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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че новият план на ЕС за възстановяване следва да гарантира, че 
средствата на ЕС за възстановяване се използват единствено по начин, който 
съответства на целите на Съюза в областта на климата и околната среда; 
призовава Комисията да изготви също насоки на ЕС за държавите членки относно 
начина на изготвяне на техните национални инвестиционни планове, така че те да 
бъдат в съответствие с Европейския зелен пакт, с Парижкото споразумение и с 
целите на ООН за устойчиво развитие; призовава също така Комисията да изготви 
насоки на ЕС относно условията за екологизиране във връзка с милиардите 
държавна помощ, предоставени на големи дружества във връзка с кризата, 
предизвикана от COVID-19; подчертава, че новият план за възстановяване и тези 
насоки следва да осигурят на ЕС възможност да спаси и преобрази своята 
икономика (т.е. ЕС да излезе от кризата и да се ускори преходът към неутралност 
по отношение на климата и към кръговата икономика), без никой да бъде 
изоставен;

2. призовава Комисията да продължи да изпълнява инициативите на Европейския 
зелен пакт, включително действията, определени в плана за действие за кръгова 
икономика, с цел да продължи борбата срещу изменението на климата, загубата 
на биологично разнообразие и влошаването на състоянието на околната среда; 
подчертава, че е важно да се противостои на всяко предложение за отлагане на 
въвеждането на по-строги стандарти или на спазването на вече установените 
задължения; счита, че всяко подобно предложение следва да бъде подлагано на 
критичен анализ, като се вземат предвид не само търговските интереси на 
засегнатите дружества, но и по-широките социални интереси, в преследване на 
целите за пълна заетост и социален напредък;

3. подчертава, че е важно да се съкращават веригите на доставки и да се намалява 
зависимостта от трети държави в сектори от решаващо значение като 
производството на лекарствени продукти, енергетиката и производството на 
храни, по-специално чрез екологосъобразни и социални обществени поръчки и 
ограничения върху вноса на продукти, които са произведени при ниски трудови и 
екологични стандарти;

4. подчертава, че предстоящите законодателни предложения за насърчаване на по-
устойчив единен пазар за предприятията и потребителите следва да съответстват 
напълно на целта за ограничаване на глобалното затопляне до под 1,5 °C и не 
следва да допринасят за загубата на биологично разнообразие;

5. припомня, че Съюзът е едновременно втората по големина икономическа сила в 
света и най-голямата търговска сила в света; посочва, че единният пазар е мощен 
инструмент, който трябва да се използва за разработването на устойчиви и 
кръгови продукти или технологии, които ще се утвърдят като бъдещите 
стандарти, като по този начин гражданите ще могат да купуват на достъпна цена 
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продукти, които са по-безопасни, по-здравословни и зачитащи в по-голяма степен 
планетата;

6. подчертава, че преходът към неутралност по отношение на климата най-късно до 
2050 г. и преходът към истинска кръгова икономика и към устойчив единен пазар 
ще създадат нови възможности за стопанска дейност и работни места и 
следователно могат да допринесат значително за устойчивото икономическо 
възстановяване;

7. подчертава, че при прехода към кръгова икономика и неутралност по отношение 
на климата най-късно до 2050 г. от решаващо значение е Комисията и държавите 
членки да оценяват правилно потребностите в областта на заетостта, включително 
необходимите образование и обучение, да насърчават развитието на икономиката 
и да положат всички възможни усилия за постигането на справедлив преход;

8. призовава Комисията и държавите членки да започнат диалог с всички части на 
обществото и с всички заинтересовани лица, включително 
гражданите/потребителите, потребителските и неправителствените организации, 
дружествата, синдикалните организации и представителите на работниците и 
служителите, за да им се осигурят възможности и права да предприемат действия 
за постигане на устойчив единен пазар;

9. посочва, че следва да бъдат насърчавани както устойчивото производство, така и 
устойчивото потребление; счита във връзка с това, че ресурсната ефективност 
следва да бъде повишена чрез увеличаване на кръговостта на веригите за 
създаване на стойност, намаляване на потреблението на ресурси, увеличаване на 
използването на вторични суровини, намаляване в максимална степен на 
генерирането на отпадъци и пълно прилагане на мерките, предвидени в Директива 
2008/98/ЕО, включително чрез намаляване на съдържанието на опасни вещества; 
подчертава, че следва да бъде развита нова икономика, която да включва кръгови 
услуги;

