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Резюме 
Целта на настоящото проучване е да се представи кратък анализ на 
потенциалния принос на политиката на сближаване на ЕС в борбата 
срещу изменението на климата. Проучването се базира на качествени 
и количествени данни от вторични източници (по-специално бюджета 
на структурните фондове на ЕС за 2000-2006 г. и 2007-2013 г.) и 
качествени данни от първични източници (две проучвания на 
конкретни случаи във Финландия и Италия), и показва огромния 
напредък, постигнат в областта на използването на структурните 
фондове в борбата срещу изменението на климата. В проучването се 
предлагат и препоръки за допълнително увеличаване на приноса на 
структурните фондове в тази област.  
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РЕЗЮМЕ 
 

Контекст 
Изменението на климата се превърна в основен приоритет на световните и 
европейските политики. Според научните доказателства и общественото мнение то е 
едно от най-големите предизвикателства пред човечеството, не само от политическа 
гледна точка, но и в по-широк, социално-икономически контекст. В частност на 
изменението на климата се гледа като на инструмент за стимулиране на 
икономическото възстановяване и полагане на нови основи на обществено и 
икономическо развитие.  
 
ЕС пое инициативата в тази област, като прие амбициозна дългосрочна програма, 
целяща намаляване на емисиите на парникови газове. В този контекст от политиката на 
сближаване на ЕС се очаква да изиграе важна роля в подкрепа на постигането на 
целите на европейско равнище, тъй като изменението на климата засяга регионите и 
поради това те трябва да намерят подходящи отговори в рамките на своите 
компетенции. Очакванията от политиката на сближаване на ЕС в това отношение също 
са високи, тъй като тя е подкрепяла сектори и държави, които в миналото са били 
считани за най-големите източници на емисии на парникови газове. 
 
Цел 
Задачата на настоящото проучване е да се направи задълбочен анализ на 
потенциалния принос на политиката на сближаване на ЕС в борбата срещу изменението 
на климата. Двете свързани с това цели са:  

• представяне на точна картина на основните подходи, стратегии и конкретни мерки 
и инструменти, възприети за решаване на проблемите, свързани с изменението на 
климата в програмните периоди 2000-2006 г. и 2007-2013 г.; 

• оценка на потенциала за увеличаване на приноса на политиката на сближаване на 
ЕС за решаване на проблемите, свързани с изменението на климата и формулиране 
на оперативни препоръки.  

 
Методология 
Методологията, използвана за провеждане на проучването, се основава на тристранен 
подход: 

• първо, проучването разглежда доказателства за изменението на климата и 
политическите отговори на световно равнище и на равнище ЕС въз основа на данни 
от вторични източници; 

• второ, в доклада се използват статистически данни за бюджетите на структурните 
фондове в програмните периоди 2000-2006 г. и 2007-2013 г. Целта е да се 
определят основните характеристики на мерките, предвидени в програмите на 
структурните фондове за решаване на проблемите, свързани с изменението на 
климата (на кои политически области се дава предимство и кои са най-активните 
държави-членки и региони);  
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• накрая са проведени проучвания на конкретни случаи в две държави-членки - 
Финландия и Италия, които се считат за представителни по отношение на 
предизвикателствата, свързани с изменението на климата и предприетите 
политически мерки.  

 
Резултати 
Съществуват съществени научни доказателства от множество източници, че климатът 
на планетата се променя, и има известен консенсус за това, че тази тенденция се 
дължи на човешката дейност. Като основна причина за изменението на климата се 
посочват емисиите на парникови газове. И петте най-големи източници на парникови 
газове в ЕС-27 са от групата на ЕС-15: Германия, Обединеното кралство, Италия, 
Франция и Испания. Енергетиката и автомобилният транспорт са двете дейности с най-
голям принос към емисиите на парникови газове (съответно 80% и 21%) от общите 
емисии на ЕС-15. Парниковите газове не са единственото следствие от изменението на 
климата. Рисковете от природни бедствия са също значителни. Уязвимостта спрямо 
природни бедствия в Европа показва тенденция на намаляване от изток на запад 
поради по-ограничените възможности за справяне, свързани с по-ниския национален 
БВП на глава от населението. 
 
