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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:

А. като има предвид, че принципите на кръговата икономика следва да бъдат 
основният елемент на всяка европейска и национална промишлена политика, 
както и на националните планове за възстановяване и устойчивост на държавите 
членки в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост;

Б. като има предвид, че в съобщението на Комисията, озаглавено „Нов план за 
действие относно кръговата икономика“ (COM(2020)0098), се признава водещата 
роля на социалните предприятия в създаването на свързани с кръговата 
икономика работни места;

В. като има предвид, че по време на пандемията от COVID-19 се доказа 
същественото значение на кръговата икономика, по-специално в сектори като 
опаковането на хранителни продукти и на лекарства, както и събирането и 
третирането на отпадъци;

1. приветства новия план за действие на Комисията за кръговата икономика, който 
ще допринесе за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 
2050 г. и с който икономическият растеж се отделя от използването на ресурсите; 
подчертава, че една наистина кръгова икономика се основава на програмата за 
нулево замърсяване и на йерархията на отпадъците; подчертава, че даването на 
приоритет на предотвратяването на отпадъците, свеждането до минимум на 
отпадъците на етапа на проектиране, намаляването на използването на ресурси и 
енергия, както и ползите за потребителите, следва да бъдат водещи принципи за 
новата рамка на политиката за устойчиви продукти и трябва да помогнат на 
Съюза да отдели още повече икономическия растеж от въздействието върху 
околната среда; подчертава, че близо половината от икономиите от енергийна 
ефективност, които ще се реализират до 2020 г., се дължат на прилагането на 
Директива 2009/125/ЕО (Директива за екодизайна); подчертава, че редица 
продукти, които са от особено голямо значение от гледна точка на тяхното 
енергопотребление, все още не са предмет на правилата за екодизайн; отбелязва 
също, че редица други продукти, обхванати от правилата за екодизайн, са 
остарели и следва да се актуализират; ето защо приветства намерението на 
Комисията да преразгледа Директивата за екодизайна; счита, че една по-широка 
политика за екодизайн може да бъде един от основните елементи на европейските 
действия в сферата на кръговата икономика и може да играе важна роля за 
екологосъобразното възстановяване; подчертава обаче, че разширяването на 
приложното поле на директивата следва да бъде съчетано с мерки, насочени към 
постигане на още по-голяма енергийна ефективност чрез свързани с 
енергопотреблението продукти и услуги; настоява при разширяването на 
приложното поле да не се включват само продукти, но и структури, като 
например центрове за данни и услуги като тези, които предоставят услуги в облак, 
хазартни игри или стрийминг; изисква от Комисията да проучи въвеждането на 
цели по отношение на възможността за повторна употреба;
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2. подчертава, че научните изследвания в областта на безопасните и кръгови 
материали, химикали, процеси, технологии и продукти и иновативни бизнес 
модели, както и в областта на тяхното засилено използване в промишлеността и 
възприемането им в обществото, може да предоставят на европейските дружества 
конкурентно предимство на световно равнище, тъй като по този начин се 
намалява зависимостта им от оскъдни природни ресурси и се генерират нови 
източници на приходи, което същевременно е от полза за хората и околната среда; 
счита, че укрепването, диверсифицирането и повишаването на устойчивостта на 
възможно най-много вериги за създаване на стойност ще повиши устойчивостта, 
конкурентоспособността и рентабилността на европейските промишлени 
екосистеми и ще засили стратегическата автономност на ЕС; подчертава големия 
потенциал за взаимно допълване между една наистина амбициозна европейска 
промишлена стратегия, по-специално що се отнася до модернизирането и 
укрепването на силна европейска промишлена база, и създаването на истинска 
кръгова икономика; подчертава, че в промишления сектор би могло да се 
постигне значително намаляване на емисиите на парникови газове чрез 
увеличаване на ефективността на материалите, развиване на рециклирането и 
използването на рециклирани продукти и производство на трайни стоки с висока 
добавена стойност; във връзка с това подчертава колко е важно усилено да се дава 
приоритет и значително да се увеличи финансирането за научни изследвания в 
областта на предотвратяването на отпадъци, повторната употреба, възможността 
за поправка, осъвременяване и вторично производство на продукти и вериги за 
създаване на стойност, а така също и на кръгови бизнес модели и продуктови 
инфраструктури;

