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Теми на броя:
 ЧРД, Дом на Европа – Сливен! - 16 години от създаването на
Европейския информационен център
 Сливен беше домакин на онлайн форум, посветен на Плана
за възстановяване на Европа - най-важните акценти от
срещата
 Европейски зелен пакт – стимули за икономиката,
подобряване на здравето и качеството на живот на хората
 „Намали. Преизползвай. Рециклирай.”: гледайте краткото ни
образователно видео за намаляване употребата на пластмаса

Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен
център «Европа Директно» - Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната
позиция на европейските институции.
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ЧРД, Дом на Европа – Сливен!
16 години от създаването на Европейския информационен център

На 25.04.2005 година – в деня на подписването на Договора за присъединяване на РБългария
към Европейския съюз, в Сливен беше официално открит Дома на Европа. Европейският
информационен център е създаден от Община Сливен и Фондация «Европейски младежки
инициативи» с цел да се предоставя достъп на гражданите на Сливен и региона до информация,
свързана с Европейския съюз. Още със създаването си, центърът постави началото на
ежегодното отбелязване на 9 май с инициативата «Дни на Европа в Сливенския край» множество куртурни, информационни и спортни инициативи в града и населените места на
общината съвместно с детски градини, училища, организации и институции.
През 2008 година Домът на Европа стана домакин на Европа Директно – Сливен, чиято мисия
беше да информира гражданите по теми, свързани с Европейския съюз и да насърчава
активното гражданско участие на местно и регионално ниво.
В периода януари 2008 – април 2021 „Европа Директно – Сливен” предоставяше
информационни услуги, за гражданите като: отговори на въпроси за ЕС, и по-специално по
отношение на правата на гражданите на ЕС, комуникационните приоритети, законодателството,
политиките, програмите и възможностите за финансиране. Европа Директно – Сливен проведе
многобройни публични събития за широката общественост и конкретни целеви групи
/семинари, информационни срещи, младежки дебати, презентации, спортни и културни
мероприятия, информационни кампании и др./, като по този начин стимулира обществения
дебат на местно ниво по целите, политиките и програмите на ЕС.
От 01.05.2021 Европа Директно Сливен продължава дейността и функциите си под името
Европейски информационен център Дом на Европа Сливен в полза на гражданите от Сливен и
региона. Центърът се намира на ул. „Славянска № 3, ет. 4, телефон за връзка +359 44 411 832.
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Сливен беше домакин на онлайн форум, посветен на Плана за
възстановяване на Европа
Най-важните акценти от срещата