На равнище ЕС са лансирани няколко много амбициозни политически инициативи за 
справяне с рисковете, свързани с изменението на климата В основата на тези 
инициативи е ангажиментът, поет от ЕС, за драстично намаляване на емисиите на 
парникови газове и за превръщането на европейската икономика в икономика, 
характеризираща се с висока енергийна ефективност и ниски емисии на парникови 
газове. Този ангажимент доведе до приемането на пакета от януари 2008 г. за 
изпълнение на едни от най-амбициозните цели в областта на климата и енергетиката. 
Въведени са системи за търговия с предварително фиксиране на определени прагови 
стойности, основаващи се на квотите за намаление от Протокола от Киото на микро 
(дружества) и макро (държави-членки) равнище. Основен недостатък на тези схеми 
обаче е, че не предвиждат санкции за онези, които не изпълняват правно обвързващи 
ангажименти.  
 
Изменението на климата засяга в особено висока степен европейските региони. То има 
преки и косвени последствия, които са различни за различните региони и които следва 
да бъдат взети предвид при определяне на бъдещата политика на сближаване на ЕС.  
 
Политиката на сближаване следва да играе ключова роля в подкрепа на постигането на 
целите на ЕС в областта на климата и енергетиката. Всъщност повечето сектори, които 
представляват потенциален източник на значителни емисии на парникови газове, са 
също така сектори, в които по традиция се предприемат действия в рамките на 
политиката на сближаване на ЕС (транспорт, строителство, услуги, малки и средни 
предприятия, селско стопанство и управление на отпадъците), а основните 
бенефициери на политиката на сближаване на ЕС са също така най-съществените 
източници на парникови газове (в четирите страни, които са получили най-много 
средства от структурните фондове и фондовете за сближаване на глава от населението 
– Испания, Португалия, Гърция и Ирландия – се наблюдава най-голямото увеличение 
на емисиите на парникови газове в рамките на ЕС).  
 
В доклада е отделена цяла глава за анализ на средствата, мобилизирани по  
структурните фондове, за решаване на проблеми, свързани с изменението на климата, 
през програмните периоди 2000-2006 г. и 2007-2013 г. Анализът показва, че през 
периода 2000-2006 г. държавите-членки (ЕС-25) са заделили 14 милиарда евро (6,4% 
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от общата сума на структурните фондове) за мерки, свързани с изменението на 
климата. За периода 2007-2013 г. сценарият е коренно променен, тъй като 
Европейският съюз планира да инвестира около 51 милиарда евро (приблизително 15% 
от общата сума на структурните фондове) в мерки, целящи постигането на целите на 
ЕС в областта на климата и изграждането на икономика с ниски емисии на парникови 
газове. Полша (с повече от 10 милиарда евро), Италия и Испания са страните с най-
много средства по структурните фондове, заделени за решаване на проблемите, 
свързани с изменението на климата като абсолютна стойност, докато по относителната 
стойност на тези средства, страните, заемащи първите места в списъка, са Гърция 
(23,7%), Унгария (19,8%) и Словения (19,5%). 
 
Разходите се анализират и по политически области. Областите, в които се предприемат 
действия и които се считат за свързани с борбата с изменението на климата, са:  
технологиите, съобразени с околната среда, енергетиката, екологичната 
инфраструктура, въглеродните поглътители, устойчивата мобилност, адаптирането към 
изменението на климата и смекчаването на последиците от него, и управлението и 
предотвратяването на риска.  
 
Разпределение на структурните фондове по политически области, 2000-2006 г. и 2007-
2013 г. 
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Източник: Обработка на данни на ГД „Регионална политика“ от авторите 

 
 
2000-2006 
 
Технологии, съобразени с околната среда 10,7 % 
Енергетика 6,0 % 
Екологична инфраструктура(ВЪЗДУХ) 2,4 % 
Въглеродни поглътители 2,5 % 
Устойчива мобилност 78,3 % 
 

