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Зелен пакт: Въгледобивните и други въглеродно интензивни региони и
Комисията стартират европейската платформа за справедлив преход

Брюксел, 26 юни 2020 r.

На 29 юни, понеделник, ще стартира платформата за справедлив преход, която ще съдейства на
държавите членки да изготвят своите териториални планове за справедлив преход и да получат
финансиране по Механизма за справедлив преход с бюджет от над 150 милиарда евро. Тази
онлайн платформа ще осигурява техническа и консултантска подкрепа за публични и частни
заинтересовани страни във въгледобивните и други въглеродно интензивни региони, както и
лесен достъп до информация за възможностите за финансиране и източниците на техническа
помощ.

Платформата ще гарантира, че предложените 40 милиарда евро (по постоянни цени от 2018 г.) в
рамките на Фонда за справедлив преход ще бъдат насочени към подходящи проекти и че никой
регион няма да бъде пренебрегнат. Тя ще подпомага и достъпа до специалната схема в рамките
на InvestEU и до Механизма за отпускане на заеми за публичния сектор, които заедно с Фонда за
справедлив преход формират трите стълба на Механизма за справедлив преход. Платформата ще
осигурява:

Техническа и консултантска подкрепа за държавите членки и регионите, включително за
изготвянето на териториалните планове за справедлив преход и изграждането на резерв от
проекти за Механизма за справедлив преход;

Уеб базирана единна точка за достъп, включително възможност за контакт с Комисията по
технически и административни въпроси, свързани със справедливия преход;

Споделяне на информация, опит и знания във връзка с регионите с изкопаеми горива и
въглеродно интензивните райони, със специална база данни за проекти и експерти;

Форум за диалог относно справедливия преход, в който ще участват местни и национални
заинтересовани страни, социални партньори, публични органи и институции на ЕС.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс, комисарят
по въпросите на сближаването и реформите Елиза Терейра и комисарят по въпросите на
енергетиката Кадри Симсон ще открият платформата за справедлив преход по време на онлайн
събитие в понеделник, 29 юни, от 9:30 ч.

Така ще се отбележи началото на седмица с онлайн събития, посветени на регионите за добив на
въглища, лигнит, торф и битуминозни шисти и въглеродно интензивните региони, организирани в
рамките на Виртуална седмица за въгледобивните региони и Семинар за въглеродно
интензивните региони. Тези събития ще информират заинтересованите страни за последните
новости в политиката на ЕС и ще дадат възможност за споделяне на добри практики. Пълната
програма и регистрацията са достъпни тук:

Следващи стъпки

Към края на 2020 г. платформата ще съдържа база данни за проекти и експерти.

Изказвания на членове на колегиума:

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс, заяви:
„Амбицията на Зеления пакт е да покажем нов модел за приобщаваща трансформация, основана
на справедлив преход. Докато изграждаме наново икономиката и обществото, ние дължим на
децата и внуците си да се възползваме от възможността за изграждане на по-устойчиво бъдеще.
Чрез платформата за справедлив преход можем да дадем начало на превръщането му в
реалност.“

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра каза следното:
„Платформата за справедлив преход е категорична стъпка към неутрална по отношение на
климата Европа. Бих искала да насърча органите на всички държави членки да се възползват
пълноценно от нея, когато изготвят и изпълняват своите териториални планове за справедлив
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преход, които предвиждат икономическо възраждане, нови умения и нови възможности за
работа. Твърдо съм решена, че никой не бива да бъде пренебрегнат и че всички региони и
всички европейци ще могат да се възползват от предимствата на по-екологосъобразно, по-
справедливо и по-цифровизирано общество.“

Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви: „Платформата за справедлив
преход ще осигури съобразена с индивидуалните нужди подкрепа за регионите, които ще бъдат
най-засегнати от прехода към зелена икономика. Тя ще обедини експертен опит от всички
свързани служби на Комисията, за да се гарантира, че регионите с изкопаеми горива и
въглеродно интензивните региони разполагат с цялата информация, инструменти и помощ,
необходими за справедливата трансформация на техните икономики.“

Контекст

Механизмът за справедлив преход е част от усилията на Европейския зелен пакт за постигане до
2050 г. на неутрална по отношение на климата икономика в Европа. Той ще се стреми да
преодолее икономическата и социалната цена на прехода към климатична неутралност в най-
уязвимите въгледобивни и въглеродно интензивни региони. Механизмът има три стълба на
финансиране: Фонд за справедлив преход, предложен на 14 януари 2020 г., и подкрепен от
Пакета за възстановяване от 27 май; Специална схема за справедлив преход в рамките на
InvestEU; Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор. Очаква се трите стълба да
мобилизират инвестиции в размер над 150 милиарда евро в регионите на ЕС, които са най-
уязвими за прехода към климатична неутралност през периода 2021—2027 г.

Обявена заедно с Плана за инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт, платформата за
справедлив преход надгражда и разширява извършеното по Инициативата за въгледобивните
райони в преход и е част от Механизма за справедлив преход. В нея ще има три направления на
работа: координирана техническа помощ от Европейската комисия и групата на ЕИБ, уеб
базирана единна точка за достъп и служба за помощ, както и събития за насърчаване на
участието на заинтересованите страни и обмена на най-добри практики.

За повече информация

Информационна бележка: Въпроси и отговори за Механизма за справедлив преход

Уебстраница на Механизма за справедлив преход

Уебстраница на платформата за справедлив преход

Виртуална седмица за въгледобивните региони и Семинар за въглеродно интензивните региони
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Лица за контакти с медиите:

Vivian LOONELA (+32 2 296 67 12)
Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition_en#the-coal-regions-in-transition-initiative
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_931
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/just-transition-mechanism-making-sure-no-one-left-behind_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-platform_bg
https://ecorys-events.events.idloom.com/jtp_launch_crit-week
mailto:vivian.loonela@ec.europa.eu
mailto:sara.soumillion@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_bg.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_bg.htm

	Зелен пакт: Въгледобивните и други въглеродно интензивни региони и Комисията стартират европейската платформа за справедлив преход