10. призовава държавите членки да инвестират в по-системно планиране на 
проектирането на производствени процеси, при които отпадъците от един процес 
и производствен поток могат ефективно да се използват като ресурси в друг 
производствен процес;

11. счита, че съществува добър потенциал за повишаване на устойчивостта на 
единния пазар по отношение на моделите на „продуктите като услуга“, които 
също следва да бъдат доразвивани;

12. подчертава, че, като част от една силно глобализирана икономика, ЕС не може да 
се превърне в изолиран устойчив пазар, ако поражда или допринася за 
неустойчиви практики извън своите граници; призовава Комисията да въведе 
водещи до промяна мерки що се отнася до устойчивостта на продуктите, 
ресурсите и услугите, изнасяни извън ЕС, за да се гарантират еднообразни 
стандарти за устойчивост и кръговост;

13. призовава всички дружества и организации да се регистрират по Схемата на ЕС за 
управление по околна среда и одит (EMAS), за да подобрят екологичните си 
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характеристики; очаква предстоящото преразглеждане на Директивата относно 
оповестяването на нефинансова информация, което следва значително да подобри 
наличието на информация относно екологичните характеристики на дружествата;

14. призовава за разширяване на обхвата на Директивата за екодизайна, за да се 
гарантира, че всички продукти и опаковки, пускани на пазара в ЕС, могат да бъдат 
осъвременявани, повторно употребявани, поправяни и в края на жизнения си 
цикъл – рециклирани в най-голяма степен, така че стойността на материалите да 
не се понижава; това трябва да се основава на разширена отговорност на 
производителите;

15. подчертава, че следва да бъдат установени строги изисквания въз основа на 
надлежната проверка, за да се гарантира, че на пазара на Съюза не се пускат 
продукти, които са причина за влошаване на състоянието на околната среда или за 
нарушаване на правата на човека;

16. признава, че е от съществено значение посланието в европейската промишленост 
да се промени от „от люлката до гроба“ на „от люлката до люлката“, а 
устойчивостта да се повишава на всички етапи на веригите на доставки, като води 
до екологична и социална устойчивост на крайния продукт, както и при 
производството на всички негови компоненти и при добива на суровини;

17. счита, че е от решаващо значение да се гарантира, че „устойчивият избор“ ще 
бъде изборът по подразбиране – привлекателен и достъпен, включително от 
финансова гледна точка – за всички потребители в ЕС във възможно най-кратък 
срок; във връзка с това горещо приветства намерението на Комисията да 
разработи рамка за политика за устойчиви продукти, която, наред с други мерки, 
ще укрепи и разшири екодизайна с цел повишаване на устойчивостта на 
продуктите чрез изисквания преди пускането им на пазара; призовава Комисията 
да определи минимални изисквания и цели за изпълнението – включително като 
наложи минимални периоди за доставката на резервни части съобразно 
категориите продукти и разумни максимални срокове за доставка – по отношение 
на дизайна, производството и предлагането на пазара на продукти, които са 
устойчиви и безопасни, подходящи за многократна употреба, които са трайни от 
техническа гледна точка и се ремонтират лесно, не съдържат опасни вещества и 
които, след като са станали отпадъци и са били подготвени за повторна употреба 
или рециклиране, са подходящи да бъдат предоставени на разположение или да 
бъдат пуснати на пазара, за да се улесни правилното прилагане на йерархията на 
отпадъците; призовава Комисията също така да подкрепи и разработи 
икономически инструменти, които да предоставят икономическо предимство на 
„устойчивия избор“;

18. подчертава, че по-дългият жизнен цикъл на продуктите предполага приемането на 
мерки за забрана на планираното остаряване; призовава Комисията да разгледа 
докладите за умишлено проектиране на продукти като смартфоните с много 
кратък полезен живот и да предложи мерки за забрана на това явление;

19. подчертава, че предотвратяването, както е определено в Рамковата директива за 
отпадъците, следва да бъде най-важният приоритет, в съответствие с йерархията 
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на отпадъците;

