
От нас, от Вас,
за по-добър живот

в Европа 

Манифест и ясна визия за това как
периодът 2019-2024 в ЕС може да
промени живота на европейците



Гледайте епизодите.

#ПоДобърЖизненСтандарт



#EвропейцитеИскатДаЗнаят

Уважаеми г-н/г-жо кандидат за Европейския парламент,
 
Познаваме се от години, макар и индиректно.
 
Осигуряването на чаша ароматно кафе всяка сутрин, запазването на свежестта на храната за по-дълго време,
гарантирането, че тъканите, от които са произведени Вашите дрехи, продължават да изглеждат като нови,
настройването на перфектната температура за Вашия дом и създаването на максимален комфорт за 500
милиона европейци, като същевременно се опазва околната среда, е най-голямото вдъхновение за
производителите на домакински уреди в Европа. Но през 21-ви век нашето общество заслужава повече.
 
Ние разработваме най-модерни технологии, за да направим възможно устойчивото потребление и да допринесем
за постигането на целите по отношение на климата, поставени от Парижкото споразумение, като
опростяваме ежедневните дейности на потребителите. Иновативните функционалности като услуги и контрол
от разстояние или функциите за контрол на здравето улесняват напрегнатото ежедневие на европейците и
предоставят решения на основни въпроси като например хранителните отпадъци или поддръжката на
продуктите от потребителите. Производителите са напълно отдадени на кръговостта от зараждането на
идеята за продукта и намаляват използването на суровини, вода и енергийни ресурси още в самото начало на
инженерния процес. Домакинските уреди оформят ерата на Индустрия 4.0. и подобряват възможностите за
работа в Европа.
 
Мечтите на хората са на една ръка разстояние от превръщането им в реалност.
 
Във времето, когато Европейският съюз не само ще има мисията да отговори на високите очаквания на
европейците, създателите на политики също ще имат възможността да революционизират ежедневието на
хората.
 
Ангажирането на всички участници с цел подобряване на кръговoстта, изграждането на умен енергиен пазар,
изравняващ търсенето и предлагането, водещ до намаляване на емисиите CO2 и оптимизация на енергията,
както и предлагането на висококачествени възможности за работа на европейците могат наистина да доведат
до истинска промяна.
 
Един петгодишен мандат може да отмине незабелязан или може да се превърне в пътешествие, включващо най-
важните стъпки, които биха изпълнили тези амбициозни цели.
 
Дали по-добрият начин на живот в Европа, подобряването на кръговостта, свързаните домове, осигуряването на
възможности за работа в ЕС и цялостната конкурентоспособност на европейската индустрия са пътят, по
който искате да поемете през 2019 година? За нас би било да истинско удоволствие да се срещнем, този път очи
в очи.
 
Паоло Фалчони
Генерален директор на AP��i� 

Кръгова култура, обхващаща всички
участници, умен пазар на енергия,
изравняващ търсенето и предлагането,
и висококачествени възможности за
работа за европейците могат да
доведат до истинска промяна.

"



По-добър европейски жизнен стандарт, 
благодарение на кръговата култура
Неслучайно кръговата икономика е основна цел
за европейските създатели на политики,
индустрията и много граждани.
 
Кой би се възпротивил на основните принципи, а
именно, че ценни продукти, материали и ресурси
трябва да останат в икономиката колкото се
може по-дълго, че генерирането на отпадъци
трябва да бъде намалено до минимум, и че
трябва да се работи върху създаването на
дълготрайни продукти, споделянето,
дигитализацията и оползотворяването на
ресурси? „Планът за действие за кръгова
икономика“, мисленето на производителите на
домакински уреди и други сектори, целящи
подобряване на кръговостта от самото
начало, и представата на европейците, че
разхищаващото общество вреди на околната
среда, са стабилни основи, върху които можете
да стъпите.
 
