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Какво е платформата за кръгова икономика?
Платформата е интернет инструмент
управляван от Business Europe. Тя
непрекъснато представя нови примери за
иновативни начини, по които индустрията,
малките и средни предприятия и другите
бизнеси имат принос към кръговата
икономика в Европа.

В същото време се открояват правните
и други предизвикателства, пред
които са изправени фирмите при
изпълнение на инициативите си или при
стартирането на нови. Платформата
е уникална възможност за бизнеса,
носеща знания и опит.

Платформа
за кръгова
икономика

Какво е кръгова икономика?
Кръговата икономика е свързана с
намаляване на образуването на отпадъци
и запазване на икономическата стойност
на продуктите, материалите и ресурсите за
възможно по-дълго време. Намаляването
на отпадъците може да бъде няколко вида:
от намаляване използването на природни
ресурси и енергия до промяна на дизайна
на продукти за по-добро рециклиране
или коопериране между предприятията,
при което отпадъците на един отрасъл са
входящ продукт за друг.

Защо трябва да се ангажира вашата
компания?
Как да покажете какво прави вашата
компания за кръговата икономика. Чрез
показване на степента , в която бизнесът
вече е ангажиран в процеса на преход,
вие ще помогнете политиката на ЕС да
стане по-подходяща за целта
Повишаване на загрижеността за
пречките и трудностите . Анализирането
на често срещаните пречки и трудности,
с които Вие и другите компании се
сблъскват в стремежа си да станете
компания от кръговата икономика ще
помогне за привличане на вниманието
на законодателите.
За да се чуе вашия глас по
предстоящите политически инициативи
на ЕС. Чрез събиране на едно място на
практическият опит, Business Europe ще
бъде в по-силна позиция , за да защити
гласа на бизнеса към Европейските
институции.

Европейският бизнес изцяло се включва в
подхода за кръговата икономика. Той прави
това, защото дава смисъл на бизнеса и
защото бъдещите модели на потребление
и производството са толкова огромни, че те
не могат да бъдат управлявани по начина,
по който се организират тези модели днес.
Много бизнеси от цяла Европа вече са се
заели с кръгова икономика или планират
да го направят.

Да създадете своя мрежа. Платформата
е уникален начин да се свържете с други
предприятия, участници в кръговата
икономика, като създадете контакт с
експерти по повод на вашите познания
или като се запознаете с постиженията в
другите страни.
Достъп до дебата на ЕС за кръгова
икономика. Въз основа на това, което
ние получаваме от Вас или от другите,
Business Europe възнамерява до колкото
е възможно да организира събития,
консултации и популяризация на
платформата и нейните участници.

“

Кръговата
икономика променя

”

Emma Marcegaglia
Председател на BusinessEurope

Интересувате ли се от подаване на
Вашият проект?
Моля представете Вашият проект по кръгова
икономика или предизвикателствата, които са
пред вас

www.circulary.eu

Нуждаете се от повече информация?
Моля свържете се с:
circulary@businesseurope.eu

@BEcirculary

