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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ 

Брюксел, 2 юли 2014 г. 

Околна среда: преход към кръгова икономика с нови 
работни места и устойчив растеж чрез по-високи цели 
в областта на рециклирането 

Днес Комисията прие предложения, които предвиждат Европа да стане в по-голяма 
степен кръгова икономика и да се засили рециклирането в страните от ЕС. 
Постигането на новите цели за отпадъците ще доведе до създаване на 580 000 
работни места, като в същото време Европа ще стане по-конкурентоспособна и ще се 
намали търсенето на скъпи и оскъдни ресурси. Предложенията също така целят 
намаляване на въздействието върху околната среда и на емисиите на парникови 
газове. В плановете се предвижда до 2030 г. Европа да рециклира 70 % от битовите 
отпадъци и 80 % от отпадъците от опаковки, както и забрана за погребването на 
подлежащи на рециклиране отпадъци в депа за отпадъци от 2025 г. Включена е и цел 
за намаляване на морските отпадъци, както и цели за намаляване на хранителните 
отпадъци. 

Прегледът, целящ повишаване на целите в областта на отпадъците в съществуващите 
директиви, е част от амбициозен план за фундаментален преход от линейна към по-
кръгова икономика. Новата визия е за един различен икономически модел в 
сравнение със сегашния, при който се добиват суровини, които се използват веднъж 
и се изхвърлят. В кръговата икономика повторното използване, поправянето и 
рециклирането стават норма, а отпадъците остават в миналото. По-ефективното, по-
дългото и повторното използване на ресурсите ще доведе и до повишаване на 
конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб. Този подход е изложен в 
съобщение, в което се обяснява как иновациите на пазарите за рециклирани 
материали, новите бизнес модели, екопроектирането и промишлената симбиоза могат 
да ни помогнат да преминем към икономика и общество без отпадъци. 

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: 
„Ниеживеем в линейни икономически системи, наследени от XIX век, в света на ХХI 
век — свят на бързо развиващи се икономики, милиони нови потребители от средната 
класа и взаимосвързани пазари. Ако искаме да бъдем конкурентоспособни, трябва да 
извлечем максимума от нашите ресурси, а това означава да ги рециклираме и да ги 
използваме отново, а не да ги погребваме в депа за отпадъци. Преминаването към 
кръгова икономика не само е възможно, то е и изгодно, но няма да стане факт без 
подходящи политики. Целите за 2030 г., които ние предлагаме, налагат днес да 
вземем мерки за ускоряване на прехода към кръгова икономика и да използваме 
предлаганите от нея възможности за бизнеса и заетостта“. 

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновации Мойра 
Гейгън-Куин заяви: „Научните изследвания и иновациите са ключът към успех на 
кръговата икономика, затова днес предлагаме съгласуван подход. Освен че 
предоставя подкрепяща регулаторна рамка, нашата нова програма „Хоризонт 2020“ 
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ще осигури и необходимото ноу-хау за създаване на ресурсно ефективна, 
екологосъобразна и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика в ЕС“. 

В съобщението се посочва как по-ефективното използване на ресурсите ще доведе до 
възникване на нови възможности за растеж и заетост. Повишената ефективност ще се 
дължи на новаторски дизайн, по-добре работещи и по-трайни продукти, подобрени 
производствени процеси, ориентирани към бъдещето бизнес модели и технологии за 
превръщане на отпадъците в ресурси. Пакетът, придружаващ съобщението, има за 
цел създаване на рамка, която да помогне за превръщането на кръговата икономика в 
реалност, с по-взаимосвързани политики, разумно регулиране и активна подкрепа от 
научните изследвания и иновациите. Това ще доведе до освобождаване на 
инвестиции и привличане на финансиране, като в същото време се стимулира силно 
участие на бизнеса и на потребителите. В пакета също така се предлага 
производителността на ресурсите да бъде измервана на базата на съотношението 
БВП/потребление на суровини и да се обмисли повишаването ѝ с  30 % до 2030 г. да 
бъде определено евентуално за водеща цел при предстоящия преглед на стратегията 
„Европа 2020“. 

Тези инициативи са приети едновременно с допълнителни съобщения относно  

• инициатива за екологосъобразни работни места; 

• зелен план за действие за МСП;  

• възможности за ресурсна ефективност в строителството.   

Всички те ще поставят начало на обновена програма за ресурсна ефективност за 
следващите години. 