Днес 90% от материалите, идващи от
официално събрани уреди, които са
достигнали края на своя жизнен цикъл, се
рециклират и са готови отново да влязат в
производствените цикли не само на индустрията
на домакинските уреди, но и за други продукти.
Официално събраните големи уреди, като
хладилници, перални машини и климатици, се
рециклират до много голяма степен и
инициираните от промишлеността схеми за
рециклиране успяват да рециклират значителни
количества материали. С цел подобряване на
кръговостта отпадъците трябва да бъдат
подложени на подходящите операции за
рециклиране. За да се постигне това, всички
отпадъци трябва да бъдат ефективно
проследявани и докладвани. Все пак, в
действителност две трети от ценните ресурси
остават недокументирани и не се връщат в
производствените цикли като вторични
суровини, като не е ясно как тези отпадъци се
събират и обработват.
 
За да се запълни този пропуск, трябва да
осигурим подходящо събиране и обработка на
отпадъците, общините трябва да организират
събирателни пунктове, в които гражданите могат
да отнесат своите стари уреди. Разделното
събиране на дървени-пластмасови-хартиени-
електронни отпадъци изисква активно участие
на гражданите, комбинирано с посредничество от
страна на властите.

Европейците искат да знаят.

Неслучайно кръговата икономика е
основна цел за европейските
създатели на политики, индустрията
и много граждани.

  

"
10 пъти по-малко 
вода, използвана
със съдомиялна
машина, в
сравнение с
миенето на ръка
 

Диагностичната
поддръжка и
ремонт
се извършват по-
лесно при
свързани, умни
уреди

Занасянето на
малки уреди
до събирателен
пункт гарантира,
че материалите
ще да бъдат
рециклирани
 

Рециклирането на електронни отпадъци изисква
директното участие на производителите.
Гаранцията, че всичко функционира добре, в
съответствие с правилата за опазване на
околната среда, се постига чрез мониторинг от
страна на органите за надзор на пазара.
 
Почти всяка седмица виждаме фритюрници,
грилове, кафе машини, тостери и други малки
уреди изхвърлени на улицата или в кофите за
смет. Изразено в цифри, 17% или почти една
пета от малките уреди се изхвърлят с
несортираните битови отпадъци и не
достигат до процеса на рециклиране на
електронни отпадъци, при който се
рециклират материали.
 
Изборите, които правим през живота си, се
основават на нашите знания и емоции.
 
Европейците биха искали да знаят, че е
възможно да изразходват 10 пъти по-малко вода,
ако използват съдомиялна, вместо да мият
съдовете на ръка, като същевременно си
осигуряват повече свободно време, и биха
искали да могат да избират по-рационалния и
устойчив начин за извършване на домакинската
работа. Освен, че охлаждат храната,
хладилниците също така предотвратяват
изхвърлянето на тонове храна, като по този
начин допринасят за значително намаляване на
разходите в бюджета на хората.
 
Европейците биха искали да знаят, че отнасяйки
своите малки уреди в оторизирани събирателни
пунктове за електронни отпадъци, биха
извършили услуга на околната среда и на самите
себе си.
 
Европейците биха искали да знаят, че
свързаните, умни уреди могат да улеснят
ремонтните дейности и поддръжката
благодарение на отдалечена диагностика, съвети
за поддръжка и откриване на неизправности, и
че в резултат могат да разполагат с уредите си
по-дълго, вместо да купуват по-нов модел.
 
Първата основна стъпка, която трябва да се
направи, е да сме информирани, че всяко
отделно действие е от значение и е свързано с
останалите. Втората стъпка е ангажиране на
гражданите с кауза.
 



"Петгодишният мандат може да се
превърне в запомнящ се, ако
европейците могат да се радват
на по-добър жизнен стандарт
благодарение на кръговата
култура.

"



По-добър европейски жизнен стандарт, благодарение
на умен енергиен пазар и свързани домове

Днес почти 80% от европейците намират за
привлекателна идеята да живеят в умен дом.
 