На 21 април в Сливен се проведе онлайн форум на тема „Планът за възстановяване на
Европа от кризата – европейски, национални и местни измерения“. Организатори и
домакини на форума бяха Европейски информационен център „Европа Директно“ – Сливен и
Община Сливен.
Целта на събитието беше да запознае възможно
най-голям кръг от заинтересовани страни от
Югоизточна България с Плана за възстановяване
от кризата и пандемията с коронавируса, както и с
неговите национални и местни (регионални)
измерения, конкретните ползи за гражданите,
бизнеса и общините региона.
„Днешният ден и месец са много важни за
България. Предстои да бъде разгледан и приет
Националният ни план за възстановяване и
устойчивост, който да бъде внесен в Европейската комисия и да бъде сключено Споразумение
за партньорство“ – заяви при откриването на форума кметът на Община Сливен Стефан
Радев - „Планът за възстановяване на Европа е основата, върху която всички страни-членки
изготвят своите национални планове за възстановяване и устойчивост. За България това касае
подготовката и изготвянето на националните оперативни, териториални планове за справедлив
преход, интегрирани териториални стратегии за развитие, планове за интегрирано развитие на
общините (ПИРО), както и концепции за интегрирани териториални инвестиции“. Той заяви, че
Община Сливен е отворена за диалог и партньорство с други общини за реализиране на местни,
регионални и национални проекти през новия програмен период.
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„Този форум е много навременен предвид събитията,
в които се намираме в настоящия момент и Планът е
много важен за нас като организации и като държава.
Този план е нашето бъдеще за следващите 10 години.
Днес са и дебатите в националния парламент относно
този план. Надяваме се все пак да бъде приет и
навреме внесен в Европейската комисия.“ – това заяви
инж. Стоян Марков – заместник кмет на Община
Сливен и водещ на събитието, който е създател и
дългогодишен
координатор
на
Европейския
информационен център в Сливен, който тази седмица
навършва 16 години от създаването си.
Асим Адемов – член на Европейския парламент от групата на ЕНП/ГЕРБ, член на
Комисията по земеделие и Комисията по култура и образование в ЕП, поздрави всички
участници и приветства организаторите за тази инициатива да информират гражданите от
първо лице по тази изключително важна и актуална тема.
„Преди години никой от нас не можеше да предвиди
мащабите на кризата, нито ефектът й върху всеки един
аспект от живота ни, както и върху всеки сектор на
икономиката. COVID-19 ни изправи пред такова по
размерите
си
предизвикателство,
което
изисква
солидарност и съвместни усилия, защото нито една
държава сама по себе си не може да се справи поотделно.
И именно тук е ролята на Европейския съюз, който в
отговор на кризата предложи най-амбициозната си
бюджетна рамка в своята история. В размер на 1,8
трилиона евро Европейският план за възстановяване е
насочен именно към преодоляване на кризата, причинена
от COVID и към инвестиране в бъдещето. И когато говорим
за Плана за възстановяване трябва да си дадем сметка за глобалния контекст, в който се правят
реформите. Това е борбата с климатичните промени, пандемията от COVID -19, технологичното
изоставане на Европа спрямо САЩ и Китай. И всичко това подтикна Европейският съюз да
излезе с нова стратегия за растеж и заетост, която да залага на нов тип инвестиции в иновации,
в зелен преход и в дигитализация.
Какво означава това за България? По Плана за
възстановяване България ще има достъп до общо 29 милиарда евро през новия програмен
период по линия на европейските фондове. Тук влизат, разбира се, средствата по
традиционните политики на ЕС като кохезионната и общата селскостопанска политика, но също
така и средствата по линия на Механизма за възстановяване в размер на 12 милиарда евро, до
които България ще има достъп след одобрение на Националния план за възстановяване и
устойчивост, който придоби публичност през последните дни. За първи път в историята на
членството ни в Европейския съюз България ще разполага с такъв огромен ресурс за
инвестиране в модерна, устойчива и зелена икономика, която реално да допринесе за по-висок
стандарт на българите и да подобри реализацията на младите хора.“ – заяви г-н Адемов.
Г-н Адемов посочи двете теми, които той следи отблизо в Европейския парламент, а именно
образованието и земеделието. По отношение на инвестициите в образованието през новия
програмен период те ще бъдат насочени именно към модернизирането на образователната
среда с широк достъп до нови технологии, както и в изграждане на уменията на бъдещето, за да
могат младите хора да се адаптират към постоянно променящите се изисквания на пазара на
труда. В това отношение обучението в природни и инженерни науки, изкуствен интелект,
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роботика, информационни технологии ще бъдат водещи.
В сферата на земеделието реформата на Общата селскостопанска политика играе важна роля за
подкрепа на зеления и цифров преход - 40% от бюджета на новата обща селскостопанска
политика ще бъде насочен към мерки, свързани с околната среда и климата, в това число
намаляване на употребата на пестициди, химически торове и антимикробни средства, преход
към биологично производство и др. Иновациите и дигитализацията са също силно застъпени в
новата Обща селскостопанска политика с възможности за инвестиции в прецизно земеделие,
block-chain технологии, съветнически услуги, трансфер на знания между наука, практика и др. В
допълнение, към 7-те милиарда евро за България по новата ОСП от 2023 г. българските
фермери ще разполагат с 880 милиона евро през 2021 – 2022 г. в така наречения преходен
период, от които 200 млн.евро са по линия на инструмента „Следващо поколение ЕС“ (Next
Generation EU). Това са средства, които ще се изразходват по настоящите правила на Програмата
за развитие на селските райони за преодоляване на последиците от КОВИД на ниво стопанства,
както и за подготовка на зеления и цифров преход. Наред с това, Националният план за
възстановяване и устойчивост предвижда и публични инвестиции от половин млрд.евро за
подобряване на хидромелиоративната мрежа и за изграждане на цялостна електронна
информационна система в земеделието.
Г-н Адемов обърна внимание на две важни неща, които трябва да се имат предвид, за да не
допуснем грешки, за което впоследствие можем да съжаляваме. Първото много важно нещо е,
че нямаме много време за губене и това трябва да бъде добре разбрано от бъдещото
правителство, защото благодарение на работата на цялата българска администрация под
ръководството на вицепремиера Томислав Дончев, България разполага със завършен проект на
Национален план за възстановяване и устойчивост заедно със 100 проектни предложения за
инвестиционни мерки по всички стратегически насоки на плана. Той заяви, че се надява новите
управляващи да стъпят на този опит в името на националния интерес и да спазят сроковете за
съгласуване на плана с Европейската комисия. Защото ако се започне поредното пренаписване
на плана, рискуваме да загубим цялата инвестиция, тъй като сроковете са кратки. Реално 2/3 от
средствата трябва да се вкарат в изпълнение през тази и следващата година, а останалите до
2023 г. Всички проекти трябва да бъдат разплатени до 2026 г.
И второто важно нещо е, че трябва да останем обединени по националните приоритети и да не
допуснем важни политически разногласия да саботират възможността за реформи в името на
по-доброто бъдеще на нас и на нашите деца. „Сега в този тежък момент се нуждаем повече от
всякога от политическа стабилност и предвидимост, за да проведем нужните реформи. Надявам
се разумът да надделее над популизма и да не се допуска да се блокира свършеното досега“ –
заяви в заключение евродепутатът.
Цветан
Кюланов
–
и.д.
ръководител
на
Представителството на Европейската комисия в
България също смята, че темата за Плана е доста важна и
е добре максимален брой хора да са ангажирани, да се
интересуват и да следят какво се случва, защото става
въпрос за българската икономика, става дума за местната
икономика, развитието на градовете, на регионите и става
дума за промени в икономиката, които така или иначе се
случват, промени в икономиката, които ние чрез Плана за
възстановяване и устойчивост се опитваме да ускорим и
промени, които ще засегнат всеки един от нас. Г-н
Кюланов очерта накратко основните приоритети на
европейския План за възстановяване, докъде сме стигнали
Съфинансирано
от Европейския съюз