Научни изследвания

3. подчертава значението на подобряването на достъпа до средства за проекти за 
научни изследвания и иновации в областта на кръговата икономика; поради това 
призовава Комисията да насочи дейностите по програмата „Хоризонт Европа“ 
към подпомагане на научните изследвания и иновациите за:

– процеси и технологии за рециклиране; 

– ресурсната ефективност на промишлените процеси;

– иновативни и устойчиви материали, продукти, процеси, технологии и услуги, 
както и тяхното промишлено разрастване;

– биоикономиката чрез иновации на биологична основа, обхващащи разработването 
на материали и продукти на биологична основа;

– спътници за наблюдение на Земята, тъй като те могат да играят важна роля при 
мониторинга на развитието на кръговата икономика чрез оценка на натиска върху 
необработените суровини и равнищата на емисиите;

4. подчертава ролята, която изпълняват общностите на знание и иновации в рамките 
на Европейския институт за иновации и технологии, тъй като обединяват 
университети, изследователски организации и предприятия, и по-специално МСП, 
при разработването на иновативни решения и инициативи за кръговата 
икономика, която следва да бъде един от ключовите инструменти за постигане на 
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целите на Европейския зелен пакт;

5. подкрепя инициативата на Комисията да следи за това общностите на знание и 
иновации към Европейския институт за иновации и технологии да са по-отворени 
за МСП, както и да увеличава възможностите им за участие в местната 
екосистема за иновации в полза за цифровия и екологичния преход;

6. подчертава колко са важни по-нататъшните научноизследователски усилия в 
областта на щадящо климата и околната среда и енергоспестяващо химическо 
рециклиране, което, съчетано с органичното и механичното рециклиране, ще 
допринесе за неутрална по отношение на технологиите рамка; подчертава, че 
подобни усилия следва да се съсредоточават върху вторичното използване и да 
имат за цел подобряването на енергийната ефективност, намаляването на 
емисиите на парникови газове и премахването на опасните вещества, както и 
гарантирането, че рециклираният материал не е замърсен и страничните продукти 
в технологиите за химическо рециклиране се третират правилно; счита, че 
процесите за производство на енергия от отпадъци трябва да се разглеждат като 
химическо рециклиране;

7. отбелязва, че почти една четвърт от МСП в Европа вече дават възможност за 
преход към по-устойчиви бизнес модели, но от друга страна, една трета от тях 
споделят, че когато се опитват да използват в своята дейност ресурсите по-
ефективно, се сблъскват със сложни административни и правни процедури; 
призовава Комисията да увеличи усилията си за повишаване на пригодността за 
кръговата икономика на повече МСП, като им оказва подкрепа чрез подходящи 
схеми за стимулиране и инструменти за финансиране, изграждане на капацитет, 
включително по отношение на управленски умения, обмяна на най-добри 
практики и техническа помощ, както и чрез намаляване на административната и 
правната тежест за тях; посочва, че наред с другото, новите кръгови бизнес 
модели, както и „правото на поправка“, както е предвидено в съобщението на 
Комисията, озаглавено „Нов план за действие за кръговата икономика“, ще бъдат 
от полза за потребителите, ще предотвратят производството на нови материални 
продукти и ще стимулират МСП да навлязат на пазара на ремонтни дейности; 

8. призовава Комисията да разработи и да насърчава набор от инструменти за МСП 
в сферата на устойчивите корпоративни политики, който да включва 
корпоративна социална и екологична отговорност, устойчиви счетоводство и 
докладване, както и инструменти за осъществяване на нискоотпадъчни и кръгови 
модели за производство и потребление, устойчиви вериги на доставки и 
енергийно одитиране;

9. счита, че положителната роля, която изпълняват предприятията от социалната 
икономика, които проправят пътя за моделите на кръговата икономика, следва да 
послужи като вдъхновение за други дружества, и че следва както да се повиши 
видимостта на тези най-добри практики, така и те да бъдат подкрепени чрез 
целенасочени инициативи;

Цифров преход

10. признава, че цифровизацията изпълнява важна роля за по-доброто прилагане на 
принципите на кръговата икономика; настоятелно призовава Комисията и 



