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Европейската  комисия  (ЕК)  започна  разработването  на  план  за  действие  на 
Европейския съюз (ЕС) за ефективно използване на ресурсите, когато през 2010 г.  
определи тази  тема като  един от  стълбовете  на  "Европа  2020"  -  стратегията  за 
растеж  през  следващото  десетилетие.1 Впоследствие  през  2011  г.  Комисията 
публикува  "Пътна  карта  за  ефективно  използване  на  ресурсите  в  Европа"  за 
справяне със зависимостта на Европа от вносни суровини.2

В продължение на две години след публичното обявяване на Пътната карта все още 
липсва достатъчно действие за изпълнението й. Обсъждането на показатели и цели 
относно използването на ресурси се превърна в затлачен и объркан академични 
дебат, вместо да се съсредоточи върху приемането на реални мерки за намаляване 
на свръх потреблението на ресурси в Европа.

Имайки  предвид,  че  светът  днес  разполага  със  все  по-ограничено  количество 
суровини,  и  че  техните  цени  са  се  повишили  със  150%  през  последното 
десетилетие, наред с това, че нивото на рециклиране в ЕС е едва 40%,3 е нелепо че 
ЕС  не  разполага  с  единна  строга  политика  за  използването  на  ресурсите. 
Настоящата политика за използване на ресурсите е разпокъсана, липсва й яснота и 
фокус, и е разхвърляна между различните служби на Комисията, които не споделят 
съгласуван подход.

И така, какви стъпки трябва да предприеме ЕС, за да обезпечи един свят, в 
който има достатъчно ресурси за всички, и същевременно постигане на по-
голяма гъвкавост при използването на суровините?

1)  Принципът  за  ефективно  използване  на  ресурсите  и  неговите 
предимства трябва да стоят в самата основа на европейските политики 

Понастоящем,  когато  ресурсната  ефективност  се  споменава  в  политически 
документи и речи, по-вероятно да е това да е просто изказване на добри намерения, 
отколкото на предложения за твърди политики, които допринасят за постигане на 
визията на Европа 2020.

Ефективното използване на ресурсите е план за действие, който ще бъде от полза 
за  всички  нас,  тъй  като  намаляването  на  количеството  на  суровини,  които 
използваме, може да бъде полезно за околната среда, обществото и икономиката. 
Обществените  ползи  включват  откриването  на  нови  на  работни  места  из  цяла 
Европа в сфери като рециклирането и повторната употреба.4 Това също така може 
да доведе до голямо спестяване на разходи и  повишаване  на нетните ползи от 
порядъка на 640 милиарда Евро.5

1 Главна страница Европа 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
2 http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm   
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-04032013-BP/EN/8-04032013-BP-EN.PDF 
4 http://www.foeeurope.org/publications/2010/More_Jobs_Less_Waste_Sep2010.pdf 
5 AMEK and Bio (2013). Възможностите за бизнеса за подобряване на ефективното използване 
на ресурсите. 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/resource_efficiency/pdf/report_opportunities.pdf 
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2)  Намаляване на свръх потреблението на Европа и предоставяне на 
възможност на другите народи да се развиват

Пренаселеността  често  е  обвинявана  за  кризите  за  суровини,  пред  които  сме 
изправени.  Към момента световното население е  7  милиарда и  се  очаква то  да 
нарасне до 9 милиарда до 2050 г.6 При това се изказва разсъждението, че прирастът 
на населението е причина за увеличаване на търсенето на суровини.

Въпреки това, не всички хора изразходват суровини с една и съща скорост или в 
еднакви  размери.  От  историческа  гледна  точка,  развитите  държави,  каквито  са 
европейските,  са  изразходвали  повече  от  полагаемия  дял  суровини.  В 
действителност,  20-те  страни  с  най-високо  потребление  са  отговорни  за  75% от 
използваните материали в световен мащаб. За сравнение, 100-те държави с най-
ниско абсолютно потребление на материали, взети заедно, използват само около 
1,5% от материалите в световен мащаб.7

Кризата  на  потреблението,  пред  която  сме  изправени,  не  се  определя  от 
нарастването на населението, а по-скоро от свръх потреблението на незначително 
малцинство.

3)  Измерване  на  количеството  на  ресурсите,  които  използваме,  и 
въвеждането на цели за намаляването му.

