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На 22 януари 2014 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с 
член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно: 
 

„Индустриални промени в европейския сектор на опаковкитe“. 
 

Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI), на която беше възложено да 
подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 13 ноември 2014 г. 
 
На 503-ата си пленарна сесия, проведена на 10 и 11 декември 2014 г. (заседание от 
10 декември), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 119 гласа „за“, 1 глас „против“ и 4 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Европейският сектор на опаковките е изправен пред редица предизвикателства. 

Ключовата му роля в редица промишлени отрасли му отрежда централно място по 
отношение на конкурентоспособността на европейската икономика. Европа трябва да 
запази водещата си позиция в тази индустрия и би трябвало да следи тенденциите по 
отношение на устойчивостта на околната среда, безопасността и марките в сферата на 
опаковките. ЕИСК смята, че тази лидерска позиция трябва да се основава на четири 
основни стълба: ефикасно използване на ресурсите, НИРД и иновации, социален 
диалог; устойчивост и адаптация. 

 
1.1.1 Ефикасно използване на ресурсите 

 
Поради факта, че продуктите на сектора се използват за съхраняване, защита и 
запазване на други консумативи и след това често се изхвърлят, секторът има ключова 
роля за повишаване на процента на рециклиране в държавите – членки на ЕС. Въпреки 
това предприятията все още се нуждаят от подкрепа за постигането на тази цел. ЕИСК 
счита, че Европейската комисия би могла да предоставя помощ по този въпрос, да 
информира повече за най-добрите практики и оптималното използване на наличните 
ресурси. Това може да се постигне чрез подкрепа за опазване на околната среда от 
всички заинтересовани участници, включително тези, извършващи дейност извън 
Европа. Ефективното използване на ресурсите е изключително важен елемент в 
процеса на опаковане и също представлява проблем за околната среда. ЕИСК счита, че 
Европейската комисия би могла да разработи политическа рамка за подкрепа на 
прехода, необходим за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“, както и да 
поднови и поддържа отговорна спрямо околната среда опаковъчна промишленост. 
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1.1.2 Предизвикателства 
 

ЕИСК е наясно с предизвикателствата, които повишаването на енергийните цени 
поставя пред промишлеността, не само що се отнася до всекидневните резултати, но и 
спрямо процеса на рециклиране. ЕИСК би искал да посочи, че процесът на 
рециклиране — от решаващо значение за сектора на опаковките — се осъществява в 
Европейския съюз, но и извън него. ЕИСК смята, че би трябвало въпросът за 
балансираната цена на енергията да бъде приоритет в политиката на ЕС по отношение 
на тази специфична индустрия. 

 
За да спомогне в по-голяма степен за постигане на целите на ЕС в областта на 
въглеродните емисии, всеки сектор на тази индустрия би трябвало да си поставя 
реалистични цели по отношение на рециклирането, съобразени със законодателството 
на ЕС (Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки и Рамковата 
директива за отпадъците), имащо отношение към стратегията „Европа 2020“, и след 
това да предоставя годишни отчети за измерване на напредъка. Независимо от усилията 
на отделните държави членки да предоставят данни, които се публикуват ежегодно от 
Евростат, в оценката на данните все още има липсващ елемент. ЕИСК счита, че 
практиката на използване на повече опаковъчен материал, отколкото е необходимо, 
води до разхищение и е необходимо промишлеността да води борба срещу нея, а също 
така да бъде осъзната от потребителите. Провеждането на кампания за повишаване на 
обществената осведоменост би могло да бъде вариант за насърчаване на „съществените 
изисквания“, определени от Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки 
и Рамковата директива за отпадъците във връзка със „свръхопаковането“. Така 
например, Комисията следва да определи точен график за налагане на пълна забрана 
върху пластмасовите торбички за еднократна употреба за сметка на торбичките за 
многократна употреба или биоразградимите торбички. Този график следва да включва 
етапи на консултиране със социалните партньори и мерки в подкрепа на 
трансформирането на сектора. 
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1.1.3 Научноизследователска и развойна дейност и иновации 
 