PE653.859v02-00 6/12 AD\1219792BG.docx

BG

държавите членки да увеличат максимално и да използват в пълна степен 
полезните взаимодействия между цифровизацията и кръговата икономика в 
сектори, в които цифровата икономика може да предложи решения за намаляване 
на отпечатъка върху околната среда, като същевременно насърчават екологичния 
преход, и в този контекст призовава Комисията да установи методология за 
мониторинг и количествено определяне на нарастващото въздействие на 
цифровите технологии и центрове за данни върху околната среда и да предложи 
мерки за гарантиране на екологичната устойчивост на цифровите решения, като 
постави енергийната ефективност и кръговата икономика в центъра им, както и да 
се справи с краткосрочните и средносрочните разходи, свързани с екологичния и 
цифровия преход и да го направи справедлив и по-приобщаващ; подчертава 
значението на „интернет на предметите“, прогнозната поддръжка, ориентирането 
към услуги и системите за продуктови услуги за ускоряването на нови кръгови 
бизнес модели; счита, че ранното разработване на цифрови инструменти в 
контекста на цифровата икономика ще спомогне за това ЕС да се превърне в 
световен лидер в областта на използването на решения, основаващи се на 
цифровите технологии; подчертава, че изкуственият интелект може да улесни и 
ускори прехода към кръгова икономика, като спомогне за отключването на 
потенциала на кръговата икономика чрез подобряване на проектирането, 
прилагане на бизнес модели и продукти и чрез оптимизиране на 
инфраструктурата; 

11. изисква от Комисията да подкрепи екологично устойчивото преминаване към 
цифрова технология, което се основава на максимално увеличаване на стойността 
на данните при същевременно гарантиране на защитата на личните данни и 
внедряване на решения, основаващи се на цифровите технологии, с цел да се 
позволи устойчивото използване на ресурсите, а стойността, трайността, 
възможността за повторно използване и възможността за поправка на продуктите 
и материалите да се запази възможно най-дълго;

12. приветства целта на Комисията за постигане до 2030 г. на центрове за данни с 
висока енергийна ефективност, устойчивост и неутралност по отношение на 
климата и за създаване на общо европейско пространство за данни за 
интелигентни кръгови приложения; поради това настоятелно призовава 
Комисията да представи незабавно съответните регулаторни и други необходими 
мерки, както и да приложи инструменти за управление и пазарни инструменти с 
цел подпомагане на създаването на стандартизирана документация и прозрачност 
по отношение на кръговостта, екологичния отпечатък и отпечатъка върху климата 
на центровете за данни и комуникационните мрежи; настоява тези нови мерки и 
инструменти да насърчават енергийната и ресурсната ефективност, както и 
използването на възобновяеми енергийни източници; препоръчва тези мерки и 
инструменти също така да са насочени към смекчаване на въздействието на 
центровете за данни върху електроенергийната мрежа и намаляване на отпечатъка 
от емисиите на парникови газове, причинен от претоварването на мрежата;

13. изисква въвеждането на паспорти на цифрови продукти, придружени от 
подходящи платформи за събиране и поддържане на данни в контекста на 
Европейското пространство на данни; подчертава, че такива паспорти и 
платформи следва да съдържат данни в оперативно съвместими и годни за 
повторна употреба формати и че информацията следва да бъде ясна, надеждна и 
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лесно достъпна за всички участници на пазара; призовава Комисията да въведе 
цифрови паспорти на продуктите, които да предоставят информация за 
съдържащите се материали и химикали, за характеристиките за кръговост, като 
например жизнения цикъл на продукта, пригодността за поправка и наличността 
на резервни части, както и за въглеродния и екологичния отпечатък на продуктите 
и материалите, включително вторичните суровини, пуснати на пазара на ЕС;

Вторични суровини и суровини от изключителна важност

14. подчертава, че наличието на суровини от изключителна важност и вторични 
суровини е стратегически въпрос за европейската промишленост и инструмент за 
гарантиране на стратегическата автономност и конкурентоспособност на Съюза и 
за запазване на работните места в производствения сектор; ето защо категорично 
подкрепя стремежа на Комисията за създаване на добре функциониращ пазар на 
ЕС за вторични суровини; подчертава, че постигането на чисти и безопасни цикли 
на материалите е предварително условие за създаването на надежден пазар на 
вторични суровини в ЕС; счита, че създадената от Европейската агенция по 
химикали (ECHA) база данни за веществата, пораждащи безпокойство в самите 
изделия или в сложни предмети („база данни SCIP“), ще стимулира иновациите в 
промишлеността;