Подобряване  на  ефективното  използване  на  ресурсите  води  до  намаляване  на 
загубите,  като  се  използват  по-малко  и  по-добри  материали,  и  намиране  на 
възможности за подобряване на ефективността във веригите за доставки. Това са 
важни  положителни  стъпки,  но  е  необходимо  нещо  повече.  Подобряване  на 
ефективността  лесно  може  да  доведе  до  така  наречения  "ефект  на  бумеранга": 
увеличено потребление вследствие повишаване на ефективността. 

Само по себе си, ефективното използване на ресурсите няма да реши проблемите 
на свръх  потреблението  на  природни ресурси,  нито ще премахне отрицателните 
въздействия по местата, където се добиват тези ресурси, нито обезсилва "ефекта на 
бумеранга".

Трябва да намерим начин да се намали количеството на природните ресурси, които 
използваме.  За  да  се  случи  това,  на  първо  място  трябва  количеството  ресурси, 
които  използваме,  да  се  измерва,  и  да  се  заложат  цели  за  намаляване 
потреблението на ресурси в европейското законодателство.

Политиките  за  климата  се  основават  на  измерването  на  емисиите  на  парникови 
газове, на поставянето на цели за намаляване на тези емисии, и на създаването на 
политики за постигане на тези намаления на емисиите. По същия начин трябва да се 
действа  и  по  отношение  на  политиките  за  ефективно  използване  на  ресурсите. 
Необходимо е ЕС да измерва своето потребление на ресурсите чрез изчисляване на 
своя въглероден, воден, материален и земен "отпечатък".

6 http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/pressrelease.pdf 
7 Seri (2012) Зелени икономики по света? Последици от използването на ресурсите за 
развитието и околната среда. http://seri.at/wp-
content/uploads/2012/06/green_economies_around_the_world.pdf 
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Единственият  начин  да  се  направи  оценка  на  цялостното  количество  суровини, 
които  Европа  използва,  е  да  се  използване  методология  за  изчисляване  на 
"отпечатъка",  която  е  основана  на  потреблението.  Тази  методология  трябва  да 
почива върху принципа на жизнения цикъл и да включва също и "вградените" или 
косвено използваните за производство на дадено изделие ресурси, независимо от 
мястото  на  производство.  Например,  водният  отпечатък  на  една  тениска  е  2500 
литра,  а  на  чифт  дънки  -  8000  литра.8 Тъй  като  Европа  е  нетен  вносител  на 
суровини, никакъв друг показател не би предоставил пълна картина на цялостния 
мащаб на използваните от Европа суровини.

Определянето на набор от показатели е от съществено значение, за да се избегнат 
обобщените показатели (т.е. такива, при които различни видове ресурси се свеждат 
до  едно  число).  Потреблението  на  суровини  не  може  да  се  измерва  по  научно 
издържан  начин  чрез  обобщени  показатели,  тъй  като,  за  да  се  преобразуват 
различни видове данни (например емисиите на парникови газове, земеползването, 
водоползването, материалните потоци, и т.н.) в едно единствено число, се налага да 
се правят несигурни предположения, при което се губи важна информация.

4) Прилагане на показателите за използване на ресурси при оценките на 
въздействието на нови политики

Комисията следва да използва показателите за ресурсен "отпечатък" като част от 
оценката  на  въздействието  на  съответни  политики.  Например,  оценката  на 
въздействието  на  нови  предложения  в  областта  на  биогоривата  или  на 
биоикономиката следва да включват преценка относно влиянието им върху земния, 
водния и въглеродния "отпечатък" на Европа. По същия начин, новите политики в 
сферата на отпадъците също следва да включват оценка на въздействието върху 
материалния и въглеродния отпечатък на Европа. 

Оценките на въздействието трябва да предоставят информация на хората, вземащи 
решения,  относно това доколко нивото на потребление на суровини на Европа е 
вероятно да се  промени в бъдеще и,  следователно,  степента,  в  която ЕС става 
зависим от наличността и достъпността на ресурсите.