Следващи стъпки 
Законодателните предложения ще бъдат изпратени в Съвета и Парламента. 

Напредъкът в постигането на целта за производителност на ресурсите ще се 
проследява в рамките на европейския семестър за икономическо управление. 
Подобна цел трябва да се разглежда в контекста на средносрочния преглед на 
стратегията „Европа 2020“. Ще се полагат повече усилия за научни изследвания и 
иновации в областта на кръговата икономика. Политическата рамка за насърчаване 
на кръговата икономика ще бъде доразвита през следващите години. 

Контекст 
Законодателните предложения се отнасят предимно до Рамковата директива за 
отпадъците, Директивата относно депонирането на отпадъци и Директивата относно 
опаковките и отпадъците от опаковки. Освен преразглеждането на целите, 
законодателството относно отпадъците ще бъде опростено, а сътрудничеството между 
Комисията и страните членки ще се засили, за да се гарантира по-ефективно 
прилагане. Ще бъдат определени минимални оперативни условия за схеми за 
разширена отговорност на производителите. Съобразени с конкретните случаи 
подходи ще се прилагат за определени видове отпадъци — като морски отпадъци, 
фосфор, отпадъци от строителство и разрушаване на сгради, хранителни, опасни и 
пластмасови отпадъци.  

Преминаването към кръгова икономика е в центъра на програмата за ресурсна 
ефективност, създадена в рамките на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. В пътната карта за ресурсно ефективна Европа през 
2011 г. Комисията предложи рамка за действие и изтъкна необходимостта от 
интегриран подход, обхващащ много области и равнища на политиката. Основните 
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идеи от пътната карта бяха доразработени в общата програма на Съюза за действие 
за околната среда (седма програма за действие за околната среда), чиято 
приоритетна цел е превръщане на Европа в ресурсно ефективна, екологосъобразна и 
конкурентоспособна нисковъглеродна икономика. Европейската платформа на високо 
равнище за ресурсна ефективност, която обединява правителства, предприятия и 
организации на гражданското общество, призова за действия за преминаване към 
една по-кръгова икономика, което изисква повече повторно използване и 
висококачествено рециклиране, за да се намали зависимостта от първични суровини. 

В седмата програма за действие за околната среда страните членки и Парламентът 
решиха да въведат показатели и да определят цели за ресурсна ефективност, както и 
да преценят доколко е подходящо включването на водещ показател и водеща цел в 
европейския семестър. След задълбочени консултации производителността на 
ресурсите, измервана като съотношение между БВП и потреблението на суровини, бе 
определена за най-подходящия показател за евентуална цел за ресурсна 
ефективност. Вече се очаква ЕС да увеличи своята производителност на ресурсите с 
15 % между 2014 г. и 2030 г. при нормални условия. Политиките за насърчаване на 
преминаването към кръгова икономика, както призовава Европейската платформа за 
ресурсна ефективност, могат да доведат до удвояване на това равнище, като в 
същото време ще стимулират създаването на работни места и по-нататъшното 
генериране на растеж. 

Вж. също: 
• Въпроси и отговори относно съобщението на Комисията „Към кръгова 

икономика“MEMO/14/450 
• Политика за околната среда/промишлена политика: Живот и работа в по-добри 

сгради IP/14/764 
•  Въпроси и отговори относно устойчивите сгради MEMO/14/451 
• Заетост: Комисията обявява мерки за оптимизиране на възможностите за работа 

в екологосъобразната икономика  IP/14/765 & MEMO/14/446 
• „Зелен план за действие за МСП“: превръщане на екологичните 

предизвикателства в бизнес възможности IP/14/766 
• „Зелен план за действие за МСП“: Съчетаване на продължително 

възстановяване с ресурсно ефективна европейска икономика MEMO/14/452 

За повече информация: 
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/ 

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm 

Аудиовизуални материали са достъпни на адрес http://www.tvlink.org/ 

 

 

 

 

За контакти: 
За медиите: 
Joe Hennon  (+32 2 295 35 93) 
Andreja Skerl (+32 2 295 14 45) 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-450_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-764_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-451_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-765_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-446_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-766_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-452_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm
http://www.tvlink.org/
mailto:Joseph.Hennon@ec.europa.eu
mailto:Andreja.skerl@ec.europa.eu
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За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния 
адрес на информационната служба 
 

http://europa.eu/europedirect/write_to_us/
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/

	ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
	СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