Дървесината и биоикономиката

15. припомня, че секторът на горското стопанство може да допринесе значително за 
развитието на кръгови икономики в ЕС, които използват биотехнологии; 
насърчава Комисията да проучи различни механизми, включително пазарни 
механизми, за да се стимулира използването на възобновяеми суровини, 
включително дървесина и изделия от дървен материал, като по този начин се 
постигнат ползи за климата и същевременно се насърчава най-ефективното 
използване на дървесината и се спазва принципът на каскадно използване; 
подчертава необходимостта от стимулиране на инвестициите в развитието на 
устойчива и местна кръгова биоикономика; ето защо подчертава значението на 
привеждането в съответствие на промишлената стратегия и стратегията в областта 
на биоикономиката на ЕС с плана за действие за кръгова икономика; 

Сгради

16. припомня, че минералните отпадъци, включително изкопните почви, от сектора 
на строителството и разрушаването представляват най-голямата категория от 
общите отпадъци, генерирани в Европа от всички икономически дейности и 
домакинства; подчертава необходимостта от подходящо управление и намаляване 
на отпадъците от строителство и разрушаване; отбелязва, че подобряването на 
прозрачността и проследимостта на отпадъците от строителство и разрушаване е 
необходимо за подобряване на идентификацията на отпадъците, изграждане на 
доверие в качеството и безопасността на повторно използваните или 
рециклираните материали, осигуряване на подходящо и безопасно боравене с 
всички строителни отпадъци и заместване на опасните вещества в потоците 
отпадъци, за да се защити здравето на обитателите и работниците, както и 
околната среда; във връзка с това припомня значението на Протокола на ЕС за 
управление на отпадъците от строителство и разрушаване;
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17. подчертава също така, че строителството е ключова област на взаимно допълване 
между кръговата икономика и намаляването на емисиите; подчертава цялостната 
необходимост от преход към устойчива и по-кръгова икономика при добиването и 
производството на строителни продукти и материали и при тяхното използване в 
строителството; 

18. подчертава, че строителството е сред най-слабо автоматизираните и 
цифровизирани сектори и че използването на иновативни и ориентирани към 
бъдещето технологии на строителните обекти би увеличило степента на 
цифровизация на сектора, като същевременно би увеличило ефективността на 
ресурсите; призовава Комисията да проучи включването на критерии за 
ефективност и възможност за повторна употреба при преразглеждането на 
Регламент (ЕС) № 305/20111;

Съобразено с околната среда възлагане на обществени поръчки

19. подчертава значението на предприемането на действия за стимулиране на 
вътрешния пазар на ЕС чрез установяване на критерии за съобразено с околната 
среда възлагане на обществени поръчки, които няма да доведат до прекомерна 
административна тежест за предприятията и публичните администрации, за да се 
даде възможност на потребителите да избират устойчиви и щадящи климата 
материали; призовава държавите членки да увеличат максимално и да насърчават 
повторната употреба, рециклирането и възстановяването на материали, 
включително в своите стратегии за възлагане на обществени поръчки и 
финансирани с публични средства проекти за саниране и строителство, чрез 
преразглеждане на целите за екологосъобразни обществени поръчки и чрез 
рационализиране на критериите за енергийна ефективност, екологичните и 
социалните критерии за саниране на сгради;

Батерии

20. изразява убеждението си, че подобрените схеми за рециклиране на батериите биха 
могли да осигурят значителен дял от суровините, необходими за кръговото 
производство на батерии в рамките на ЕС; подкрепя плановете на Комисията за 
законодателни предложения за гарантиране на безопасна, кръгова и устойчива 
верига за създаване на стойност в сектора на батериите за всички батерии, като 
правилата следва да правят разграничение между вида и/или употребата на 
батериите и да включват екопроектиране на батерии, за да се подобри тяхната 
заменяемост и възможност за рециклиране още при проектирането, и следва да 
включват социално и екологично отговорно снабдяване; подчертава 
необходимостта от създаване на силен и устойчив клъстер в областта на 
батериите и съхранението на енергия в Европа;

21. изразява загриженост, че класифицирането на използваните батерии в 
Директивата за батериите като отпадък, независимо от повторната им употреба, 
може да действа като пречка за подобна повторна употреба; признава, че 
повторно използваните батерии не се връщат за рециклиране и че стандартите за 