20. подчертава, че потребителите следва да могат да участват пълноценно в 
екологичния преход; призовава Комисията да изготви законодателни 
предложения относно инструментите, необходими за постигането на тази цел, 
включително като се изисква подобрена информация за продуктите чрез 
задължително етикетиране относно трайността и възможностите за поправка на 
продуктите (очаквана продължителност на живота, наличие на резервни части и 
др.), като определи трайността и възможностите за поправка като основни 
характеристики на продуктите съгласно директиви 2011/83/ЕС и 2005/29/ЕС, като 
подобри методологиите за проверка на твърденията за екологосъобразност, преди 
продуктите да бъдат пуснати на пазара, като разшири правните гаранции 
съобразно очакваната продължителност на живота на категориите продукти и 
определенията, като забрани практики, насочени към умишлено съкращаване на 
продължителността на живота на продуктите, пример за което са 
възпрепятстването на поправката още на етапа на проектиране или предизвикване 
на влошено функциониране след актуализация на софтуера ( планирано 
остаряване), и като предотвратява заблуждаващите твърдения за безвредност за 
околната среда, като ги прибави към приложение I към Директива 2005/29/ЕС;

21. призовава Комисията да гарантира правото на хората в ЕС стоките им да бъдат 
ремонтирани на достъпна цена чрез набор от конкретни мерки, като задължението 
в момента на покупката да се предоставя информация, свързана с наличността и 
цената на резервните части и срока за поправка, да се предлага 
недискриминационен достъп до информация за поправката и поддръжката за 
всички участници в поправката, включително потребителите, да се насърчава 
стандартизацията с цел поощряване на оперативната съвместимост на резервните 
части, да се дава приоритет на поправката пред замяната чрез целенасочени 
стимули, да се подкрепят ремонтните услуги чрез финансови стимули; 
подчертава, че тези инструменти трябва да се основават на солидни екологични 
критерии, с помощта на които потребителите да правят точна оценка на 
въздействието на продуктите върху околната среда въз основа на техния жизнен 
цикъл, отпечатъка им върху околната среда, продължителността на живота им и 
качеството им; подчертава обаче, че насърчаването на устойчиво потребление е 
само един от аспектите на въпроса и че преходът към кръговост следва да започне 
от етапа на производство и екодизайн;

22. отбелязва значението на добре функциониращия вътрешен пазар за управлението 
на отпадъците и подчертава необходимостта от по-нататъшно подобряване на 
пазарните условия за рециклирането; приканва за тази цел Комисията и 
държавите членки да улеснят това подобряване, включително чрез законодателни 
предложения, които да осигурят по-голяма хармонизация на нормативната 
уредба;

23. призовава Комисията да обърне също така надлежно внимание на разликите в 
качеството на продуктите и да гарантира, че хората във всички държави членки 
имат достъп до едно и също качество на хранителните и другите продукти и че те 
се ползват с равни права на потребителите, като правото на поправка, независимо 
от това в коя държава членка пребивават;
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24. призовава Комисията да насърчава съпоставимата и хармонизирана информация 
за продуктите, включително доброволно етикетиране на продуктите, както за 
потребителите, така и за предприятията, въз основа на потвърдени данни и 
потребителски проучвания и при пълноценна консултация с всички имащи 
отношение заинтересовани лица, като същевременно се избягва прекомерната 
тежест за МСП;

25. призовава за приемане на изисквания за екодизайн за възможно най-широк 
спектър продукти, подчертава, че изискванията за екодизайн следва да бъдат 
задължителни, призовава за прилагането на изискванията за екодизайн по 
отношение на продукти, които не са енергийни продукти и които имат значимо 
въздействие върху околната среда, като текстила и мебелите;

26. призовава за въвеждането и използването на системи за задължително изкупуване 
на амбалажа, като създадените за бутилките, благодарение на които качеството на 
материалите да се поддържа приблизително на същото равнище при следваща 
употреба;

27. предлага разработването на ясни насоки и стандарти за твърденията за 
екологосъобразност и за ангажиментите, които намират израз в екомаркировката; 
очаква с интерес планираното законодателно предложение относно използването 
на твърдения за екологосъобразност; счита, че като се осигурят на потребителите 
прозрачност и насоки чрез точна и отговорна информация и чрез екомаркировка, 
потребителите ще имат по-голямо доверие в продуктите и пазарите, което в 
крайна сметка ще доведе до устойчиво потребление;