От проучванията, проведени във връзка с настоящото становище и от обсъжданията със 
заинтересовани страни и с Комисията става ясно, че по редица въпроси от основно 
значение липсват достатъчно налични данни. Затова би следвало да се приветства 
подкрепата на Комисията за организиране на подобрена методология за събиране на 
данни за сектора, с цел да се предостави на социалните партньори съответната 
информация за гарантиране на дългосрочната жизненост на сектора. ЕИСК изразява 
убеждението, че основаните предизвикателства пред НИРД в сектора също са 
значителни и включват ефективния превоз на стоки, ефективността на системите за 
проследяване, намаляването на разходите, регулаторни въпроси и въпроси, свързани с 
безопасността, както и екодизайнa и характеристиките на опаковките през жизнения им 
цикъл. ЕИСК счита, че предвид тези специфични нужди и подход е много важно 
опаковъчната промишленост да разглежда средствата за иновации по програма 
„Хоризонт 2020“ като приоритет и възможност. Способността за участие в европейски 
консорциуми, с цел да се стимулират иновационните дейности, трябва да се насърчава 
чрез секторни сдружения и от обичайните заинтересовани страни. 
 

ЕИСК счита, че непрекъснатите инвестиции, необходими за посрещане на всички 
съществуващи предизвикателства, са от решаващо значение. От решаващо значение за 
дългосрочното оцеляване на сектора е капиталовите инвестиции да се съпътстват от 
инвестиции в работната сила в сектора. Това изисква правилно планиране и диалог 
между работници и работодатели, правителства, европейски институции и 
заинтересованите страни, обхващащи широки социални слоеве, включително 
националните образователни инфраструктури. 
 

Ясно е, че секторът на опаковките се развива под натиска на новите тенденции като 
електронната търговия. Ръстът на електронната търговия беше демонстриран от 
заключенията на проучването на Евробарометър от 2013 г., че почти половината от 
гражданите на Европа са правили онлайн покупки през предходните шест месеца1. 
Комисията посочва, че електронната търговия „представлява важна движеща сила на 
развитието с потенциал за икономически растеж и растеж на заетостта оценяван на над 
10 % годишно между 2013 и 2016 г.“2. Това развитие може да се окаже стимул за 
прилагане на нови решения, насочени към намаляване на отпадните материали като 
картон и пластмаса и тези тенденции трябва да се имат предвид в НИРД. 
 

                                                      
1

 Евробарометър 398, „Вътрешен пазар“ (октомври 2013 г.). 
2

 MEMO-13-1151, Европейска комисия, цитирана в съобщението на Комисията относно „Пътна карта за завършване на 
единния пазар за доставка на колетни пратки“ (COM(2013)886 final). 
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Иновациите в сектора на опаковките са се доказали като възможност за младежка 
заетост. Промишлените дизайнери, инженерите по материалознание и други нови 
професии могат да намерят широк кръг от възможности на бъдещия пазар. ЕИСК 
вижда възможност за иновации по отношение на устойчивостта и дизайна в сектори с 
интензивно използване на опаковки. 

 
1.1.4 Граждански ангажимент, социален диалог с работната сила, устойчивост и адаптиране 
 

ЕИСК счита, че най-голямото предизвикателство пред работодателите и работниците 
от европейския сектор е да се гарантира, че индустрията запазва 
конкурентоспособността си, използва пълноценно технологичните иновации и 
произвежда висококачествени, устойчиви стоки. ЕИСК смята също, че е необходимо 
заинтересованите страни да набележат новите умения за бъдещето на сектора с цел 
адаптиране на образователните системи към това ключово предизвикателство. Нови 
тенденции, като продажби по интернет, пораждат предизвикателства, които следва да 
бъдат обстойно разгледани и чието влияние и въздействие да бъдат оценени. 
 