2007-2013  
 
Адаптиране към изменението на климата и 
смекчаване на последиците от него 0,6 % 
Управление и предотвратяване на риска 12,8 % 
Технологии, съобразени с околната среда 4,9 % 
Енергетика 17,4 % 
Екологична инфраструктура(ВЪЗДУХ) 2 % 
Устойчива мобилност 62,4 % 
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Както се вижда от горната графика, „устойчива мобилност” е областта, в която се 
усвояват най-голям дял от средствата и през двата програмни периода. От общата сума 
на средствата, инвестирани за решаване на проблеми, свързани с изменението на 
климата през бюджетния период 2000-2006, 78% са били предназначени за развитие 
на устойчива мобилност, 11% за технологии, съобразени с околната среда, 6% за 
енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, 3% за мерки, свързани с 
въглеродните поглътители (като залесяване), и 2% за екологична инфраструктура 
(въздух). През настоящия програмен период, съответните дялове са: 62,4% за 
устойчива мобилност, 17,4% за възобновяеми енергийни източници и енергийна 
ефективност, 12,8% за управление и предотвратяване на риска, 5% за подпомагане на 
МСП за насърчаване на съобразени с околната среда продукти и производствени 
процеси, и около 2% за екологична инфраструктура, свързана със замърсяването на 
въздуха. 
 
Но действията по линия на структурните фондове може да има противоречив ефект 
върху изменението на климата. Някои от най-разпространените инвестиции, 
подкрепяни в рамките на политиката на сближаване, всъщност засягат инфраструктури 
с високи емисии. Областите, в които се предприемат действия, са следните: пътища, 
магистрали, летища, електроенергия, газ, нефт и твърди горива. Анализът на бюджета 
на структурните фондове в тези области показва, че през периода 2000-2006 г. делът 
на тези мерки е бил по-висок от този на мерките, съобразени с околната среда (9,1% 
срещу 6,5%), докато през следващия период съотношението е обратно (12,9% срещу 
14,9%). Ясно е, че подкрепата на такива инфраструктури (макар че те могат да бъдат 
необходими за развитието на региона) увеличава риска от обвързване с традиционни 
инфраструктурни системи с високи емисии за много години напред. Затова винаги, 
когато е възможно, следва да се обмислят реалистични алтернативи и мерки за 
ограничаване.  
 
За определяне на потенциалния принос на структурните фондове за намаляване (или, 
обратно, увеличаване) на емисиите на парникови газове беше направен прост 
съпоставителен анализ между бюджета на структурните фондове за мерки, свързани с 
климата (без да се отчитат мерките, които вредят на околната среда), и емисиите на 
парникови газове. Не бе открито никакво или почти никакво съответствие, което води 
до заключението, че макар да са важен източник на финансиране, структурните 
фондове не могат сами по себе си да повлияят съществено върху основните тенденции 
в изменението на климата. Същевременно това показва, че някои държави-членки 
вземат политически решения, които не винаги съответстват на целта да бъдат 
постигнати критериите от Киото (и понякога дори допринасят за увеличаване на 
емисиите).  
 
Накрая бяха проведени две проучвания на конкретни случаи в Италия и Финландия за 
установяване на това как се използва финансирането по линия на структурните 
фондове за решаване на проблемите, свързани с изменението на климата, в двете 
страни, които са представителни за различните видове предизвикателства, свързани с 
изменението на климата, и конкретните мерки, които са били предприети в тези 
страни. Целта на анализа беше да се определят специфични механизми за изпълнение 
и да се подчертаят национални и регионални различия в избора на политики и 
механизми на изпълнение при осъществяването на инициативи, свързани с 
изменението на климата. Основните заключения са:  
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• въпреки че повечето проекти, финансирани през миналия период, могат по-скоро 
да бъдат причислени като цяло към политиката на опазване на околната среда, 
отколкото към борбата срещу изменението на климата, те допринесоха косвено за 
намаляване на емисиите на парникови газове (например чрез насърчаване на 
производството и използването на биоенергия) и за смекчаване на последствията от 
вредите, нанесени на природата (чрез подкрепа на действия за намаляване на 
хидрогеоложките рискове); 

• новото поколение програми в рамките на структурните фондове предвиждат по-
конкретни действия за противодействие на изменението на климата и при тях има 
видимо преориентиране от по-традиционните и общи политики в областта на 
опазването на околната среда (управление на водите, енергийна ефективност и 
обработване на отпадъците) към действия, насочени по-скоро към изменението на 
климата (намаляване на емисиите, предотвратяване на риска, възобновяеми 
енергийни източници); 