и какво остава да се свърши.
„Основните приоритети на Плана са: възстановяване и устойчивост. Възстановяване от една
много особена по роди си криза, която засегна всички държави-членки, но не ги засегна по
един и същи начин. Някои от държавите са по-засегнати, техните икономики и преди кризата са
били уязвими, така че тези държави имат нужда от подкрепа и солидарност на общоевропейско
ниво и миналото лято се постигна съгласие те да я получат. Едновременно с това приоритетите,
които сме си поставили на ниво Европейски съюз и са зелен преход и цифровизация на
икономиката, продължават да са водещи принципи. Защото това е начина, по който
икономиката да стане по-устойчива. Ние не знаем каква ще бъде следващата криза, предишната
беше финансова, тази е здравна, но можем да направим икономиката по-устойчива, така че
каквато и да бъде следващата криза, тя да е по-устойчива, отколкото е сега. Няма как да се
подготвим за всички видове кризи, защото в такъв случай просто нямаше да има кризи в света,
но чрез реформите, които се надяваме всички държави-членки да извършат, идеята е наистина
европейската икономика да е по-устойчива на каквато и да е друга криза, която ще дойде.
На местно ниво всяка държава членка трябва да изготви своя национален план, който се състои
от инвестиции и реформи. Тези инвестиции и реформи трябва да помогнат на държавата да
възстанови икономиката си от кризата и да й помогнат да повиши своята
конкурентноспособност, така че на европейско ниво в един бъдещ момент ние да не
изоставаме от другите, а напротив – да задаваме дневния ред.
Като процес, националните планове по правило трябва да се изпратят до края на м.април към
Европейската комисия. Вече стана дума, че доста държави членки забавят това подаване, имаме
изказвания и на изпълнителния заместник председател на Комисията – Валдис Домбровскис и
на говорителската служба, че този краен срок не е края на света. Това, което наистина е важно в
плановете, е те да са максимално качествени, завършени и максимално подкрепени от
обществото, така че да се премине максимално бързо към тяхното изпълнение, когато те бъдат
финансирани и одобрени от Комисията.“ – заяви г-н Кюланов.
Теодор Радонов – ръководител на Представителството на
ЕИБ в България запозна участниците с
ролята на
Европейската инвестиционна банка в изпълнението на Плана
за възстановяване. Той заяви, че Българският национален
план за възстановяване и устойчивост е изграден върху 4
стълба, а именно: Иновации, Преход към климата и опазване
на околната среда, Свързаност и Социална справедливост.
Ако успеем да използваме адекватно и ефективно тези
инструменти, предоставени от Европейския съюз в пакета на
„Следващото поколение ЕС“, то бихме могли да осигурим
значителна подкрепа за насърчаване на устойчивия и
приобщаващ растеж на България, насърчавайки основно
климатични инвестиции, както и дигитализация на основни
ключови сектори.
„Това е добре заложено в българския план и също така съответства и на основните приоритети
на Европейската инвестиционна банка, а именно финансиране на инвестиции, свързани с
климата и дигитализацията. ЕИБ в тази посока ще бъде и основен партньор по Механизма за
справедлив преход. Както знаем там има три стълба: Първо ще има Фонд за справедлив преход,
който ще предоставя подкрепа за развитие на умения и квалификации, нови компетенции, нови
бизнеси, стартиращи предприятия, малки и средни предприятия, където групата на ЕИБ ще
може да подсигури необходимото съфинансиране на този фонд. Вторият стълб ще бъде
фокусиран основно върху частния сектор и близо 75% от него ще минат през InvestEU, който ще
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бъде управляван от Европейската инвестиционна банка посредством всички финансови
инструменти, които предлагаме, голяма част от които са на разположение и към момента в
България. И третият стълб на Механизма за справедлив преход е така нареченият Механизъм за
заеми от публичния сектор, който се управлява на 100% от Европейската инвестиционна банка
и се състои от заеми на ЕИБ, насочени към конкретни проекти в публичния сектор с подкрепата
на безвъзмездно финансиране от Европейския съюз.“ – заяви г-н Радонов.
Той посочи, че ЕИБ също ще мобилизира и своите консултантски услуги, за да подпомогне
подготовката на всякакъв тип допустими проекти. Периодът 2021 -2030 г. ще е едно критично
десетилетие за климата и околната среда. И следователно целта, която е поставена от
Европейския съюз, а именно 50% намаляване на емисиите, е изключително положителна стъпка
и за да постигнем това, което е доста сериозна цел, ще са необходими значителни инвестиции в