ЕИСК заключава, че по-голямата част от предприятията за производство на опаковки и 
работещите в тях са склонни да се адаптират към промените, но е необходима повече 
информация, за да се даде възможност на страните да вземат правилни решения по 
отношение на сектора и заетостта. Тази адаптация към промените на пазара би 
трябвало да се извърши по зачитащ работниците начин, но и като не се забравя 
заплахата от бързите промени и преместване на производството. 

 
ЕИСК вярва, че дискусията относно устойчивостта на сектора трябва да се извърши с 
помощта на гражданското общество и на социален диалог на национално и европейско 
равнище. Създаването на Секторен комитет за социален диалог (SSDC) за 
опаковъчната промишленост би могло да предостави такава възможност. 

 
2. Въведение 

 
Основната цел на настоящия документ е да се информират европейските институции за 
редица препоръки, които ЕИСК/CCMI смятат, че са от ключово значение за 
стимулиране на европейската икономика като цяло и сектора на опаковките в частност. 
Европа трябва да заеме водеща роля и да подкрепи спазването на правилата и 
законодателството в подкрепа на икономиката, чието прилагане се извършва по 
устойчив начин с оглед на стимулирането на вътрешния пазар – ключовите понятия 
следва да бъдат „доверие“ и „спазване“ на правните изисквания, а не „защита“. 
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2.1 Опаковъчната промишленост обслужва широк спектър цели в нашето ежедневие: 
защита (предотвратява счупване, разваляне и зараза, увеличава срока на трайност); 
насърчаване (съставки в продуктите, характеристики, рекламни и маркетингови 
послания); информация (идентификация на продукта, приготовление и употреба, 
данни за хранителната стойност и съхранението, предупреждения за безопасност, 
информация за връзка, инструкции за отваряне, указания за изваждане от употреба); 
удобство (приготовление на продукта, сервиране, съхранение и порциониране); 
използване (предоставяне за потребление, търговия на дребно и транспорт); 
манипулиране (превоз от производителя до търговеца, излагане на щанда за 
продажба) и намаляване на отпадъците (обработка, повторно използване на 
съпътстващи продукти, необходимата за съхранение и транспортиране енергия). 

 
2.2 Предвид съществуващото огромно разнообразие в сектора, опаковъчната 

промишленост задължително изисква широк и разнообразен подход. Важността на 
сектора изисква да се възприеме внимателен подход, който да отчита многообразието 
на сектора, необходимостта от съобразяване с правилата и законите и разбира се - 
конкурентоспособността му. 

 
2.3 Въпреки че съществуват редица съществени проблеми, общи за повечето сектори, 

отделните подсектори естествено се сблъскват с редица специфични за тях проблеми. 
Това се дължи на факта, че определени продукти трябва да отговарят на различни 
изисквания, по-специално по отношение на стандартите и сертификатите. 

 
2.4 Използването на опаковки за предоставяне на информация за иновации и качество е 

възможност за Европа. За тази цел в настоящото становище се предлагат редица мерки, 
насочени към ясно определяне на степента на качество и иновация на продуктите в 
дадена опаковка. Това е постоянно предизвикателство, от решаващо значение за 
разграничаване на продуктите на ЕС от тези с произход от други части на света. 

 
2.5 ЕИСК счита, че има още два въпроса, които също са жизненоважни за това обсъждане: 

логистичните аспекти на опаковъчната промишленост и достъпа до суровини, 
използвани от сектора. 

 

В светлината на тези два въпроса е лесно да се разбере защо предизвикателствата пред 
европейската опаковъчна промишленост са толкова огромни. 

 

Основната цел на настоящия документ е да се информират европейските институции за 
редица препоръки, които ЕИСК/CCMI смятат, че са от ключово значение за 
стимулиране на европейската икономика като цяло и сектора на опаковките в частност. 
Както и в други области Европа трябва отново да заеме водеща роля и да призове за 
спазване на правилата и законодателството, които действително помагат на 
икономиката и чието прилагане се извършва по устойчив начин с оглед на 
стимулирането на вътрешния пазар: ключовите понятия следва да бъдат „доверие“ и 
„спазване“ на правните изисквания, а не „защита“. 
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2.6 Конкретният случай с използваните материали е важен въпрос, който изисква 

внимателен анализ, с цел да се зачита свободният пазар и да се гарантират равни 
условия за всички участници на пазара. 