5) Действия за постигане на нулеви остатъчни отпадъци в ЕС 

В  един  тон  на  електронни  отпадъци  има  повече  злато,  отколкото  в  обичайната 
златна мина.9 Вместо да продължава с заравянето и изгарянето на отпадъците с 
настоящите темпове, Европа може да извлече голяма част от нужните й суровини 
чрез  осигуряване  на  работещо  разделно  събиране  на  отпадъчни  материали.  В 
момента  около  60%  от  отпадъците  в  Европа  се  изгарят  или  се  натрупват  в 
сметища.10

За  едно  модерно  общество  отпадъците  са  символ  на  неефективността  и 
представляват зле управлявани ресурси. Налице е тенденция всички усилия да се 
съсредоточават върху политиката за отклоняване на отпадъци от депониране. Това, 
обаче,  не  приближава  Европа  до  състоянието  "нулеви  отпадъци".  Принципът 

8 Water Footprint Network http://www.waterfootprint.org/?page=files/productgallery 
9 Umicore http://www.preciousmetals.umicore.com/PMR/Media/e-scrap/show_raceIsOn.pdf 
10 Евростат http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-04032013-BP/EN/8-
04032013-BP-EN.PDF 
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"Нулеви  отпадъци"  означава  остатъчните  отпадъци  (т.е.  тези,  които  не  се 
рециклират, компостират, или използват повторно) да се сведат до нула. С други 
думи,  това  означава  постепенно  премахване  на  депонирането  и  изгарянето  на 
отпадъци,  което  същевременно  подобрява  устойчивостта,  икономическата 
стабилност и сплотеността на обществото. Изделията трябва да бъдат проектирани 
по начин, който ги прави лесни за разглобяване за поправка и повторна употреба, и 
в краен случай - за рециклиране. Трябва да спрем финансирането и изграждането 
на инфраструктура за изгарянето на отпадъци, защото, веднъж щом са направени 
инвестициите за такава инфраструктура, сме задължени да образуваме отпадъци. 
Европейските средства трябва да се насочи към създаването на създаването на 
инфраструктура  и  мрежи  за  компостиране,  рециклиране,  повторна  употреба  и 
ремонт.

Отпадъци се образуват не само в края на живота на дадено изделие. Във цялата 
верига  за  доставки  има  много  отпадъци.  Досега  фирмите  са  направили  големи 
усилия  за  подобряване  на  производителността  на  труда,  дори  когато  това  да 
изисква по-обилно използване на природните ресурси. При безработица с рекордни 
нива - в някои страни над 25% от работната сила е без работа,11 от съществено 
значение е да се насърчи бизнеса да наема повече хора и да използва по-малко 
ресурси.  Това може да стане чрез прехвърляне на данъчната тежест от труда към 
ресурсите. Това ще осигури подходяща рамка, която да насърчи правителствата и 
бизнеса  да  намаляват  загубите  в  системата,  а  именно  непродуктивните 
киловатчасове, тонове и литри, а не работната сила.

6)  Производство  на  дълготрайни  продукти,  подходящи  за  поправка, 
повторна употреба и рециклиране

Поправката на вещи не е широко възприета в Европа поради количествата налични 
евтини  стоки  с  лошо  качество  и  кратък  живот.  Производството  и  подмяната  на 
продукти  с  намаляваща  продължителност  на  живота  води  до  използване  на 
допълнителна енергия  и  ресурси,  поради което  се  образуват повече отпадъци и 
вредно замърсяване. ЕС трябва да удължи минималната гаранция за продуктите от 
сегашната двугодишна гаранция до 5-10 години, в зависимост от вида на продукта. 
Това ще осигури нови стимули за предприятията и ще доведе до създаването на по-
трайни продукти.

Трябва да бъде приоритизирано производство, което взема под сериозно внимание 
края на живота на продуктите.  Можем да увеличим рециклирането и  повторната 
употреба на продуктите и техните компоненти, само ако те са проектирани, така че 
да позволяват разглобяването им. Това ще улесни поправката, повторната употреба 
и рециклирането на продуктите.

7)  Да  се  съсредоточим  върху  благосъстоянието  на  европейските 
граждани и върху намаляване на нашите въздействия по целия свят, 
вместо опростенчески да се търси растеж на БВП

Нашата икономическа система се основава на идеята за неограничен растеж. Тази 
система работи с погрешното допускане, че светът разполага с обилно количество 

11 Евростат 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
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природни ресурси и  че  те  са  достъпни на ниски цени.  Такъв безкраен растеж е 
невъзможен в един ограничен свят.