• регионите по цел №2 отделят най-голям дял от средствата за подкрепа на 
изследователски дейности и новаторски инициативи за по-устойчиви продукти и 
производствени процеси и съобразени с околната среда технологии, докато в 
регионите по цел № 1 инвестициите в инфраструктура (и по-специално устойчива 
мобилност) са все още съществени от финансова гледна точка; 

• постигнат е също така напредък по отношение на използването на показатели за 
осъществяване на мониторинг за отчитане на изпълнението на целите, свързани с 
намаляване на емисиите на CO2, по отношение на въвеждането на проверки за 
принос към политиките за опазване на околната среда при подбора на проекти и по 
отношение на използването на специфични методи за оценка като стратегическата 
оценка на последиците върху околната среда. 

 
Заключения и препоръки 

• Въпреки  че съществува широк консенсус относно това, че изменението на климата 
се дължи не само на присъщата му променливост, но и на човешката дейност, по 
отношение на борбата с това явление се наблюдават бездействие и закъснения, 
чиято цена е висока и които варират в различните страни и сектори. 

• Германия, Обединеното кралство, Италия, Франция и Испания отделят над 60% от 
емисиите на парникови газове в ЕС-27, като основните източници са енергийното 
производство и пътният транспорт.  

• Проекти, основаващи се на изследвания, сочат, че в Европа уязвимостта намалява 
от изток на запад, поради по-големите възможности на ЕС-15 за справяне с 
проблемите.  

• Политиката на сближаване предлага голям набор от инструменти за икономиките на 
регионално и местно равнище за преодоляване на предизвикателствата, свързани с 
изменението на климата. При все това през периода 2000-2006 г. за мерките, които 
имат неблагоприятно въздействие върху климата, беше отделен по-голям дял от 
финансовите средства, отколкото за съобразените с климата мерки.   

• През новия период на планиране политиките отразяват по-висока осведоменост 
относно изменението на климата и финансираните оперативни програми отчитат 
действията в областта на енергийната ефективност, устойчивата мобилност и 
подкрепата за дружествата по по-пряк и интегриран начин, което потвърждава, че 
при новото поколение програми в рамките на структурните фондове се отделя по-
централно място за мерки, които са недвусмислено свързани с изменението на 
климата.   
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• Регионите по цел №2 отпускат по-големия дял от средствата за подкрепа на 
предприятията, които извършват изследвания и разработват новаторски инициативи 
за по-устойчиви продукти и производствени процеси, а регионите по цел №1 
инвестират повече в инфраструктурата. 

В края на доклада се отправят редица препоръки:  

• ЕС следва да поеме ангажимент за по-драстични и последователни действия за 
постигане на целите от Киото:  
· следва да се въведат санкции за държавите-членки, които не спазват своята 

квота за емисиите, във всички законодателни предложения, свързани с 
намаляване на емисиите на парникови газове, като се започне със схемата за 
търговия с квоти и Директивата за поделяне на усилията. Приходите от 
санкциите срещу държави-членки, които не спазват изискванията, биха могли да 
се използват за мерки, които подкрепят приспособяването към изменението на 
климата и смекчаването на последиците от него; 

· чрез определяне на борбата срещу изменението на климата като главен 
приоритет на своите действия и същевременно чрез избягване на оказването на 
подкрепа за действия с високо равнище на емисиите, ако са налице 
алтернативи. Във всяка една тематична област следва да се определят и 
съгласуват цели и следва да се въведат надеждни методологии за оценка, с цел 
да се прецени дали конкретните действия и проекти са в съответствие с тази 
крайна цел.  

• По отношение на политиката на сближаване Комисията следва:  

· да обвърже по-тясно програмите в рамките на политиката на сближаване с 
насърчаването на прехода в страните бенефициери към икономики, 
характеризиращи се с ниски емисии на въглероден диоксид и високо равнище на 
енергийна ефективност, като през периода 2014-2021 г. за свързаните с климата 
мерки се разпределят най-малко 30% от цялостния бюджет на структурните 
фондове, и като включи този елемент във всички свои действия. Това означава, 
че всяка една инвестиция, за която се отпуска финансиране по линия на 
политиката на сближаване, независимо в кой сектор, следва да се оценява с 
оглед на нейния принос към приспособяването към изменението на климата и 
смекчаването на неговите последици; 

· да изиска по-подходящи специални инструменти (например намаляване на 
уязвимостта към изменението на климата, предварително пресяване на 
проектите с оглед на евентуалната им висока степен на риск и др.), за да се 
извърши оценка на въздействието върху изменението на климата на действията, 
подкрепяни чрез структурните фондове; 

· да подкрепя, още през периода 2007-2013 г., прехода на регионалните 
икономики към инфраструктури с ниски емисии на въглероден диоксид, като 
оказва натиск върху управителните органи да подбират само съобразени с 
околната среда проекти, за да се постигнат по-рано набелязаните цели.   