 
2.7 ЕИСК смята, че създаването на съгласуван и приобщаващ диалог между 

заинтересованите страни от сектора ще гарантира, че секторът остава устойчив и 
осигурява достойна заетост в дългосрочен план, справя се по-добре с промените и се 
адаптира към нуждите на потребителите и към все по-високите изисквания на 
обществото. Във връзка с това потенциалът на социалния диалог за укрепването на 
сектора не е реализиран напълно и е необходимо този въпрос да бъде спешно 
разгледан. 

 
2.8 За да се приспособи секторът към промените и да се преобрази в отговор на 

изискванията на пазара, единственият начин за постигане на устойчивост и 
справедливост е чрез многостранен подход с ангажимент от страна на 
заинтересованите участници. С цел да се разрешат проблемите, свързани със сектора, 
неговата структура, конкурентоспособност, както и свързаните с това въпроси като 
заетостта, уменията, адаптирането и бъдещата жизнеспособност на сектора и неговата 
работна сила, е необходимо Комисията да насърчава добре структуриран и организиран 
социален диалог. Освен това, за да се предостави платформа за изразяване на 
интересите на по-широка публика (т.е. обществото и потребителите, работниците, 
служителите, работодателите, правителствата и др.), трябва да бъдат създаден канал за 
двупосочна комуникация между различните участници и институции. По този начин 
всички заинтересовани страни могат да вземат по-широко участие в сектора и в 
централната му роля в обществото. 

 
3. Анализ/рамка 
 
3.1 Европейският сектор на опаковките включва широк спектър от дейности и макар и да 

има сходни проблеми с други промишлени сектори, е изправен пред редица 
безпрецедентни и значителни предизвикателства в момента, и в краткосрочен и 
средносрочен план. Секторът на опаковките включва предприятия за опаковки от 
стъкло, метал, пластмаса, дърво и хартия, които като цяло осигуряват заетост на над 
6,5  милиона души в Европа3 (Евростат). 

 
3.2 Секторът на опаковките се характеризира не само с разнообразна гама от продукти, но 

също така и с множество различни процеси, които са отделни и се използват за 
създаване на продукти за специфични пазари и определена употреба; всеки изисква 
различна среда и е свързан с множество предизвикателства и характеристики. 

 

                                                      
3

 700 000 пряко заети. 
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Например за предприятията за стъклен амбалаж, използването на енергия е значителен 
разходен фактор. Освен това, като се има предвид, че до 80 % от отпадъчното стъкло се 
рециклира, рециклирането на стъкло допринася значително за постигане на целите на 
ЕС за рециклиране и намаляване на въглеродния отпечатък на региона. 

 

3.3 Връзката между използваните материали за опаковки е също важен аспект и 
увеличените транспортни разходи за превозването на материали, като например 
навълнен картон (велпапе) и тръби, използвани за опаковки, оказа отрицателно 
въздействие върху сектора на опаковките. По този начин въздействието на разходите за 
енергия по цялата верига на доставки в даден сектор се прехвърля върху сектора на 
опаковките (трябва да се отбележи разстоянието, пропътувано от продукти като 
печатни материали, преди да бъдат използвани от предприятията за производство на 
опаковки). 

 

3.4 Металите могат да бъдат рециклирани до безкрайност без понижаване на качеството, 
което създава допълнителна добавена стойност за приноса на сектора към постигане на 
целите на ЕС в областта на рециклирането. 