тази посока. Инструментът за възстановяване и устойчивост е част от пакета инструменти, които
ще подкрепят този тип инвестиции и всички национални планове за възстановяване и
устойчивост ще трябва да отделят поне 37% от бюджета си за климата и съпътстващите го
инвестиции.
ЕИБ разполага с финансовия и консултантски капацитет в подкрепа на подготовката на тези
планове. Понастоящем ЕИБ обсъжда с повече от половината държави-членки потенциални
възможности да се кооперират заедно, да инвестират заедно с държавите към дадените
планове. ЕИБ следва основно препоръката на Европейската комисия да предлага финансови
инструменти за трансфери от Инструмента за възстановяване и устойчивост към националния
компонент на всяка държава в InvestEU.
Според г-н Радонов, финансовите инструменти са един изключителен добър начин да
максимизираме въздействието на безвъзмездното финансиране, което се получава от
Комисията, мобилизирайки частен ресурс и по този начин увеличавайки ресурса и достигайки
до по-голям брой конкретни бенефициенти.
„Като „климатичната“ банка на ЕС, през 2021 г. и занапред ще увеличим финансирането на
проекти с положително въздействие върху климата и устойчивостта на околната среда. Групата
на ЕИБ ще продължи да подкрепя растежа на заетост по-конкретно чрез съфинансиране заедно
със средствата от Европейския съюз в приоритет на публична инфраструктура и ускоряване
усвояването на тези безвъзмездни средства.
Ще работим за по-нататъшното развитие на нашето сътрудничество с централната и местната
власт в България, свързано с инвестиции в климата,
дигитализация, кръговата икономика, също така регионалното
сближаване,
градското
развитие,
градоустройството
и
транспорта. Така че има много различни варианти, в които ЕИБ
ще подпомогне Плана за възстановяване. Можете да разчитате
със сигурност на подкрепата на ЕИБ като банка на Европейския
съюз и сме решили твърдо да постигнем тези цели.“ – каза г-н
Радонов.
Г-н Иван Иванов - директор на дирекция „Централно
координационно звено“ към Министерски съвет, се включи
в нашия форум, за да запознае публиката с ключови елементи от
Националния план за възстановяване и устойчивост и детайли от
процеса на неговата подготовка.
„Това
е
комплексен
документ,
съдържащ
реформи,
инвестиционни проекти, които като цяло са с доста секторна
компетентност. Бидейки в центъра на събитията, мога да
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споделя какви бяха основните процеси, логиката, която формира плана като такъв. Това е нещо,
което правим за първи път. Говорейки за Кохезионна политика и Споразумение за
партньорство, това са документи, които знаем как се правят, знаем какви са стъпките и къде са
трудните моменти в изготвянето им, колко време ни трябва. Знаеше се, че предстои нещо
изключително амбициозно, в момент, когато сме изправени пред толкова тежка криза, на която
трябва да отговаряме с общи усилия.“ – заяви г-н Иванов.
Той разказа накратко за начина, по който е подготвен Планът: „Първата стъпка беше да се вземе
решение за политическото лидерство. Планът беше анонсиран като документ, който ще бъде
базиран върху програмата за реформи, която се изготвя от Министерство на финансите. Затова
логично беше министърът на финансите да бъде с ключова роля в процеса. Но едновременно с
това се налагаше и политическо лидерство на възможно най-високо ниво и това лидерство
беше поето от вицепремиера Томислав Дончев. Преди да започнем работа по този план ние
бяхме в доста напреднала фаза на подготовка на останалите документи: на Споразумението за
партньорство, на оперативните програми и на този етап трябваше да търсим допълняемост с
тях, т.е. да не повтаряме мерки, а да заложим такива, които по същество да доразвиват, да
запълват областите, които не са покрити от оперативните програми.“
Работна група с участието на представители на различните министерства първоначално работи
върху Националния план въз основа на общи насоки, тъй като Европейската комисия в този
момент все още не е готова с официална версия на темплейт. В този вариант се идентифицират
областите, които Споразумението за партньорство и оперативните програми не покриват. Това
е и вариантът, който е публикуван през м. октомври миналата година и който е изпратен на
Европейската комисия, за да се стартира диалог с нея.
Проектът на плана е представен от вицепремиера Томислав Дончев на публични онлайн
обсъждания. „Над 90 писма получихме с противоположни предложения, но основното, което
всъщност се опитаха да ни кажат представителите на неправителствения сектор, както и на
сдруженията на синдикатите, на бизнеса, е, че всъщност трябва да насочим средства и за
