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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че, за да се справим с глобалните предизвикателства и зависимостта от 
ресурси на ЕС, е от съществено значение енергийната и ресурсната ефективност да 
бъдат в основата на европейското промишлено обновяване, така че ЕС да може да 
запази своята конкурентоспособност в бъдеще, да възстанови производствения 
капацитет и да създава работни места за висококвалифицирани работници; 

2. подчертава, че по-доброто планиране, предотвратяването на генерирането на 
отпадъци, повторното използване и рециклирането на отпадъци би могло да донесе 
значителни нетни икономии за предприятията от ЕС, които се оценяват на 600 
милиарда евро или 8 % от годишния оборот, като в същото време водят до 
намаляване на общите годишни емисии на парников газ с 2-4 %1; подчертава, че 
увеличаването на производителността на ресурсите с 30 % до 2030 г. би могло да 
спомогне за увеличаването на БВП с почти 1 % и за създаването на 2 милиона 
допълнителни работни места;

3. отбелязва анализа на Комисията, който показва, че приемането на новите цели за 
отпадъците ще доведе до създаване на 180 000 работни места, до увеличаване на 
конкурентоспособността на Европа и до намаляване на търсенето на скъпи и 
оскъдни ресурси2; изразява дълбоко съжаление относно оттеглянето на 
законодателното предложение относно отпадъците3, и призовава за по-амбициозно 
законодателно предложение, което да бъде насочено не само битовите отпадъци, но 
също така и промишлените и търговските потоци от отпадъци, които да бъде 
предложено в срок до 2015 г. като част от по-амбициозен пакет от мерки за 
кръговата икономика (СEP), както беше обявено от заместник-председателя 
Тимерманс в Парламента по време на пленарната сесия през декември 2014 г.;44;

4. Призовава CEP да установи, в съответствие с препоръките на Европейската 
платформа за ефективно използване на ресурсите5, всеобхватна рамка на 

                                               
1 Съобщение на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Към кръгова икономика: Програма за Европа с 
нулеви отпадъци“ (COM(2014)0398).
2 Работен документ на службите на Комисията от 2 юли 2014 г., съдържащ резюме на оценката на 
въздействието, придружаваща предложението за директива за изменение на директивите за отпадъците 
(COM(2014)0397) (SWD (2014) 0208).
3  Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 
2008/98/ЕО относно отпадъците, 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки, 1991/31/ЕО 
относно депонирането на отпадъци, 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, 
2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/ЕС относно 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване (COM(2014)0397).
4 Стенографски протокол от дебат в пленарна зала от 16 декември 2014 г. относно работната  програма на 
Комисията за 2015 г.
5 Европейска платформа за ефективно използване на ресурсите (EREP) Манифест и препоръки за 
политиката, март 2014 г.:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_



PE549.322v01-00 4/5 PA\1050762BG.doc

BG

политиката, която да включва конкретни цели на политиката и да интегрира и 
рационализира по-ефективно съществуващите инструменти на политиките; 
настоява, че инструментите и мерките трябва да гарантират реални възможности за 
МСП и активно участие на МСП в кръговата икономика; 

5. призовава за CEP за въвеждане на устойчиво управление на материалите на 
равнището на ЕС, като се приема подходът на жизнения цикъл и стремежът към 
постигане на екологично ефективно и екологично отговорно използване на 
материалите, включително по време на добива, проектирането, производството, 
потреблението, както и при фазите на управление на отпадъците; 

6. подчертава потенциала на политиките за повторно използване и ремонт за 
създаване на качествени работни места, икономии на ресурси и развитие на 
социалната икономика и социалните предприятия;  призовава за допълнителни 
стимули и друга подкрепа за повторно използване, консолидирането на повторната 
употреба и ремонтните инфраструктури и мрежи;

7. подчертава прякото икономическо въздействие върху предприятията и 
потребителите на хранителните отпадъци поради разходите за обезвреждане на 
отпадъците и икономическите загуби, предизвикани от изхвърлянето на годни за 
консумация или за продан храни; припомня, че едно евро, похарчено за мерки за 
борба с разхищението на храни, биха могли да предотврати разхищението на 250 
килограма храна на стойност 500 EUR; настоятелно призовава Комисията да 
разгледа въпроса за разхищаването на храни в рамките на CEP;

8. подчертава значението на създаването на промишлени взаимодействия по 
отношение на рециклирането и на оказването на помощ на дружествата да прозрат 
как тяхната енергия, отпадъци и вторични продукти могат да послужат като ресурси 
на другите; призовава Комисията и държавите членки да насърчават подходи, като 
например приетите в Обединеното кралство подходи като част от Националната 
програма за промишлена симбиоза;

9. подчертава ролята на реформата на екологичния данък (прехвърляне на данъчното 
облагане от труда към замърсяването и ресурсите) за осигуряването на правилните 
сигнали за инвестиране в ресурсна ефективност, и призовава за постигане на 
напредък в тази област, който да бъде следван от държавите членки като част от 
процеса на Европейския семестър;

10. призовава Комисията и Европейската инвестиционна банка да гарантират, че 
Планът за инвестиции за Европа се подкрепя с цели за ресурсна и енергийна 
ефективност, че той предоставя подкрепа за МСП с дейност в екоиновациите в 
частност и засилва консултантските услуги относно ефективното използване на 
ресурсите; призовава финансирането за Програмата на ЕС за конкурентоспособност 
на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) и за „Хоризонт 
2020“ да се концентрира повече върху разработване на еко-новаторски решения и 
подобряване на проектирането на продуктите и процеса на изпълнение.
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