 

3.5 Амбалажното стъкло се използва за производството на бутилки и буркани и други 
опаковъчни продукти и е най-големият сектор в стъкларската промишленост на ЕС, 
който представлява около 60% от общото производство на стъкло и осигурява заетост 
на 90 000 души в ЕС (ЕВРОСТАТ). Заетостта в стъкларския сектор като цяло се 
понижи вследствие на по-високата степен на автоматизация, консолидирането на 
промишлеността и конкуренцията с производство на ниски цени. Вносът от държави 
извън ЕС създава по-голяма конкуренция и се наблюдава нарастване на броя на 
производствените мощности в страни, граничещи с ЕС с по-ниски разходи за труд и по-
слаба регламентация; това създава краткосрочен свръхкапацитет и оказва натиск върху 
цените. 

 

Франция, Германия и Италия са най-големите производители в ЕС. Стъклото е 
ефективен по отношение на използването на ресурсите материал и може да бъде 
рециклирано неограничен брой пъти. Например, потреблението на енергия е 
значителен разходен фактор за предприятията за стъклен амбалаж и не толкова за 
останалите предприятия. Като се има предвид, че до 80% от отпадъчния стъклен 
амбалаж се рециклира, рециклирането на стъкло допринася значително за постигане на 
целите на ЕС за рециклиране и намаляване на въглеродния отпечатък на региона. При 
все това, поради естеството на използваните материали и на произвежданите продукти, 
други сегменти на сектора разчитат в по-малка степен на енергията. 
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3.6 Ако разгледаме потреблението на хартия или сходни материали, ще видим, че веригата 
на доставки на сектора е сложна поради факта, че често самите предприятия за 
преработка на хартия и картон за опаковане за продукти като кашони, велпапе, картон 
за кутии и хартия за велпапе, произвеждат хартия и са част от кръгов процес, включващ 
премахване на целулозата и мастилото от използваните материали, както и 
използването на сурови продукти от дърво. 

 
3.7 От друга страна, пластмасовите опаковки също имат специфични характеристики – не 

всички подсектори на опаковките са представени от няколко отраслови органа. 
Секторът на пластмасовите опаковки извършва доставки на пазари, различни от 
посочените по-горе, като сред крайните потребители са производители на автомобили, 
козметика и предприятия, които произвеждат продукти за здравето и съдове за 
предварително опаковани храни. Въпреки това има само едно единствено промишлено 
сдружение за този подсектор. Пластмасовите опаковки са свързани и с екологични 
проблеми, като производството на найлонови торбички за пазаруване и трудностите, 
свързани с тяхното изхвърляне и разлагането им на съставящите ги компоненти. 

 
3.8 При този сценарий това разнообразие на производствените процеси доведе до 

умножаване на органите, представляващи предприятията, което само по себе си създава 
препятствия пред сътрудничеството между предприятията и представителите на 
работниците по такива важни въпроси като екологичната устойчивост и управлението 
на промените. Сегментираното естество на подсекторите на опаковките, например този 
на металните опаковки, личи от големия брой търговски представителни органи. 
Например производителите на алуминий често са същите предприятия, които 
произвеждат алуминиеви опаковки, и имат своя собствена търговска организация 
(Европейска асоциация за алуминий). Дружествата, специализирани в производството 
на метални опаковки, които произвеждат кутийки за напитки (от стомана и алуминий), 
имат своя собствена търговска организация, а тези, специализирани в производството 
на опаковки от стомана, също разполагат с отделно търговско сдружение. 

 
3.9 Поради важността на сектора, както по отношение на приноса му за БВП, така и за 

заетостта, тези специфични за сектора въпроси изискват особено внимание. 
Независимо от това, че секторът е сегментиран, той отговаря на потребностите на 
предприятията нагоре по веригата във всички икономики и далеч отвъд традиционните 
пазари. 
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3.10 Опаковките за продукти отговарят на редица нужди и обхващат въпроси като защитата 
на продукта (предотвратяване на счупване, разваляне и заразяване), рекламна 
информация (идентифициране на продукти, търговски марки, приготовление, 
използване, информация за хранителната стойност и за безопасност), информацията 
относно боравенето с продукта (транспортиране и излагане на щандове на местата за 
продажба), намаляване на отпадъците от опаковки (обработка, съхранение и 
транспортиране на енергия) и освен това дизайнът на опаковките е важен аспект за 
оптимално употребяване на пространството за транспортиране на стоките, което е от 
значение в контекста на усилията за намаляване на въглеродните емисии. Ролята на 
самата опаковка в намаляването на отпадъците придоби голямо значение, тъй като 
предприятия за продажби онлайн, като Amazon, са много големи потребители на 
опаковки и следва да бъде разгледан въпросът за „отговорната страна“. 
 