икономиката, а не да мислим изключително и само за създаването на подходяща среда за
нейното възстановяване.“ Основните промени във варианта са на база на мненията на тези
представители с определяне на 900 милиона лева, които да бъдат за технологична
модернизация и дигитализация на предприятията. Допълнителни средства са предвидени за
дигитализация на уменията на работната сила. Тези средства са първите пари, които трябва да
подпомогнат бизнеса, за да се възстанови за максимално кратко време и след това да бъде
надградено с оперативните програми.
Едно от основните послания в рамките на неофициалните обсъждания с Европейската комисия
е да се подсили частта на Плана, свързана с прехода към нисковъглеродната икономика, като
много силен акцент е поставен върху зелените политики, защото това е приоритетът на новата
Комисия. И това е вторият елемент от промените в Плана, свързан с конкретни реформи,
насочени към повишаване на енергийната ефективност, към намаляване на административната
тежест за бизнеса и домакинствата в процеса на реновирането при предприемане на мерки за
повишаване на енергийната ефективност; трайно решаване на проблема, свързан с подкрепа на
финансирането на проекти за повишаването на енергийна ефективност на енергийно уязвимите
домакинства, засилване на пазарните стимули за възобновяеми източници и др. Една от
реформите е да се направи интервенция в областта на административните и промишлените
сгради, тъй като до момента тя е насочена изключително към еднофамилни и многофамилни
сгради.
В новата версия на Плана е включено създаването на Фонд за декарбонизация, както и знаков
проект, насочен към насърчаване на възможностите за пренос на водород.
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В заключение г-н Иванов каза, че основната дилема е срокът за представяне на Плана, който е
30 април 2021 г. Единият вариант е да се изпрати Плана, който е подготвен и е коментиран с
Европейската комисия в посочения срок, или новото правителство да започне с преработката
на част от приоритетите. Според него и двата варианта са възможни. Предимството на първия
вариант е, че ще има достъп до финансиране още от края на месец май, т.е. първите схеми,
които са ключови за бизнеса, ще могат да стартират още от месец юни. Ако се вземе решение
за преработка, то ще трябва техническо време. Трябва доста детайлна работа по отношение на
самите инвестиционни намерения, които да бъдат съответно допълнени. Трябва да се работи по
индикаторите и по разходите, което според г-н Иванов ще отнеме технологично време и при
добре сработени екипи ще са необходими поне 2 или 3 месеца.
Силвия Тодорова – консултант иновации и стратегическо
планиране представи как си кореспондират общинския план за
интегрирано развитие с Плана за възстановяване на Европа и с
Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя направи
уточнението, че при разработването на общинския план екипът
се е водил единствено от насоките на Европейската комисия,
тъй като паралелно процеса по разработка на Националния
план протичаше паралелно. Независимо от това в дефинираната
стратегическа рамка и идентифицираните проекти се забелязва
много висока корелация между плановия документ на общината
и съответно националните стратегически документи. Във
визията и в стратегическата рамка на общината има няколко
основни елемента и те съответстват с националния план за
възстановяване и устойчивост и въобще с политиката на
Европейския съюз за развитие – това е зелена община, дигитална и транспортно свързана и
иновативна община, икономически атрактивна такава. По-нататък г-жа Тодорова подробно
представи на участниците връзката между дефинираните приоритети и цели в ПИРО със
стълбовете и компонентите на Националния план.
В последвалата дискусия участниците обсъждаха въпроси като как на практика ще се изпълнява
плана, как ще се усвояват средствата, дали ще бъдат облекчени процедурите, дали има
възможности за редакция на вече представен план и др.
Интересът към форума беше много голям. В онлайн събитието се включиха представители на
местни и регионални власти от Югоизточен и Северен централен региони, представители на
европейски информационни мрежи, браншови организации и бизнеса, неправителствени
организации, медии, граждани.
Благодарим на всички партньори и участници за възможността заедно да реализираме
основната цел на форума, а именно представянето на Плана за възстановяване на Европа от
кризата пред възможно най-голям кръг от заинтересовани страни от Югоизточна България и
страната.
Пълен
видеозапис
на
форума
можете
да
https://www.youtube.com/watch?v=SgLDq9FQfV0&t=150s
Полезни връзки:

гледате

на

следния

линк:

План за възстановяване на Европа
Национален план за възстановяване и устойчивост
Проект на План за интегрирано развитие на Община Сливен 2021 - 2027
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Европейски зелен пакт – стимули за икономиката, подобряване на
здравето и качеството на живот на хората
Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда са заплаха за самото
съществуване на Европа и света. За да преодолее тези предизвикателства, Европа се нуждае от
нова стратегия за растеж, насочена към превръщането на Съюза в модерна, ефективно
използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика, в която:




до 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове;
икономическият растеж не зависи от използването на ресурси;
никое лице или регион не са пренебрегнати.

Европейският зелен пакт е правилният път за постигане на устойчивост на икономиката на
ЕС. Единственият начин това да се осъществи е да се превърнат климатичните и екологичните
предизвикателства във възможности във всички области на политика и да се гарантира
справедлив и приобщаващ за всички преход. В плана са посочени необходимите инвестиции и
наличните финансови инструменти, а също се обяснява как да се гарантира този справедлив
преход.
Европейският зелен пакт предоставя план за действие за:



повишаване на ефективното използване на ресурсите чрез преминаване към чиста,
кръгова икономика;
възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на замърсяването.

Главната цел на ЕС е да бъде неутрален по отношение на климата през 2050 г. За постигането на
тази цел ще са необходими действия във всички сектори на икономиката, като например:







инвестиране в екологосъобразни технологии;
подкрепа на иновациите в промишлеността;
въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни форми на частен и обществен
транспорт;
декарбонизация на енергийния сектор;
подобряване на енергийната ефективност на сградите;
работа с международни партньори за подобряване на екологичните стандарти в
световен мащаб.
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Постигането на целите на Пакта изисква значителни инвестиции. Тези инвестиции налагат
мобилизиране на публичния и частния сектор. Допълнителна подкрепа ще бъде оказана от
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която е европейската банка за климата. Чрез
стратегия на Комисията за зелено финансиране, частният сектор също ще допринесе за
финансирането на зеления преход.
Най-важното е, че ЕС ще предостави също така финансова подкрепа и техническа помощ, за да
помогне на най-силно засегнатите от прехода към екологосъобразна икономика. Това ще стане
чрез механизма за справедлив преход.
Борбата с климатичните промени и влошаването на състоянието на околната среда изисква
усилия от всички. Изходната позиция на отделните региони и страни членки обаче не е еднаква.
Чрез този механизъм ще се оказва подкрепа на тези региони, които са силно зависими от
въглеродно интензивни дейности. Чрез него ще се подкрепят гражданите, които са най-уязвими
спрямо прехода, като им се предоставят достъп до програми за преквалификация и
възможности за заетост в нови икономически сектори. Той ще помогне за мобилизирането на
най-малко 100 млрд. евро за периода 2021—2027 г. в най-засегнатите региони.
За да се реализира Европейският зелен пакт, е необходимо да бъде разработен набор от
политики, които водят до същинска трансформация т.е. да се преосмислят политиките за
снабдяване с чиста енергия в сферите на икономиката, промишлеността, производството и
потреблението, мащабната инфраструктура, транспорта, храните и селското стопанство,
строителството, данъчното облагане и социалните придобивки. За постигането на тези цели е
важно да се повиши значението, придавано на опазването и възстановяването на естествените
екосистеми, устойчивото използване на ресурсите и подобряването на човешкото здраве. Този
набор от политики включва:
1.
2.
3.
4.

Повишаване на амбициите на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 2050 г.
Снабдяване с чиста, достъпна и сигурна енергия
Изграждане и реновиране по енергийно и ресурсно ефективен начин
От фермата до трапезата: създаване на справедлива, здравословна и екологосъобразна
продоволствена система
5. Опазване и възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие
6. .Амбиция за нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда
Освен това е необходимо и системно включване на устойчивото развитие във всички
политики на Европейския съюз, като например:
1. Осъществяване на „зелено“ финансиране и инвестиции и осигуряване на справедлив
преход
2. Екологизиране на националните бюджети и изпращане на правилните ценови сигнали
т.е. използването в по-голяма степен на зелени инструменти за определяне на
бюджетите ще спомогне да се пренасочат публичните инвестиции, потреблението и
данъчното облагане към екологичните приоритети и премахването на вредните
субсидии.
3. Мобилизиране на научните изследвания и насърчаване на иновациите
4. Активизиране на образованието и обучението
5. „Зелена клетва: не вреди” или иначе всички инициативи, свързани със Зеления пакт,
постигат своите цели по най-ефективния и най-малко обременяващ начин, а всички
други инициативи на ЕС са на висотата на „зелената клетва“ да не се нанасят вреди.
Какви ще са последствията от нашето бездействие
Въпреки новите предизвикателства, пред които сме изправени, не можем да си позволим да
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бездействаме. „Разходите за прехода ще бъдат големи, но цената на бездействието ще бъде
много по-висока.“ казва Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия. Ако не
предприемем действия по отношение на изменението на климата, в рамките на живота на
нашите деца ЕС ще стане свидетел на:


Замърсяване
 400 000 преждевременни смъртни случая годишно, свързани със замърсяването на
въздуха. Източник: Европейска агенция за околната среда, Качеството на въздуха в
Европа — Доклад за 2019 г.



Горещини и суша
 90 000 смъртни случая годишно, причинени от горещини;
 660 000 допълнителни молби за предоставяне на убежище годишно в ЕС при
повишаване на температурата с 5°C,
 16 % от видовете ще бъдат изложени на риск от изчезване при повишаване на
температурата с 4,3°C. Източник: (1) Съвместен изследователски център на
Европейската комисия, проект PESETA IV; (2) A. Missersrian & W. Schlenker, Asylum
applications respond to temperature fluctuations (Броят на молбите за предоставяне на
убежище се влияе от температурните колебания), Science, том 358, издание 6370, стр.
1610—1614, 2017; (3) IPBES 2019, Global Assessment (Глобална оценка)



Вода и наводнения
 40 % по-малко налична вода в южните региони на Европейския съюз,
 Половин милион души, изложени на речни наводнения всяка година,
 2,2 милиона души, изложени на крайбрежни наводнения всяка година. Източник:
Съвместен изследователски център на Европейската комисия, проект PESETA IV,
предстои да се публикува