Кой би могъл да се противопостави на технология,
която позволява по-умен контрол на
електричеството, което използваме, в реално
време, като същевременно предоставя комфорт?
Потенциалните финансови икономии,
генерирани чрез използването на умни
уреди, като уреди за отопление и охлаждане
на помещения, могат да бъдат значителни не
само за потребителя, а също и за околната
среда и енергийната мрежа. Пакетът „Чиста
енергия за всички европейци“,
законодателството, свързано със защитата на
данните и киберсигурността, иновативните
решения на индустрията на домакинските уреди и
готовността на потребителите да използват най-
модерни технологии са окуражаваща отправна
точка.
 
Днес един климатик може автоматично да се
регулира, когато получи сигнал от
електроразпределителната мрежа, че цената
на електроенергията е достигнала най-
ниската си стойност. Консумацията на
електроенергия може да бъде оптимизирана,
когато възобновяема енергия стане достъпна,
като това ще увеличи използването на
възобновяемите енергийни източници, ще понижи
емисиите CO2 и ще ни доближи до целта на
Парижкото споразумение. Отоплителен уред може
да получи сигнал от електроразпределителната
мрежа, че има пик на консумацията. В отговор на
това уредът може леко да забави своя цикъл, за
да се адаптира към нуждите на мрежата. Това
може да се извърши по такъв начин, че
потребителят да не забележи промяна в
температурата в дома си.
 
Възможността да се възползваме от всички
тези ползи може да стане реалност, ако
европейските национални правителства
поддържат развитието на отговорно
използване на енергия и нови модели за
ценообразуване на електроенергията, вариращи
според времето на използване, като предлагане
на значително по-ниски тарифи в непиковите
часове на консумация на електроенергия на
гражданите, които са подготвени да използват
гъвкави умни уреди.
 

Днес почти 80% от европейците
намират за привлекателна идеята да
живеят в умен дом.

  
 

"
Сигурността на
гражданите
е основен
приоритет на
индустрията

Умните уреди
могат да намалят
сметките, като
използват енергия
тогава, когато е
най-евтина

Уредите
осигуряват 
комфорт
а смарт функциите
спестяват на
домакинствата до
100 часа годишно

Освен икономиите по отношение на ресурси и
консумация на енергия, гражданите на 21-ви
век също така усещат нуждата да създадат по-
голям комфорт в домовете си, да разполагат с
повече време, което да прекарват с любимите си
хора, и да се отдадат на любимите си хобита.
 
Благодарение на възможността да се свързват към
Интернет, за да получават нужната информация,
свързаните уреди могат да спестят до 100 часа
годишно на едно средностатистическо
семейство, което се равнява на повече от четири
денонощия или две и половина 40-часови работни
седмици. Хладилниците и готварските печки
могат да следят за срока на годност на храната,
автоматично да регулират степента на охлаждане
според типа храни, които се съхраняват в тях, да
създават списъци за пазаруване, да поръчват
хранителни стоки и да показват вътрешността на
хладилника или печката чрез мобилно устройство,
за да се провери съдържанието им или да се
проследи приготвянето на ястието.
 
Тъй като прогнозите показват, че до 2020 г.
свързаните уреди ще бъдат в почти всеки дом,
достигайки около 50 милиарда в световен
мащаб, притежанието и защитата на данни, както и
киберсигурността, са съществен въпрос за
производителите на домакински уреди в Европа.
 
Изборите, които правим през живота си, се
основават на нещата, в които вярваме, и
възможността да упражняваме контрол.
 
Европейците биха искали да знаят, че тяхната
сигурност е основен приоритет на индустрията.
 
Европейците биха искали да знаят, че умните
домове не са научна фантастика и че насочените
към бъдещето реформи на енергийната система
могат да понижат техните сметки за електричество
благодарение на това, че уредите използват
електроенергия тогава, когато е най-евтина и е най-
благоприятно по отношение на околната среда.
 