Така например, Amazon използва сертифицирани системи „с лесно разопаковане“. Чрез 
премахването на пластмасите и връзките за опаковане от 2008 г. насам Amazon 
промени радикално подхода си към 200 000 продукта от 2 000 производители, 
намалявайки потреблението на картон с 5,4 милиона квадратни метра, на производните 
му материали с 11 203,7 тона и на общия обем на кашоните с 410 хиляди кубически 
метра. В действителност потребителят носи крайната отговорност за отпадъците от 
опаковки, но производителят или междинният потребител би трябвало да има 
отношение към количеството опаковки, които впоследствие се превръщат в отпадъци. 

 
3.11 Изложените по-долу въпроси изискват задълбочено разглеждане, за да спомогнат за 

цялостно разбиране на настоящото положение и за да се предложат възможни решения, 
с цел да се гарантира, че европейският сектор на опаковките ще продължи да бъде 
конкурентоспособен и устойчив и да осигурява достойни работни места за хилядите 
работници, зависещи от него. 

 
3.12 Всяка промяна в наличността на суровини ще окаже въздействие както върху цените, 

така и върху наличността на готови опаковъчни продукти и притежава потенциал да 
причини сериозно смущение на дейността на сектора. Затова би трябвало да се 
предприеме преглед на движещите сили и тенденциите, свързани със суровините, което 
да позволи на сектора да изпреварва бъдещите промени, без да търпи евентуалните 
свързани с тях нарушения. Секторът на металните опаковки, например, понася особено 
силен натиск и от резките увеличения на разходите за суровини, и от цените на 
енергията. 

 
3.13 През 2012 г. Европейската комисия постави началото на европейското партньорство за 

иновации в областта на суровините, с цел справяне с предизвикателствата, свързани с 
доставката на дървесни и минерални суровини. 
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3.14 Търсенето, главно в Азия, доведе до повишаване на цената на вторичните суровини за 
хартиени опаковки, като производителите не могат просто да прехвърлят тези 
допълнителни разходи към своите клиенти. Търсенето в Китай допринесе значително 
за повишаването на цените на рециклираните материали за хартиени опаковки (от 
2006 г. досега цената на събираната за оползотворяване хартия се повиши почти 
двойно, а за същия период цената на рециклираната хартия нарасна с почти 50 %). В 
обозримо бъдеще се очаква тези повишения да продължат. 

 
4. Проблеми и тенденции на сектора 
 
4.1 По данни на Евростат, в предприятията за метални опаковки (включително от стомана 

и алуминий) в Европа работят около 60 000 души от общо 355 000, заети в по-широката 
рамка на европейската стоманодобивна промишленост, а по оценки на Metal Packaging 
for Europe, 80 000 души са заети в промишлеността за производство на алуминий, 
обхващаща 255 000 работници по цялата верига за създаване на стойност в 
европейското производство на алуминий. Въпреки това секторът е претърпял и все още 
търпи загуби на работни места, както в резултат на консолидацията в сектора, така и на 
чуждестранната конкуренция4. 

 
4.2 Предизвикателството пред работодателите и работниците от сектора в Европа е да се 

гарантира, че секторът ще запази своето конкурентно предимство, ще прилага 
пълноценно технологичните иновации и ще продължи да произвежда устойчиви и 
висококачествени стоки. 

 
4.3 Чуждестранната конкуренция продължава да оказва натиск за влошаване на условията 

на труд на работната сила в сектора, на която разчитаме да създава блага, да използва 
иновативни технологии и най-главното - да поддържа функционирането на сектора и 
устойчивото бъдеще за идните поколения. 