• Държавите-членки следва:  
· да приемат подробни дългосрочни стратегически планове, с цел да осигурят 

подходящата законодателна рамка за изпълнение на целите от Киото.  
Резултатите от политиката по отношение на намаляването на емисиите следва да 
се следят и оценяват правилно, а на факторите на местно равнище (частни 
дружества, общини и стопански асоциации) следва да се предоставят стимули, 
за да правят трайни инвестиции в тази насока; 
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· насърчават използването на средствата по линия на политиката на сближаване с 
оглед на енергийната ефективност, устойчивата мобилност, смекчаването на 
последиците и приспособяването към изменението на климата, като 
същевременно избягват да инвестират в мерки с високи емисии, ако са налице 
осъществими и съобразени в по-голяма степен с околната среда алтернативи. 
Въпреки че финансирането по линия на структурните фондове само по себе си 
не може да окаже значително влияние върху емисиите на парникови газове на 
национално равнище, то може да бъде полезно финансово и политическо 
средство за насърчаването на мерки, които улесняват прехода на 
икономическите системи към икономики, характеризиращи се с ниски емисии, 
включително на въглероден диоксид; 

· подкрепят изследователската дейност и оказването на техническа помощ, 
насърчавани на регионално равнище, с цел да помогнат на ръководните лица, 
отговарящи за мерките по линия на политиката на сближаване, да прилагат по-
новаторски стратегии за борба с изменението на климата.  Научният ноу-хау и 
техническите възможности по отношение на свързаните с климата мерки следва 
допълнително да се подкрепят на местно равнище. 

• Управителните органи по програмите в рамките на структурните фондове следва:  
· да инвестират средствата от структурните фондове в мерки, които са в 

съответствие с националните дългосрочни стратегии. Може да се въведат 
санкции спрямо онези, които не допринасят за постигането на тези цели. С оглед 
на въведения през програмния период 200-2006 г. резервен фонд1, пилотните 
мерки в тази насока биха могли да се прилагат в рамките на действията по 
линия на политиката на сближаване;   

· да следят и да отчитат в по-висока степен специфичните методи на оценяване и 
практиките за прилагане, свързани с изменението на климата, които са добре 
развити в различни тематични области, като по този начин те следва да 
улесняват взаимното обогатяване между секторите, като същевременно 
проектират и популяризират своите мерки на местно равнище;  

· да изготвят подходяща стратегия конкретно за своята степен на уязвимост, като 
обменят добри практики с региони, изправени пред подобни предизвикателства. 
Те следва да имат предвид, че териториалната специфика на подрегионално 
равнище е от значение (например крайбрежните райони имат напълно различни 
потребности от останалите райони);  

· да се застъпват за по-цялостна система за наблюдение, включваща най-малко 
показатели за емисиите на парникови газове и въглероден диоксид на 
регионално равнище.  Хоризонталният приоритет във връзка с околната среда 
следва да бъде по-недвусмислено обвързан с въпроса за изменението на 
климата, а оценката на програмите и проектите по отношение на околната среда 
следва да се извършва въз основа на цели, чието постигане може да се докаже.  

 

                                                 
1  Съгласно член 44 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 всяка оперативна програма или единен програмен 

документ са предмет на средносрочен преглед въз основа на списък от показатели, с които се оценяват 
ефикасността, управлението и финансовото изпълнение, за да се провери дали са изпълнени 
предварително набелязаните цели. Постигналите своите цели програми бяха възнаградени с 
допълнителни средства, отпуснати от резерва от 4% от бюджета на структурните фондове, който не 
беше разпределен в началото на периода. За първи път се осъществи пряка връзка между 
разпределението на частично финансиране и постигнатите резултати. 


