икономическата стойност на 
екосистемите и да интегрират тези стойности в системи за отчитане и 
осчетоводяване до 2015 г.;

18. подчертава, че биологичното разнообрази е от първостепенно значение за 
съществуването на човешкия живот и за благосъстоянието на обществата както 
пряко, така и непряко посредством екосистемните услуги, които то предлага; 
приветства и подкрепя стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., 
включително всички нейни цели и дейности; подчертава значението на 
интегрирането на защитата на биологичното разнообразие и в ефективното 
използване на ресурсите в Европа;

19. призовава Комисията да започне пилотни проекти за няколко ресурса, например 
фосфор, за които да се постигне 100 % повторна употреба през 2020 г.; подчертава, 
че тези пилотни проекти следва да получават пряко финансиране от структурните 
фондове;

20. подчертава важността на устойчивото селско стопанство, промяната на хранителния 
режим за намаляване приема на протеини от животински произход и за намаляване 
на използването на „вносна“ земя за производството на продукти; 

Управление и мониторинг

21. отново подчертава важността от създаване на комплект от последователни, 
измерими и ясни секторни цели, включително една обща цел, с цел изпълнение на 
визията и важните етапи на Пътната карта; призовава Комисията да представи на 
ЕС конкретно предложение за такива цели най-късно до 2013 г. и да гарантира, че 
всички политики на ЕС са съвместими с поставените цели; счита, че важните етапи, 
включени в Пътната карта, следва да бъдат възприемани като цели, докато не бъдат 
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поставени по-подробни такива; призовава държавите членки да включат съответни 
цели в техните собствени стратегии за ефективно използване на ресурсите;

22. настоятелно призовава Комисията да приеме стабилни и лесни за разбиране 
показатели, основаващи се на интегрирани счетоводни инструменти, с цел 
мониторинг на напредъка спрямо целите; 

23. подкрепя предложението на Комисията за установяване на водещ показател, 
допълнен с набор от показатели за почвите, водите, материалите и въглерода; 
подчертава, че тези показатели трябва да се основават на подход, свързан с 
отпечатъка върху околната среда, който отчита въздействието на целия жизнен 
цикъл; 

24. подчертава, че специфичните показатели за ефективното използване на ресурсите са 
от изключително значение във всички области на политиката и призовава 
Комисията да интегрира показатели за ефективно използване на ресурсите във 
всичките си оценки на въздействието;

25. счита, че Седмата програма за действие в областта на околната среда следва да бъде 
насочена към постигане на визията и важните етапи на Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа;

26. подчертава, че екологичните иновации на ЕС стимулират по-висока ефективност на 
използване на ресурсите извън нашите граници, като по този начин се намалява 
изчерпването на световните ресурси; поради това настоятелно призовава държавите 
членки да подобрят националните си стратегии за ефективно използване на 
ресурсите и да споделят своите знания на световен форум като срещата на върха 
„Rio+20“;

°

°       °

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

„С бавни и неравномерни стъпки световната икономика излиза от най-лошата криза, 
която мнозина от нас някога са виждали. Докато се занимаваме с наболели проблеми 
като високи нива на безработица, инфлационен натиск или бюджетен дефицит, 
трябва да обърнем поглед към бъдещето и да намерим нови начини, с които да 
гарантираме, че растежът и напредъкът, които сме свикнали да приемаме за 
даденост, ще бъдат осигурени и в бъдеще.“ ОИСР, Екологосъобразен растеж, 2011 г.

Предизвикателствата са ясни: населението на нашата планета ще наброява 9 милиарда 
души през 2050 г.; броят на потребители от средната класа ще се увеличи почти двойно, 
като достигне над 3 милиарда души през следващите десет години; според 
Организацията на ООН за прехрана и земеделие производството на хранителни 
продукти трябва да се увеличи със 70 % до 2050 г., а още сега 60 % от екосистемите в 
света са нарушени или се използват по неустойчив начин. 

Това, от което Европа се нуждае, е нов дневен ред за бъдещ растеж. Този нов дневен 
ред ще изисква промяна в модела. Нов начин на мислене във връзка с нашите модели 
на производство и потребление. Това ще изисква не само технически, но и 
институционални промени и социални иновации. Новият дневен ред за бъдещ растеж 
ще гарантира на Европа високо равнище на просперитет и качество на живот.

Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа предоставя анализ и 
определя първите стъпки в посока този нов дневен ред. Тя обаче не отразява 
необходимото чувство на неотложност на въпросите. Ние просто не можем да си 
позволим да отделим десет или двадесет години за преминаването към кръгова 
икономика. Светът на висока конкуренция, в който живеем, и впечатляващият ръст на 
развиващите се икономики не ни дават толкова много време. Европейската комисия 
определя правилната посока, но не е достатъчно конкретна относно стъпките, които 
следва да бъдат направени.

Задача на Парламента е да определи приоритетите и да даде тласък на Комисията, 
държавите членки и промишлеността към един по-амбициозен дневен ред. Поради това 
той не трябва просто да следва структурата на Пътната карта, а първо да определи 
своите приоритети и да създаде критериите за нов дневен ред за бъдещ растеж, за да 
укрепи своята позиция и да отправи ясно политическо послание. 

Основните предизвикателства са: 1) Да се създаде силен общ дневен ред с публичния и 
частния сектор. Преминаването към кръгова икономика е предизвикателство за 
обществото и следва да бъде прието от всички. 2) Радикално да се подобри 
използването на вторични материали в Европа и да се създадат правилните стимули за 
избягване на отпадъците и за повторното им използване. 3) Ефективното използване на 
ресурсите и тяхната устойчивост да получат първостепенно място в програмите за
иновации както на европейско, така и на национално равнище. 4) Да се промени 
начинът, по който измерваме благосъстоянието и икономическия растеж, като се вземат 
предвид устойчивостта на околната среда, природния капитал и ефективното 
използване на ресурсите. 5) Да се установят нови продуктови критерии за всички 
продукти, които влизат на европейския пазар, чрез разширяване на обхвата на 
Директивата за екодизайна, така че да обхваща рециклирано съдържание, трайност и 
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възможност за повторно използване.

Новият дневен ред за бъдещ растеж означава, че „обичайната предприемаческа 
дейност“ не е вариант. Това ще е трудно политическо упражнение. То изисква смелост 
и визия. Изисква и сила за отстояване на дългосрочен дневен ред. Ние трябва сериозно 
да преосмислим съществуващите субсидии. Много от тях са не само вредни за околната 
среда, но и възпрепятстват иновациите. Особено сега, в период на строги ограничения, 
държавните субсидии и пакетите за стимулиране е нужно да се насочат към структурно 
укрепване на нашите икономики. Това изисква постепенно прекратяване на вредни 
субсидии, което ще създаде нови възможности. 

Политическият дебат често се насочва към въпросите за целите и показателите. От 
друга страна, научният свят работи и продължава да работи за по-нататъшното им 
развитие. Наистина, необходимо е информацията да бъде разбрана правилно. Но вече 
знаем достатъчно за посоката, в която трябва да поемем. Не можем да си позволим да 
чакаме идеалните показатели и цели, които винаги изглеждат постижими след няколко 
години. Ние разполагаме с достатъчно познания, за да можем още днес да поемем 
напред на ниво политики. Фината настройка може да бъде направена по-късно.

Това не е просто европейски дневен ред. Новият дневен ред за бъдещ растеж следва да 
бъде възприет също на национално, регионално и местно равнище. Проучване на 
Евробарометър показва желанието на европейските граждани да изпълняват активна 
роля в този дневен ред. Чрез по-устойчиво потребление, намаляване на отпадъците и 
посредством по-добро събиране и разделяне на отпадъците. Това отношение показва, 
че постигането на по-ефективно използване на ресурсите не се налага йерархично, а 
може да бъде насърчавано от две посоки. Отгоре надолу и отдолу нагоре. Политиците 
на местно равнище имат изключително важна роля във връзка с участието на 
гражданите. Ефективното използване на ресурсите е идея, която нашите граждани 
приемат, нека и ние го направим. 

В международен план това също е единственият път напред. ЕС следва има водеща 
роля, като прокара този нов дневен ред за бъдещ растеж на срещата на високо равнище 
„Rio+20“. Преходът към екологосъобразна икономика е неизбежен. По-ефективното 
използване на ресурсите е неразделна част от екологосъобразната икономика. ЕС 
следва да използва политическата и икономическата си сила, за да увлече други части 
на света в същата посока.

За да гарантираме собственото си благоденствие и да дадем на бъдещите поколения 
възможността да се радват на същите ползи, като нас, е нужно да започнем да се 
съобразяваме с възможностите на нашата планета и да отделим икономическия растеж 
от използването на ресурсите.