 
4.4 Европейският сектор на опаковките продължава да страда от свръхкапацитет и това 

увеличава въздействието на чуждестранната конкуренция и потиска трудовите 
възнаграждения и условията на труд. Отрицателната тенденция в заетостта в сектора 
показва влиянието както на конкуренцията, така и на свръхкапацитета. 

 

                                                      
4

 Данните на Евростат за последното десетилетие показват постоянно намаляване на заетостта в производството на 
опаковки от велпапе, пластмаса, метал, стъкло и дърво. Общата заетост в тези подсектори на опаковките е намаляла с 
1,2 милиона души от 2003 г. насам. 
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4.5 Опаковъчният сектор има потенциала да донесе по-големи ползи на европейските 
икономики благодарение на капацитета за рециклиране на материали. Все повече 
опаковъчни материали се рециклират или самите те са продукти от материали, 
рециклирани от други производствени сектори. Ползите за околната среда от 
рециклирането са достатъчно очевидни и се представят редовно в документите на 
Комисията. Въпреки това секторът на опаковките може да подобри показателите за 
рециклиране на държавите членки. В същото време той има потенциала да затвори 
веригата на кръговата икономика, като предотврати износа на съмнителни отпадъчни 
материали и откаже достъп до европейските пазари за вносителите на опаковки, които 
не отговарят на най-добрите практики по отношение на околната среда5. 
Предприятията, произвеждащи метални и алуминиеви опаковки, чиито продукти 
представляват 16 % от общото количество алуминиеви продукти в Европа, разчитат 
както на добива на суровина (боксит), така и на рециклирането на скрап. 

 
4.6 Защитата на потребителите, изразяваща се в предоставяне на ключова информация за 

продукта или съвети за употреба му, също е значителен и важен аспект на европейската 
опаковъчна промишленост. Потребителите с основание очакват опаковките да запазват 
стоките, които купуват, а когато става въпрос за храни и напитки, да запазват вкусовите 
им качества и да предотвратяват рискове за здравето от заразяване на храните. 
Търговците на дребно имат сходни очаквания, но освен това очакват опаковките на 
продуктите, които продават, да осигуряват максимален срок на годност на продуктите. 

 
4.7 Бъдещата форма и структура на отрасъла зависят в по-малка или в по-голяма степен от 

иновациите и инвестициите в технологии – 3D печатът например предлага възможност 
за сектора и потребителите, но успешното му въвеждане и експлоатация в сектора ще 
зависят в огромна степен от сътрудничеството в рамките на сектора и от очакванията 
на потребителите. Отрасълът трябва да се възползва от наличните технологии и да се 
приспособи чрез подходящ диалог. 

 
4.8 Добри практики за трансформиране на сектора и за приспособяване към промените се 

разработват непрекъснато, но се нуждаят от подкрепата на европейските институции за 
максимално оползотворяване на пълния им потенциал. ЕС може да предостави помощ 
под формата на финансова подкрепа или създаване на форум за допълнително 
обсъждане между социалните партньори, а секторът би трябвало да се ангажира заедно 
с ЕС в този процес. 

                                                      
5

 Въпреки че съществува законодателство, гарантиращо че опаковъчните материали отговарят на екологичните 
стандарти, европейските производители на опаковки спазват и редица насоки с цел намаляване на емисиите и 
насърчаване на най-добрите практики в областта на околната среда. Но при все че от конкурентите извън Европа се 
изисква да спазват европейското законодателство, те може да не приемат тези доброволни кодекси или стандартите, 
следвани от европейските предприятия. 
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4.9 Устойчиви и работещи решения могат да се постигнат единствено, ако двете страни на 

отрасъла работят заедно и социалният диалог на национално и европейско равнище 
предоставя възможност за това. Следователно създаването на секторен комитет за 
социален диалог в сектора на опаковките е от основно значение за справянето с редица 
въпроси, повдигнати в настоящото становище. 

 
Брюксел, 10 декември 2014 г. 
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