Икономически показатели
 Прогнозни загуби от 190 милиарда евро годишно при увеличение на средната глобална
температура с 30С. Източник: Carter и др., 2014 г.: Съвместен изследователски център,
проект PESETA II, Climate impacts in Europe (Климатични въздействия в Европа)
 Броят на хората по света, изложени на риск да бъдат принудени да напуснат домовете си
вследствие на речни наводнения, може да нарасне на общо 50 милиона годишно,
Източник: Центъра за мониторинг на вътрешното разселване, Assessing the impacts of
climate change on flood displacement risk (Оценка на въздействието на изменението на
климата върху риска от разселване поради наводнения), 2019 г.
 Изменението на климата може да доведе до увеличение на цените на храните с 20 %
през 2050 г.,
 Броят на хората по света, изложени на риск да бъдат принудени да напуснат домовете си
вследствие на речни наводнения, може да нарасне на общо 50 милиона годишно,
 Икономическите разходи, свързани с причинената от горещините смъртност, могат да
възлязат на над 40 милиарда евро годишно Източник: COACCH, The economic cost of
climate change in Europe (Икономическата цена на изменението на климата в Европа),
2018 г.

Какво още прави Европейският съюз
Глобалните предизвикателства, свързани с изменението на климата и влошаването на
Съфинансирано
от Европейския съюз

състоянието на околната среда, изискват глобален отговор. Освен мащабните цели, които
трябва да бъдат постигнати чрез Европейския зелен пакт, ЕС ще продължи да популяризира и
прилага в световен мащаб амбициозни политики в областта на околната среда, климата и
енергетиката. Той ще развие по-силна дипломация по линия на Зеления пакт с цел да убеди и
подкрепи останалите да поемат своя дял в подпомагането на по-устойчивото развитие. ЕС ще
продължи да гарантира, че Парижкото споразумение ще остане основната многостранна рамка
за справяне с изменението на климата. Европейският Съюз непрестанно използва своите
дипломатически и финансови инструменти, за да гарантира, че зелените съюзи са част от
отношенията му със Западните Балкани, Китай, Африка и с други партньорски държави и
региони, по-специално в Латинска Америка, Карибския басейн, Азия и Тихоокеанския басейн.
А каква е ползата за всеки един от нас
Следвайки политиките на Зеления пакт, държавите-членки на ЕС осигуряват по-чисто и добро
бъдеще на всеки един от нас. Европейският зелен пакт ще подобри благосъстоянието и
здравето на гражданите и идните поколения чрез:
 По-чисти въздух и вода
 По-добро здраве за настоящите и бъдещи поколения
 По-здравословни храни чрез по-малка употреба на пестициди и торове
 По-ниски сметки за енергия чрез санирани домове и обществени сгради
 Алтернативен обществен транспорт и повече точки за зареждане на електромобили
 По-малко отпадъци и повече достъпни продукти, щадящи околната среда
Европейският зелен пакт поставя началото на нова стратегия за растеж на ЕС. Той подкрепя
прехода на ЕС към справедливо и благоденстващо общество, което отговаря на
предизвикателствата, свързани с изменението на климата и влошаването на състоянието на
околната среда, като подобрява качеството на живот на настоящите и бъдещите поколения.
Никой не се съмнява, че този преход ще бъде сложен и дълъг процес, но всички ние ще успеем
да се справим заедно – с малки, но категорични ежедневни стъпки. Защо да не започнем още
днес?
Източници:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG
https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal

„Намали. Преизползвай. Рециклирай.”
Гледайте краткото видео, което създадохме за това какви са последствията от пластмасата и
какво трябва да направи всеки един от нас, за да спасим планетата и себе си, който можете да
покажете на Вашите деца, родители, ученици: https://youtu.be/E0psmWVyWFQ
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Информационен център "Европа Директно
- Сливен" е част
от
информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски
младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.
„Европа Директно” е информационен център, който помага на гражданите да
намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага
всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това
какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и
как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а
така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия
източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка Europe Direct или да се
обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или онлайн на
https://europedirect.europa.eu
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата
Европа» - той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из
ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm
Европа Директно – Сливен телефон за връзка 044 411 832
e-mail: europedirectsliven@gmail.com
www.europedirect-sliven.eu; https://www.facebook.com/SlivenEuropeDirect/
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