Европейците биха искали да знаят, че
съществуващата смарт технология би осигурила по-
високо ниво на комфорт за тях и техните семейства
по начин, спестявайки им много време.
 
 
 

Европейците искат да знаят.



"Петгодишният мандат може да се
превърне в запомнящ се, ако
европейците могат да се радват
на по-добър жизнен стандарт
благодарение на умен енергиен
пазар и свързани домове. 

  

"

A какво ще стане, ако 
включиш умната 
фурна?

  



По-добър европейски жизнен стандарт, 
благодарение на висококачествени възможности
за работа
Европейските производители на домакински
уреди осигуряват работа на почти 1 милион души
и предлагат на света продукти с най-високо
качество.
 
Кой би могъл да се противопостави на закони,
които подкрепят откриването на креативни и
качествени работни места за европейците и
запазват конкурентоспособността на
индустрията? Умните регламенти, като Новата
законодателна рамка, определят рамката за
индустрията. Ежегодните инвестиции в
размер на 1,4 милиарда евро в
научноизследователска и развойна дейност,
правени от индустрията на домакинските
уреди, и готовността на гражданите да бъдат
част от производствените сили на Европа, са
мощен двигател за новата парадигма на
Европейския съюз.
 
От много време насам иновативните решения и
значителните ресурси на производителите на
домакински уреди гарантират челната позиция
на индустрията по отношение на осигуряването
на енергийноефективни решения, с което
допринасят за постигането на почти
половината от 20% цел за енергийна
ефективност на ЕС за 2020 година.
Производителите препотвърждават подкрепата
си за целите на ЕС по отношение на политиката
на Европейския съюз относно енергията и
климата през 2030 г.
 
Днес секторът открива работни места, пряко
и косвено, и обхваща почти 3 500 предприятия
за домакински уреди в целия континент. Всяка
година се депозират все повече заявки за
патенти с цел защита на резултатите от
ползотворната научноизследователска и
развойна дейност. През 2017 г. секторът на
домакинските уреди е подал 11 000 заявки за
патенти в Европейското патентно ведомство
 
Възможността за увеличаване на тази цифра
благодарение на светкавичното развитие на
дигитализацията и модернизацията на
продуктите може да бъде реална, ако се
избегнат многопластовите разпоредби и
административни усложнения.
 
 

Секторът и неговата верига на
доставки осигуряват работа на почти
1 милион души в Европа и предлагат
висококачествени продукти в целия
свят.
 
 
 
 

"

Хората искат
висококачествени
възможности за
работа в сферата
на производството
в Европа

Силна Европа

която
едновременно с
това е достоен
конкурент в
световен мащаб

Повече иновативни
продукти
намират устойчиво
решение на
ежедневните нужди
 

Решенията за инвестиции винаги се правят с
мисъл за законовите задължения. Индустрията
на домакинските уреди е готова да каже
„да“ на закони, които се основават на
фактите и които носят реална стойност на
европейците.
 
Поглеждайки на Европа от геополитически ъгъл,
прави впечатление, че други части на света,
като САЩ, Китай и Индия, внимателно
анализират и проектират бъдещето на
своята индустрия, за да осигурят
конкурентоспособността си в световен
мащаб. Това означава, че Европейският съюз
трябва да прави същото.
 
Изборите, които правим, се основават на факти и
възможности, които съзираме пред нас.
 
Европейците биха искали да знаят, че идните
поколения ще имат възможността да намерят
висококачествени възможности за работа тук, в
Европа.
 
Европейците биха искали да знаят, че домовете
им ще стават все по-устойчиви благодарение на
иновативните продукти.
 
Европейците биха искали да знаят, че
европейската индустрия е и ще остане силен
конкурент в световен мащаб.

  
 

Европейците искат да знаят.



Петгодишният мандат може да се
превърне в запомнящ се, ако
европейците могат да се радват на
по-добър жизнен стандарт
благодарение на висококачествени
възможности за работа.

