
През март 2020 г. ЕС ще приеме промишлена стратегия, която ще подкрепи прехода към 
екологосъобразност.
• Промишлените отрасли трябва да бъдат подпомогнати, за да се модернизират и да използват 

възможностите, dкоито възникват на национално и на световно равнище.
• Основна цел ще бъде да се стимулира развитието на нови пазари за неутрални по отношение на 

климата и кръгови продукти.

От съществено значение са декарбонизацията и модернизацията на eенергоемките отрасли, като 
стоманодобива и производството на цимент.

Декември 2019 г.

#EUGreenDeal

Постигането на целите на ЕС в областта на климата и околната среда изисква 
нова промишлена политика, основана на кръговата икономика.

   Едва 12 % от 
суровините, използвани 
от промишлеността на 
ЕС, произхождат от 
рециклиране.

   Промишлеността 
на ЕС генерира 

20 % от 
емисиите на ЕС.

   Над 90 % от 
загубата на биологично 
разнообразие и от 
недостига на вода са 
резултат от добива 
и преработката на 
природни ресурси.

   От 1970 г. до 2017 г. 
годишният добив на 
суровини в световен 
мащаб се е утроил 
и продължава да 
нараства.

1970 г. 2017 г.

3x

Европейският
зелен пакт

Устойчива промишленост

Комисията ще направи предложение, което да подкрепи прехода на стоманодобива 
към нулеви въглеродни емисии до 2030 г.

Източник: Международна комисия по ресурсите,
Перспективи пред световните ресурси, 2019 г.

Източник: Международна комисия по ресурсите, 
Перспективи пред световните ресурси, 2019 г.

Източник: Европейска комисия, 
Доклад на ЕС за напредъка на действия-
та в областта на климата за 2019 г.

Източник: Евростат, 
данни от 2016 г.

https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook 
https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/swd_2019_396_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/swd_2019_396_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_srm030&plugin=1


Нов план за действие за кръговата икономика ще спомогне за модернизиране на 
икономиката на ЕС

Комисията ще представи политика за „устойчивите продукти“, с която ще се даде приоритет на 
намаляването и повторното използване на суровините, преди тяхното рециклиране. Ще бъдат определени 
минимални изисквания за предотвратяване на пускането на пазара на ЕС на вредни за околната среда 
продукти. Неверните твърдения за екологосъобразност ще бъдат развенчавани.

  Европа се нуждае от цифров сектор, който поставя устойчивото 
развитие и екологосъобразния растеж в основата си. 
Цифровизацията предоставя нови възможности за:
• мониторинг на замърсяването на въздуха и водата,

• мониторинг и оптимизиране на начина на потребление  
на енергията и природните ресурси.

Усилията ще бъдат съсредоточени най-напред върху сектори с интензивно използване на 
природни ресурси, като например:

Комисията ще предложи мерки, 
за да гарантира, че до 2030 г. 
всички опаковки в ЕС 
са годни за повторно 
използване или рециклиране.

текстил, строителство, електроника, пластмаси.

Преходът е възможност за насърчаване на устойчива 
и благоприятна за създаването на работни места  
икономическа дейност.

Новите бизнес модели, основани на 
отдаване под наем на стоки и услуги, 
ще спомогнат за отлив на моделите 
на потребление от продукти 
за еднократна или ограничена 
употреба.

   Комисията ще проучи ползите за 
потребителите от схемите за обратно 
приемане.
Това ще стимулира хората да върнат обратно 
устройствата си — мобилни телефони, таблети или 
зарядни устройства — за рециклиране.
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