Нашето  засилено  потребление  има  сериозни  нежелани  последствия  като 
глобалното  затопляне,  намаляването  на  суровините,  ускореното  изчезване  на 
видове,  недостига  на  вода  и  храна,  както  и  замърсяването.  Използването  на 
природни  суровини  в  нашето  неумолимо  преследване  на  растеж,  основан  на 
потреблението, не е истински осчетоводено.

Как  ще  да  бъдем  в  състояние  да  оцелеем,  ако  се  стремим  към  растеж  в  една 
ограничена екологична система? Днешният подход на “растеж на всяка цена”  се 
отразява  неблагоприятно  на  условията,  от  които  зависи  благополучието  на 
утрешния ден. Произвеждането на все повече и повече "зелени" продукти само по 
себе си не води до устойчиво потребление.

Нашето благосъстояние и качество на живот не се определят от нашите материални 
придобивки.  Научните  изследвания  показват,  че  над  определен  праг  няма 
взаимовръзка между щастието и личните доходи. Достъпът до образование и добро 
здравеопазване  може  да  увеличи  нашето  благосъстояние  много  повече  от 
трупането на вещи. Политиците трябва започнат да наблягат на подобряването на 
цялостното благополучие, а не на икономическия "растеж".

Можем да осигурим всичко от което имаме нужда без да се налага всеки от нас да 
притежавате всяка една вещ. Новите бизнес модели, като наемането,  в които се 
предоставя услугата, а не продуктът, могат да променят сегашното положение. Ако 
човек е потребител, а не притежател на продукта, то производителят има стимул да 
прави  по-качествени продукти,  които,  в  случай  на  неизправност,  могат  лесно  да 
бъдат поправени и модернизирани.  Споделеното пътуване с автомобил може да 
бъде възпроизведено и при други продукти, като например домакинските уреди.

Заключение

Истинската устойчивост означава придаване на смисъл на живота на всички хора в 
рамките  на  възможностите  на  планетата.  За  съжаление,  до  този  момент 
екологичните  политики  се  съсредоточават  върху  правенето  на  по-екологични 
продукти, без да се отчитат нашите нива на потребление.

Приятели  на  Земята  Европа  иска  институциите  на  ЕС  да  вземат  на  сериозно 
политиката за  използване на ресурсите като предизвикат  истинска промяна чрез 
прилагане на "Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа" от 2011 
г.  Ние  сме  загрижени,  че  Европейската  комисия  като  цяло  не  споделя  една 
последователна  визия  и  разводнява  предложенията  за  политики,  които  биха 
облагодетелствали както околната среда, така и икономиката.

Има спешна нужда политиката за използване на ресурсите да се придвижи напред, 
заради предимствата, които ще донесе, тъй като сегашната политическа рамка не 
прави нищо за ограничаване на потреблението на цялата планета в преследване на 
постоянен растеж на БВП.
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Седем начина Европа да използва по-малко ресурси

Приятели  на  Земята  Европа  (Friends  of  the  Earth  Europe)  организира  кампании  за 
устойчиви и справедливи общества и за защита на околната среда, обединявайки над 
30  национални  организации  с  хиляди  местни  групи,  и  представлява  част  от  най-
голямата световна екологична мрежа от граждански организации – Приятели на Земята 
(Friends of the Earth International). 
За контакти: Friends of the Earth Europe
Rue d’Edimbourg 26 | 1050 Brussels | Belgium
Tel. +32 2 893 10 00 | Fax +32 2 893 10 35 | info@foeeurope.org | www.foeeurope.org

ЗА ЗЕМЯТА (www.zazemiata.org) е независима, неправителствена организация, част от 
Приятели  на  Земята  (Friends  of  the  Earth,  www.foe.org)  и  член  на  международните 
организации:  Мрежа  за  наблюдение  на  Международните  финансови  институции  за 
Централна  и  Източна  Европа  CEE  Bankwatch  Network,  GAIA  (Глобално  обединение 
срещу  инсинераторите),  и  на  националните  Коалиция  „За  да  остане  природа  в 
България“,  „Българска анти ядрена коалиция“,  „Коалиция за устойчиво ползване на 
фондовете на Европейския съюз“ и Коалиция за климата – България.

За  контакти:  Екологично  сдружение  За  Земята  |  п.к.  975,  София  1000  |  тел./  факс  +3592/9431123  | 
info@zazemiata.org | www.zazemiata.org
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