1 Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 
89/106/ЕИО на Съвета, ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.
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безопасност не се наблюдават, когато предназначението на дадена батерия се 
променя за използване с характеристики, които се различават от първоначалното 
предназначение; призовава Комисията да прилага разширена отговорност на 
производителя, включително гаранции за ефективност и безопасност, по 
отношение на вторичния производител, пускащ батерията повторно на пазара; 
призовава Комисията при преразглеждането на Директивата за батериите да 
предложи амбициозни цели за събиране, повторна употреба и рециклиране на 
батериите, а след внимателна оценка – постепенно премахване на първичните 
батерии, когато съществуват алтернативи, и да създаде общоевропейска система 
за депозиране или обратно изкупуване на стари батерии, за да се повиши 
кръговостта и устойчивостта на веригата за създаване на стойност в сектора на 
батериите;

22. подчертава необходимостта от допълнително насърчаване на научните 
изследвания и иновациите за процесите и технологиите за рециклиране в рамките 
на „Хоризонт Европа“, за да се увеличи потенциалът за кръгова икономика на 
батериите; признава ролята на МСП в областта на събирането и рециклирането;

Промишленост

23. посочва, че подход на кръговата икономика, при който се елиминират отпадъците 
и в употреба се запазват активите, продуктите и компонентите, а същевременно 
ресурсите се използват по продуктивен и ефективен начин, би могъл да намали с 
40% глобалните емисии на CO2 от материали от основно значение за 
промишлеността, като пластмаса, стомана и цимент; поради това настоява за 
въвеждането на дългосрочни пътни карти за намаляване на отпадъците и за 
повторна употреба на суровини с ясни цели за подобряване на кръговостта на 
отрасли с високи въглеродни емисии и на материали като пластмаса, стомана и 
цимент; призовава Комисията да проучи въвеждането на цели за намаляване на 
отпадъците за промишлените и търговските потоци от отпадъци и да направи 
оценка по какъв начин биха могли да се намалят промишлените и търговските 
отпадъци, които попадат в депа, по-специално посредством кръговост на 
материалите;

24. счита, че прилагането на кръгова икономика има голям потенциал за бъдещето на 
европейската стоманодобивна промишленост; подчертава големия потенциал за 
повишаване на ефективността на материалите при стоманата; подчертава нуждата 
от значително удължаване на жизнения цикъл на базираните на стомана продукти 
в сферите на домакинските уреди, продуктите на автомобилната промишленост и 
механичното и електрическото оборудване; подчертава, че удължаването на 
жизнения цикъл на тези продукти би могло да доведе до намаляване на 
производството на стомана, а оттам и на емисиите на парникови газове; 
отбелязва, че ЕС има значителен резерв от метален скрап, който може да се 
използва в кръговата икономика; подчертава, че по-доброто му използване би 
позволило да се намалят количествата на внасяните желязна руда и кокс, 
необходими за производството в първичния сектор;

25. подчертава, че прилагането на истинска кръгова икономика и по-доброто 
екопроектиране биха могли да допринесат за декарбонизацията на циментовата 
промишленост чрез повишаване на ефективността на цимента като материал, по-
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специално чрез оптимизиране на използването на бетон и неговия състав; 

26. припомня, че свързаните с ресурсите ползи от кръговостта са особено големи при 
алуминия, тъй като за претопяването на алуминий са необходими само 5% от 
енергията, необходима за ново производство, с което драстично се намаляват 
емисиите на CO2; подчертава, че докато равнището на събиране на алуминий от 
сгради и автомобили вече е много високо, равнищата при потребителските 
продукти са много по-ниски; призовава Комисията да проучи регулаторни 
възможности за гарантиране на по-добро разделяне на алуминиевите компоненти 
при разглобяването;

Здраве и безопасност на работниците и осведоменост на потребителите

27. подчертава, че преходът към наистина кръгова икономика трябва да бъде 
договорен с профсъюзите, за да се гарантират защитата на здравето и 
безопасността на работниците; подчертава, че недостатъчно безопасните условия 
на труд за работниците могат да изложат цялото ни общество на рискове за 
здравето и безопасността, и поради това счита, че политиките и практиките в 
областта на кръговата икономика трябва да бъдат разработени с оценки на риска, 
които се съобразяват със здравето на работниците;

28. подчертава решаващата роля на потребителите в прехода към кръгова икономика 
и подчертава значението на повишаването на осведомеността на потребителите и 
образоването им; подчертава, че предоставяната на потребителите информация за 
продукта, свързана с рециклирането и ремонта му, трябва да бъде лесно 
разбираема.
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