"



Събиране на липсващите две трети от
електрическите отпадъци, ИУЕЕО чрез
ефективен мониторинг на потоците отпадъци
и тяхната преработка.
 
Подкрепяне на действия за бъдеща
хармонизация по отношение на единен пазар
за отпадъци и реализацията му в ЕС.
 
Въвеждане на стандарти за рециклиране,
така че пазарната динамика да не отклонява
потоци от законосъобразните системи към
незаконните дейности.
 
Осъществяване на комуникационни
кампании, информиращи европейците за
тяхната важна роля да се погрижат малките
уреди да достигнат до събирателни пунктове
в тяхната страна.
 
Разработване на успешна стратегия на ЕС за
пластмасите чрез изискване на действия от
страна на всички участници във веригата - от
производителите на пластмаса през
търговците до организациите за
рециклиране.
 
Полагане на усилия, за да се гарантира, че
развитието на пазара на вторични суровини и
законите за химическите продукти могат да
работят заедно.

  

Отключване на потенциала на система за
реакция спрямо търсенето в Европа чрез
предоставяне на сигнали за контрол и
финансови стимули на европейците.
 
Осигуряване на ползотворност на
европейската рамка за киберсигурност чрез
предоставяне на специфични, доброволни,
динамични, свързани с индустрията и
достъпни схеми за сертифициране.
 
Гарантиране на съгласуваност между
разпоредбите за Зачитане на личния живот и
защитата на личните данни в електронните
съобщения и Общия регламент за защита на
личните данни с цел осигуряване на високо
ниво на защита на поверителността и
юридическа яснота за бизнеса.
 
Осигуряване на оперативна съвместимост
между уредите и другите продукти в дома с
цел реализация на политиката за
оптимизация на умното използване на
енергия на жилищно ниво.

Гарантиране на конкурентоспособността на
индустрията на ЕС в световен мащаб.
 
Премахване на административните усложнения
в Европейския съюз, което ще позволи на
производителите да продължават да осигуряват
качествени работни места на гражданите.
 
Създаване на закони, които се основават на
доказателства, и на регламентирането на
измерими, проверяеми и подходящи параметри,
избягвайки двойното регулиране на продукти и
компоненти.
 
Предоставяне на индустрията на свободата,
необходима за разработване на иновативни
продукти, като същевременно се запазва
необходимия баланс с прогресивното
законодателство.
 
Запазване на стандартизацията като
предпоставка за определяне на технически
методи като измеримост и безопасност на
продуктите, както и поддържане на принципите
на Новата законодателна рамка чрез
позоваване на стандарти, определени в
съответното законодателство.
 
Превръщане на Европа във водеща сила в
областта на научноизследователската и
развойната дейност чрез насърчаване на
подходящите условия за създаване на
иновативни центрове и благоприятна за
стартиране на нов бизнес среда.

  

Дали по-добрият жизнен стандарт в Европа е пътуване, на което искате да се
отправите през 2019 година?

За да достигнем до дестинацията
„Кръгова култура“

  
 

За да достигнем до дестинацията
„Умен енергиен пазар“ и „Свързани
домове“

  
 

За да достигнем до дестинацията
„Висококачествени възможности за работа“

  
 



Има няколко основополагащи момента по
пътя към по-добър жизнен стандарт и

запомнящ се петгодишен мандат.

 
Ние сме с Вас, а Вие с нас ли сте?

#ПоДобърЖизненСтандарт
#ЕвропейцитеИскатДаЗнаят

Гледайте епизодите.



Връзка с нас
 
Mladost 4, bl. 433, entr. 5, ap. 153

 Sofia 1715, Bulgaria
 Теl: +359 888 390 315

 Email: gabriela.chiflichka@applia.bg

Гледайте епизодите.
 

Запознайте се с нашето
смайващо семейство. 