28. призовава Комисията да подобри нормативната уредба за превоз на сортирани 
отпадъци и рециклирани материали във и извън ЕС в съответствие с Рамковата 
директива за отпадъците, с цел да се улесни създаването на жизнеспособни 
икономически условия на пазарите на ЕС за рециклиране и да се осигури 
ефективно опазване на околната среда в случай на превози на отпадъци извън ЕС;

29. подчертава значението на участието на частния сектор като отговорно 
заинтересовано лице в прехода към по-устойчива и кръгова икономика; отбелязва, 
че устойчивите и кръгови промишлени практики са от решаващо значение за 
постигане на целите на Европейския зелен пакт и на Парижкото споразумение;

30. призовава за преразглеждане на Директивата за екомаркировката, за да се 
подобри информацията за потребителите относно възможностите за поправка, 
наличието и финансовата достъпност на резервните части и възможностите за 
поправка от самите потребители;

31. отбелязва, че частният сектор на управление на отпадъците играе решаваща роля 
за укрепването на кръговата икономика, като неговият пазарен дял по отношение 
на домакинските отпадъци е 60%, а по отношение на промишлените и 
търговските отпадъци – 75%; призовава Комисията и държавите членки да 
стимулират инвестициите във и от частния сектор с цел допълнително 
насърчаване на устойчивото управление на отпадъците и да подкрепят търсенето 
на рециклирани материали и на продукти, съдържащи рециклирани материали;
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32. призовава Комисията да насърчава използването на рециклирано съдържание, 
като се възползва от съществуващите инициативи и насърчава нови инициативи 
на промишлеността и заинтересованите лица;

33. счита, че Директивата за екодизайна предоставя значителни, неизползвани до 
момента възможности за повишаване на ресурсната ефективност; призовава 
Комисията да пристъпи с приоритет към прилагането и преразглеждането на 
мерките, свързани с продуктите, които имат най-голям потенциал за икономия на 
първична енергия и по отношение на кръговата икономика; призовава за 
извършването на системни задълбочени анализи на потенциала на кръговата 
икономика на етапа на подготвителните проучвания за разширяването на 
приложното поле на мерките за екодизайна чрез включване в тях други категории 
продукти;

34. подчертава ролята на екологосъобразните обществени поръчки за ускоряване на 
прехода към устойчива и кръгова икономика и значението на въвеждането на 
екологосъобразни обществени поръчки по време на икономическото 
възстановяване на ЕС; припомня ангажимента на Комисията да предложи 
допълнително законодателство относно екологосъобразните обществени поръчки 
и призовава Комисията да изготви амбициозно предложение, което значително да 
увеличи използването на екологосъобразни обществени поръчки, в съответствие с 
целите на Европейския зелен пакт, така че във всички обществени поръчки 
екологосъобразният вариант да бъде изборът по подразбиране, като се прилага 
правилото „изпълнение или обяснение“, така че да е възможно освобождаване 
само въз основа на приемлива обосновка;

35. посочва, че глобалните вериги за създаване на стойност трябва да бъдат 
диверсифицирани чрез нови правила за електронната търговия, сключването на 
Споразумението за екологичните стоки, което има потенциала да стимулира 
използването на екологични стоки, и реформата на международно равнище на 
правата върху интелектуална собственост с цел повишаване на 
конкурентоспособността и по-ефективна защита и възнаграждаване на 
творческата дейност и иновациите с оглед на изграждането на силно устойчив 
единен пазар;

36. подчертава, че всички потребители следва да имат правото на безопасни 
продукти, които не вредят на околната среда, нито на човешкото здраве; 
призовава за бързо и ефективно премахване и забрана на употребата на опасни 
вещества на единния пазар; подчертава, че това е особено важно що се отнася до 
веществата, способни да нарушат функциите на ендокринната система; 
подчертава, че развитието на устойчив единен пазар трябва да се основава на 
създаването на нетоксична кръгова икономика и среда, в която не се използват, 
нито се рециклират опасни вещества;

37. счита, че е важно да се повиши обществената осведоменост относно правата на 
потребителите и значението на устойчивото потребление на продукти и услуги; 
призовава Комисията и държавите членки да улеснят тази осведоменост чрез 
платформа за обмен на най-добри практики, която да включва гражданите и 
представители на публичния и частния сектор, местните органи, академичните 
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среди, неправителствени организации, организации на гражданското общество и 
потребителски организации, като се гарантира, че всички граждани имат достъп 
до лесноразбираема и изчерпателна информация.
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